
KærlighedsKlummer

Birgitte  Gyrd

Fra et polyamorøst
ægteskab



1 

KærlighedsKlummer

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 og livet i sin helhed.
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.

Møllen



KærlighedsKlummer
Fra et polyamorøst ægteskab

Birgitte Gyrd

Møllen

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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Galleri Epoke

udvalgte udsmykninger
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Edlund A/S – Schwarts Hus
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30 min TV2 Øst. Portræt af  en kunstnerinde
30 min DRK. Velkommen til Fremtiden – Kærlighed
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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 kørte 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

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 

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, at vi i aften ville have friheden ved at være ”alene” afsted. Et dejligt gys af  spænd-
ing gik som en ildgnister 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. 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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Vi er så pokkers
dobbeltmoralske

Jeg endte med
at tilgive ham –

for min egen skyld.

“
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Vi var til bryllup, og dansene med en charmerende mørkhåret mand blev mere 
intense og  … ja, I gætter rigtigt, vi fandt et depot, og ingen opdagede os. Det 
var spændende og skønt at blive begæret på den måde efter syv års ægteskab og to 
børnefødsler. 

Året efter gjorde min mand noget lignende – også uden mit vidende. 

Der gik nogle år, og jeg så i det skjulte en af  min mands bekendte en enkelt gang. 
Fortalte det til sidst til min mand, kunne ikke have bedraget siddende. Han blev vred 
og ked af  det, og samtidig forstod han godt min længsel efter maskulint selskab, når 
han var på rejse.
 
Et par år efter havde min mand et tre måneders forhold til en af  mine veninder. Til 
sidst havde han heller ikke lyst til at gå bag min ryg mere. Vi havde nu vært gift i 16 år. 
 
Det, der var slemt for mig, var løgnen og uærligheden. Den sved og smertede. Vi gik i 
parterapi over nogle gange, så jeg kunne forstå hans motiver og han forstå mine. Jeg 
endte med at tilgive ham – for min egen skyld. Mit hektiske arbejdsliv fik jeg lyst til 
at nedtone og gik på opdagelse i min mere feminine side. Jeg endte med at være ham 
meget taknemmelig. Vores sexliv sammen var virkelig blevet boostet.  
 
Jeg kunne nu mærke, at jeg faktisk kunne tænde lidt på, at min mand var sammen 
med en anden kvinde. Men vi gik ikke videre med at undersøge denne fascination. Vi 
havde hørt lidt om swingerlivet, men at dyrke sex med andre uden følelser, tiltrak os 
ikke. Vi kendte ikke til, så ikke det var en mulighed at have tætte kærlighedsrelationer 
med flere samtidigt. 
 
Vi havde et stærkt og sundt forhold, men med de almindelige udfordringer de fleste par 
kæmper med: Stort arbejdspres samtidig med små børn, økonomisk lavvande til tider 
som to selvstændige – og dermed mindre tid og mulighed for romantik. Vi havde altid 
været to selvstændige individer, der gav hinanden megen plads og frihed. Havde fælles 
interesser, men også mange egne venner og passioner. Som børnene blev større, blev 
der mere plads til erotikken. Især i weekender og på intense rejser nød vi hinanden.

Samtidig mærkede vi også, at der var andre skønne, interessante og tiltrækkende 
mennesker her i verden. Men vi underholdt  ikke hinanden med det, da vi ikke ville 
såre. For vi havde jo valgt hinanden. Den eneste ene!

For en stor del af  os danskere – verdens næstmest lykkelige folkefærd – tror jeg, vi 
bygger på én stor løgn over for os selv. Vi bedrager vores egen inderste kerne ved at 
påstå, at vi ikke ville nyde at opleve andre på nært hold, kropsligt som følelsesmæssigt. 
Vi er så pokkers dobbeltmoralske. Seneste undersøgelser viser, at 46 procent har haft 
en affære ved siden af  ægteskabet. Dvs. at i gennemsnit er der næsten en utro partner 
i hvert ægteskab eller to utro partnere i hvert andet! 
 
De utro bestemmer, at det er i orden, at de selv må få nye oplevelser, men at deres 
partner ikke må. Hvordan kan vi se os selv i spejlet? 
 
Jeg er ikke i tvivl om, at vi er født polyamorøse. Det lille barn elsker sig selv ubetinget, 
når det bliver født. Og med åbne arme tager det imod verden i fuld tillid til at 
være elsket og kunne elske andre. Men som vi vokser op, får vi ikke den ubetingede 
kærlighed, som vi alle er født til at skulle modtage. Dermed begynder vi at holde 
krampagtigt fast i den begrænsede portion kærlighed, vi allerede har. Og så er det 
svært at dele.  
 
Men når vi elsker os selv lige som vi er, er det ikke svært at dele ud af  sin kærlighed. For 
så er vi ikke bange for at miste. Vi ved, at vi er elsket og gode nok, og at kærligheden 
er uendelig.

