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Gode råd 
fra et langt 

samliv
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SCOOTER: Olaf er 
motorgal, og Marit 
er gjerne med som 
eksosrype. 

8 Allers 26/2019

SAMMEN PÅ KAJAKKTUR: 
Innover på grunna kan de 
nyte synet av havbunnen.
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Spontane Marit 
+ tenksomme 

Olaf = sant
De er ulike, men kan ikke tenke seg livet uten den andre. De padler, 

driver matauk og kjører scooter sammen. Aktivitetsnivået er himmelhøyt. 
Samtidig drømmer hun om mer tid til bare å ligge nær ham på en varm strand.

TEKST OG FOTO: EVA KYLLAND

Hver mandag formiddag henter 
Marit (69) og Olaf (72) Røe 
varer i matbutikker i Lillesand. 
Menigheten deres organiserer 
innsamling tre dager i uken. 
Det blir middag til omtrent 
50 mennesker hver onsdag,  
og resten går til de såkalt  
trengende.   

Da vi møttes for å ta bilder, 
var de to for lengst ferdige med 
runden sin. Og Marit tok full 
regi, både når det gjaldt motiv og 
hva Olaf skulle gjøre. Han adlød.  

– Jeg synes det er �ott at Marit 
oppfatter raskt, og jeg respekter 
henne, forklarer Olaf etterpå. 

– Men må jeg si fra, så gjør 
jeg jo det.

I situasjoner der hans lang-
somme natur kolliderer med 
hennes kvikke, opplever paret 
mest uenighet.

– Har vi en avtale og Olaf 
ikke er klar, så blir jeg stresset 
og begynner å hakke på ham. 
Da kan det oppstå krangler.  
O�e handler det om bagateller. 

Heldigvis er vi raske til å tilgi 
hverandre, sier Marit.

De vet også at begge har såre 
punkter. Begynner den andre  
å grave i dem, kan det smelle. 

– Jeg tror sår kan leges. Og 
kjærlighet er den beste medi-
sinen. Når jeg synes Olaf er på 
sitt verste, har jeg gjerne provo-
sert ham.

Begge har temperament, hver 
på sin måte. Noen ganger har 
det vært så harde tak at begge 
har kjent på lysten til å forlate 
den andre. Samtidig har det 
aldri vært aktuelt. 

KJÆRLIGHETSJAKT 
Marit vokste opp som store-
søster til �re gutter, mens Olaf 
var lillebror til to søstre. Begge 
kom fra hjem med god økonomi 
og velutdannede foreldre. Olafs 
var travle og hadde lite tid til 
gutten sin. Marit tror hennes 
foreldre nok ga mer kjærtegn  
og tid enn Olafs. 

– Det at du ikke ble stimulert 

så mye, gjør at du kanskje har 
noen tomrom som må fylles. 
Sånn sett utfyller vi hverandre. 
Der du har dine sterke sider, 
hjelper du meg, og motsatt. Så  
vi er en gave til hverandre.  

Marit var på kjærlighetsjakt 
helt fra barndommen av. 

– Jeg er langt fra noe 
A4-menneske. Å �nne den rette 
mannen ble en lang prosess.

Etter �ere korte forhold  
i tenårene og siden ett langt,  
sto det klart for Marit at hun 
inderlig ønsket å gi�e seg. Men 
det måtte være med en mann 
som også trodde på Gud.

Da Olaf var i midten av 
20-årene, visste han at det måtte 
bli slutt med kjæresten han 
hadde da. På den tiden kom han 
til tro på Gud, og han fant ny 
mening med livet. Etter dette 
hadde han ingen kjæreste før 
Marits blikk falt på ham.

KJAPT GIFT
Året er 1981, måneden er juli, 
og det er venneselskap i en hage 
i Grimstad. Olaf er gjest, og 
Marit serverer.

– Du var utrolig sjarmerende 
og vakker. Du var litt hippieaktig 
med langt hår. Pro�len din brant 
seg fast i meg. Nesen, haken og 

holdningen. Alt, forteller Marit.
Hun ble helt mo i knærne, for 

hun skjønte at her var kanskje 
mannen i hennes liv. 

– Jeg syntes han var en åpen-
baring. Jeg ble redd for at denne 

«Jeg tror sår kan leges. 
Og kjærlighet er den beste 

medisinen.»
Marit

De arbeider hele tiden med forholdet sitt

MATINNSAMLING: Det er 
meningsfullt å ta vare på mat 
som kan spises, selv om 
butikkene ikke kan selge den. 
Mange mennesker i Lillesand 
har så trang økonomi at de 
trenger hjelp, og Olaf og Marit 
bidrar hver uke.
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sjansen skulle gå fra meg. Ville 
så gjerne at forelskelsen skulle 
bli gjengjeldt.

– Jeg kjente at det var noe 
spesielt, så jeg søkte råd hos 
venner, sier Olaf.

