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- Det gjør ikke meg noe med litt småregn, strålte Lillian, - kan vi ikke 
bare sitte her da? 
Jeg nikket meg enig. I mine øyne virket det som om sola skinte 
fra blå himmel, takket være den aldrende Playboy-legendens blotte 
tilstedeværelse. Det vil si, aldrende og aldrende – det er kun tallet på 
hennes leveår som kan rettferdiggjøre den ordbruken. For Lillian så 
latterlig godt ut der hun satt i sin usnobbete innpakning, bestående 
av enkle jeans, rød hettegenser og diskrete solbriller. Ja, hun liknet en 
sjeldent smellvakker Sørlandsblondine - i 35-årsalderen.  
- Du ser jo… eh, svært godt ut, Lillian, kremtet jeg. 
- Jo takk, smilte Lillian uanfektet. Det var tydelig jeg verken var den 
første til å registrere eller kommentere akkurat dét. Hun gikk rett på 
sak. – Og det eneste inngrepet jeg har gjort er silikonet i puppene – 
ingen ansiktsløftning, ingen Botox-innsprøytninger eller andre kirurgiske 
inngrep. Jeg hater Botox. Virkelig!  
- Vel, det ser ut til at amerikanerne har et ganske intenst forhold til Botox.  

Fitness-guru og Playmate Lillian Muller (59) lot 
seg ikke skremme av en ublid sommerdag, og tok 
hjertelig imot ABS KRS i blest og regn under en 
parasoll på Møvig Brygge.

TeksT: Pål HeTland FoTo: Maurice rinaldi

lillian 
MÜller
MYe under Blusen
enda Mer På HJerTeT
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- Ja, jeg er i hvert fall ikke en av dem, avbrøt Lillian smilende og 
fortsatte: - Jeg og Pamela Andersson er de mest fotograferte damene i 
Playboys historie, men det er liten tvil om at hennes kosmetiske utgifter 
har vært ganske mye større enn mine! Smilet hennes ble erstattet av 
en trillende latter.

Frøken Muller prater mer enn de fleste sentralstimulerte menneskene 
jeg har truffet. En nydelig flom av ord på en slags American Grimstad-
dialekt, med et driv som ville gjort en hvilken som helst Duracell-kanin 
misunnelig. Jeg kastet meg ut i det: 
- Det var faktisk mitt første spørsmål; hvem som egentlig er mest 
fotografert av deg og Pamela. Jeg googlet det, og på de statistikkene 
jeg fant, toppet Pamela soleklart – mens du lå på en 18. plass… 
- Det er bare noe tull, parerte Lillian lynraskt og litt oppgitt. Hun virket 
nesten lei av å måtte utdype: - Det kommer helt an på hvordan man 
teller. Jeg skal forklare litt nærmere: Playboy-modellene deles opp i to 
kategorier; nemlig Playmate of the Month og Playmate of the Year. 
Playmate of the Year er den mest prestisjefulle, naturligvis, da den 
velges ut blant de 12 som har vært Playmate of the Month det året. Jeg 
var Playmate of the Year i 1976, mens Pamela aldri har vært annet enn 
Playmate of the Month. Og av alle modellene som har fått æren av å bli 
kåret til Playmate of the Year, så er jeg den med flest forsider, ja den 
med flest opptredener generelt. Skjønner du? 
Det var grei skuring innen et tema som er lett å interessere seg for, så 
jeg svarte med et klokkeklart: - Jepp! 
- Fint, lo Lillian, mens hennes kledelige smilerynker gjorde henne enda 
yngre. – Jeg har altså hatt til sammen 9 forsider, og planlegger nå å 
sette prikken over i’en med forside nr 10. Det vil i så fall gjøre meg til 
den eldste dama som har posert på coveret til Playboy i bladets historie. 
- Ja, det blir du sikkert. Men når man ser ut… 
- Joda, men det er ikke derfor. Jeg ønsker nemlig å feire at jeg blir 60 år, 
og vise at man kan eldes med stil. Det er altfor mange kvinner som 
heller prøver å feie slike jubileer under et teppe, noe jeg synes er synd. 
Jeg har følt at det er veldig viktig å snu det negative til noe positivt, og 
jeg vil gjerne være med å fronte at det er kult å bli 60.  
- Ja, det er jo lett å si hvis man… 

