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Lilla bilden) 
En passion (Ingmar Bergman, 1969).
©1969 AB Svensk Film industri

Stora bilden) 
I rollerna tre (Christina  Olofson, 1996).
©1969 AB Svensk Film industri
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Syskonbädd 1782
(Vilgot Sjöman, 1966)

Arkivbild: SFI
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Flera svenska filmpersonlig -
heter, Ingrid Bergman, Hasse
Ekman och Signe Hasso firas
välförtjänt i år då de skulle ha
fyllt hundra. Det kan därför
vara på sin plats att upp -
märksamma en högst levande
skådespelerska som fyller
80 år i november. En av våra
 största internationella stjärnor. 
En kvinna med en gedigen
filmkarriär redan vid tjugo, 
vars ansikte har inspirerat,
nagelfarits och dekonstruerats.
En känslig konstnärssjäl med
uppfordrande approach och
humanistiskt ärende. 
Så låt Filmrutan bli den första

att gratulera bästa Bibi. 

EN AV FLICKORNA
Skådespelaren och regissören Mai Zetterling brände sitt
kreativa ljus i bägge ändar. Ändå var det mycket som
aldrig blev av innan hon dog 1994. Som livsprojektet
med den gamla gården i Provence. En naturskön men
otillgänglig oas där hon drömde om kulturella möten
och intellektuella samtal. I slutet av 80-talet ville hon
bjuda dit skådespelerskorna Bibi Andersson, Harriet
Andersson och Gunnel Lindblom för en ”kollosommar”
där de skulle diskutera Bergman, skådespeleri och sig
själva.

Det blev inget av det men drygt ett år efter Zetterlings
bortgång lyckades dokumentärfilmaren Christina Olof-
son samla trion för inspelningen av I rollerna tre i det
aldrig färdigställda huset i Le Mazel, för att minnas Mai
och sina känslor från tiden kring inspelningen av
 Flickorna, Zetterlings formmässigt experimentella och
drastiska feministklassiker från 1968. Där spelar ett
 turnerande teatersällskap Aristofanes ”Lysistrate” och
samtidigt in förlivas aktrisernas privata liv – med barn,
mer eller mindre trogna äkta män och älskare – och bely-
ses ytterligare tusen andra av patriarkatets schatteringar.

15

Gunnel Lindblom, Harriet Andersson och Bibi Andersson i I rollerna tre
(Christina Olofson, 1996). Arkivbild: SFI.

Bibi Andersson, Harriet Andersson och Gunnel Lindblom i Flickorna
(Mai Zellerling, 1968). ©1968 Sandrew AB Stillbildsfoto: David Hughes.

”LÅT FILMRUTAN BLI DEN
FÖRSTA ATT GRATULERA 
EN AV VÅRA STÖRSTA 
INTERNATIONELLA 
STJÄRNOR”

<<

Filmrutan0215_s12-23_BibiA_FILMrutan  2015-06-10  10.39  Sida 15



Harriet Andersson och Gunnel Lindblom är
redan på plats, och har hunnit mumsa på
några övermogna tomater, när Bibi, med
tusen järn i elden kommer  brännande i sin
bil. Hennes hjärteprojekt då gick från Open
Road Sarajevo, festivalen Strindberg i Stock-
holm till ogräsrensning i den egna trädgården
och sitt stundande sommarprat i radion.

Under en oförglömlig vecka överrumplas
hon av känslan att befinna sig i ett filmiskt
sammanhang igen. Det tekniska teamet,
 ljusets förhöjning mot ansiktet och den
energi av kreativ koncentration som uppstår
i ett samarbete där alla strävar mot samma
mål till sammans. Under skratt åt knäppa
regissörer, stränga teaterlärare och egna till-
kortakommanden framgår det tydligt att de
tre är väldigt olika personligheter. Liksom
att Bibi är den känsligaste, och sugen på att
dyka  djupare i diskussionerna när det hettar
till. ”Och där gick en ängel genom rummet”,
säger hon när hon  märker att hon inte får
med sig de andra i upplevelsen av splittring,
när det gäller att sätta tydliga gränser kring
sitt offentliga jag och det privata.