Og han ble forelsket, han 
også. Fire enkle ord kom til 
ham: «Det er dere to.» Olaf 
opplevde at det var riktig også 
overfor Gud å være sammen 
med Marit.

– Jeg husker da du fortalte om 
ordene. De ble bekre�et av det 
jeg kjente. Jeg la hodet i fanget 
ditt og opplevde en sånn fred.

– Marit var veldig søt og grei 
og spontan. Det ble liv rundt 
meg. Mye smil og latter. Glede, 
sier Olaf. 

Allerede da hadde han det 
mindre travelt enn henne.

– Jeg ville i hvert fall vente 
med bryllup til våren, sier Olaf 
og ler både høyt og lenge. 

Tre måneder senere ble de 
mann og kone. Da hadde Marit 
for lengst rukket å sy brudekjole 
med perler på brystet.

Hennes store drøm hadde 
alltid vært å bli en skjønn kone 
og mamma. Hun var 31 år og 
Olaf 34. Marit ønsket seg barn. 

Og 10 måneder etter vielsen 
kom en sønn, så en datter. 

TAKKNEMLIGE
Familien �yttet inn i et gam- 
melt, forfallent hus. Det lå 
landlig til, med utsikt til sjøen, 
og bare fem kilometer fra  
Lillesand sentrum.

Gjennom årene har de restau-
rert huset og tatt vare på mest 
mulig av det opprinnelige. De 
deler kjærligheten til alt gammelt. 
Begge kommer fra gårder og har 
etter hvert fylt huset med arve-
gods og bruktfunn. 

Faren til Marit var apoteker og 
lærte henne hva i naturen som 
kunne spises. Bær, urter og blom-
ster og frukttrær vokser både vilt 
og i hagen. Sjøen byr på �sk.

– Marit er så �ink til å lage 
sunn mat, sier Olaf. 

– Jeg har lett for å ta alt hun 
lager som en selvfølge. I det siste 
har jeg forsøkt å bli �inkere til  
å uttrykke takknemlighet.

– Så er du jo altetende også, 
svarer hun.

Marit forsøker å gi litt tilbake 
til sin far på 94 år ved å besøke 
ham en gang i uken. De spiser 
sammen, drar på bilturer, 

trimmer litt og gjør rent. Olaf er 
alltid med.  

– Du har vist stor tålmo-
dighet. Og du har aldri vært sur 
eller negativ. Du sier alltid «ja, 
jeg blir med». Jeg er takknemlig 
for det, Olaf, sier Marit.

Far bor litt lenger øst, og de 
kombinerer gjerne besøket til 
ham med å stikke innom en 
gjenbruksbutikk, overnatte på 
landstedet sitt og delta i bibel-
gruppen. Det siste er en ukentlig 
aktivitet. De spiser, prater, 
forteller om hva som har skjedd 
siden sist, leser i Bibelen og ber. 

VENNLIGE ORD
En gang i året drar Marit og 
Olaf til andelsleiligheten sin  
i Israel. Der har de også et kjært 
vennepar på 80 år. I vinter 
fortalte de norske gjestene en 
del om forskjellene seg imellom. 
Venninnen er familierådgiver og 
kom med følgende råd:

«Ja, og vi skal være forskjel-
lige. Men Marit, snakk alltid 
vennlig til Olaf, selv om du er 
uenig. Og du, Olaf, må gi Marit 
frihet til å utfolde seg når hun får 
inspirasjon til å tegne og male. Er 
dere uenige om veldig viktige 

ting, så gå hver for dere og vær  
i bønn. Kom så sammen igjen og 
prøv å �nne en løsning.»

Da Marit på samme reise sto 
ved klagemuren i Jerusalem, 
kom noen ord til henne: «Elsk 
hverandre, elsk hverandre.» 

– Det handler om å elske på 
tross av. Så jeg har på nytt 
bestemt meg for at jeg skal elske 
Olaf, også i handling.

– Ja, det er en gave. Det er jo 
samme mål som jeg har, sier han.

Før de legger seg om kvelden, 
rydder de opp hvis de har hatt 
uoverensstemmelser. Å snakke 
og aller mest lytte, er grunnleg-
gende. Når de så legger seg, 
snakker de ikke om noe 
vanskelig, da er alt oppgjort. 
Hun elsker å ligge med hodet på 
hans bryst og kjenne at de er ett.

Hver morgen før frokost leser 
de i en andaktsbok og ber 
sammen. 

For begge er tilliten det beste 
ved samlivet. De stoler på hver-
andre. 

SUNN FRIHET
I hjemmet pryder mange av 
Marits tegninger veggene, hun 
har laget dekorasjoner som 

NÆRHET: Iblant tar de seg en 
svingom, inne eller utendørs. 
– Når sånne innskytelser 
kommer, lønner det seg å leve 
dem ut. Iblant får jeg lyst til  
å gi Olaf en klem, midt  
i hverdagen. Da løper jeg bort 
til ham, og det gir alltid stor 
valuta, forteller Marit.