Vi er så pokkers dobbeltmoralske
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Når åbenhed smerter
af Hans Erik

... at tale ærligt og åbent,
 var fyldt med skyld og skam.
“
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Birgittes fjerde klumme skrev hun ikke. 
 
Jeg bad hende stoppe. At læse i BT om vores kærlighedsliv føltes som at gå nøgen
gennem min barndoms landsby.
 
Ugen hvor hun ikke udkom, tænkte jeg, at jeg dermed valgte at ligge under for vores 
traditionsrige normer om, at det er skamfuldt at tale om kærlighed og erotik. For 
ikke så længe siden var det forkert at være homoseksuel, det var skammeligt at blive 
mor inden ægteskab, og det var syndigt at forestille sig sex med en anden end ens
ægtefælle. Ja, alene det at tale ærligt og åbent, respektfuldt og rummende om drømme 
og længsler i kærlighedes univers var fyldt med skyld og skam. Skjult bag tabuer 
foregik utroskab og overgreb, og bag lukkede døre bankede nedkølede hjerter.

Den uge hvor Birgittes side blev givet til en anden, spurgte jeg mig selv, om jeg ville 
bære denne tradition videre. Efter svære kvaler overvandt jeg mig og sagde:
 
“Skriv videre!”

Når åbenhed smerter af  Hans Erik
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Så stod jeg alene tilbage 
– med mand og to børn

Jeg kendte ikke mit værd,
som en erotisk, spændende

og tiltrækkende kvinde.

“
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Min første kærlighed – ved siden af  min mand – var et modent menneske, med livets 
alvor og glæder printet i det sympatiske brune ansigt. Hans krop var jeg blevet
fortrolig med gennem de utallige danse, vi havde haft sammen. Han havde et blidt 
væsen og tog sig i dagligdagen af  mennesker med store udfordringer i livet, samt 
spillede adskillige instrumenter. Jeg mærkede intenst musikken i ham, når vi mødtes 
på gulvet. Vores kroppe talte sammen, hvirvlede sig ind i spontane bevægelsesmønstre 
– stående, kravlende, liggende. Jeg elskede det lune smil, de kærlige øjne og varmen fra 
hans hud, når vi efter et par timers dans lå i ske på det kølige gulv. 

Min mand var også nogle gange med til dans. Han var kun meget lidt udfordret af  
min nye relation nu efter den første tilvænningstid. Han fortalte, at når han kom i 
bevægelse, faldt han altid følelsesmæssigt til ro og mærkede medglæden ved at se sin 
kone og musikerens fælles fascination af  dansens magi. Han havde slet ikke selv den 
samme optagethed af  dette univers. 
 
Jeg sås med min nye ven gennem et halvt år, hvor vi delte ord og tanker, måltider og 
musik. Jeg havde en længsel efter at kunne give mig helt hen i hans nøgne favn, men 
han trak sig, hver gang jeg kom for tæt på. Vi talte om det, og vi talte alligevel ikke 
rigtig om det. Han levede ikke sammen med en anden partner som jeg gjorde, men det 
skortede ikke på tilbud fra interesserede kvinder. Han sagde, han skulle finde sig selv. 
Jeg følte mig på en måde set og holdt meget af  og på en anden måde afvist.  

Til en danseweekend overnattede vi sammen på et hotelværelse. Vi masserede hinanden 
blidt og indfølende, men min krop længtes efter mere. Pludselig stod det tydeligt for 
mig, at jeg kendte mit værd som samtalepartner, som veninde, som dansepartner, som 
kunstnerinde, men ikke som en erotisk spændende, tiltrækkende, moden kvinde efter 
22 år sammen med den samme mand. Jeg ville opleve mere af  den sensualitet, der 
spirede frem i mig. 

Jeg kunne mærke, at i hele dette nye univers med flerkærlighed, blev jeg nødt til at lukke 
en dør for at en anden kunne åbne sig inde i mig. Min tid var heller ikke ubegrænset. 
Der måtte gerne være udfordringer, men der skulle være en udvikling i forholdet. Og 
jeg skulle ikke forsøge at lave om på et andet menneske. Vi havde givet hinanden en 

gave, men nu var det, vi kunne bidrage til hinandens liv, udtømt. Både før og efter at 
min mand og jeg havde åbnet vores ægteskab, har jeg set parforholdet som det 
optimale sted for personlig udvikling. 

Men det er svært – meget svært – at sige farvel. Vi vil ikke såre og gøre den anden ked 
af  det her og nu, vi vil stadig gerne have det gode, der er, for vi ved ikke hvad vi får 
i fremtiden, og når vi afslutter, står vi alene tilbage … jeg med mand og to børn. At 
afslutte en relation er en eksistentiel udfordring, fordi i enhver afslutning er en lille 
død. Men accepterer vi, ja, byder vi den tomhed, der opstår, velkommen, forvandles 
den til fred og åbenhed for, at noget nyt kan spire frem.  