Vid Gösta Terserus anrika teaterskola
lärde hon sig disciplin. Att skådespeleri var
det lättaste och svåraste av yrken och att det
endast var genom arbete, arbete och åter
arbete som man eventuellt kunde nå fulländ-
ning. Själv menade hon att hon kunde klarat
sig med en gnutta mindre moraliserande
och istället fått höra att hon skulle tro på sig
själv. Behovet av bekräftelse är en genom -
gående känsla hos Bibi. Men att i yrket verka
navelskådande är henne främmande. Arbetet
ska inte vara en terapisoffa för egna problem.
”Det är min plikt och förhoppning att jag ska förmedla
någon från duk och scen.”

”Man måste ha motsägelsefulla egenskaper inom
sig för att kunna sätta sig in i olika roller.” Ambivalen-
sen, den osäkra sidan blandad med ett konstnärligt driv
känns som hennes aldrig upphörande kamp. Medveten
om hur livet består av svåra steg, svåra val kring karriär
och familj. Bibis öppenhjärtighet i I rollerna tre ger, ifall
hon inte spelar och det tror jag inte, en ärlig bild av en
skådespelerska som verkar anknyta till livets existen -
tiella och filosofiska frågor. Intuition, lyhördhet intill
det plågsamma för olika tonfall och känslan för världen
utanför. Allt förstärker bilden av en hudlös person. Men
hon säger sig ändå likt Bergman kunna ta kritik om den
är befogad. ”Jag tål mycket uppriktighet. Bara det är
sagt så jag förstår att jag är älskad ändå.” 

”VAD ALLA DRÖMMAR ÄR SIG LIKA” (I ROLLERNA TRE)
Mamma Karin var tjugofem år när Bibi föddes 1935. Till
skillnad från sin äldre syster Gerd, ett litet ynk i kuvös,

så var Bibi trygg, rund, slagtålig och argsint men glad.
Pappa Josef var en bondpojke från en fattig släkt i
Sörmland och drev bland annat vedaffär och mamman
arbetade först som piga, sedan som sömmerska. Kultur -
intresset fanns, även om mamman som var klass medveten
ratade ”amerikansk skit” och föredrog socialskildrare
som Hampe Faustman. Lite otippat att det föddes en
blivande premiärdansös (systern Gerd) och en film-
stjärna i vardande, i ettan med kokvrå på Drejargatan
i Vasastan i Stockholm.

Som små bjöd de två systrarna inte oväntat för -
äldrarna på teaterföreställningar i ottan på söndags -
morgnarna. Skaparlust och fantasi rådde det ingen
brist på. Bibi beskriver i sin självbiografiska bok ”Ett
ögonblick” hur mammans psykiska sjukdom efter för-
äldrarnas skilsmässa kanske var det som fick henne att
bestämma sig för ett liv på scenen. Att dikta upp histo-
rier om mammans verkliga vistelse på Beckomberga,
som kändes overklig, fick Bibi att känna sig verklig.

Gerd styrde målmedvetet tåskorna mot Operan. Bibi
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Ingrid Thulin och Bibi Andersson i Nära livet (Ingmar Bergman, 1958). Arkivbild: SFI.
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hängde henne i hasorna och tog sig som nioåring ut till
SF för att statera. Som dansande midsommarfirare i Alf
Sjöbergs Fröken Julie (1951) kunde hon väl knappast
ana att hon själv skulle vifta näsduken över Thommy
Berggrens Jean i Keve Kjelms tv-uppsättning knappt
tjugo år senare. Hon drömde om att bli som Mai
 Zetterling eller som den ouppnåeliga Anita Björk men
befarade att hennes utseende inte räckte till. Mamman
tröstade henne med att det ju kunde behövas en ny Rut
Holm också. Rut Holm var en medelålders rundlagd
revyskådespelerska. När Gerd fick en roll i Ingmar Berg-
mans Kvinnors väntan (1952) pluggade Bibi in replikerna
och övade tonfall i hopp om att systern  plötsligt skulle bli
sjuk och det skulle behövas en stand in. 