- Kanskje, men det kommer ikke av seg selv. Ønsker man å se bra ut 
som 60-åring, må man begynne å forebygge tidlig. Jeg begynte for min 
del da jeg var 27, da jeg ble vegetarianer. Dessuten har jeg aldri smakt 
sigaretter, alkohol, kaffe eller narkotika. 
- Jøss, det høres… 
- Ja, men det er HELT sant, altså, svarte Lillian. – Det kan jeg sverge på!! 
- Vel, det trenger du ik… 
- Aldri! Ikke en dråpe av noe! 
- Vet du hva du sier nei til da, når du aldri har smakt noe av det? 
- Nei, jo, men det så jeg allerede da jeg var liten. Særlig dette med rus. 
De som ruser seg mister selvkontrollen, ja, og etter hvert mister de seg 
selv. Tenk å våkne opp dagen derpå og ikke huske noe fra kvelden i 
forveien – det må jo være helt grusomt! Jeg er ikke på noen måte 
fristet til å prøve det i det hele tatt. Med tanke på de folkene jeg treffer, 
er det veldig viktig å huske hva man har sagt, sa Lillian med et lurt blikk. 
Hennes hjertelige latter slippes igjen løs, mens hun løftet hånden 
”sjokkert” til munnen: – No, did I say that? Oh my God! You know what 
I mean... 
- Men et hekt er et hekt. Hva hadde du gjort hvis jeg hadde sagt: “I dag, 
Lillian, får du ikke lov til å trene”? 
- Da hadde jeg bedt deg dra til Helvete, Pål, svarte Lillian rolig. 
- Så fet du er, datt det ut av meg, - men jeg tenkte litt mer på abstine… 
- Alle spesialister på helse og mosjon er enig om én ting, at alle bør ha 
minst en halv time fysisk aktivitet hver dag for å holde kroppen i form. Nå 
tenker jeg ikke på muskler og sex appeal, men rett og slett bare for å 
holde kroppen din i fysisk form slik at du kan leve et langt liv med kvalitet. 
- Det jeg prøver å si er at alle som trener mye vil slite med å bråstoppe, 
da trening trigger ting i hjernen på lik linje med narko og sjokolade. Det 
blir et veldig behov som må dekkes. Hadde du greid å slutte på… 
- Ja, og jeg hadde ikke fått abstinenser, overtok Lillian og lo igjen. – Jeg 
hadde bare funnet en annen måte å få det ut på, for å si det sånn. Men 
nå trener jeg bare en halv time om dagen. Pluss et par timer i uka på 
helsestudio, da. Jeg kjenner jo flere som holder på tre, fire timer om 
dagen, og de prater ikke om annet. Så du kan nok ha rett i det at trening 
kan bli som en slags narkomani. For enkelte, vel og merke! 
- Et liv uten fitness er intet lykkelig liv for Lillian Muller? 