Min danseven sad helt rolig, da jeg sagde det, og vidste godt, at det var et rigtigt 
valg for os begge. Han havde bare så svært ved at tage beslutninger. Han havde 
følt sig presset. Vi kunne takke for det smukke, vi havde givet hinanden af  tid 
og opmærksomhed. Der var også en forstemthed mellem os og en stille sorg. Da vi 
krammede farvel, kom det spontant fra mig: “Jeg håber så inderligt, at du vil komme 
til vores nytårsfest.“

Vi slap hinanden, og tre aftener senere kunne vi nytårsaften ønske det bedste for 
hinandens nye års kærlighedseventyr.

Så stod jeg alene tilbage – med mand og to børn
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Jeg har valgt
monogamien fra

Dybest set er vi alle
bange for at dø alene 
og ikke være blevet

elsket.

“
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Hvorfor skriver du om dit kærlighedsliv offentligt? Hvordan tør du være så åben og 
ærlig? Hvad siger dine børn til det?  

Ja, hvad gør, at jeg som moden kvinde, med en lang spændende karriere som 
professionel kunstnerinde bag mig, som lever i et langt, godt og stærkt ægteskab og 
har to velfungerende næsten voksne børn vælger at stå frem og skrive dybe, hudløse 
og bundærlige historier fra mit personlige liv? Jeg får ingen gejstelig hyre, jeg får en 
del grimme kommentarer via avisens Facebookside og jeg møder stor uforståenhed fra 
dele af  min familie.
 
For 35-40 år siden valgte modige homoseksuelle at stå frem og kæmpe for frihed og 
lighed for deres biologiske natur. Hvis ingen havde gjort det, ville mange stadig tro, 
det var unaturligt og forkert, og undertrykkelsen ville fortsætte. På nærmeste hold har 
jeg mærket, hvad der sker af  fatale triste ting, når homoseksualiteten ikke accepteres 
blandt ens nærmeste, i landsbyen og samfundet i det hele taget. 

Jeg står frem med mit kærlighedsliv, fordi jeg mærker, at det er en af  vejene til mere 
fred, kærlighed, accept og glæde i verden. At vi åbner og viser vores hjerter for 
hinanden, fortæller om vores usikkerheder, længsler, drømme, angst og passioner 
uden skyld og skam. Hvordan kan mere kærlighed være forkert? Jeg dømmer ingen 
for, hvordan de lever, vi har alle vores frie valg, men jeg vil gerne være med til at 
vise, at det monogame parforhold og ægteskab er én ud af  mange måder at leve sit 
kærlighedsliv på. Historien og andre kulturer viser, at kærlighedslivet er mangfoldigt 
og smukt i al sin forskellighed, og at polyamorøsitet ikke er ”unormalt”. 

Jeg skriver, fordi jeg vil bidrage til, at åbenhed og ærlighed er det, der bærer verden. 
Er det ikke det, vi vil lære vores børn? Vi vil ikke have, at de skal lyve og skjule deres 
hjerters og kroppes længsler. Vores seksualitet og vores kærlighed til andre kan kun 
blive større af  at blive delt – nej, ikke i flæng, nej, ikke med hvem som helst. At leve 
polyamorøst er en måde at være i verden på, hvor kulturen og vores opvæksts præg-
ning ikke dikterer, hvordan vi lever vores kærlighedsliv. Vi tillader at lytte til vores 
indre stemme, så vi lever indefra og ud og ikke udefra og ind.  

Mine børn var i starten lidt spændte på reaktionerne fra omverdenen, men de har 
faktisk valgt at lade sig interviewe. Vores søn på 19 synes, det er helt ok og kunne 
tænke sig måske at leve i et åbent forhold som voksen. Vores datter på 22 år og hendes 
veninder synes det er cool, at vi tør stå frem og være åbne og ærlige. De praktisere det 
ikke selv, men kunne godt blive inspireret på sigt, som de siger: ”Vi har opdaget, at 
livet er fuld af  muligheder – det er kun os selv der sætter begrænsningerne.”

Jeg oplever, at jeg får enorm respekt fra de mest uventede sider. Folk kan finde på at 
stoppe mig på gaden i vores lille provinsby og sige: “Godt gået – hvor er du modig.” 
Har også modtaget mails fra folk, der fortæller, at de altid har følt sig alene eller
forkerte, men ved at læse mine blogs og interviews har de opdaget, at de er helt normale 
og jo blot er flerelskende. Det gør mig glad – og viser, at det er det hele værd. 

Jeg har gennem mit liv ofte været bange for hvad mor, søster, svigermor, naboer, 
kunder, klienter og  bekendte sagde om ting, jeg gjorde som kunstner eller kvinde. Men 
jeg har erkendt, at jeg vil leve MIT liv og ikke lade min egen eller andres angst styre. 
 
