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For Tom Norum (60 i mars) er det viktig å leve som han lærer. Hans jobb er å utfordre 
andre til å ta mer risiko og leve sine liv på egne premisser. Derfor var det ikke nei i hans munn
da vi ringte og fortalte at kona ville pusse ham opp fra topp til tå. Klart han ville det!
TEKST: ANNE MARIT HJELME   FOTO: ØYSTEIN KLAKEGG   STYLIST: KATHLEEN JOHNSEN

FEST. Tom feirer hjemme og er iført 
smoking designet av Victor & Rolf 
for Hennes & Mauritz til kr. 1.998,-, 
sløyfe kr 299,-. Den hvite skjorten er 
fra samme sted til kr 299,-.

 en hva i all verden vil vi 
gjøre med ham? Fjerne 
skjegget? Finne egnede 
fritidsklær? Stripe håret? 
Spørsmålene er mange 
når Tom Sverre summer 
seg etter overraskelsen. 

Han er glad og oppglødd, og synes han har 
verdens beste kone som unner ham en for-
nyelsestur til Bergen. Ikke et øyeblikk tenker 
han at det skyldes at hun er misfornøyd med 
den stilen han allerede har. Eller…? – Hehe, 
tja – hun har vel ytret et stille ønske om at 
jeg bør styles opp bittelitt, innrømmer han. 
Men tror konas initiativ først og fremst 
er en kjærlig gest til ektemannen for å gi 
ham en forandring – og flytte noen grenser. 
Dessuten har Tom en historie å fortelle.

KAMERATLAG. Anledningen til fornyel-
sen er at han fyller 60 år og har planer om 
å feire dagen hjemme med to kameratlag. 
De 12 første kommer på selve dagen og 
er kamerater fra stangeområdet, der han 
har oppholdt seg de siste tolv årene. Neste 
pulje på 12 er gamle kompiser fra Bærum, 
der han tidligere hadde sitt liv og virke.  På 
menyen står machomat som finnbiff og 

sopp, men det viktigste for Tom er samtalen 
rundt bordet og nærværet med menneskene 
han bryr seg om. Derfor blir partyfaktoren 
dempet. Egentlig er han ferdig med å feire 
seg selv. Det bestemte han seg for under den 
heidundrende feiringen for ti år siden. Men 
så er livet så kort og anledningene til å sam-
les så få, at han ikke klarer å dy seg likevel. 
Denne gangen er det guttelaget som samles. 
Og han koker selv, selvfølgelig gjør han det!

PERSPEKTIV. – Aller mest ser jeg frem til 
en åpen og tillitsfull samtale mellom voksne 
som ikke har sett hverandre på lenge. En 
prat om hvordan livene våre har vært de 
siste årene, og hva erfaringene har gjort med 
oss. Det blir nok ingen stor tale fra min side, 
snarere ønsker jeg å fortelle hver enkelt gjest 
hvorfor nettopp han er invitert og hva han 
betyr for meg. Feiringen er min måte å vise 
takknemlighet for vennskap jeg har hatt 
gjennom 40 år. Det er et viktig perspektiv 
for meg, sier Tom.

HÅR. VI OVER 60 vil gjerne gjøre ham 
ny til den store dagen, og gi ham en 
opplevelse av velvære som kan inspirere 
ham – også i sitt virke som konsulent innen 

FØR. Tom var klar for en real fornyelse 
da han kom til Bergen.
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Slik ble Tom ny
Han hadde latt skjegg og hår 
vokse for anledningen, og 
hadde klare føringer med seg 
hjemmefra. Frisøren friserte og 
trimmet skjegget, og klippet håret 
kortere. Det ble deretter stylet i en 
moderne frisyre. 
 
Stylistens kommentar: Tom er sin 
egen type og vet hva han liker og 
ikke liker. Han har fin naturlig hår-
farge og en avslappet look. Trives 
i fritidsklær og i klær med litt røffe 
materialer. Han er slank og ikke 
veldig høy, og går derfor rett inn 
i størrelsene uten problemer. En 
litt uvøren og uformell stil til en 
fargerik personlighet. 

Toms kommentar: Trives med klær 
som understreker personligheten 
hans. Liker klærne som stylisten 
har valgt ut, og spesielt godt den 
brune blazeren. Må venne seg 
til å kamme håret fremover, men 
trives med klippen. Er glad for å få 
beholde skjegget!

for sekstiende gang!

personlighetsutvikling. Han har to klare 
føringer med seg hjemmefra; Kona vil helst 
ikke at vi tar bort skjegget. Og vi bør heller 
ikke farge håret. Ellers er vi fri til å gjøre 
som vi vil. Frisør Rune og stylist Kathleen 
er enig med kona i at skjegget er kledelig, 
og bestemmer seg for å trimme og frisere 
det pent. I tillegg blir håret klippet kortere 
og stylet i en mer moderne stil. Tom – som 
er vant med å gre håret bakover – føler seg 
ikke helt komfortabel med den nye «looken» 
der håret børstes fremover. Det er for hipt 
og ungdommelig, synes han. Det tar tid å 
venne seg til det nye speilbildet, og hånden 
hans går automatisk til håret for å rette på 
sveisen. Vi bestemmer oss for å gi ham tid.

