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KærlighedsKlummer indeholder 25 kapitler og malerier af Birgitte Gyrd. I 2014 åbnede hun og hendes mand 
lågen i deres ægteskab for at forstærke saften, kraften og erotikken i deres parforhold. I bogen får man et 
ærligt indblik i den glæde og eufori, udvikling og udfordring, der er i et polyamorøst liv med flere partnere. 
Hun sætter samtidig danskernes kærlighedsliv i perspektiv med klare og kærlige pointer. Den vigtigste er, at 
når vi lærer at elske og acceptere os selv fuldt og helt som vi er, bliver vi bedre partnere og får dybere adgang 
til et rigt kærlighedsliv. Bogen kan derfor læses med stort udbytte af monogame par.

KærlighedsKlummer
fra et polyamorøst ægteskab

Birgitte Gyrd er bosiddende med sin mand, Hans Erik Rasmussen, i 
Førslev Gl. Mølle på Sydsjælland. I 2019 fejrer de sølvbryllup. Sammen 
har de to voksne børn. Hun har i mere end 20 år været professionel, 
udøvende kunstnerinde. I dag arbejder hun og hendes mand som 
parterapeuter, kærlighedscoaches og foredragsholdere. De 25 kapitler i 
bogen har været bragt som klummer i dagbladet BT i 2018-19.
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Udvalgte udstillinger
Face the Body, Gammelgård Kunstcenter
Face the Body, Jens Nielsen & Olivia Holm-Møller Museet
BodyConnections, Rønnebæksholm Kunstcenter
Danish Design Gallery, Bruxelles
Art Herning, Galleri Wolfsen
Art Copenhagen, Galleri Sankt Gertrud 
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udsendelser
60 min P1 Eksistens. Om parforholdets rejse 
30 min DR2. Tematirsdag om portrætkunst 
30 min TV2 Øst. Portræt af  en kunstnerinde
30 min DRK. Velkommen til Fremtiden – Kærlighed



KærlighedsKlummer
Fra et polyamorøst ægteskab

Birgitte Gyrd

Møllen



4



Indhold
Forord af  Birgites mand Hans Erik
Det føltes SÅ forbudt og SÅ fantastisk
Tantra med min mand og 30 andre
Vi er så pokkers dobbeltmoralske
Når åbenhed smerter af  Hans Erik
Så stod jeg alene tilbage – med mand og to børn
Jeg har valgt monogamien fra
Jeg vil ikke stjæle din mand
Vores åbne forhold tændte et bål
Jeg skal lige sige til min mand, at jeg kommer senere hjem
Hej, det er mig, der er konen 
Må vi elske os selv?
Min vej til forløsning
Sådan reagerede vores børn
Det er ikke for vatdrenge
Min mand dansede intenst med min veninde
Jeg fik et kys, da min mand var gået
I modgang og medgang
Måske skal I bare være swingere? 
Julefrokoster bliver til noget forkert og syndigt
Størst af  alt er kærligheden
Vi har skabt Polynesien
Min mand sover hver uge hos sin ekskæreste
Og det er ganske gratis
Hvert kærlighedsmøde er en gave
Et erotisk liv
Elsk dig selv som din næste
Efterskrift
Kunstnerinden, Skribenten
Foredrag & oplæg, Blog & brevkasse
Events, Parterapi & kærlighedscoaching
Bogens malerier

7
11
15
19
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59
63
67
71
75
79
83
87
91
95
99

103
107
111
115
119
121
123
125



6



7 

Forord af
Birgittes mand Hans Erik

Jeg har altid beundret
– og indimellem forbandet –

Birgitte for hendes
åbenhed og ærlighed.

“
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Jeg er eventyrer og medlem af  Eventyrernes Klub. Optaget på baggrund af  eventyr 
i Andesbjergene og Amazonas. Da jeg en solrig søndag i august 2014 fløj ind over 
Sjælland, på vej hjem fra en lang rejse i Peru, vidste jeg ikke, at jeg en time senere 
ville starte et nyt stort eventyr. Ud over kys i lufthavnen, bød Birgitte mig velkommen 
hjem med ordene “Jeg er blevet forelsket i en anden mand, mens du var væk”. Lige 
som en uventet udfordring på en rejse stod jeg nu i en situation, som jeg ikke havde 
forberedt mig på. Mine år i Sydamerika har lært mig, at der altid er en løsning på et 
problem. Allerede da vi kørt hjem ad Køgebugtmotorvejen, vidste jeg, at løsningen på 
Birgittes forelskelse ikke var at sige de to sætninger, som vores kulturs norm umiddelbart 
dikterer: “Afbryd forbindelsen med ham. Det der kan jeg slet ikke acceptere!”