For jeg mærker, at det vi dybest set er bange for alle sammen, er at dø alene og ikke 
være blevet elsket. Så derfor: Elsk mere – elsk flere!

Jeg har valgt monogamien fra 
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Jeg vil ikke
stjæle din mand

Det var lige meget, 
hvor vi kom fra, 

hvad der stod på vores konto, 
eller hvad vi skulle i morgen.

“
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For et døgn siden var vi samlet femten sjæle for at fejre midsommeren her midt i 
skoven, hvor min bror har slået sig ned med sin kæreste og hendes to alfepiger – og 
skabt sig en levevej. 

Da han og jeg gik og hyggede os med at rydde op og gøre klar til festen, stod vi der 
pludselig med en hvid elegant smedejernsseng. Det var et af  efterladenskaberne i 
huset, der havde stået ubeboet i to år, inden de flyttede ind. ”Det er da synd at smide 
den ud – skal vi ikke stille den op midt i det hele?” Og pludselig var vi syv og ni år igen, 
og alt var muligt i vores univers. Min bror havde ryddet en lysning ind i skrænten, hvor 
han ville bygge en bjælkehobbitgæstebo, og der midt i den brune sandede jord kunne 
vi liiige se sengen svæve. En-to-tre havde han samlet den, lagt grove træbrædder som 
madras, jeg fandt to farvestrålende puder, et rødt tæppe, og oven på det formede jeg et 
grønt hjerte af  friske fyrrenåle. Vi trådte tilbage og så på vores værk, grinede sammen 
i den naturlighed vi er opvokset i, med at finde på og skabe det, der føles rigtigt inde 
i os uden tanke på, hvad andre vil synes om det. Nu havde vi gjort klar til at byde 
kærligheden velkommen på lige den måde, den ville manifestere sig her i aften. 

Vi femten sjæle var her bare. Det var lige meget, hvad vi ellers beskæftigede os med, 
hvor vi kom fra, hvad der stod på vores konto, hvad vi skulle i morgen. Nogle badede 
som gudinden havde skabt dem, nogle hejste sejlene på vores fars gamle klinkbyggede 
sejljolle og krydsede søen, andre fiskede, et par stykker legede med hunden, et par 
samlede brænde til bålet, nogle drak rød sodavand – andre kraftig rød druesaft. Alle 
bidrog med en ret på plankebordet.  

Jeg faldt i snak med en kvinde om flerkærlighedens væsen. Oplever næsten altid en stor 
nysgerrighed og interesse, men også monogamiens sejlivede greb i, hvad der er rigtigt og 
forkert. Da vi gik i børnehave, kunne en pige sagtens med helt naturlig overbevisning 
udbryde ”Emil og Martin er mine kærester i dag, måske også lidt Thomas.”

Min mand fejrede midsommeren på den anden side af  kloden på arbejde i Andes-
bjergene, og min kærestes og mine veje skiltes her i foråret efter halvandent 
års intens rejse. Det der føles som det væsentlige for mig nu, er at opleve selve 
kærlighedens væsen i alle mine møder: Når jeg tør være mig selv, tør vise både mine 

svage og stærke sider, vise både sårbarhed og storhed, bliver alle andre mennesker 
smukke bag formernes dans. 

Jeg havde lyst til at kramme og kysse alle denne aften, kvinder som mænd. Mærke 
varmen fra de andres kroppe, mens vi sad omkring bålet. Dybest nede er vi så pokkers 
ens og har de samme længsler og drømme, så forbundet, hvis vi tør mærke det. Blot 
være der i nuet, som vi var så gode til som børn. 
 
Men jeg gjorde det ikke.  Jeg var bange for at blive misforstået – at jeg vil stjæle en 
andens mand. Men en voksen kan ikke stjæles, hvis han ikke VIL stjæles. Jeg bliver 
som polyamorøs ikke bare forelsket til højre og venstre eller kaster mig over den første 
den bedste. Men jeg har muligheden, hvis noget fint og unikt opstår i et møde. Så er 
der ikke kulturen, normen, min opvækst eller et andet menneske, der bestemmer, hvad 
dette møde må indeholde, selvom jeg er gift på 26. år. 

I øvrigt jeg har slet ikke energi til en ny relation i denne tid. At bidrage til at male 
verden mere ærlig og kærlig med mine ord og med mine farver, dét har min første 
prioritet lige nu – ud over mine børn.  

Lidt efter smed vi alle én efter én en seddel ind i bålet, hvor vi havde skrevet det, vi 
gerne ville give slip på – have brændt af  her i den lyse sommernat. 

På min stod der: ”Jeg vil slippe alle tanker og kontrol og indtage hver dag som barn 
på ny.” 