noen tror jo faktisk at jeg 
er en pornostjerne!
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- Nei, det er nok sant, hvis du med fitness også mener det spirituelle 
– det mentale. Det er snakk om et helhetsbilde; hvis ikke det spirituelle 
er på plass, er det liten vits i bare å gå og trene. Mens jeg har blitt 
eldre, har jeg lært hvor viktig det er å jobbe kontinuerlig med 
tankegangen min og mine spirituelle sider. Det fysiske var jo for min 
del på plass i ung alder. Jeg visste allerede da jeg var 30 at jeg hadde 
ingenting å komme med hvis jeg ikke holdt kroppen min i form. Da ville 
makta mi gå til helvete, ikke sant, flirer Lillian. – Jeg ville jo aldri fått den 
posisjonen og statusen jeg har, hvis jeg ikke hadde skjønt viktigheten 
av å være sexy i denne maskuline verden. Men jeg skjønte også at jeg 
måtte foreta meg noe mer, dersom jeg skulle forbli suksessfull når jeg 
ble 40, 50 og ja, 60 år. Særlig da jeg så på de andre unge, dumme 
jentene rundt meg. Alt de ville, var å finne en rik mann som kunne ta 
vare på dem. De hadde lissom ingen tro på at de kunne få det til på 
egenhånd. Jeg ville heller prøve å få en misjon med min 
tilstedeværelse, sette meg mål og nå disse. Da er det viktig å holde 
hjernen klar, og ikke ødelegge den med alkohol eller narkotika.  
- Hmm, gifte seg rik, det er ikke akkurat et alternativ vi gutter kan 
basere oss på… 
- Det er bare å flytte til LA, det, Pål. Der er det nok av ensomme damer 
med masse penger, det skal jeg love deg! 
Lillians latter fortryllet meg igjen, og jeg glemte mitt neste spørsmål. 
Jernteppet tvang meg til å la blikket flakke rundt for å lete etter et nytt, 
og øynene stoppet ved et naturlig blikkfang. 
- Har du noensinne angret på… 
- Jeg angrer ikke på noe, det er bortkastet tid! 
- … at du tok silikon i puppene? 
- Angret? Vel, den skal vekk så fort jeg får tid. Men jeg har ikke tid til 
det nå. 
- Tid? 
- Jeg har ikke tid til å legge meg på operasjonsbordet, ta det vekk og 
være rolig i tre måneder. Dessverre. 
- Men de er jo ganske fine nå også, da? 
- Jo, men de skal vekk. Jeg liker ikke tanken på å ha et 
fremmedelement i kroppen min. Dessuten driter jeg i hva folk sier eller 
synes. Har hørt så mye rart om både meg og puppene mine, at det går 

ikke an å bry seg lenger. Men helsen min bryr jeg meg om! 
Lillian fortsetter å prate om livet som et puslespill, om Gud, 
kvantefysikk, Alkymisten, Arne Næss og viktigheten av å bruke våre 
talenter til å bli best. Hun virker oppriktig når hun sier at status og 
penger ikke er det viktigste i livet. 
- Min datter er nå 19 år og har funnet ut at hun vil bli lærer. Det synes 
jeg høres helt fantastisk ut! Jeg ville også bli lærer da jeg var 19, og tok 
to år på lærerskolen i Kristiansand. Så traff jeg en flott soldat fra 
Evjemoen, ikke sant, og han forførte meg. Jeg husker han sa: ”Lillian, 
nå har du gått på skole i hele ditt liv, så nå er det på tide å gjøre noe 
annet.” Han tenkte jo selvsagt bare på seg selv, da han var stasjonert i 
utlandet og ville ha meg med. Han foreslo at jeg skulle være lifeguard 
ved swimmingpoolen på Universitetet i Brüssel. Og jeg som knapt 
kunne svømme… Lillian avbrøt seg selv, leende naturligvis: - Det blir jo 
nesten som i 71o Nord. Da de spurte meg om jeg virkelig kunne dette 
her, svarte jeg: ”Selvfølgelig kan jeg det! Jeg er jo så sporty og veltrent 
og i god form, og jeg elsker å gå tur i skog og mark.”  
- Så feil kan man ta… skjøt jeg inn forsiktig. 
Lillian hadde enda ikke stoppet å le, da hun fortsatte: - Jeg ante jo ikke 
hva 71o Nord var, jeg hadde bare så vidt sett en episode på Youtube. En 
fantastisk episode, hvor de klatret litt i fjellet mens skaren skinte i sola 
og alt var riktig så vakkert. Dette må jo bli mitt livs største opplevelse, 
tenkte jeg da jeg så videoen. Jeg hadde jo ikke vært i den norske 
fjellheimen på kanskje 40 år, og skulle attpåtil møte masse hyggelige 
folk fra showbis-miljøet. Men etter åtte timers vandring i skogen, uten 
stier, så skjønte jeg at dette kunne bli i tøffeste laget. Det gjorde det 
ikke bedre at Kjersti Grini oppførte seg som en general og behandlet 
meg som en soldat. 
- Å? 
- Ja, har du ikke sett første episode av 71o Nord? 
- Nei… 
– Har du ikke?? Hahaha! Den MÅ du bare se, den er jo legendarisk! 
Kjersti Grini opptrer som general og kjefter kontinuerlig på menig Muller 
som tydeligvis gjør alt galt. Lillians fortsetter mens hun leende tørker 
noen lattertårer. – Herregud, jeg visste jo ikke at jeg skulle ut å gå i 
timevis på heia med en gjeng supertrente idrettskvinner- og menn. 