Når vi ikke straks åbnede vores forhold, skyldes det mest, at jeg i rimelighedens navn 
også ville få mulighed for at indlede et forhold til en anden kvinde. Tanken om dét vakte 
Birgittes jalousi og misteangst. En måned senere foreslog jeg derfor, at hun kunne 
begynde at ses med manden, mens jeg – det første halve års tid – ikke ville være åben for 
et indlede et forhold til en anden kvinde. Med stor taknemmelighed sagde hun “tak, jeg 
elsker dig endnu højere”.

Birgitte og jeg har altid givet hinanden meget frihed. I vores 27 år sammen har jeg 
næsten hvert år rejst alene i Sydamerika, hvor jeg boede nogle år som ung. Birgitte 
har opholdt sig på Cuba og i Andalusien for at danse salsa og flamenco som inspiration 
til sine malerier. Vi har også rejst som familie. Kørt i autocamper i USA og Argentina, 
og som det vildeste bygget en beboelseshestevogn og kørt fem måneder gennem Polen, 
Ukraine og Rumænien, da vores børn var to og fem år. 

Jeg har altid beundret – og indimellem forbandet – Birgitte for hendes åbenhed og ærlighed. 
Hun taler og handler, som hun mener og føler. Selv kommer jeg fra et landsbymiljø, hvor 
vi må tale om alt – lige på nær om penge, følelser og sex, og hvor monogami er et krav. 
Min største udfordring har derfor været at fortælle åbent om vores polyamorøse liv til 
venner, kunder og familie. På den måde har hun været mig en god læremester, og da 
jeg genså hende efter min rejse, var jeg taknemmelig for hendes ærlighed. Jeg kunne
forholde mig til hendes forelskelse, og jeg kunne forholde mig til, at hun åbenlyst fortalte,
at hun gerne ville have et forhold til manden. Jeg mærkede ingen tvivl, da hun
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samtidig fortalte, at hun stadig elskede mig, og på ingen måde ville bringe vores 
ægteskab i fare. Birgittes ærlighed gjorde mig tryg.

Jeg fik billedet af, at vi indtil nu havde levet i relativ sikkerhed i et fort, hvor pallisaderne 
bestod af  monogamiens søjler. Nu fjernede jeg pallisaderne og tillod, at Birgitte 
bevægede sig ud på prærien, hvor venner og fjender, forførere og bejlere ventede. Da 
jeg for mig så, at Birgitte fra vores fort på en bakke kunne gå og ud komme hjem som 
hun ville, mærkede jeg en styrke brede sig i mig. Nu blev Birgittes og mit ægteskab 
ikke længere støttet og falsk forsikret af  kulturbestemte normer for, hvad man kan og 
ikke kan i et ægteskab.

Gennem vores foreløbig fem år som polyamorøse er vi blevet meget bevidste om, at vi 
ikke ejer hinanden. Jeg er gift med Birgitte, men hun er ikke mín. Vi er to individuelle 
personer, der har valgt at leve sammen, have børn sammen og arbejde sammen. Men vi 
har også erkendt, at vi hverken kan eller skal tilstræbe at opfylde alle hinandens behov, 
ønsker og drømme. I vores kultur er det en positiv værdi at stræbe efter et bedre job, at 
træne sin krop og at gå efter de ypperste kulturoplevelser. Man bliver ikke betegnet 
som egoist, hvis man tager på wellnessophold eller på vandretur. Ens kærlighedsliv 
skal man derimod holde inden for den ramme, som monogamien dikterer.

Som mennesker vokser vi i mødet og i relationen med andre mennesker. De mennesker, 
som vi er følelsesmæssigt forbundet med, vokser vi mest sammen med. Allermest 
i relationen med ens ægtefælle og kæreste. I to lange perioder har jeg haft en fast 
kæreste ved siden af  Birgitte. Jeg vil vove den påstand, at jeg i de perioder har været 
en gladere og mere energifyldt mand for Birgitte. Begge mine kærester var meget 
forskellige fra Birgitte, og de rørte andre sider af  mig, end hun gør. Jeg har udviklet 
flere af  mine ressourcer og har fået mere at give til min kone, mine børn og mine venner.