Jeg vil ikke stjæle din mand 
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Vores åbne forhold
tændte et bål

Vi synes ikke,
at vi bevidst

havde skjult noget
for hinanden.

“
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I løbet af  det første trekvarte år, hvor vi havde åbnet vores ægteskab og givet 
hinanden mulighed for at have andre sex- og kærlighedspartnere, foregik det hedeste 
og vildeste faktisk i vores hjerner og mellem os. 

Det var som om, at der blev tændt for en hel ny kanal, vi ikke havde turdet mærke til 
før, der hed ”her eksisterer ingen skyld eller skam.” Vi tændte så meget på at dele vores 
drømme, længsler og fantasier om, hvad vi måske kunne opleve med andre i fremtiden. 
Vi syntes ikke, vi som sådan bevidst havde skjult noget for hinanden. Nogle af  
længslerne havde vi anet dybt nede før, men jo aldrig underholdt hinanden med, for 
hvad ville det gavne, andet end at såre den anden? Det var jo ikke en mulighed – vi var 
jo gift og havde valgt hinanden, og vi ville jo gerne blive gamle sammen.

Tidligere havde vi et par gange talt om at tage i en swingerklub. Vi kunne godt høre, 
at andre havde megen glæde af  det, men vi tændte ikke rigtig på det selv, så det var 
aldrig blevet til noget. Vi var generelt i vores sociale liv til mere dybe følelsesmæssige
kontakter. Vi havde gået til dans på den lokale danseskole, men der var ikke noget 
med at skifte partnere i løbet af  en danseaften. Vi havde nydt at elske på stranden. 
Det havde været pirrende og dejlig udfordrende. Æstetiske sexshops havde vi også 
besøgt på en kærestetur til London, samt bestilt lidt legetøj over nettet. Set erotiske 
film, udforsket tantramassage. Og som det seneste taget på sommerdansecamps, hvor 
sanselighed og naturlig kropslig samvær var i fokus. 

I den første tid sås jeg med en mand gennem et halvt år, men vi havde ikke decideret 
sex – det var det følelsesmæssige og vores samtaler der fyldte. Min mand mødtes med 
tre kvinder et par gange hver. Så det seksuelle med andre fyldte ikke så meget i starten, 
men det gjorde det så til gengæld mellem os. Det tændte et bål af  dimensioner, der 
mindede om de første år sammen 20 år tidligere. Da børnene var små, var der nærmest 
kun nogle ulmende gløder under asken. Da de blev ældre, fik vi mere tid og valgte at 
prioriterede hinanden igen, og det havde givet nyt brænde på bålet. Vi syntes faktisk, 
vi havde et fint erotisk liv sammen – et par gange om ugen og så mere i ferier og på 
fridage.

 

Nu skete der en eksplosion i vores krop til leg og lyst med hinanden. Da vi begge 
arbejdede hjemme, blev det nærmest mere reglen end undtagelsen, at vi i frokostpausen 
kravlede under dynen i privaten, et hurtigt sensuelt heftigt møde, blunde lidt. Og så 
i gang med arbejdet igen i hver vores firmabygning. Det gav den skønneste energi at 
køre på resten af  dagen. 
 
Der kom en samhørighed mellem os, som er svær at forklare. Alt kunne bare siges – 
intet var forbudt – i tankerne i hvert tilfælde; om at tage på weekendtur i sommerhus 
med en anden, om at gå hånd i hånd ned ad vores provinsbys hovedgade med en anden, 
om at have besøg af  den nye kærlighed i vores hus, at elske med flere på én gang. Måske 
en dag at tage på ferie med en anden partner. Da det sidste kom op, kan jeg huske, at 
jeg blev så svimmel, at jeg måtte lægge mig ned – og hjertet bankede vildt i angst og 
excitement. 

Vi blev videbegærlige for at læse, lytte, snakke og søge al den info, vi kunne komme i 
nærheden af, om det at dele hinanden kærlighedsmæssigt som seksuelt. Vi støvsugede 
det, der var på det danske bogmarked, og mange aftener blev brugt på at læse op for 
hinanden af  beretninger og oplevelser fra andre, der havde taget skridt ind i denne 
nye verden. Vores følelser kørte op og ned i hele spekteret fra glæde over eufori til 
misteangst og gråd.  Det blev til mange sene aftener og en del rødvin. 

Vi var startet på at tænke og leve på en helt anden måde, end vores monogame opvækst 
og påvirkning fra familie og samfund havde lært os. Vi havde nu valgt at være i verden 
med et helt anderledes mindset end det, vi tidligere troede var muligt. 
 
En ny frihed, der krævede masser af  ansvarlighed, ærlighed, åbenhed og kommunikation. 
Vi havde opdaget, at det var hårdt arbejde!

Vores åbne forhold tændte et bål 
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Jeg skal lige sige til min mand,
at jeg kommer senere hjem

Han var så kendt for mig 
– hun lærte mig, 
at se min mand 
med nye øjne.