VIKTIG ALENETID: Det betyr 
mye for Marit å tegne, male 
og skrive. For henne er det 
mer naturlig å formidle troen 
sin via bilder enn ved  
å snakke. 

TID MED GITAREN: «Fall til ro og 
kjenn at jeg er Herre,» synger 
Olaf. Han nyter rolige stunder 
alene med gitaren. Og han 
synger kjærlighetssanger til 
Marit. 
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«Med Marit ble det liv rundt meg. 
Mye smil og latter. Glede.»

Olaf 

– Vær nysgjerrige 
på hverandre
I et parforhold vil vi ulike 
ting, og vi har ikke alltid de 
samme meningene. Lev 
sånn at aksepten for dette 
blir en del av deg! Det er 
første råd til oss som 
ønsker å holde kjærligheten 
varm inn i alderdommen, fra 
professor i helsepsykologi 
Bente Træen. 
– De parene som klarer 
dette, fortsetter gjerne  
å være nysgjerrige på 
hverandre. De stoler på  
den andre. Og de har 
forstått at kjærligheten er 
noe de må arbeide for hele 
tiden. De bygger intimitet 
med partneren sin.  
Å kommunisere er grunn- 
leggende. Da må vi være 
sammen, og snakke 
sammen. 
Forskning viser at mange 
har en veldig �n periode i 
livet fra de er 60 år til 80 år. 
Kroppen er fortsatt i god 
form. Risikoen er liten for at 
den ene bryter ut. De �este 
par har felles historie og 
økonomi. De har arbeidet 
for å skape et hjem og 
oppdratt barna. Nå kan  
de to konsentrere seg om  
å nyte hverandre, reise og 
kose seg sammen med 
venner. Seksualiteten er  
en del av dette.
– Annenhver mann over 
70 år får problemer med 

ereksjon, men de er ikke så 
veldig bekymret for det. De 
fortsetter å være seksuelt 
aktive sammen med 
partneren sin. Og de �nner 
andre måter å vise kjærlig-
het på. Det er dette 
seksualitet symboliserer:  
Å vise kjærlighet, under-
streker Træen.
I stedet for fokuset på 
vaginal penetrering koser 
eldre mer, de kjærtegner, 
tar på hverandre og 
kysser, ifølge samlivs- 
rådgiveren. 
Noen forskjeller mellom 
partnere kan skape 
utfordringer som ikke blir 
mindre med årene. Hvis 
den ene for eksempel er 
veldig mye kjappere til  
å snakke, er det fristende 
å overkjøre og avbryte. Til 
dem som ønsker å endre 
på sånt, er Træens råd rett 
og slett å ta en avgjørelse: 
– Bestem deg for å tre til 
side med det som er ditt. 
Hold kjeft! Utforsk 
partneren din, lytt til det 
vedkommende sier. Det er 
vanlig for mennesker i alle 
aldre at når en person 
forteller noe, så lytter ikke 
de andre. Nei, de får 
assosiasjoner til noe i eget 
liv og går umiddelbart over 
til å fortelle lange historier. 
Det er en uting!

FORSKER: Bente Træen 
(60), forsker ved 
Psykologisk institutt, 
Universitetet i Oslo. 
FOTO: PRIVAT

BRYLLUPSBILDET: 24. oktober 1981, 
på FN-dagen, giftet Marit og Olav seg 
i sjømannskirken i København.

KJÆRLIGHET: Dette motivet har 
Marit kalt: «Min elskede er min, 
og jeg er hans.» Tittelen er inspi-
rert av Høysangen 2,16 i Bibelen.

passer inn i de ulike rommene. 
Og så er hun en racer ved 
symaskinen.

– Det er viktig også å gjøre 
noe hver for seg, gi hverandre 
frihet til å utfolde seg med de 
evner og interesser vi har. Da 
har vi også noe å tilføre hver-
andre når vi er sammen igjen, 
forklarer Marit.

Hun er avhengig av å ha 
stunder alene i stillhet, og 
samtidig skape noe. Olaf liker  
å spille gitar. Og han elsker  
å skru på gamle biler. 

– Vi må ha en sånn sunn 
frihet, sier han.

Det ga ham stor glede for en 
tid siden å kjøpe en �unkende 
ny scooter. Romantiske Marit vil 
gjerne være eksosrype. Begge 
nyter turer i kajakk. 

Marit drømmer om å gjøre 
mindre, og bare være – sammen 
med Olaf.

– Vi driver med veldig mye. 
Jeg drømmer om å ha virkelig 
stillhet. Bli enda mer ett. Kjenne 
den dype, ordløse nærheten. 
Ligge i grønne enger, inntil 
hverandre under en åpen 
himmel. Se skyene fare. Eller 
ligge på en varm sandstrand, 
bare oss to. 


