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BARN, BØKER OG BRYLLUP: 
Både Line og Frode hadde to 
barn fra før, og nå gleder alle seg 
til bryllupet skal stå i juni.

De skriver til hverandre, og de leser hverandre – på alle måter. Ordene førte dem 
sammen, og om få måneder gifter de seg, redaktør Line Gjørtz (28) og forfatter  
Frode Eie Larsen (43). TeksT: Marte Østmoe  FoTo: Ane Cathrine Buck 

Kjærlighetens ABC
Ordskjelv fOr line Og frOde
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KOLLEGER OG KJÆRESTER: 
Frode og Line møtes både på 
jobb og hjemme og er hverandres 
kritikere, kolleger og kjærester. 

HOLDER 
VARMEN: 
Dagen er kald 
og blå, men 
kjærlighe-
ten mellom 
Frode Eie 
Larsen og 
Line Gjørtz 
er både 
sterk og 
varm.

reportasje

Når forfatteren nå gjentar 
historien 15 måneder senere, 
snur han forsiktig på kontorsto-
len og ser på sin Line. Kontoret 
er blått, og dagen er blå, men 
kjærligheten er brennende, 
varm og rød. 

– Forsøkte Liv å fortelle meg 
noe? spøker Frode og sammen-
ligner Liv Gades uttalelse med 
et såkalt «frampeik», et litte-
rært virkemiddel som hinter om 
hva som kommer til å skje. 

I sAmme sKrIveBoBle
Få dager etter bokarrangemen-
tet våger Line å sende Frode en 
Facebook-melding: «Takk for et 
inspirerende foredrag!» Der etter 
utveksles fine fortellinger, set-
ninger får ny eier, punktum 
flyttes. 

– Vi skapte fiktive personer 
og skildret romantiske historier 
om dem. I virkeligheten var det 
jo selvsagt oss selv vi skrev om, 
sier Frode.

I lang tid var flørten kamu-
flert som jobb. Frode og Line 
lot som de bare trengte litt fag-
lig hjelp fra den andre og send-
te forespørsler som kunne få 
dem over en skriftlig kneik, lette 
skrivesperren eller gi teksten 
bedre flyt. Den virkelige ven-
dingen skjer først når Frode er 
på ny bokturné, denne gangen 
med boka «Englefjær». På et 
bakeri inntar han et deilig mål-
tid. Forfatteren spiser alene, 
men ønsker likevel å dele smaks-
opplevelsen med noen. Han 
sender en sms, selvsagt til Line. 
Meldingene blir mer private. 
De utveksler opplevelser, tan-
ker og ikke minst følelser.

Forsto de at store ting var i 
ferd med å skje? 

Frode rister oppgitt på hodet: 
– Ting tar kanskje litt lengre 

tid med oss menn enn det gjør 
for dere kvinner, sier han med 
et smil.

Ved hans side, på deres felles 
arbeidsplass Forlagshuset i 
Vestfold, sitter kvinnen i hans 
liv. Line er redaktør og blogger, 
Frode er forfatter og markeds-
sjef.

FAmIlIen KoBles på
Fra det aller første møtet tar det 
knappe to uker før de to famili-
ene deres samles rundt et felles 
måltid. 

– Vi skjulte vel 
ikke for barna at 
vi var kjærester, 
sier Line, og 

 LARViK  Forfatter Frode Larsen 
og bokinspirator Liv Gade kjø-
rer i samme bil på vei til et 
bokarrangement i Tønsberg. 
Hun skal spre leseglede, og han 
skal fortelle om sin siste utgivel-
se «Du skal lide». Liv har nett-
opp besøkt en lesesirkel bestå-
ende av en flokk litteraturinte-
resserte, unge damer. Nå snur 
hun seg mot Frode og sier: 

– I kveld kommer en av disse 
jentene, og du bare må hilse på 
henne!

Den opplevelsen 
jeg FIKK Første 

gAng hAn Klemte  
meg er nesten umulIg  
å BesKrIve uten å ty  
tIl KlIsjeene             LINE

understreker skjørheten i en 
slik situasjon. 

Rundt bordet satt Frodes 
barn Tobias på 15 og Marte på 
11, samt Lines datter Thea på 
åtte og Magnus på fire. Frode 
poengterer at barna alltid kom-
mer i første rekke. Line nikker. 

– Vi har jo begge ønsket oss 
disse barna. Alle 

sammen! Derfor 
ville det vært 
helt unaturlig 

å basere 
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Psykolog og parterapeut 
Andreas Løes Narum

seg på et kjærlighetsliv uten 
dem, det måtte kombineres. 

Da Line traff Frode, trivdes 
hun i rollen som alenemamma 
og syntes hun klarte seg helt 
fint. Hun levde et rikt liv i 
Tønsberg og hadde ingen planer 
om å etablere seg på nytt. Hun 
manglet ingenting. Trodde hun. 

– Den opplevelsen jeg fikk 
første gang han klemte meg er 
nesten umulig å beskrive uten å 
ty til klisjeene. Han holdt rundt 
meg, og med det samme følte 
jeg en enorm trygghet, jeg ble 
et helt menneske. 

AlvorlIg syKDom
Som 23-åring ble hun hardt 
rammet av akutt hjernehinne-
betennelse. Thea, som den gang 
var fem år, fant mamma livløs 
på baderomsgulvet. Siden fulg-
te fem uker på isolat på 
Stavanger Universitetssjukehus. 
Deretter bar det til Eiken 
Rehabilitering i Vest-Agder for 
fem nye uker der. Line måtte 
lære det meste på nytt. Også 
kunsten å gå. Skrive hadde hun 
gjort hele tiden. Bloggen «Lines 
nye verden» var allerede opp-
rettet, men nå hadde tobarns-
moren ekstra behov for å ut-
trykke seg og kommunisere 
med omverdenen. En dag skrev 
hun med glade bokstaver: 
«Tenk, i dag har jeg gått fire 
skritt!»