“
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Han havde taget min hånd, mens vi sad tæt sammen med de andre til arrangementet. 
Det føltes så dejligt og rigtigt.  ”Vil du med ud på en café til en kop kaffe – bare os 
to?”, spurgte han med stor selvfølgelighed. Jeg blev glad i hele kroppen, havde været 
tiltrukket af  hans åbne, ekstroverte og udtryksfulde facon. ”Et øjeblik, jeg skal lige 
sige til min mand, at jeg kommer senere hjem.”
 
Min mand stod i dyb snak med min nye veninde, der var en passioneret højskolelærer. 
”Øh, har I to ikke lyst til at snakke videre? Jeg er blevet inviteret ud af  ham den 
mørklødede smukke mand derovre.” Min mand smilede skælmsk. Vi kiggede på 
hinanden et kort intenst øjeblik, og jeg kunne mærke, at det var en fin aftale for os 
begge. Jeg så på min veninde. Hun var single på femte år, havde overstået en langvarig 
sygdom, og jeg fornemmede, at hun var åben for, at der godt måtte ske noget. 

Mit nye maskuline bekendtskab viste sig i de kommende måneder, at være SÅ
anderledes i forhold til min mand. Han elskede at diskutere, og når vi var ude, kom 
han let i kontakt med alle mulige mennesker. Han nød kunst, former og farver og at 
danse vildt og ekspressivt uden hæmninger. Han lignede mig selv på mange måder. Det 
var lidt som at få sat et spejl op foran mig – også på de områder jeg var mindre stolt af. 
Det var pragtfuldt at kunne give den gas sammen med ham på det kreative felt. Han 
nød også at have fået en ligesindet, da han til daglig bestred et it-karrierejob. 

Det var en smuk udvidelse af  mit kærlighedsliv. Den gav mig en klarhed over, hvorfor 
mit lange ægteskab fungerede så godt med den store polaritet mellem min mand og 
mig. Vi supplerede hinanden. Han var glad for, at jeg kom hjem fuld af  liv fra mine 
stævnemøder og tog initiativ til nye oplevelser mellem os. Han havde selv rigtig travlt 
med sit firma og hverken ville eller kunne tage på sådanne ture. Men det der med at 
min nye ven tjente ret gode penge, det var svært at sluge for ham. Som han sagde: 
“Det kan faktisk opildne mig til at gøre mig endnu mere umage med at få min passion 
gjort til en sund forretning.”

Min mand nød selv at have mødt en mere rolig, blid kvinde, der værdsatte hans mere 
sindige og introverte væsen på en anden måde end mig. For eksempel kunne de have 
lange intellektuelle, historiske snakke, som han ikke kunne få med mig. Og de kunne 

have stille, fordybende stunder i naturen – et sted jeg slet ikke var her i det første år i 
vores åbne ægteskab. 

Jeg var tryg i, at det var min søde veninde, der fik ny glød i kinderne ved at kende 
min mand. Han var så kendt for mig, men hun så ham med nye øjne – han var sgu da 
vist også ret flot, klog og dejlig. Min mand blev en mindre selvfølge for mig her på 22. 
år. Det vigtigste for mig var, at hun og jeg havde tæt kontakt, så jeg ikke følte mig 
udelukket, som var en følelse der let kunne blive vækket i mig på grund af  oplevelser 
i min barndom.  

Vi var grønne og nye i at være seksuelt sammen med andre end hinanden. Da jeg 
mødte min nye ven, lå han i separation efter 24 år med sin kone. Han håbede så 
inderligt på, at de kunne få det til at fungere igen. Det var hende, der ville skilles. Han 
havde aldrig været hende utro. Hans kone vidste vi sås. Vi følte os alle som teenagere, 
der igen var på famlende opdagelse i kroppens nydelsesfulde land. 

Jeg oplever mit kærlighedsliv som en strålende regnbue i alle spektrets farver. Jeg deler 
og lever de violette, blå, turkise og grønne toner med min mand og de gule, orange og 
røde med andre. Intet menneske kan dække hele spektret. Og hvorfor skulle vi dog 
også kun opleve en begrænset del af  spektret i kærlighedslivet? Men det kræver mod. 
Mod til åbenhed og ærlighed. Ellers glem det! 

Jeg skal lige sige til min mand, at jeg kommer senere hjem
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hej, det er mig, der er konen 

Jeg mærkede en stille 
medglæde og nysgerrighed, 
som jeg bestemt ikke havde

for et par år tilbage. 

“
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At sætte sin elskede fri er at springe ud i det store hav, hvor du intet ved om, hvad der 
gemmer sig i dybet. Det kan føles som om, du er ved at drukne, men redningsvesten er 
altid inden for rækkevidde: Elsk dig selv, lige som du er. 