FARGESKALA. Tom er takknemlig over å 
bli tatt vare på. Han har aldri vært hos en 
hudpleier før, og nyter ansiktsbehandlingen 
i fullt monn. Sminking blir det lite av, men 
han får profesjonelle råd om hvordan 
aldrende mannehud kan stelles. Om kremer 
som kan tilføre huden fuktighet og gi glød 
til ansiktet. Han suger til seg informasjonen 
– dette er ukjent landskap for ham. 
Kunnskapstørst og vitebegjærlig lar han 
stylist Kathleen guide ham gjennom det ene 
klesplagget etter det andre. Hun har gjort 
seg opp en mening om hvordan mannen 
er, og vil gjerne at han skal føle seg vel i 
klærne. Tom vet hva han liker og ikke liker. 
Han har sin egen stil. Er en spesiell type. De 
fargesprakende variantene blir vraket denne 
gangen til fordel for mer jordnære farger. 
Brunt, sort, hvitt og grått er en fargeskala 
han kjenner seg hjemme i.  Han ønsker 
innspill på nye snitt og hvordan plaggene 
kan settes sammen. Kathleen anbefaler et 
uformelt, stilig antrekk til hjemmefesten 
med kompisene. Blå dongeri, lys blå skjorte 
og brun blazer med matchende slips. Det er 
midt i blinken, jubler Tom begeistret.

SKINNJAKKE. Når snippen skal være litt 
mer formell, anbefales han å gå i en sort 
smokingdress med et lett ungdommelig 

snitt – som ikke er for streng eller høytidelig. 
Stoffet er viktig for den litt mer uformelle 
karakteren, men gjør ikke smokingen mindre 
stilig av den grunn. Med hvit smokingskjorte 
og tversover-sløyfe er Tom klar til å feire 
– også når anledningen krever en litt annen 
påkledning. Det er ikke ofte han ifører seg 
smokingen lenger, men det hender, sier han. 
Og humrer lunt når han skal beskrive egen 
kleskode og klesvaner. Egentlig trives han 
best med skinnjakke, genser og dongeri. 
Yndlingsjakken – som også brukes når 
partyfaktoren er høy – er nettopp en blazer 
i skinn som kombineres med ulikt tilbehør. 
– Det lyder sikkert ganske harry, men det er 
veldig meg. Og jeg får alltid komplimenter 
for den. 

KASTET LOSS. Bakgrunnen hans er 
spennende. Kona Ingrid Elisabeth og han 
har adoptert barna Hanna og Ole fra 
Colombia, og kona omtaler ham som en 
oppofrende og tilstedeværende pappa. Selv 
vokste han opp på Stabekk og jobbet i 
bank inntil for tretten år siden. Da stoppet 
han opp og lurte på om det han holdt på 
med fortsatt var det rette for ham. Etter 
25 år i bank tok han en viktig avgjørelse, 
hoppet av karrièren – og begynte å arbeide 
for den kristne organisasjonen Ungdom 
i oppdrag. – Jeg ønsket å bruke meg selv 
på en annen måte, kastet loss og meldte 
meg som frivillig medarbeider. I tolv år 
jobbet jeg uten fast lønn og var avhengig av 
midler fra sponsorer som støttet oppunder 
arbeidet vi gjorde. Det var mye smerte i 
denne tiden – men også mye glede. Gjennom 
årene lærte jeg meg å redusere kravene til 
penger og stilte færre materielle krav. Det 
var ekstremt utfordrende, og jeg hadde nok 
ikke klart det om jeg ikke var sterk i troen 
på at Gud er Gud. Jeg fulgte hjertet og ble 
opptatt av å utfordre egne verdier. Se på 
trygghetspunktene mine. Det er så lett å 
gjøre rasjonelle valg utfra frykt, og glemme 
det en egentlig har lyst til å gjøre. Det ville 
jeg gjøre noe med.

FLØYEL. Her er Tom ikledd en brun 
speilfløyelsjakke til kr 1.499,- og en lys 
blå skjorte til kr 499,- fra Benetton. Slips 
fra Boys of Europe til kr 299,-. Jeans til 
kr 899,- fra samme sted. Skoene kommer 
fra Selected og koster kr 499,-.
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ALTERNATIVT. Her er alternative antrekk fra morgen til kveld. Grå tweed-
jakke fra Selected til kr 1.299,- som passer godt til dagligdags bruk, med 
en lyseblå skjorte fra Boys of Europe til kr 499,-. Til avslappet kveld en brun 
cordblazer fra Boys of Europe til kr 999,-, en hvit langarmet T-skjorte utenpå 
en blårutet skjorte fra Selected til kr 149,- og 299,-. Et alternativ til smoking 
er den sorte blazeren i velur til kr 1499,-, en rosa skjorte til kr 499,-, begge 
fra Benetton. Sort slips til kr 299,- fra Boys of Europe.