Grundfortællingen i folkeeventyret er at rejse ud, vokse i mødet med det fremmede og 
vende hjem som et mere modent menneske. Et af  mine største eventyr som voksen har 
været denne på én gang krævende og lærerige rejse ud i flerkærlighedens verden.

Forord af  Birgittes mand Hans Erik
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Det føltes SÅ forbudt
og SÅ fantastisk

Jeg havde mødt ham 
på dansecampen,

hvor jeg glad,
stolt og afslappet 

fortalte om min mand.

“
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Jeg kunne slet ikke vente til skærmen viste, at hans fly var landet. Om lidt ville han, 
min trofaste livsledsager gennem 21 år, komme til syne garvet af  solen og med sin 
gauchohat på. Jeg ville se min eventyrer i øjnene og ikke være i tvivl om vores dybe 
kærlighed til hinanden.

Men jeg måtte fortælle ham det, der pressede sig på som champagne i en rystet flaske. 
En boblende glæde, udefinerbar skyld og total forvirrethed fyldte mig: at jeg havde 
mødt en anden mand, som gjorde mig varm, fik mig til at grine og som jeg dansede og 
snakkede så dejlig intenst med. Jeg ville gerne lære ham mere at kende. Han var en 
helt anden type end min egen mand. Jeg havde mødt ham på dansecampen, hvor jeg 
også glad, stolt og afslappet fortalte om min mand, der ikke kunne være med i år, da 
han var på eventyr i Sydamerika. 

Det føltes slet ikke forkert. Formede ordene igen i mit hoved: Det er os to, skat, men 
kan der ikke blive plads til ham den anden også?  

De følgende uger var et turbulent stormvejr af  følelser i min mand og mig. Hvad var 
der ved at ske i vores stabile ægteskab? Vi havde jo haft vores op og nedture, men 
aldrig et sekund overvejet at gå fra hinanden. Selvfølgelig var meget blevet rutiner og 
hverdag også i vores sexliv, men vi havde et levende og udviklende forhold, fordi vi 
altid havde givet hinanden plads og tid. Og vi havde begge været villige til at se på 
vores egen andel i problemer og konflikter. 

Der var to stemmer i mig, der konstant sagde hinanden imod: Det kan du godt, du 
rummer så megen kærlighed, du kan sagtens nyde dem begge – og den anden: Det der 
kan du ikke, du sårer din mand dybt, det er forkert. Hvad har du gang i, din egoistiske 
tøjte?

På én måde kunne min mand godt unde mig at være sammen med en anden mand. 
Han havde selv meget travlt med sit passionerede arbejde og havde hverken tid eller 
lyst lige nu til at tage ud og danse, gå til koncerter m.v. – eller til at have en anden 
kvinde. På den anden side krøb angsten også ind under huden på ham: Tænk hvis ham 
den nye blev mere interessant end ham selv?  Til slut sagde han: ”Ok, så begynd at 
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se ham en aften om ugen, men vær hjemme kl. 23, og de første gange skal I ikke være 
sammen seksuelt”.  

Jeg følte mig som jordens heldigste kvinde og som en kåd teenager, da jeg en uge senere 
sad og flettede fingre over middagen og efterfølgende kyssede på sofaen med en anden 
mand. Det føltes SÅ forbudt og SÅ fantastisk. Det var godt, at der var en time hjem i 
bilen, hvor jeg langsomt lagde oplevelser med min nye ven bag mig og gjorde mig åben 
til at møde min mand igen. Holdt jeg aftalerne, gik det faktisk ret ok for min mand. 
Han sørgede for at være optaget af  andre ting disse aftener. Og det betød noget for 
ham, at jeg kom glad hjem og med overskud. Jeg var ham så taknemmelig og elskede 
ham endnu dybere. 

Vi begyndte sammen at opsøge erfaring fra andre om at leve i et åbent forhold – om 
det at kunne dele sin kærlighed med flere på én gang. For det var tydeligt for os begge 
at det ikke kun handlede om seksuelle eventyr, men om samtidige gode og tætte 
romantiske relationer til andre. Vi indrømmede over for os selv og hinanden, at vi ikke 
troede på at ét menneske kunne opfylde alle behov over for et andet menneske.

Vi var startet på et nyt eventyr og måtte se, hvad der gemte sig i den tætteste jungle, 
i de dybeste grotter og bag de højeste bjerge. Men vi følte også, at vi trådte ud på den 
tyndeste is på den vildeste flod og ikke vidste om den bar. Men vi vidste, at vi ikke 
kunne vende om. 