– Tidligere kunne jeg ikke 
love barna mine noe 100 pro-
sent. Det kunne jo hende jeg i 
stedet måtte hvile. Kinotur på 
kinotur måtte kanselleres. 
Aktiviteter og opplevelser måt-
te tilpasses mammas helse og 
dagsform. Slik er det ikke len-
ger. Etter at jeg traff Frode, går 
det mirakuløst nok lengre og 
lengre tid mellom hver gang jeg 
innhentes av sykdommen, sier 
Line og viser igjen til den 
tryggheten hun nå føler. 

Psykologens råd
RiSiKO 1: GifTERMåL
– Å gifte seg raskt etter første møte, kan være en risiko, 
sier Andreas Løes Narum. Han er praktiserende psyko-
log og parterapeut kjent fra en rekke TV-program. 
Narums nyeste satsing er nettstedet parweb.no, der han 
inviterer par til å investere i et tryggere forhold uten at 
de må gå til terapeut. Det å være trygg på sin partner er 
svært viktig før man lover hverandre evig troskap. 

RiSiKO 2: iNTERESSER 
– I den første fasen av forholdet er man forelsket og kan 
komme i skade for å forstille seg, sier Narum og tar dette 
med å gå turer i skog og mark som et eksempel. Hvis 
den nye partneren elsker naturen, er det naturlig å  
strekke seg mot den samme interessen; late som om 
man er mer glad i friluft enn sant er. I virkeligheten er man 
kanskje mer interessert i å sitte i sofaen og se på film. 

– Etter en tid kan du lett risikere å bli tatt i fusk,  
poengterer psykologen. 

RiSiKO 3: ALDERSfORSKJELL 
Om aldersforskjellen er stor, kan det hende dette bidrar 
til at begge jobber litt ekstra for å tilpasse seg den andre. 
Dette er en fin ting, men koster i noen tilfeller mye  
energi. Kanskje så mye at man etter hvert blir utslitt og 
går på en smell. Ifølge Narum er det en fordel å kjenne 
hverandre såpass godt at man allerede før giftermålet 
har sett hverandres gode og dårlige sider.

RiSiKO 4: PARTiD
Når det kommer til kjærlighetstid, er Narum streng: 
Også kjærligheten må plottes inn i almanakken. 

 – Med fire barn sier det seg selv at det å finne partid 
er en utfordring, sier Narum. Han mener det er en tom-
melfingerregel at paret, i løpet av en uke, må tilbringe 
minst fem timer sammen. Hvordan de fem timene skal 
se ut, må paret selv definere. 

 – Poenget er at paret passer på å være henvendt mot 
hverandre, at de deler tid og tanker sammen, sier 
Narum.

RiSiKO 5: MANGE BARN
Narum legger til at jo flere barn man har, desto vanske-
ligere er det å få til partid der man er alene. 

– Å få et felles barn er kanskje en romantisk tanke, sier 
Narum. – Det ville kanskje tatt seg bra ut i et ukeblad, 
men med fem barn vil nok romantikken måtte vike for 
logistikken, i hvert fall i en periode.

ForDommer
Ordene deres kommer ikke 
bare til uttrykk på papiret.

– Vi kaller det meningsut-
veksling, forklarer Line og be-
krefter at de to kan være uenige 
tross at de har de samme kjer-
neverdiene.

– Det nytter uansett ikke å 
gnage på det. Ting blir bare 
større hvis du ikke tar det opp 
der og da, mener Line.

Frode nikker og er enig. Han 
kan være enig i at han har skaf-
fet seg en ung kjæreste, men 
dum er hun ikke. Snarere skarp. 
Veldig skarp.

– Alderen til tross, er hun 
den smarteste personen jeg 
noen gang har møtt! Og den va-
kreste, legger han til med et 
smil. 

Line mener å ha følt på for-
dommene på grunn av alders-
forskjellen, men ser ikke på al-
deren som et problem, hverken 
nå eller i fremtiden. 

– Jeg ønsker ikke å la meg 
bremse av tanker eller fakta 
som sier at han antagelig vil dø 
før meg. Det er han jeg vil leve 
resten av livet mitt sammen 
med. Det er jo ikke en gang sik-
kert vi blir gamle! 

snArt gIFtermål
Døden er definitivt en del av li-
vet. Det er både Frode og Line 
klar over. Det er nettopp derfor 
de lover hverandre evigheten. 
18. juni inviteres det til bryllup. 
Feiringen skjer på parets felles 
arbeidssted, der de blir omgitt 
av det de elsker aller mest; 
barn, bøker og nærmere 80 
venner og familiemedlemmer. 
En selvskreven gjest er bokin-
spirator og Kirsten Giftekniv, 
Liv Gade.

Line teller på fingrene og ju-
bler:

– Jippi, vi kan klare gullbryl-
lup! 

– Da er jeg eventuelt 93 år, 
skyter Frode nøkternt inn. 

– Kanskje vi skal gå for sølv-
bryllup først? •

hjemmet@egmont.com

PAUSETiD: På Forlagshuset 
i Vestfold er det godt å jobbe 
– og godt å ha pauser. 

AlDeren 
tIl tross, 

er hun Den 
smArteste  
personen jeg 
noen gAng  
hAr møtt! FRODE