Trodde produsentene virkelig at jeg skulle holde koken med disse? Jeg 
synes det var ganske rart at ikke general Grini skjønte at det var litt vel 
mye å forlange.  
- Irriterende? 
- Ja! Jeg holdt på å eksplodere flere ganger, og hadde veldig lyst til å 
be Grini dra til h… Kongo. Men jeg bet det i meg, og prøvde å se det 
humoristiske i situasjonen. Det var jo tross alt et 
underholdningsprogram, så da fikk jeg heller prøve å underholde. Det 
må jo ha gått bra, for i følge TVNorge og bloggene deres, så var jeg og 
han der tykkfalne, koselige, han som gråt da han skulle klatre… 
- Tommy Steine? 
- Ja, Tommy! Jeg og han var i hvert fall de mest populære av alle etter 
første episode. Så noe riktig må vi ha gjort, ler Lillian. Men fra spøk til 
alvor; det var en fantastisk opplevelse å få være med på 71o Nord, og 
jeg vil gjerne takke general Grini for at hun greide å pushe meg til å 
gjennomføre mitt livs hardeste og mest ualminnelige tur i skog og mark! 
- Er det ok å bli assosiert med noe annet enn Playboy? 
- Ja, det er klart at det ikke bare er lett å ha vært en nakenmodell. 
Noen tror jo faktisk at jeg er en pornostjerne! Da tenker jeg: ”Jøss, 
hvor kommer de ifra?” Jeg mener, Playboy er jo ganske mildt da. Det 
er verdens største og mest etablerte mannfolkblad, og selv om jeg har 
stått frem såkalt naken i det flere ganger, så er jeg jo ingen 
pornomodell. Nei, vet du hva! 
- Men hvor stor er forskjellen, egentlig? Du vet jo at det finnes mange 
menn som har sett på nakenbildene av deg og blitt seksuelt opphisset? 
- Det er da deres problem, fnyser Lillian. – I hvert fall hvis de synes 
bildene av meg er ”dirty”. Jeg ser på Playboys nakenbilder som 
erotisk kunst, ikke som porno. 
- Hva synes du om porno, da? 
- Jeg er veldig imot porno. Ja, jeg synes nesten det har gått så langt at det 
har blitt en fare for samfunnet. Da tenker jeg ikke bare på businessen 
rundt, men også hvor utbredt det er pga internett. Porno ødelegger 
garantert flere forhold i dag enn noensinne, da mange tror det er sånn 
sexlivet skal være. Porno utgjør en reell trussel mot kjernefamilien. 
- Hvor går grensen for hva som er porno? Hvis din datter ville posere 
for Penthouse, hva ville du sagt da? 

Jeg angrer ikke på noe,  
det er bortkastet tid!
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Herregud, jeg visste jo ikke at 
jeg skulle ut å gå i timevis på 