I början av femtiotalet hände allt på en gång. Efter

drillningen hos Terserus som finansierades tack vare
elevkontrakt på SF kom hon in vid Dramatens elevskola
på andra försöket, där hon blev klasskamrat med bland
andra Mona Malm. När det utbröt producentstrejk i
Filmstaden 1953 var Ingmar Bergman tvungen att för-
sörja sig på reklamfilmer. Han fick syn på Bibi, som var
så ”fasligt söt” i blå klänning. ”Vi såg alla att hon hade
en prinsesskrona.” 

Tillsammans gjorde de en sagofilm med syfte att
kränga tvålen BRIS. Inte långt därefter tog hon sin
 resväska och flyttade hemifrån, in i hans lilla etta på
Grev Turegatan. Hon skulle ta samma resväska och
lämna honom några år senare i Malmö. Men deras
 vänskap förblev däremot stark ända till Bergmans död,
och att Bibi intog en alldeles särskild plats insåg man

17
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Victor Sjöström och Bibi Anderssom i Smultronstället (Ingmar Bergman, 1957).
©1957 AB Svensk Filmindustri. Stillbildsfoto: Louis Huch.

Bibi Andersson och Nils Poppe i Det sjunde inseglet (Ingmar Bergman, 1957).
©1957 AB Svensk Filmindustri. Stillbildsfoto: Louis Huch.

Edvard Persson, Bibi Andersson och Bengt Logardt i En natt på Glimmingehus
(Torgny Wickman, 1954). ©1954 AB Svensk Filmindustri.

Bibi Andersson och Nils Poppe i Dumbom (Nils Poppe, 1953). 
©1953 Sandrew AB. Stillbildsfoto: Hans Dittmer.

”VID DRYGA TJUGO HADE HON REDAN EN KARRIÄR 
MEN DE STORA UTMANINGARNA LÅG FRAMFÖR HENNE”
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när Lasse Holmqvist lyckades locka demonregissören
att ställa upp i ”Här är ditt liv” med Bibi. Och även om
IB genast tog över regin och fick en hel del att handla
om honom själv blev det bra tv.

Sjuttonåriga Bibi kysste ”dumbommen” Nils Poppe
i sin första riktiga roll och agerade spökrädd tösabit
tillsammans med Edvard Persson. Flickaktig och fräsch
i kubik. Förutom Bergman hade hon arbetat med Hasse
Ekman (lite av en lättviktare enligt hennes mamma),
Kenne Fant och Gustaf Molander. Vid dryga tjugo hade
hon redan en karriär med ett tiotal roller i bagaget,
men de stora utmaningarna låg framför henne.

DE KREATIVA ÅREN BÖRJAR
Bibi har beskrivit tiden i Malmö, då vintrarna, vårarna
och höstarna fylldes av teater och somrarna ägnades åt
film, som avgörande för hennes utveckling. ”Du mog-
nar Bibi, du mognar”, sade Bergman och gav henne
förutom teaterroller den fina dito som Sara i Det sjunde
inseglet (1957), gycklaren Jofs hustru som serverar Max
von Sydows riddare smultron och mjölk. Bergman sa
senare att om filmen andas vitalitet och ungdom så var
det helt Bibis förtjänst. Något hon givetvis inte fick höra
av honom när det begav sig.