MER RISIKO. Toms reise har vært lang. Hele 
livsstilen hans ble en utfordring. Han fortsatte 
i et virke uten fast inntekt. Utfordret seg selv 
og omgivelsene ved å stille store spørsmål. 
Han har flyttet, skiftet jobb og fått nye ven-
ner. Tok avskjed med sitt tidligere liv ved å 
arrangere en stor fest der han fortalte om sine 
valg. Om at han ville ta større risiko. Våge mer, 
kanskje vinne enda mer. Han ville fortløpende 
evaluere livet og leve for noe som har verdi 
utover tiden. Bruke evnene på en ny måte, rea-
lisere innerste drømmer. Og med på reisen var 
både barna og kona Ingrid. Hele veien.  – Jeg 
er veldig glad i livet, det er så mange veier som 
åpner seg. Så mange muligheter. Vi er mer 
redd for å leve enn å dø. Hvis vi mener noe 
med å leve mer ekte og i pakt med den vi er 
og det livet vi ønsker oss, så må vi rydde rundt 
oss. Ommøblere i livet. Vi er hva vi tenker, og 
ofte tenker vi feil. Kong Salomo sier: «Som du 
tenker i ditt hjerte, slik er du.»

VITAMININNSPRØYTNING. Tom smiler. Han 
er brennende engasjert, hele ansiktet lever. 
Det er ikke i tvil om at han er kommet på «rett 
hylle» i livet. At ting har falt på plass og at han 
trives. Han vet ikke mye om veien videre, men 
er innstilt på å gi seg selv tid til å lykkes som 
veileder og personlig rådgiver. – Når du stik-
ker hodet frem, står det lagelig til for hogg. 
Jeg kjenner jo på det innimellom. Det tar tid å 
etablere egen virksomhet, noen ganger er jeg 
sterk i troen, andre ganger svakere. Men jeg er 
opptatt av å leve som jeg lærer. Siden jeg opp-
fordrer andre til å trå utenfor komfortsonen 
og ta mer risiko, må jeg gjøre det selv, sier Tom 
og forteller at det å bli fornyet i Bergen var den 
vitamininnsprøytningen han trengte for å gå 
videre. Vel hjemme venter en spent konemor, 
som først og fremst er opptatt av opplevelsen 
mannen har fått med seg i bagasjen. Ikke om 
håret kjemmes fremover eller bakover.� ❤

for sekstiende gang!
Tips til hjemmefesten

Gavepose
Vær kreativ når du dekker bordet. Fyll 
en liten gavepose med noe personlig, 
og la hver av gjestene få den med seg 
hjem. Det kan være oppskriften på 
menyen, en liten overraskelse eller noen 
hjemmelagde godsaker.

Velkomstdrink
Champagne gjør alltid susen! Det gjør 
også en god velkomstdrink. Oppskrift på 
en smakfull drink er: 2 lime, 3 ss melis, 
2 flasker ferskenvin, 1 dl vodka, 0,5 l 
flaske julebrus, 1 dl jordbærlikør, isbiter.

Bordkort
Sett sammen mennesker fra ulike 
miljøer med kjærlig hånd, slik at alle får 
en interessant samtalepartner. Her kan 
du bruke kreativiteten og lage personlige 
bordkort som gjestene kan ta med seg 
hjem. Bruk steiner, ferdige papirkort, mal 
på glass – boltre deg!

Talen
Gjestene forventer gjerne noen ord fra 
deg. Skriv en tale, eller få noen til å 
gjøre det for deg. Du kan også bestille 
en sang til selskapet. Vil du gjøre det 
selv, kan en presentasjon på powerpoint 
eller projektor være en idé.

Hjemmekokk
Bestill en kokk hjem. Mange plasser 
er det nå mulig å få en kokk hjem for å 
tilberede og servere maten til dagen din 
for noen tusenlapper. Sjekk på hotellet 
eller restauranten der du bor.

Blomster
Friske stilkblomster er alltid dekorative i 
en pen vase, og er et godt alternativ til 
blomsteroppsatser.
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TAKK TIL:
Claire.dk: 5531 2078, Boys of Europe: 5531 9566,
Benetton: 5556 3370, Citybag: 5531 2575, 
Selected: 5532 4999, Feet Me: 5536 7606,
Kanebo: 5536 7700, Hennes og Mauritz: 5554 9150
Clarion Havnekontoret hotell: 5560 1100