heia med en gjeng supertrente 
idrettskvinner- og menn

- Jeg ville nektet… nei, det kunne jeg vel ikke… Men jeg ville blitt svært 
skuffet! Jeg var i nakenbransjen i så mange år at jeg vet nøyaktig hvor 
nedbrytende den bransjen kan være.  
- Men hvis Playboy hadde spurt henne… 
- Det ville vært noe helt annet, men jeg ville neppe anbefalt henne å si ja.  
– Jeg må si jeg blir ubehagelig svett av tanken på at min datter skulle 
gjort noe liknende.  
- Ja, det er klart. Men min datter er voksen og tar sine egne valg. Hadde 
hun villet, kunne jeg ikke hindret henne. Jeg får trøste meg med at hun 
hadde hatt bedre forutsetninger enn de fleste for å kunne ta en slik 
avgjørelse. Hun har på nært hold sett hvilket liv jeg har hatt som en av 
verdens største pinup modeller; hun har sett at menn og kvinner har 
stått i kø for å betale $50 for autografen min… 
- $50?!  
- Og noen ganger $100, hvis jeg ser de har god råd…  
- Hoho! 
- Jo, men alvorlig talt, Pål! Jeg har jobbet hardt for å ha kommet hit jeg 
er nå, så naturligvis skal jeg ikke gi bort min autograf gratis! Det er en 
del av jobben min. Samme som at jeg ville jo aldri vise kroppen min 
offentlig uten at jeg får penger for det. Ok, jeg kan ligge toppløs og sole 
meg, men da er det på de ytterste knattene i havgapet. Det er både 
sunt og deilig å sole seg toppløs. 
- Jah! 
- Haha, ja, det synes du nok! Men som jeg sa, jeg gjør meg selv om til 
en merkevare, og det akter jeg å ta betalt for. Det eneste jeg har gjort 
gratis på det jeg kan huske, er å sitte her med deg. Grunnen til det er at 
jeg liker magasinet deres, og jeg vet at Hege og Belinda har svært 
begrensede budsjetter. Hvis ikke hadde dette blitt en dyr affære, 
humret Lillian. 
- Hva med ting som 71̊ Nord og Ja, vi elsker Hollywood? 
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- Jeg får selvsagt betalt for å være med der 
også, hvis ikke hadde jeg ikke giddet. Så 
bruker jeg samtidig muligheten til å spre 
mitt budskap til det norske folk. For jeg er 
enda ikke en like ettertraktet 
foredragsholder i Norge som det jeg er i 
Hollywood, - der er jeg blant de mest 
populære av dem alle. Tenk, jeg turte ikke 
å prate til forsamlinger før i 2007! 
- Er det sant? 
- Ja, jeg måtte gå på kurs for å lære meg 
og holde foredrag. For jeg elsker å oppleve 
mennesker og leve i nuet. Alt er så 
uforutsigbart. For eksempel, når du og jeg 
traff hverandre i dag, så visste jo ikke vi om 
vi ville like hverandre, ikke sant? Ett hvert 
nytt møte med mennesker er spennende, 
og jeg prøver alltid å få noe positivt ut av 
det. Nå mener ikke jeg på det personlige 
nivået. For selv om jeg synes at du var 
verdens mest sexy gutt, og du fant meg 
like sexy, så ville jo ikke vi leid oss inn på et 
hotell, uansett. 
- Nei…? 
- Nei, for dette er jo snakk om en jobb, ikke 
sant? Og den jobben vi gjør, det vi står for, 
er jo mye viktigere enn en dampende natt 
på et hotell. 
- Er det…? 
- Ja, selvfølgelig, lo Lillian hjertelig. - Ikke 
se så skuffet ut nå, Pål. Poenget mitt er at 
når jeg sier det er spennende å treffe nye 
mennesker i nye situasjoner, så mener jeg 
på det spirituelle nivået. Alle mennesker 
kan berike oss, hvis vi fokuserer på det 
positive. Men da er det viktig å tro på seg 

selv, og det er ikke alltid like lett. Til og med jeg kan våkne av og til å ha 
en total lack of confidence, ikke sant. Da tenker jeg alltid på mottoet mitt: 
”supreme self appreciation and total faith in God”. For hvis jeg kan ha en 
så sterk tro på min Gud, så bør jeg kunne tro på meg selv også.  
Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, så jeg lot det være. 
- Ved siden av Gud, har også treningen hjulpet meg igjennom tøffe 
perioder med angst og depresjon. Og jeg har aldri tatt en pille eller en 
drink som behandling!  
- Nei, trening er jo ditt alternativ... 
- Ja, og et sunt kosthold. Mosjon, kosthold og en sterk tro på Gud er 
min medisin!  
- En sterk tro? 
- Ja! Jeg har flyskrekk, for eksempel, og hver gang jeg flyr sitter jeg og 
knuger Bibelen mellom hendene. Jeg har alltid med meg Bibelen og et par 
andre metafysiske bøker. Jeg ber under hele turen, og et par dager før ber 
jeg for flyvertinnene og flyverne… Lillian begynner å fnise av seg selv, som 
om hun selv synes hun er litt naiv. – Jeg vet det høres litt rart ut, men sånn 
er det bare. Jeg hadde aldri kommet meg frem uten Bibelen. 