Smultron fick hon bjuda även den åldrade Victor
 Sjöström som behövde flirtas med för att inte helt sura

till vid inspelningen av Smultronstället (1957). Kanske
kunde hon mer relatera till den unga flickan som inte
vet om hon vill behålla sitt barn i Bergmans Nära livet
(1958). Ibland kände hon att Bergman inte trodde
henne om mycket då han bara gav henne oskuldsfulla
roller, som den i Ansiktet (1958) eller Djävulens öga
(1960), medan de mer utmanande kvinnoporträtten
gick till hans första Anderssonska, Harriet, Gunnel
Lindblom eller Ingrid Thulin.

Det var istället Vilgot Sjöman som satte henne i mer
köttiga roller. I Älskarinnan (1962) skapar hon ett fint,
och Silverbjörnprisat, utvecklingsporträtt av en ung
kvinna som desillusioneras i förhållandet till en betyd-
ligt äldre professor, spelad av Max von Sydow. Än mer
att bita i blev rollen som Per Oscarssons syster i det
incestuöst laddade dramat Syskonbädd 1782 (1966).

Men Bibis kreativa 60-tal kulminerade givetvis med
Persona (1966), ett av filmhistoriens mest analyserade
och dissekerade verk. Bergman presenterade filmen
som en sonat för två violiner. Men till sina skåde -
spelerskor hade han telegraferat: ”Nu har jag en film
till er tjejer.” Eftersom det enligt honom var omöjligt
att ha en norska som pladdrade filmen igenom fick Bibi
dra ett enormt lass som den enda med repliker. Guld-
baggen var hon mer än lovligt värd. I ett experimentellt
sammanhang, om än i lite yvigare regi av Mai Zetter-

18

Älskarinnan (Vilgot Sjöman, 1962). ©1962 AB Svensk Filmindustri.
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"Syskonbädd 1782" (Vilgot Sjöman,
1966) Arkivbild: SFI

Duell i Diablo (Duel at
Diablo, Ralph Nelson,
1966). Arkivbild: SFI.

Max von Sydow 
och Bibi Andersson 
i En passion (Ingmar
Bergman, 1969). 
©1969 AB Svensk
Filmindustri.
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ling, befann sig Bibi i Flickorna, som den mest drivande,
arga och radikala av de tre kvinnorna.

Precis som Bergmans andra skådespelare fick Bibi
under 1960- och 1970-talen erbjudanden från utlandet,
även om man undrar hur man tänkte när man lät
henne spela vit squaw i Duell i Diablo (Duel at Diablo,
1966). Och även om hon arbetade med regissörer
som John Huston och Robert Altman och motspelare
som Sidney Poitier, James Garner, Paul Newman och
Steve McQueen (som försökte platta till Bergman -
stjärnan) fanns ingen brinnande längtan efter inter-
nationell stjärnstatus. Hon fick också lite av svensk
Anita Ekbergbehandling av några kritiker som tyckte
att hon sålde ut sig. Hon kände sig aldrig bekväm
med att spela på andra språk. Men ångrar hon något
så var det att hon tackade nej till en roll i Tarkovskijs
Solaris (1972).

Men det var fortfarande i samarbetet med Bergman,
En passion (1969), Beröringen (1971) och Scener ur ett
äktenskap (1973), som de bästa rollerna fanns, oavsett
uppgift. Några ikoniska kvinnor fick hon också gestalta
för tv-teatern: som Siri von Essen i före detta maken
Kjell Gredes ”En dåres försvarstal”, mot Gösta Ekman
som Strindberg, och som den såriga Blanche i ”Linje
Lusta”, regisserad av Bo Widerberg.

”KONST ÄR ATT INTE BLI FULLVUXEN 
MEN ÄNDÅ VÄLDIGT GAMMAL I SJÄLEN.”
Det är inte lätt att förklara varför vissa skådespelare är
så bra på vita duken. Vad består utstrålning av?  Varför
tycker man om vissa ansikten? Recensenter uppehåller
sig inte särskilt ofta vid skådespeleriet, även om de
flesta regissörer, inte minst Bergman, menar att det är
helt avgörande. Det enda som enligt Bergman egent ligen
behövs är ”hans skådespelare”.

