
 D e krasjet bokstavelig talt på 
hverandre i døren på et utested,  
for seks år siden. Han, en godt 
voksen mann med et ekteskap  

bak seg og to voksne barn. Hun, halvparten 
så gammel og student.

Etter møtet i døren gikk begge bare videre. 
Men senere samme kveld møttes de tilfeldig 
igjen. En følelse av tilhørighet oppstod 
mellom dem. «Maria» syntes «Knut» virket 
så hyggelig og omtenksom. Det var som 
å komme hjem, en følelse av å være i familie. 
Så da Maria ikke fikk tak i vennen sin, ble 
hun med Knut til hans leilighet for å vente der. 
Ventingen varte til neste dag...

 Kunne du forelsket deg 
i en mann som er dobbelt 
så gammel som deg?
TeksT Guri Haram

pensjonist»
«Kjæresten

min er

52 KK 45/2012



«Vi er et sånt par som ikke
        kommer oss ut av sengen. 
Her trengs ingen viagra.»

At hun bare var 27 og han akkurat hadde 
rundet 60 var ingen hinder.

– Han løy litt på alderen, og sa han var 50, 
ler hun.

– Etter hvert ble møtene våre hyppigere og 
gjorde oss mer og mer forelsket. Men det tok 
lang tid før vi aksepterte at vi var et par.

For ham var hun den første unge part-
neren siden han selv var ung. Mens det som 
skiller «Maria» fra sine jevnaldrende er 
smaken i menn.

– Jeg burde levd på 50-tallet, sier  
hun bestemt. 

Helt siden hun var liten har hun vært 
småforelsket i typer som Frank Sinatra og 
Dean Martin. Flere ganger har hun lurt på 
hvorfor hun faller for menn som er i sitt 
livs høst.

– Fra jeg var barn av har jeg hatt et 
tradisjonelt syn på mann og kvinne, og jeg 
trives i rollen som husvertinne. Matlaging og 
den slags er det jeg som står for. Dette 
rollemønsteret har jeg med meg hjemmefra. 
I dagens samfunn er likestilling idealet, og det 
anses kanskje som 
politisk ukorrekt 
å verdsette 
tradisjonelle 
kjønnsrollemøn-
stre. Jeg er jo for 
likestilling, men 
liker rett og slett 
å være huslig,  
sier hun.

Maria og Knut har delt mange gode 
øyeblikk i de seks årene som er gått siden 
møtet på byen.

– Når han holder rundt meg, ser på meg 
og tar på meg ... Jeg føler meg opphøyet 
og det er mye lidenskap. Vi er et sånt par 
som ikke kommer oss ut av sengen. 
Venninnene mine er overrasket over det jeg 
forteller om hans virilitet. Her trengs ingen 
viagra, smiler hun.

– Det er ekte kjærlighet. Han liker min 
ungdommelige energi, og jeg synes han er 
veldig humoristisk, sosialt oppegående og 
flott å se på. Han ter seg litt som en guttunge, 
det er sjarmerende. Vi går turer, ser verden, 
drar på kino sammen. Vi har en egen tone oss 
imellom. Vi har bestandig sett for oss en 
framtid sammen, men et ekteskap er jeg ikke 
ute etter.

Faren til Maria er 70 år. Han har ikke hatt 
lyst til å treffe datterens kjæreste. 

– knut har møtt familien min, bortsett fra 
pappa. Det gikk helt greit, men de vil helst 
ikke høre. Det blir som å leve et dobbeltliv. 
Det er slitsomt. «Jeg har alltid visst at du skal 
gifte deg med en gammel bestefar», har 
mamma sagt. Hun er likevel ikke særlig 
begeistret. Det har blitt til at jeg og Knut feirer 
jul med hver våre familier. Vi har heller ikke 
vært sånn at vi presser forholdet på andre. Vi 
er altfor opptatt av hvordan andre tar det.

Moren til Knut er 90 år og vet at han har 
en yngre venninne, men ikke hvor mye yngre.

– Det skal hun få slippe å få vite også. Vi 

skjuler ikke forholdet vårt for andre enn 
henne. Barna hans vet hvem jeg er, men vi 
har ikke kontakt i dag, sier hun.