Jeg skjønte nøyaktig hva hun pratet om. Selv om jeg ikke har noe forhold 
til Jesus, så kjenner jeg godt til det å ha flyskrekk. Det er så skummelt at 
jeg har forståelse for absolutt alle former for beroligende virkemidler. 

Praten gikk videre om Gud, om USA sin rolle i Irak/Afghanistan – og om 
Jack Nicholson: 
- Det er bare noen få uker siden Jack la igjen beskjed på mobilsvareren 
min, og spurte om han kunne treffe meg igjen. Søren, nå glemte jeg 
mobilen hjemme, hvis ikke kunne du hørt den. Det er jo litt vittig da!  
Lillians latter fikk et svakt tenåringspreg, før hun fortsatte:  
- Jack og jeg hadde jo et forhold for mange år siden, og i følge hans 
social assistent får han aldri meg helt ut av hodet. Lillian smilte bredt.  
– Det er ikke tull en gang. Jeg traff hans assistent for kort tid siden, og 
hun fortalte meg at Jack ikke lenger er så superficial, at han er lei av 
young women, at han var so eager to meet me og alt det der, you know. 
- Og har ikke svart ham enda? 
- Du vet, mange av mine ex boyfriends har jo vært celebrities, så jeg blir 
jo ikke akkurat starstrucked. Men Jack er en fin mann, så du vet jo aldri… 

- Når vi først er inne på Hollywood, du er jo med i TVNorge-programmet 
Ja, vi elsker Hollywood. Det har hendt at min datter og jeg ser på det, 
bare for å se hvor meningsløst det virker å ha mye penger. Til og med 
Amanda synes det er overfladisk og dumt, og hun er 9 år… 
- Ja, jeg er helt enig med Amanda i det, svarte Lillian leende. – Men 
dere må jo ikke tro på alt dere ser på TV. Livet arter seg ikke slik for de 
fleste som bor i Hollywood. 
- Men verdiene er vel mye de samme? 
- Ja og nei. Det er klart, Hollywood er et sted hvor det betyr mye å 
se bra ut og ha mye penger. Derfor blir det også mye fokus på det. 
Men svært få er så fjollete som noen av de damene man blir kjent 
med i programmet. Jeg kjenner mange svært seriøse, gode og kloke 
mennesker som også lever sine liv i Hollywood. For disse går livet ut på 
noe helt annet enn penger, berømmelse og andre overfladiske verdier, 
og det er her jeg har mine nære venner. 
- Hva er det som skiller deg fra de andre damene i programmet? 
- Jeg er ikke på noen måte bedre enn de andre damene i programmet, 
vi er bare ulike på noen områder. For det første så er jeg self made, jeg 
har ikke trengt en mann for å kunne greie meg selv økonomisk. Jeg har 
aldri hatt millioner av dollar, men jeg har tjent bra. Men hadde jeg sagt ja 
til alle de slibrige tilbudene jeg har fått opp igjennom, ja, da ville jeg vært 
loaded! Jeg er veldig stolt over at jeg aldri ga etter for det. Selv om livet 
mitt på langt nær har vært en dans på roser, så har jeg aldri angret. For 
én ting er sikkert, Pål:

- Verdighet er viktigere enn penger!

Jeg kjørte fra Møvig brygge med et stort smil om munnen og tenkte 
på Lillian Muller. En modig, uhøytidelig og passe selvopptatt dame fra 
Planet Hollywood, mer realistisk og jordnær enn de fleste av oss. En 
dame man ikke bør undervurdere. 

For skjønnheten har vært vakker i snart 60 innholdsrike år, lenge nok til 
å ha lært - lenge nok til å ha skjønt at det er når man blir 60 at udyret 
virkelig våkner... 

Ønsker man å se bra ut som 
60-åring, må man begynne å 

forebygge tidlig
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