Trion i Zetterlings hus har inte heller svaret. ”Hur
man spelar en roll är så gott som omöjligt att säga”,
menar Bibi. Bergman kunde vrida rätt på hennes
 kranar, fick henne att gå längre än hon trodde, men
kunde lika lätt få henne att gråta. ”Fan, nu vred jag på
fel kran”, ropade han och annonserade filmteamet att
ta lunch. En annan av hans metoder var (enligt Bibi)

20

Bibi Andersson och Liv Ullmann i Persona (Ingmar Bergman, 1966). ©1966 AB Svensk Filmindustri.

”BERGMAN KUNDE 
VRIDA RÄTT PÅ 
HENNES KRANAR OCH 
FICK HENNE ATT GÅ
LÄNGRE ÄN HON TRODDE”
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”att slå hål på något som han betraktar som slarv eller
ytlighet, eller också känner han på sig att jag skyddar
något som måste fram inför kameran, kosta vad det
vill.” 

Oftast var arbetet med Bergman lätt. Men under
Beröringen, under vilken Stig Björkman gjorde en
 spännande bakomfilm, syns starka motsättningar mel-
lan regissören och Bibi kring hur olycklig kärlek skulle
gestaltas. När han ville att hon i förtvivlan skulle skära
sig själv i handen, gäspa och sedan lunka runt som en
björn i det tomma rummet, kändes det oöverstigligt.

Den tidiga karriärens ingenyer tedde sig rätt hopp-
lösa på papperet men Bibi hade alltid en förmåga att
göra sina blonda yrhättor trovärdiga. Det är kanske en
av hennes kvaliteter. En kritiker skrev angående hennes
insats i Det sjunde inseglet: ”Bibi Andersson som tycks
målad i bleka vattenfärger men ändå kan utstråla så
fina små glimtar av kvinnlig värme.”

Även de filmer som inte hyllats har Bibi oftast seglat
obefläckad igenom. I Nära livet beskrev DN hennes
insats som spätta på tjocken som: ”ett alldeles förtju-
sande litet troll, som all sin beska förtvivlan till trots,
tar hem spelet”. Och i Expressen, en mild sågning av
filmen till trots, nämndes att hon gjorde filmen sevärd.
I Ansiktet, då hon redan gjort flera större roller för

Bergman, spelade hon åter en oskuldsfull tjänsteflicka.
Men hon fyller sin roll med osedvanlig uppfinnings -
rikedom i en obetalbart charmig förförelsescen till -
sammans med Lars Ekborg. 

Inte sällan fick hon dessutom spela flera flickor/
kvinnor i samma film. Som i Kenne Fants Den kära
leken (1959) där hon obehindrat gör fyra olika kvinno-
roller, och i Smultronstället, där hon både är den käcka
liftarflickan och väna och kavata Sara, Isak Borgs kusin
och ungdomskärlek. Bibi själv kände sig som en kliché
av en ung flicka: ”Så djävla ung hade jag aldrig varit.”
Författaren och kritikern Marianne Höök problematise-
rar i en Bergmanbiografi hur dessa flickroller snarare
speglade de äldre männens idealbild än en trovärdig
ung flicka. Inte desto mindre ger hon Bibi cred för att
genom humor, distans och lätthet lyckats skapa en
 älskansvärd person.

Att en ny mognad tog vid höll inte minst Jörn Donner
fram då han skrev: ”Hon bär upp denna film. Jag har
antytt hennes väg i filmen, från flicka till kvinna. Man
kan verkligen säga att Bibi Andersson med Älskarinnan
växer ut från den flickroll hon burit till den verkliga
höjden av sin talang. Hon är levande, nära, i varje
detalj riktig.”

Men för Bibi fanns fortfarande rädslan att inte räcka
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Bibi Andersson, Gunnar Björnstrand och Liv Ullmann i Persona (Ingmar Bergman, 1966). ©1966 AB Svensk Filmindustri.

