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interview

Mine børn har nok 
haft lidt svært ved  

at acceptere det hele
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Gitte var gift i 20 år:

Jeg har  
     aldrig  

været    
forelsket  

før nu
Gitte Moulin var en af Danmarks mest succesfulde entreprenører. Hun 

tjente masser af penge og havde hus, mand og børn. Men det rumsterede 
indeni, for det føltes, som om noget livsvigtigt manglede i hendes liv.  

Kærlighed. Pludselig var den der i form af en 15 år yngre mand.
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S G itte bankede sit eget firma op fra grunden, 

og fire gange vandt hun børsens Gazelle 
pris for virksomheder i vækst. Hun havde 
250 ansatte og kunne købe alt – louis 

vuitton-tasker, pelse og store biler. Men så ramte kri-
sen. både ude i verden og inde i Gitte. Hun indså, at 
hun i 20 år havde levet i et kærlighedsløst ægteskab og 
ikke anede, hvad ægte lykke var. Som 45-årig trykkede 
Gitte på pauseknappen og smed alt det ud, hun tidli-
gere havde klamret sig til: identiteten som succesfuld 
forretningskvinde og god mor og hustru.

HoP i vanDet, eller flyt
– Jeg gik ned til vandet og sad og tænkte. Jeg følte, at 
enten hopper jeg i havet, eller også må jeg flytte lige nu.
og det gjorde hun. Gitte rejste sig, gik hjem til det store 
hus, pakkede sine ting og flyttede samme dag.

Hun havde så meget opsparet krudt, der skulle fyres af, 
og hun brugte halvandet år på at turnere i Københavns 
vilde byliv med jetsettere og kendisser. og mødte en 
masse mænd. torsdag, fredag og lørdag aften var hun 
fast inventar på diskotekerne og barerne og fik ende-
lig åbnet det låg, som havde ligget tungt over hende i 
mange år og været ved at kvæle hende til sidst.
– Jeg havde brug for en masse vildskab. Jeg synes selv, 
jeg stadig er en tosset skolepige, men min eksmand 
kunne ikke lide alle mine skøre sider. Jeg følte ikke, at 
jeg kunne være mig selv, mens vi var gift. Jeg søgte 
måske ofte de lidt yngre mænd, som var mere vilde og 
eventyrlige end mænd på min egen alder.
Gitte brugte mange penge på fester og var gavmild 
med drinks og weekendophold til alle de nye bekendt-
skaber, der fulgte med jetsetlivet og gavmildheden. 
Men trods festerne, mændene og de mange nye ven-
ner følte hun sig til sidst tom indeni. ➝
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interview

”– Jeg har altid håbet og troet på den 
store kærlighed, den eneste ene. og jeg 
søgte den nok i byen, men jeg blev skuf-
fet hele tiden.
Det blev mere og mere tydeligt, at mange 
af de nye mennesker i Gittes omgangs-
kreds kun ville være med, når der blev åb-
net for overflødighedshornet. Gitte følte, 
at det igen var tid til at luge ud i sit liv.
– Jeg har altid været god til at skære væk 
og komme videre, hvis det har været nød-
vendigt. til sidst sagde jeg til min ven-
inde, at jeg var færdig med at gå ud. Jeg 
havde fået nok.
Det var lettere sagt end gjort, for venin-

den ville ud og hev og sled i Gitte, som til 
sidst gik med til en sidste aften i byen. og 
heldigvis for det. Havde det ikke været for 
Gittes stædige veninde, ville hun måske 
været gået glip af netop den kærlighed 
og romantik, hun havde hungret efter og 
søgt hele livet. også i sit første ægteskab.

Købte lyKKen
– Jeg var højgravid, da jeg blev gift som 
24-årig, og selv om jeg godt ved, at vi 
ikke lever i 1940’erne, var jeg alligevel 
opdraget til at gøre ”det rigtige” i den si-
tuation. Det var også meget lettere, hvis 

man var gift i forhold til at købe hus og 
alt det dér.
Gitte kigger sørgmodigt ned i bordet. 
Stemmen bliver næsten til mumlen, når 
hun genkalder sig det lange ægteskab, 
som ikke var særlig lykkeligt.
– vi skændtes hele tiden, men jeg troede, 
at sådan var det bare.
og Gitte blev i ægteskabet på grund af bør-
nene, huset, firmaet og konventionerne.
for at overleve med humøret intakt, knok-
lede Gitte på med det rengøringsfirma, 
hun selv havde skabt, og det gik forrygen-
de. Gitte og hendes mand, som dengang 
var medejer af firmaet, tjente styrtende 

Gitte Moulin, 
48 år
● født på østerbro  
 københavn i 1965
● Stifter og ejer af rengørings-
firmaet Combi Clean siden 1996
● familie: forlovet med  
anders på 33 år og har to børn 
fra et tidligere ægteskab

Jeg er bange for, det er gået ud over Mine børn. 
Jeg troede, at kærlighed var at købe ting

➝
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”
med penge og havde kontrakt med blandt 
andre hele Københavns Kommune.
– Alt kom til at handle om mig, mig, mig 
og mit firma. og jeg elskede at shoppe. 
Jeg kunne let bruge 10.000-15.000 kroner 
på en shoppetur. Det gav mig en kort lyk-
kerus, når jeg købte en ny pels hos birger 

christensen eller et par louboutin-sko, 
men rusen forsvandt hurtigt igen.
– Jeg er bange for, det er gået ud over 
mine børn. Jeg troede, at kærlighed var 
at købe ting. Jeg gav dem alt, hvad de pe-
gede på, men jeg har nok ikke givet dem 
rigtig kærlighed.

