
PAR I HJERTER: 
Øystein Kloster og den tyske 
skuespilleren Anna von Berg 
ble kjærester tidligere i år. 
Hun hadde en stor rolle i 
«Tyskland 83» på NRK1. 

HARDE TAK: Anna spiller kona til 
general Edel (Ulrich Noethen) i serien. Her 
går hun imellom mannen og sønnen Martin, 
spilt av Jonas Nay (t.h.).
 

 

Tilbake til 80-tallet. Hver søn-
dag kunne du se Anna von Berg 
(41) på NRK1 i serien «Tysk-
land 83». Her snus klokken til-
bake til den kalde krigen. Med 
humor, tidsriktig musikk og 
gode skuespillere har mange 
fått opp øynene for TV-serien.

Anna er samboer med den 
norske musikeren Øystein 
Kloster (39). 

Ny lykke. – Vi gikk sammen på 
dramaskole i London for 15 år 

siden, men var opptatt på hver 
vår kant. Da jeg tok opp kon-
takten tidligere i år, oppsto det 
søt musikk, forteller Kloster.

Han har selv fått mye opp-
merksomhet for sin låt «Høst-
løv», som er en hyllest til syke-
husbarn. Til nå har den samlet 
inn over 300 000 kroner! 

Samboeren Anna vokste opp 
i et delt Tyskland. Hennes far 
var diplomat, og familien 
bodde i Øst-Berlin fra 1978 til 
1982, lenge før muren falt.

Drømmer om Norge. «Tysk-
land 83» er elsket i hjemlandet. 
Den har også slått an i USA, 
hvor den er den første tyske 
TV-serien som sendes på origi-
nalspråket.

Anna har vært på flere Nor-
ges-besøk, og var i sommer på 
Fitjar, Rosendal, Bergen og 
Oslo. Det ga mersmak.

– Vi har snakket om å flytte 
til Norge når min datter Leo-
nore (7) blir litt eldre. Kanskje 
for ett års tid, sier Anna von 
Berg.

TeksT: Tore ØsTvold

tore.ostvold@aller.no
FoTo: BeTTina von KameKe, rTl

i Norge
Den tyske stjernen falt pladask da 
Øystein fra kvinnherad banket på døra. 
Nå bor de sammen i Berlin.

lykkeN
FaNt

Du så henne
på tV

anna fra «tyskland 83» vokste opp bak jernteppet

VIL TIL NORGE: Når 
Annas datter Leonore (7) blir 
litt eldre vurderer de å flytte fra 
Berlin til Oslo. Her er de foran 
den tyske Riksdagen. 