<<

Filmrutan0215_s12-23_BibiA_FILMrutan  2015-06-10  10.39  Sida 21



till. Medan Harriet Andersson tycker att hon fick ett
ansikte först på äldre dar, så plågades Bibi av att se sitt
ansikte åldras på duken. Inte för att det var mycket
 roligare när hon var ung. Hon minns med fasa hur
Bergman och Sven Nykvist dundrade in i sminklogen,
och i något som hon upplevde som kryptosadism nagel-
for varje millimeter av hennes ansikte, tisslandes och
tasslandes huruvida det fanns några plitor som skulle
läggas i skuggor, fullt upptagna med sina konstnärliga
ambitioner.

”Bibbi kan inte spela annat än det hon själv upplevt”,
lär Bergman ha sagt, vilket sårade henne. På ett sätt
stämde det. Att inte kunna hitta det hos sig själv är att
spela teater, vilket vore oärligt på något sätt. Efter att
ha sett om många av Bibis filmer upplever jag aldrig att
hon någonsin känns falsk. Behaglig men inte behag-
sjuk. Flickaktig med en kaxig uppfordran och en

förmåga att variera tonfall och ansiktsuttryck som
gör att hon blir oupphörligt intressant att lyssna och
se på. Gediget strålande helt enkelt. Ett ansikte och en
personlighet i vars sällskap man vill vara. Djupare än
så kan min analys inte gå. 

”JAG FÖRSTÅR INTE HUR MAN KAN BLI 
EN MOGEN MÄNNISKA UTAN ATT KÄNNA 
ATT MAN ÄR EN DEL AV NÅGOT STÖRRE.”
I det Anderssonska hemmet gick de politiska diskus -
sionerna alltid höga. Pappan hade skaffat sig politisk
medvetenhet via fackföreningar i USA men var betyd-
ligt mer liberal än mamman, en glödande kommunist.
”Det var modigt på den tiden, innan det blev 68-hippt”,
menar Bibi när drygt åttiofemåriga Karin sveper in
under ”Här är ditt liv”, just hemkommen från en
 studieresa på Kuba. Bibi dansade på kommunistiska

22

Bibi Andersson och Elliot Gould i Beröringen (Ingmar Bergman, 1971). Arkivbild: SFI.
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ungdomsförbundet och sprang med flygblad utan att
riktigt veta vad de betydde. Och att hon oftast reagerar
med nervsystemet, gör att hennes engagemang tycks
bottna mer i humanism och intuition än i politik.

Enligt Mona Malm sa Bibi alltid vad hon tyckte och
kunde hamna i en del konflikter på scenskolan. Och
hon har fått ta en del pisk för sitt spontana engagemang
mot atomvapensprängningar, om hon stack ut näsan
i feministdebatten eller lade sig i politiken.

Till skillnad från en del andra skådespelare så är inte
scenen liv och död för Bibi. ”Om att vara skådespelare
inte upptar hela ens person måste man engagera sig i
andra saker.” Hennes inneboende tro att kultur är livs -
luft, glädje och ett sätt att överbrygga broar får henne
också att ta risker. 

Hennes brinnande engagemang mot kriget i Bosnien
var ingen pose. I ”Ett ögonblick” beskriver hon sin över-
tygelse kring projektet men också motgångarna. Om
det rätt naiva uppvaknandet efter att ha sett nyheterna
på tv, resan med projektet ”Kvinna till kvinna” 1993 och
bildandet av Sarajevolistan två år senare.

Erik Pierre som var ambassadör i Sarajevo under  kriget
berättar hur kulturdelegationen med Bibi i  spetsen inte
kunde ta sig in i landet:

”Bibi ringde mig från Split innan delegationen skulle
komma och berättade att det var revolt i gruppen för
flera ansåg det var för farligt. De ville ställa in. Jag för-
sökte ingjuta lite mod i truppen och sa att jag hade åkt
om jag var i deras ställe. Då sa hon att hon var beredd
att åka. Men utan Bibis mod och engagemang hade
delegationen aldrig kommit ner”.