Det føltes SÅ forbudt og SÅ fantastisk
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Tantra med min mand
og 30 andre

Langsom bredte der sig 
i mig en snigende

stikken i brystet af
uro og mindreværd.

“
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Så stod vi der, min mand og jeg, spændte og forventningsfulde i den smukke lyse sal 
på en ganske almindelig mandag aften, sammen med 30 andre voksne mænd og kvinder 
i afslappet tøj. Vi var på opdagelse i nyt land – hver især havde vi deltaget i andre 
tantraworkshops – men aldrig sammen. 
 
Der blev budt velkommen til alle nye, ved at vi stillede os i midten af  kredsen og fik 
et kærlighedsbad i lyd og fagter af  alle de andre deltagere. Derefter havde de, der var 
her som par, mulighed for at stille sig ind i midten for at vise, at de var her sammen 
som kærlighedspartnere. Min mand og jeg kiggede på hinanden, trådte tøvende et lille 
skridt frem, og ubemærket for de andre, trak vi os hurtigt tilbage igen: Ordløst aftalte 
vi, vi i aften ville have friheden ved at være ”alene” afsted. Et dejligt gys af  spænding 
gik som en ildgnist gennem min rygsøjle.  

Jeg var så optaget af  min egen udforskning af  lyst i min kontakt med mange nye 
maskuline hænder, rygge, skuldre og blikke, at det var svært samtidig at holde øje med 
hvad min mand foretog sig. Jeg var dødnysgerrig, men en indre insisterende stemme 
hviskede til mig, at jeg skulle slippe ham. ”Nyd nuet kære kvinde, sans din egen krop 
og hvad den kan li´ og ikke li´ i de møder, du får i  aften. Lad din mand nyde nuet med 
de feminine møder, han går ind i.”

Jeg slap for en stund tanken om min mand og tillod mig selv at gå ind i beruselsen 
af  at blive trygt berørt at mange forskellige nærværende mænd. Wauh, det hele var 
så uskyldigt og samtidig så hjerteåbnende og kærligt. Alle respekterede tydeligt mine 
grænser. Vi var som nye blevet introduceret til de kropslige tegn, der viste vores grænser. 
I starten tænkte jeg, at jeg kun havde lyst til at lave øvelserne med præcis ham og så 
ham der også, der så lækker ud. Men efterhånden som timerne gik, blev hver mand på 
magisk vis smuk og interessant i mine øjne på hver deres måde. 
 
På et tidspunkt fik jeg mulighed for, at kunne betragte min mand, der havde fået syv 
minutter i himlen med massage af  en kvinde. Derefter skulle han opfylde hendes syv 
minutter. På én måde føltes det lidt farligt samtidig med, at en fin glæde og varme 
fyldte mig over at se min livsledsager nyde kontakten med en anden kvinde uden skyld 
og skam. 
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Tantra med min mand og 30 andre

I pausen, hvor vi smagte frisk frugt dyppet i smeltet chokolade, søgte jeg min mand. 
Han var dog helt opslugt af  at snakke med et par brune øjne og en slank, smidig krop.  
Inden jeg kunne nå at trække mig væk, lagde han armen omkring mig og introducerede 
mig kærligt til kvinden, der var ekskone til en af  hans kammerater i Eventyrernes 
Klub. Jeg fik et varmt smil tilbage fra hende, men søgte hurtig tryghed hos en sød 
kvinde, jeg havde mødt før. 

Langsomt bredte der sig i mig en snigende stikken i brystet af  uro og mindreværd, 
men jeg tvang mig selv til at gå ind i det hyggelige pudefyldte rum igen. Her fik jeg 
bind for øjnene sammen med alle de andre kvinder. Vi sad hver især på en madras, og 
mændene kom nu en ad gangen på besøg på vores ø og servicerede vores fødder. Kro-
ppen var blevet mere rolig, og jeg sansede hvert et øjeblik og følte mig som en græsk 
gudinde.

En times køretur og en natmad senere krøb jeg træt ind under dynen til min
elskede for at putte godnat. Han lagde roligt mobilen væk og sagde opstemt: ”Lotte 
har lige accepteret min venneanmodning.” Et voldsomt jag gik gennem mit hjerte, 
jeg krøllede mig helt sammen for ligesom at beskytte mig og blev kold af  angst. 
”Rolig, rolig, kæreste kone – jeg er her for dig.” Han lagde sig varmt i ske omkring 
mig, jeg slappede mere af, og efter mange rolige vejrtrækninger sammen,svævede vi 
begge ind i en ny drømmeverden. 
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