“God fornøjelse!”Jeg kyssede min mand gennem 26 år på kinden og gav ham et klap på 
hans faste balder i de flotte badebukser. Få sekunder efter sprang han på hovedet i det 
lune vand, hvorefter han crawlede med sikre tag ind mod kysten. Vi var fem venner, 
der delte den polyamorøse tilgang til livet, på tur midt i den hedeste sommer i 100 år.

Jeg tog kikkerten op og fandt hende i søgefeltet. Hun gik rastløs frem og tilbage i 
strandkanten i shorts og en blomstret bluse. Kunne desværre ikke rigtig se hendes 
ansigtstræk. Dér var manden, nu steg han op af  vandet og rejste sig. Jeg så dem mødes 
med et hurtigt kram, og så satte de sig på stranden. Jeg mærkede en stille medglæde og 
nysgerrighed, som jeg bestemt ikke havde mestret for fire år siden, da vi åbnede vores 
forhold. Jalousiens grønne havslange kunne stadig dukke op fra dybet, men havde 
mindre og mindre kraft for hver gang jeg så den direkte i øjnene. Hvem var hun mon? 
De havde kun skrevet sammen indtil nu … 

Jeg lagde kikkerten og så på mine medpassager på båden. Vi lå for anker – skipper sad 
roligt med en kølig øl i den lune vind. Han nød at være af  sted alene. Hans kæreste var 
monogam og tilbragte denne søndag med veninder. Han havde kompetent og erfarent 
guidet os andre i at manøvrere båden ud af  havnen – it-lederjobbet var tusind sømil 
borte lige nu. 

Ved siden af  sad den anden kvinde, der var med, og smurte sig nydelsesfuldt ind i
sololie. Skipper klarede ryggen. Hendes kæreste var fri til at nyde livet med hvem han 
ville, på en festival. 

På dækket stod femte mand i besætningen. En moden, kærlig og gemytlig herre, gift 
på 28. år, og undersøgte tovværket nøje. Han og konen – der meget let blev søsyg, og 
derfor i dag hyggede sig med sin elsker – havde de seneste år fundet ny tænding og 
fælles glæde i rebbindingens kunst. Jeg mindedes vores sommer sammen som kærester 
for et par år siden. Det var hyggeligt, at vi nu blot kunne mødes som venner.

Jeg var fuldstændig til stede, men mærkede at sulten var ved at melde sig. Hov, hvor 
længe skulle det stævnemøde vare? “Vil I ikke med en svømmetur ind og se, om vi kan 
få øje på turtelhavmågerne?” En, to, tre havde jeg to følgesvende ved min side – nøgne 
som havgudinden havde skabt os. Da vi nærmede os, så vi min mand og kvinden sidde 
over for hinanden i dyb snak. Vi svømmede nærmere og vinkede. Endelig fik de øje på 
os. De gik ud i vandet, mens vi krabbede nærmere, vi skulle nok lade være med at rejse 
os. ”Hej, det er mig, der er konen.” Hun smilede lidt forlegent, men jeg kunne også se 
en lettelse og nysgerrighed over, at jeg tog det så let. ”Hyg jer, men vi vil gerne sejle 
tilbage inden solen går ned.” 

En halv time senere sad min mand igen forpustet, våd og glad på båden. Hun lød 
sød og åben. Han havde tidligere fortalt mig, at hun var helt ny på polyområdet og 
var nysgerrig efter, om det var en levemåde hun og hendes mand kunne komme til at 
praktisere. Og min mand følte sig sej, handlekraftig og beundret. Det vigtigste for mig 
lige nu var, at han var her helt til stede igen sammen med mig og os. Jeg fik et intenst 
langt kram. 

Min gamle kæreste sad ved roret, og med den frie hånd lagde han armen omkring mig, 
og så sad vi bare der og nød nuet. Men min mand og skipper havde fået en idé. Og 
inden jeg så mig om, havde de overtalt ham, som den gode rigger han er, til at binde mig 
til masten. Så med et overgivent saligt smil stod jeg der i min prikkede sommerkjole, som 
galionsfigur på det gode skib, hvor alle den dag havde valgt sig selv til på det dybeste 
plan. Dermed kunne vi i sandt overskud til hinanden sætte kursen mod kærlighedens 
kyst.

Hej, det er mig, der er konen 
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Må vi elske os selv?

Jeg har været umættelig 
i at få andre mænds 

anerkendelse,
fordi jeg ikke troede, 

jeg var god nok.

“
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For fire år siden åbnede min mand og jeg vores forhold op og har begge haft flere 
kærester ved siden af  vores ægteskab. Mange ville måske tro, at det ville føre til lavere 
selvværd hos mig, at han ser andre kvinder end mig, men på trods af, at jeg har skullet 
arbejde med min jalousi, har det har været lige modsat. 

