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Grethe Gerhardsen 
og Jørn Rønnau fant 
kjærligheten i voksen 
alder og forteller sin 
historie i temasaken.
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De møttes for seks år siden på den 
offisielle åpningen av kunst-
prosjektet «Sti for øye» i en skog 
i Vestfold, der billedhugger Jørn 
Rønnau deltok med verket Stein
hus foss. Hagedesigner Grethe 

Gerhardsen Træland var invitert blant annet for å 
gjøre en parkeringsplass om til festplass. Jørn var 
tidlig ute, og Grethe ba ham om hjelp.

De samarbeidet godt, snakket om mye forskjellig, 
og de to følte hverandre på pulsen. Om kvelden var 
det festmiddag og god stemning. Jørn satte seg etter 
hvert bort til Grethe.

– Så gikk vi tur på stien. Og så kysset vi, sier 
Grethe, – akkurat som da vi var unge. Og etterpå 
sa jeg til andre at jeg trodde jeg hadde funnet 
mannen i mitt liv. Egentlig visste jeg det.

– Jeg hadde også Grethe i tankene hele tiden, 
sier Jørn, som tok kontakt på Facebook og 
inviterte Grethe til en utstilling på Dronninglund 
Kunstcenter, halvveis mellom Kristiansand og 
Aarhus. Der er en flott park, og Jørn visste at 
Grethe er interessert i hage. Begge liker god mat, 
så Jørn tok henne med til en lekker restaurant.

– Jeg ble imponert over deg, sier Grethe.
– Det var det jeg ønsket, jeg ville overraske og 

gjøre inntrykk på deg, forteller han.

Fire lange uker senere kom han til Kristiansand 
for å bo noen dager i Grethes leilighet. Det var 
i anledning åpningen av hennes utstilling av 
kvinners broderier. Da var Grethe og Jørn et par. 

– Vi var egentlig det før også. Det var oss. Begge 
var forelsket, men samtidig redde for at den andre 
ikke følte noe tilsvarende, husker de.

Paret bor ikke sammen på full tid, men har 
funnet formen som særboere.

Jørn er mer innadvendt enn henne. Mens de 
er fra hverandre, får han dekket behovet for 
fordypning i arbeid, mens hun er mye mer sosial. 
De utfolder særegenhetene sine mens de er hver 
for seg.

Så holder de kontakten blant annet på FaceTime. 
På den måten føler de stadig at de er nær hverandre.

– Når vi så kommer sammen igjen, skal vi ha 
en dag eller to til å finne tilbake til hverandre og 
komme på bølgelengde. Den første dagen er det 
bare oss to. Vi lager en liten fest. Det fysiske har vi 
vært borte fra. Vi drikker bobler, gleder hverandre 
med deilig mat. Og planlegger de neste dagene.

Grethe er enke, Jørn er skilt. Begge har barn 
og barnebarn. I hjertene ble de to raskt mann og 
kone. Etter halvannet år forlovet de seg.

– Før jeg møtte Grethe, hadde jeg det godt alene. 
Men etter at jeg møtte henne, oppdaget jeg at livet 
hadde blitt mye rikere. Det å være to er større enn 
meg selv. Kjærlighet er en magi som gjør livet mitt 
veldig annerledes. 

Kjenn deg selv først. Psykolog Andreas Løes 
Narum i Parweb.no har mange års erfaring som 
parterapeut, og har deltatt som ekspert i NRK-
programmene «Bør de gifte seg», «Test Nasjonen» 
og «Test Kjærligheten». Løes Narum har utviklet 
matchingverktøyene som brukes av datingsiden 
Møteplassen.no. Det viktigste utgangspunktet 
når man starter letingen etter en kjæreste, er å 
definere klart for seg selv hva man ønsker. 

– For å bli bevisst på hva man leter etter, kan det 
være lurt å begynne med seg selv. Snakk med 

Grethe Gerhardsen 
og Jørn Rønnau 
deler lidenskapen 
for kunst. – Det var 
fantastisk fra første 
møtet, sier Jørn.

Like barn leker best
Grethe Gerhardsen (67) og Jørn Rønnau (72) 

møttes for seks år siden gjennom et kunstprosjekt. 
De ble raskt mann og kone i hjertene sine. 

Tekst: SISSEL FANTOFT OG EVA KYLLAND Foto: EVA KYLLAND
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en venn om hva som er viktig for deg. Be vennen 
din om å beskrive deg, og si hva slags type mennes-
ke de tror ville gjort deg lykkelig. En slik samtale 
vil gi deg verdifull selvinnsikt, og samtidig skape 
et tydeligere bilde av hva slags person du vil passe 
sammen med, sier Løes Narum.

Velg én ting som er viktig for deg. Funn Andreas 
Løes Narum har gjort i forbindelse med Møte-
plassen.no, viser at alle slags mennesker er ute 
etter en kjæreste.

– Det finnes altså noen som passer for alle. Så 
lenge du har litt selvinnsikt og samtidig vet hvilke 
egenskaper hos en eventuell partner som kan 
gjøre deg lykkelig, så er det gode muligheter for å 
finne seg en kjæreste, sier han.

Nettdating har blitt mer og mer populært de 
siste årene, og også mange eldre har kastet seg 
over tastaturet.

– Hvis du leter etter kjærlighet på nettet, er det 
viktig at du er tydelig på hva du er ute etter. Et 
tydelig mål er et viktig kriterium for å lykkes, sier 
Løes Narum.

Det er også viktig å være forberedt på at man 
kan bli skuffet hvis man legger ut en profil på en 
datingside på nettet.