Hvor GaMMel tror Du jeG er?
Gittes smil kommer dog hurtigt igen, når 
hun begynder at fortælle om sit første 
møde med Anders. Han kom bogstavelig 
talt gående ind i hendes liv og i baren, 
hvor hun sad og var ved at afslutte det 
vilde kapitel.
– vi gloede bare på hinanden, da han kom 
ind, og han blev ved med at se på mig. Jeg 
blev vildt genert. Det havde jeg aldrig 
været før. til sidst gik min veninde over til 
ham og spurgte, om han ikke ville sidde 
sammen med os.
en halv time senere sad Gitte på Anders’ 
skød. ikke hendes sædvanlige stil.

– normalt er jeg kontrolfreak. Jeg drikker 
for eksempel ikke alkohol og kører altid 
til og fra arrangementer i min egen bil, så 
jeg ikke er afhængig af nogen. også når 
jeg går i byen.
to måneder senere flyttede Gitte og An-
ders sammen.
– Jeg er stadig forelsket som en teenager, 
og jeg har sommerfugle i maven. Det har 
jeg heller ikke prøvet før.
Der er dog lige et lille men. Der er en al-
dersforskel på Gitte og Anders på 15 år, og 
det er selvfølgelig noget, de snakker om.
– Anders synes, det er dejligt, at jeg er æl-
dre. Han siger, at jeg hviler i mig selv og 
ved, hvad jeg vil, til forskel fra yngre piger. 
Men jeg føler da lidt af et pres fra mig selv 
for at se ung ud, siger Gitte og griner.
Hun skammer sig ikke over at bruge alle 
kneb for at skære et par år af udseendet.
– Jeg er stamkunde hos Qura (skønheds-
klinik i København, red.), hvor jeg regel-
mæssigt får botox og restylane. Jeg træ-
ner crossfit tre-fem gange om ugen for at 
holde mig veltrænet.
Der er dog ingen tvivl om, at Gitte har 
en stor portion selvironi og kan se, at 
aldersforskellen på 15 år af og til kan få 
hendes selvtillid til at halte. nogle gange 
overmandes hun af følelsen af, at hun skal 
konkurrere med kvinder, der er yngre 
eller på alder med hendes kæreste. Hel-
digvis hjælper Gittes humor og åbenhed 
hende til at komme ovenpå igen.
– Jeg kan godt finde på at gå ind i en tøj-
butik og spørge de unge piger, som ar-
bejder derinde om, hvor gammel de tror 
jeg er. når de siger, de tror, jeg er midt i 
30’erne, så giver jeg dem et stort knus.

ja taK i GonDolen
– Med Anders kan jeg være så skør, som 
jeg vil. De sider, som min eksmand ikke 
brød sig om, elsker Anders. Han siger, 
han elsker kontrasten mellem den skarpe 

forretningskvinde og alle mine skøre og 
barnlige påfund, stråler Gitte, som for ek-
sempel elsker at køre rundt på løbehjul 
ude på vejen sammen med Anders.
Sammen med ham er hun også begyndt 
at rejse, noget Gitte ellers ikke har gjort før. 
Mest på grund af firmaet, som hun tidlige-
re kastede næsten al sin opmærksomhed 
på. Den første rejse, de tog på sammen, gik 
til italien, og i en gondol i venedig trak An-
ders pludselig en ring op af lommen.
– Jeg blev meget overrasket og havde slet 
ikke set det komme, siger Gitte, som ellers 
var den eneste i familien, der ikke vidste, 
at et frieri var på vej.
Anders havde nemlig spurgt Gittes far 
om tilladelse, inden han stillede det store 
spørgsmål på deres romantiske ferie. Her 
til sommer skal parret giftes til et over- 
dådigt bryllup i Holmens Kirke, og Gitte 
skal selvfølgelig være hvid brud.
– Jeg føler det lidt, som om det er første 
gang, jeg skal giftes sådan rigtigt.
Men der er ingen små trippende fødder 
i sigte.
– Anders er afklaret med, at han ingen 
børn får selv, fortæller Gitte, som allerede 
har to af slagsen fra det første ægteskab.
Hun vil dog ikke lade, som om det har været 
rosenrødt for børnene, at hun har fundet en 
ny mand, som desuden er så meget yngre.
– Generelt har omgivelserne reageret rig-
tig godt på vore forhold, og mine foræl-
dre forguder Anders. Men mine børn har 
nok haft lidt svært med at acceptere det 
hele, siger Gitte.
Gitte er imidlertid lykkelig, lige meget 
hvad andre omkring hende siger og sy-
nes. Der snakkes stadig om økonomisk 
krise, men inde i Gitte er der højkonjunk-
tur. Desuden er hun nu den eneste ejer af 
firmaet, som stadig kører rigtig godt, men 
på et niveau, hvor der også er plads til det 
vigtigste i livet. Kærligheden.  ■

Jeg føler da lidt af 
et preS fra Mig Selv 
for at se ung ud

A ndr e k v inder ,  som er sA mmen med y nGr e m ænd :

Grevinde Alexandra, 49 år, 
og Martin Jørgensen, 36 år

Sharon Stone, 54 år, og 
Martin Mica, 27 år

Ibi Støving, 39 år, og  
Simon Makienok, 23 år

Jennifer Lopez, 43 år, 
og Casper Smart, 24 år

billede  
kommer

Michèle Bellaiche, 42 år 
og Kasper Daugaard, 30 år