Første gangen Maria kan huske å ha 
sperret øynene opp for en eldre mann var som 
16-åring, men de første forholdene kom 
i 20-årene. Da var mannen mellom seks og 
tolv år eldre. Så ble aldersspennet høyere. Da 
hun ble sammen med en som var 22 år eldre, 
tenkte hun likevel at toppen var nådd.
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– Han syntes alders-forskjellen 
ble for stor. Jeg var rastløs og 
ville reise, det ville ikke han. Jeg 
har aldri vært sammen med en 
yngre. Men det har ikke vært 
bevisst, i hvert fall ikke i begynnelsen. 
Jeg er åpen for å møte yngre, men til 
nå har det bare ikke blitt sånn.

– Hvis vennene mine hadde  
sett meg med en yngre hadde de  
fått sjokk. De er vant til å se meg med  
en «gubbe». 

En venn av Maria har tøyset med henne; 
«Det er ikke ordentlig mannfolk for deg før 
de har rullator.»

– Det blir mye humor rundt det. Jeg har 
fått så mye motstand. Humor tar brodden fra 
det. Men det er tveegget, for det kan høres ut 
som at jeg latterliggjør min situasjon. Det 
ønsker jeg ikke.

Det hun liker med den godt voksne 
mannen er at hun føler seg behandlet som 
en kvinne med stor «k».

– Jeg er ingen «golddigger», og har ikke en 
spesiell søken etter 
trygghet. Jeg liker at 
mannen bidrar med 
sin erfaring og er  
litt verdensvant. 
Særlig nyter jeg at 
han i sosiale 
sammenhenger 
løfter meg opp.  
Å bli behandlet så 
oppmerksomt setter jeg høyt, og er noe som 
jeg skulle ønske den yngre generasjonen var 
bedre på.

At den høye aldersforskjellen sees på som  
noe ukorrekt, gjør Maria samtidig stolt.  
Å ikke passe inn i den lille boksen, som hun 
kaller det.

– Det er ingen provokasjon, men jeg vil få 
lov til å være meg. Kanskje kan det snu, og 
jeg begynner like yngre menn. Likevel er det 
jo ofte sånn at har man funnet seg et mønster 
så blir man i det.

Omverdenen kan likevel skape skår 
i gleden. Maria føler seg ofte fordømt. Hos 
noen ser hun det i blikket, andre får en 
bedrevitende tone.

– Én gang kom en tilfeldig person bort til 
oss ute og sa «du bestefar» da vi leide 
hverandre. Det føltes utrolig sårende. Jeg tror 
alt som viker bort fra normalen blir vanskelig 
å håndtere for mange. Men man skal 

akseptere at man kan være 
forskjellig. Jeg har aldri tenkt 

at Knut er gammel. Kjærlighet 
kjenner ingen alder. Vi er født 

i en kropp og den er vi bundet til. 
Det er synd om vi ser på den som en 

begrensning. Å ha forhold på tvers av 
alder er ikke ensbetydende med at det er 

dømt til å bli slutt. Det verste å tenke på  
er at han må dø før meg, det skremmer meg 
litt, sier hun.

Heldigvis har Marias kjærester gått 
veldig godt overens med vennene hennes 
 – og motsatt. Forholdet til Knut har vært 
godt, men på grunn av den sterke liden-
skapen har det også ført med seg en del 
turbulens. Eldre kvinner har dessuten vært 
misunnelig på henne. Og nå som Maria er 
33 år ser hun noen mørke skyer i hori-
sonten for seg og Knut.

– Jeg var usikker på om jeg skulle ha 
barn. Nå ringer bjellene noe veldig, det 
legger en demper på kjærligheten. En 
periode var han med på tanken, men så 

bestemte han seg for ikke å få det. Og nå har 
det gått for lang tid. Jeg føler han er for 
gammel til å bli far, han har ikke energien. 
Hadde jeg hatt barn fra før hadde jeg ikke 
hatt tvil i forholdet. Uansett hva som skjer 
videre er jeg glad for erfaringen, og om det 
blir slutt vil vi alltid være venner. Forholdet 
har gitt meg utallige gleder, og jeg har lært 
mye om meg selv.

I dag er forholdet mer åpent enn før. Maria 
vet ikke helt hvor det går videre.

– Han er fortsatt min nærmeste. Men 
finner jeg en annen, lar han meg gå – selv om 
det kan føles vondt. Følelsesmessig skulle vi 
valgt hverandre. Vi er fortsatt sammen, men 
vi må innse realitetene. kjærlighet er ikke 
nødvendigvis livsvarig. Hvis jeg finner meg 
en ny håper jeg han er litt yngre enn 50, med 
tanke på barn og sånn. Uansett vil han være 
eldre enn meg. Det tror jeg absolutt.
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«Knut har møtt familien min. 
      Men de vil helst ikke høre. Det 
blir som å leve et dobbeltliv.»
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