
kapittel 18: kjærlighet og samliv

side 15 (femten)

lesing 18.5 INTERVIEW ABOUT SAME-SEX PARTNERSHIPS. In the interview below, Frode talks
about his relationship with his partner, Helge, and describes their partnership 
ceremony and celebration. Read the interview, fill out the chart, and be prepared to
give a short, spoken description of this couple.

!

Navn, alder, hjemsted, jobb

Interesser

Familie

Hvordan møttes de? Hvor lenge 
har de vært sammen?

Hvordan inngikk de partnerskap, og
hva gjorde de på partnerskapsfesten?

Hvorfor var det viktig (important)
å inngå partnerskap?

Fortell litt om deg selv og partneren din.

Jeg heter Frode og er 34 år gammel. Partneren min heter
Helge og er 37 år. Vi bor på Jessheim, et tettsted 45 km
nord for Oslo. Jeg jobber som EDB-medarbeider, og
Helge jobber som økonomikonsulent. Arbeidsplassene
våre er i Oslo, og vi reiser dit med buss eller tog.

Hva gjør dere i fritida?

Vi er veldig mye sammen i fritida vår, men vi kan holde
på med forskjellige aktiviteter. Vi har egen hjemmeside –
www.tur-bo.no – som vi bruker tid på å holde oppdatert.
Om sommeren er vi på campingtur så ofte vi kan. Det er
campingvogna som heter “Tur-bo” og har gitt navn til
hjemmesiden. Det er fint å være campingturist i Norge,
men den lengste turen vi har hatt gikk til Venezia i Italia.

Vi sykler ofte eller går turer når vi er hjemme. Vi er ikke
spesielt sporty, men liker å være ute i naturen. I sommer
kjøpte imidlertid Helge seg rollerblades. De har blitt
brukt noen ganger, men de er ikke utslitte ennå. Om
vinteren liker vi å reise på fjelltur for å gå på ski. Vi går
på langrennski. Det er fint å gå på ski rett ved huset vi
bor i, men vanligvis er vi på en hytte på Beitostølen. Det
er i Jotunheimen, ett av de flotteste fjellandskapene i
Norge. Det er veldig pent der hele året, og på sommeren
kan man gå fotturer. Særlig Besseggen er populær.

Frode

Helge

Campingvogna “Tur-bo”
Helge på rollerblades

JotunheimenFrode på sykkeltur
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Familie og venner

Vi har et godt forhold til alle i familien og har til sammen elleve nieser og nevøer. Vi tilbringer ganske mye tid
sammen med familien vår, og noen ganger er vi på tur sammen i helger eller ferier. Vennene våre har vi også
gjerne på besøk.

Hvordan møttes dere, og hvor lenge har dere vært sammen?

Vi ble kjent med hverandre pr brev. Det var en fin måte å bli kjent på. Vi
bodde ikke så langt fra hverandre og kunne treffes etter å ha brevvekslet en
kort stund. Første treff var hjemme hos Helge. Vi fant fort tonen og ble
enige om å treffes flere ganger. I månedene som kom var vi mye sammen.
Blant annet hadde vi en fin ferietur til Lofoten i Nord-Norge. 

Nå er det 12 år siden vi traff hverandre, og vi koser oss fortsatt sammen. Vi
opplever det som veldig trygt å være sammen med hverandre, og vi opplever
mye spennende og morsomt sammen. Det er fint å være to.

Når inngikk dere partnerskap? Hvordan feiret dere partnerskapet?

Da vi ble sammen med hverandre i 1991, var det ennå ikke lov å inngå 
partnerskap i Norge. Den rettigheten fikk vi først i 1993 etter at vi hadde
vært sammen et par år. 

Vi syntes det var vanskelig å bestemme oss for hvordan partnerskapsfesten
skulle være. Familiene våre kjente ikke hverandre fra tidligere. Det var også uvant med en blanding av familie og
venner. Vi bestemte oss for at vi ville ha et stemningsfullt, men
uhøytidelig selskap. En tur med elvebåt syntes vi kunne være
passende.

31. august 2002 inngikk
vi partnerskap med 
seremoni i tinghuset, og
der var en del av fami-
lien til stede. På etter-
middagen tok vi med
familie og venner på båt-
tur med “Elvekongen”.
Det ble et veldig hyggelig

selskap med 33 gjester.

Hvordan har partnerskapet vært viktig for dere?

Følelsesmessig er vi nært knyttet til hverandre, også før vi inngikk
partnerskap. Det har allikevel blitt enda sterkere etter partnerskapet.
Nå er det helt offisielt at vi er et par, og det føles riktig.

Det har også en viktig praktisk side at vi har samme rettigheter som
andre ektepar i forhold til økonomi og arv. Dette ble særlig viktig for
oss da vi for et par år siden kjøpte nytt hus.

Etter seremonien

Partnerskapsfesten

Kakebordet

Huset vårt