Det humanistiska perspektivet blir nästan fysiskt.
Hon kände sig besläktad med staden Sarajevo: "Med
den tunna huden, med mjukheten, och också med den
inte alltid lika klädsamma överkänsligheten. Också
med vreden". I I rollerna tre får vi en glimt av henne i
maktens korridorer. Men någon politiker var hon ändå
inte. Överlag tyckte hon att många politiker bara är
dåliga skådespelare på evighetslånga castings utan
vilja till snabba förändringar. Själv var hon för ivrig
och otålig. 

2009 drabbades Bibi av en allvarlig stroke i sitt hem
i södra Frankrike. Nu bor hon i Sverige. Och jag tänker
på hur välformulerad hon alltid varit, i böcker, när hon
sommarpratar eller håller anföranden. Nu deltar hon
inte i debatten men jag kan bara gissa hur mycket hon
skulle ha att säga om kriget i Syrien, båtflyktingarna på
Medelhavet eller människor som tvingas tigga på våra
gator. 

GULDBAGGESPURT
Parallellt med filmerna har Bibi haft sin digra teaterkar-
riär både som skådespelare och regissör. Hon reste med
Riksteatern och spelade ”Bildmakaren” 2001 och så
sent som 2004 på Dramaten i Staffan Waldemar Holms
uppsättning ”Tre knivar från Wei”. Det fanns en tid
under 1980- och 1990-talen då Bibi kände sig under -

utnyttjad på film. Trots den fina tolkningen av den
 radikala Anne-Charlotte Leffler i Berget på månens
 baksida av Lennart Hjulström uteblev de bra  erbjud -
andena. 

Vid millennieskiftet vände det dock för Bibi, och för
både sina insatser som svärmor i Det blir aldrig som
man tänkt sig (1999), av Måns Herngren och Hannes
Holm, och som den raffinerat elaka lärarinnan i Klaus
Härös Elina, som om jag inte fanns (2002), belönades
hon med Guldbagge för bästa kvinnliga biroll.

Vid sin sjuttioårsdag 2005 berättade hon i flera inter-
vjuer att hon älskade sitt lugna seniorliv i Tourette sur
Loup tillsammans med maken Gabriel Mora Baeza.
Men ytterligare ett filmäventyr var snart under rullning
och för sin roll som Moder Rikissa i Arn – Tempelriddaren
(2007) fick hon sin fjärde bagge. Givetvis fanns hon
med i uppföljaren Arn – Riket vid vägen slut (2008).

När Bibi såg Leif Furhammars hyllning till Svenska
Filminstitutets 30-årsjubileum, kavalkadfilmen Minns
ni?, såg hon alla svenska stjärnor passera revy, men
hon fanns inte med i en enda ruta. ”Men Gud – jag har
aldrig funnits i svensk film”, tänkte hon. Nu fanns hon i
bakgrunden i sista bilden från Persona när Liv Ullmann
håller en kamera mot oss. Lite marginaliserad hade hon
rätt att känna sig. Kanske har vi bara tagit för givet att
hon känner sin egen storhet. Jag vill bara att hon ska
veta, att vi inte glömmer den. Grattis Bibi!

PS. I Leif Furhammars längre skådespelarkavalkad
Stjärnbilder något år senare finns hon i rättvisans namn
med i en sekvens från Flickorna.

LOUISE LAGERSTRÖM
FILMVETARE OCH FILMSKRIBENT
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”UTAN BIBIS MOD HADE
DELEGATIONEN ALDRIG
KOMMIT TILL BOSNIEN.”

Bibi Andersson, Gunilla Nyroos och Lina Pleijel i Berget på månens baksida
(Lennart Hjulström, 1983). Arkivbild: SFI.
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