
Christinas mand er næsten 25 år ældre

Han slog benene
totalt væk under mig

Inden Christina og Dennis blev kære-
ster, brugte de to uger til at snakke 
fremtiden igennem. Der skulle ikke 
dukke problemer op. Alligevel fandt de 
pludselig nye sider af hinanden, som 
kom til at forandre deres forhold

n Dennis har været glad for at 
synge, siden han var barn. Han 
var blevet skilt og havde beslut-
tet, at der skulle ske noget nyt i 
hans liv. Derfor troppede han op, 
da Odder Amatørscene søgte san-
gere og skuespillere til ”Annie get 
your gun”.

– Pludselig stod hun foran 
mig. Det var, som der ikke var 
andre i lokalet. Kun denne utro-
ligt smukke og smilende kvinde. 
Jeg tænkte: bare hun er single og 
over 30 år.

Kærligheden havde ramt 
Dennis, 43 år og far til tre, som et 
lyn fra en klar himmel.

Men Christina var kun 19.
– Aldersforskellen på næsten 25 

år var alligevel for meget. I reali-
teten kunne Christina jo være min 
datter, så jeg måtte nøjes med at 
drømme, selv om jeg vist ikke 
kunne undgå at flirte lidt med 
hende.

– Hun var en god skuespiller, 
men synge det kunne hun ikke, 
mente Dennis.

Et varmt smil
Kort før premieren i marts 2008 
fyldte Christina 20 år. Samme dag 
skulle man øve, og de andre i ama-
tørteatret havde købt en gave til 
hende. Dennis havde dog en spe-
ciel fødselsdagshilsen, nemlig et 
nodeark, som han bad Christina 
tage med på scenen, så de to kunne 
synge duet. Det var ”O soave fan-
ciulla” fra La Boheme – med 
den danske titel ”Oh du skønne 
kvinde”.

– Det var en sjov gave, og 
pludselig så jeg Dennis med helt 
andre øjne. Han smilede så varmt 
til mig, at det ramte direkte ind 
i hjertet. Det var nærmest, som 
mine ben blev slået væk under 
mig. Jeg blev virkelig forelsket, 
fortæller Christina.

Parret gik på listesko med deres 
kærlighed, for de vidste, at alders-
forskellen kunne give problemer 
senere i forløbet. Derfor brugte de 
to uger til at snakke om fremtiden.

– Siden jeg var stor pige, har jeg 
da haft en drøm om at få et kirke-
bryllup og senere børn. Men rea-
listisk set ville det være synd for 

et barn at have en far, som kunne 
komme på efterløn, når barnet 
skulle konfirmeres. Og så havde 
Dennis jo også tre børn i forvejen: 
Marcus, som i dag er 21, Samuel 
på ti og Liva på otte år. Og de to 
mindste kunne jeg jo blive en god 
pap-mor for, siger Christina.

Samuel bor fast hos Chri-
stina og Dennis, mens Liva bor 
hos sin mor. Og børnene er ofte 
nogle dage hos den anden foræl-
der. Marcus på 21 bor ikke læn-
gere hjemme, men kommer tit på 
besøg.

– Selvfølgelig var det en stor 

beslutning at tage, at jeg ikke vil 
have børn. Men jeg har det godt 
med den. Dennis’ børn giver mig 
al den kærlighed, jeg kan ønske. 
Og jeg giver meget tilbage. Og 
det er det, der betyder noget, siger 
Christina

Dennis mente altså ikke, at 

– Det var kærligheden til musikken, der førte os sammen, fortæller Christina og Dennis. 
Nodearket, som han i sin tid gav hende, er forstørret og hængt op på væggen
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Christina havde nogen sang-
stemme af betydning, men her 
tog han grundigt fejl. En dag, 
hvor de to mindste begge var i 
huset, troede Christina, at Dennis 
legede med dem ude i haven. 
Hun gik i bad, og så fyldte hun 
lungerne med luft og gik for fuld 
udblæsning i gang med melodi-
erne fra ”Flagermusen”.

Stemmen fra badet
Men Dennis var ikke ude. Han 
sad i stuen og læste.

– Jeg blev overvældet af beun-
dring, da jeg hørte Christina 
synge. Det var fantastisk. Hun 
havde en stemme, jeg aldrig 
havde oplevet tidligere. Jeg 
kunne ikke forstå, at det var den 
samme kvinde, der havde sunget 
så dårligt til audition i amatør-
teatret. Den positive side havde 
Christina i alle tilfælde ikke for-
talt mig om, beretter Dennis.

Christina kunne røbe, at hun, 

siden hun var barn, havde sunget 
sange fra ”Flagermusen” sammen 
med Ellen Winther, forstået på den 
måde, at hendes forældre havde en 
video med operetten, og den blev 
sat i afspilleren meget ofte. – Og 
så sang jeg ellers duet med Ellen 
Winther.

Det viste sig, at de begge var 
meget begejstrede for opera og 
operette, og pludselig blev deres 
hverdag en helt anden. De sang 
sammen og hver for sig og beslut-
tede, at det skulle komme andre til 
glæde. Derfor dannede de duoen 
Grandivi og drager i dag ud for at 
underholde med populære sange 
og arier fra operetter og operaer 
til alt fra fødselsdage til receptio-
ner og koncerter.

Christina og Dennis havde lidt 
sved på panden, da de skulle for-
tælle deres familier og venner, at 
de var flyttet sammen og havde 
erklæret hinanden deres kær-
lighed. Christina var specielt 
nervøs, da hun skulle fortælle sine 

forældre om Dennis, som var så 
meget ældre end hende.

– Der var måske en lille smule 
skepsis i begyndelsen, men der 
gik ikke længe, inden de accepte-
rede det. Det samme gjaldt vores 
venner, mine yngre og Dennis’ 
noget ældre. Alle var glade på 
vores vegne.

Kirkebryllup
– Men der var selvfølgelig dem, 
som vendte sig om på gaden i 
Odder, når vi kom hånd i hånd. 
Det lærte vi hurtigt at leve med.

Drømmen om et kirkebryllup 
fik Christina opfyldt, da parret 
blev gift i Malling Kirke den 29. 

september i 2012, da blev de hr. 
og fru Thomsen.

– Vi har fundet kærlighedens 
melodi. Vi er meget, meget lyk-
kelige sammen, og skulle der 
komme en lille kurre på tråden, 
så synger vi en sang. Så er pro-
blemerne væk som dug for solen, 
siger Christina og Dennis.

Der øves 
flittigt i 

hjemmet i 
Odder, 

men parret 
optræder 

aldrig med 
instrumen-

ter. Deres 
stemmer 

er nok

Når parret 
optræder, er 
det naturligvis 
i de flotteste 
kostumer

Christina 
har altid 
drømt om 
at blive gift 
i en kirke, 
så det blev 
parret i 
efteråret
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Optræder Og  
arbejder Sammen
Dennis er it-konsulent i Novavision Software  
i Odder. Christina er tidligere social- og sund-
hedshjælper, men nu har hun fået job som 
salgselev i firmaet. De både lever, arbejder og 
optræder altså sammen.

Og så er Christina begyndt at få sangunder-
visning af en kongelig operasangerinde.

– Hendes stemme er så unik, at hun en dag 
bliver en meget stor og anerkendt operasanger. 
Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, siger Dennis.

Læs mere om parret på deres hjemmeside 
grandivi.dk.
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