– Mange har opplevd avvisning i løpet av livet, og 
de kan ha en uforholdsmessig sterk aversjon mot 
å bli avvist igjen. Når man skal våge seg på å finne 
en ny partner, må man også forberede seg på at det 
vil komme avvisninger, det er helt uunngåelig og 
helt naturlig, sier Løes Narum.

Litt bingo. Han understreker at årsakene til 
at dette skjer, handler sannsynligvis mer om 
situasjonen enn om personen bak, altså deg.

– Du må greie å tenke at avvisningen ikke 
egentlig handler om deg, men om situasjonen 
som kan lignes med en slags livets bingospill: 
Det er flaks om du finner noen med én gang, 
sannsynligvis skal det noen runder til før du 

– Forelskelse i vår 
alder er egentlig 
ikke så annerledes 
enn det var da vi var 
unge. Gleden ved 
å være sammen. 
Å oppdage hvem 
den andre er. En 
nysgjerrighet. 
Fysisk tiltrekning, 
forteller Grethe 
Gerhardsen og Jørn 
Rønnau.

som passer for 
alle, understreker 
psykolog Andreas 
Løes Narum.

vinner den store bamsen, legger han til.
Når man har funnet en som man planlegger å 

møte, kan det være lurt å senke ambisjoner og 
forventninger en smule for å gjøre selve møtet 
mindre skummelt.

– Se på det som en hyggelig kaffestund – og det 
første møtet bør være på en offentlig plass hvor 
begge har mulighet for å trekke seg tilbake etter 
noen minutter. Lang middag med en du finner ut 
etter to minutter er en ubehagelig person, er ingen 
hyggelig kveld, fastslår han.

Selv om det ikke skulle bli full klaff på første 
forsøk, så husk at du har statistikken på din side: 
60 prosent av alle samboende over 60 år har vært 
gift tidligere. 

Det er altså ikke bare  mulig, men til og med 
ganske vanlig å finne kjærligheten på ny i godt 
voksen alder.

– Hvis man synes det er vanskelig å finne seg en 
kjæreste, kan det være at man leter på feil måte. 
Ikke jakt på drømmepartneren som skal oppfylle 
alle dine kriterier. Kanskje er det godt nok å være 
fornøyd med noen av partnerens kvaliteter, og 
ikke være vilt forelsket i alle sider av partneren, 
sier psykolog Løes Narum. 
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«Finn en venn»-spalten er 
et gratis tilbud om kontakt-
annonser i Pensjonisten for 
medlemmer av Pensjonist-
forbundet.

– Det er en veldig populær 
spalte, det er utrolig mange 
som sender inn brev til oss 

-
venn, telefonvenn, turvenn, 
reisekamerat eller samtale-
partner. For mange ligger nok 

bak – det er mange eldre som 
virkelig ønsker seg noen å dele 
tiden sin med, forteller Trond 
Nedrebø, redaktør for Pensjo-
nisten.

Brevene som kommer inn er 
fra mennesker på 60 til langt 
oppe i 80-årene.

– Det som imponerer meg 
er folk som kanskje har mistet 
ektefellen etter et langt samliv, 

Flere søker en partner
Det strømmer inn kontaktannonser til Pensjonistens 
«Finn en venn»-spalte. Mange seniorer ønsker seg en 
venn og kanskje kjæreste hvis kjemien klaffer.

Det eneste 
tipset jeg har er 
at man husker 

på å fortelle 
litt om seg selv 

også, og ikke 
bare skriver hva 
man er på jakt 

etter.
Trond Nedrebø, redaktør 

Pensjonisten

partner å dele sine resterende 
dager med. De klarer å se forbi 
sorgen, tenke fremover og 
ta vare på seg selv, og det er 

Forebygger ensomhet.
Mange utviser stor kreativitet 

leggene sine.
– Det eneste tipset jeg har 

er at man husker på å fortelle 
litt om seg selv også, og ikke 
bare skriver hva man er på jakt 
etter, sier Nedrebø.

kjæreste er en god måte å 
forebygge ensomhet på.

– Det ligger i Pensjonist-
forbundets arbeid å jobbe for 
å få folk ut av ensomheten, 
og slik forebygge depresjoner 
og andre psykiske lidelser. 
«Finn en venn»-spalten er en 
liten del av dette arbeidet, 
sier Nedrebø, som kjenner til 
par som har funnet hverandre 
gjennom spalten.

datingsider på internett, men 
mange eldre er ikke så stø på 
data, og for dem er «Finn en 
venn»-spalten  kanskje eneste 
mulighet til å komme i kontakt 
med en ny venn eller kjæreste. 
Jeg synes de som skriver inn 
er modige mennesker som tør 
å utlevere seg – og den store 
pågangen vi har, vitner om 
at dette fyller et behov hos 
mange, sier Trond Nedrebø. 

TALLET PÅ 
ENSLIGE 
ELDRE 
SYNKER
Ifølge Statistisk 
sentralbyrå er det i 
aldersgruppen over 

nordmenn bor alene 
– 37 prosent. Som 
en konsekvens av 
økende levealder 
blant menn har dette 
tallet sunket jevnt 
de siste årene, og 
det er 50 000 færre 
eldre enslige (67–79 
år) i dag enn for 20 
år siden. Om lag 20 
prosent av enslige 
eldre oppgir at de 
har kjæreste. Og 
mange som blir 
enslige i godt voksen 
alder, går inn i nye 
samliv:  60 prosent 
av samboende over 
60 år har vært gift 
tidligere.
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