Ønsker vi at være lykkelige, glædesfulde, frie, modige, elsket og elskende? Øh, ja, hvem 
gør ikke det? Så lad os starte, fortsætte og slutte med at elske os selv! For hvordan kan 
vi forvente, tro og håbe, at andre kan, vil og skal elske os, hvis vi ikke taler pænt til os 
selv, anerkender os selv, som vi er, og accepterer os selv fuldt, sådan som vi er født? At 
åbne vores forhold op, har været en vigtig del af  den rejse for min mand og mig. 

Der er mange veje til at opnå sand tilfredshed med sit liv her på jorden. Jeg har opdaget, 
at den måde jeg heler optimalt og hurtigst mine sår, usikkerhed, angst og utiltrækkelig-
hedsfølelse på, er gennem mit parforhold.  

Et polyamorøst liv med ens partner er på ingen måde egoistisk – det er egoistisk ikke 
at gøre sit liv glædes- og meningsfyldt.  

Igennem 27 år har min mand og jeg valgt at være på den rejse med store bump, små 
omveje, smukke udsigtspunkter, irriterende vejarbejde, solskinsdage på Marguerite-
ruten, lange trafikpropper, mørke blindgyder og hyggelige søndagsudflugter. Vi har 
altid villet finde tilbage til hovedvejen, hvor vi – i store træk – har overholdt de has-
tighedsbegrænsningere, der er sat af  det omgivende samfund.  

Indtil 2014 var vi sådan set godt tilfredse med vores liv. Vi arbejdede hver især med 
vores passion, havde fået ryddet op i basale sår fra barndommen i terapi, børnene var 
blevet store, hyggesex onsdag og lørdag og et par korte, få utroskabshændelser. Men en 
dag blev jeg forelsket i en mand på et dansekursus, som jeg glædelig og forvirret kom 
hjem og fortalte min mand.

Det åbnede op for et liv med spændende parallelveje, interessante mindre biveje og 
uforvarede blindgyder, som vi i vores vildeste fantasi ikke kunne have forestillet os. 
Ved at have flere parallelle kærlighedsforhold valgte vi at få speedet op for oprydningen

af  gammelt skidt i gearkassen, benzintanken og handskerummet. Karosseriet har fået 
en grundig rustbehandling, og batteriet er blevet genopladet. Der var meget få, der 
havde kørt i det landskab før, så kun enkelte groft skitserede kort var mulige at anskaffe.

Jeg har været høj af  at få flere andre mænds beundring og bekræftelse. I en periode 
umættelig, fordi jeg ikke troede, jeg var god nok, som jeg var. Men mit bagagerum 
kunne ingen mænd nogensinde fylde op for mig. Jeg har været i dyb angst over at miste 
min mand, fordi jeg ikke troede, jeg var god nok, som jeg var, og det rum kunne min 
mand heller aldrig fylde op for mig. Jeg har forstået selv at tage mere og mere den 
bagage med, jeg i sandhed havde brug for, for at kunne elske mig selv og andre. 

De dybe relationer jeg har haft til andre mænd, har udvidet mit indre landkort, og min 
kvindekrop er blevet elsket på nye måder. Og jeg har mærket den dybeste kærlighed til 
min mand, så jeg VILLE kunne give ham den glæde og gave at mærke andre skønne 
kvinder i dette liv. 

Har det været let og lige ud ad landevejen? Nej. Har det været vild kørsel og hængende 
ud over en afgrund? Ja. Har det været rutchebane op på de højeste tinder og nede i de 
dybeste dale? Ja. Har det været sindig landevejskørsel i provinsen? Til tider. 

Det har været det hele værd. I dag føler jeg, jeg står gladere, roligere, friere, mere 
tilfreds og mere indfølende med mig selv og andre end nogensinde før, og jeg tænker og 
mærker det meste af  tiden, at jeg er god nok!  

Og min rejse fortsætter, for fortidens stemme hvisker stadig jævnligt sin hæse over-
bevisende falske budskab: Du er ikke god nok. Men vi ER gode nok – det er derfor vi 
er blevet sat på denne jord. 

Ved at sætte kærligheden fri har jeg aldrig oplevet mere kærlighed til mig selv og andre. 

Må vi elske os selv?
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Min vej til forløsning

Jeg forsøger at forstå, 
at jeg gerne må leve 

mit liv 
indefra og ud 

i stedet for 
udefra og ind. 

“
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Min mand og jeg har valgt en levevis, der giver os friheden til – under ansvar – at 
måtte udtrykke og handle på det, der for os hver især føles rigtigst dybest inde – og 
som indbefatter, at vi kan have andre sex- og kærlighedsrelationer. At jeg deler vores 
oplevelser og tanker, skyldes IKKE at jeg ønsker at missionere for den levevis, men for 
at bidrage til at fortælle om én af  vejene til at få et rigt og tilfredsstillende liv, hvor vi 
tør og kan være os selv. 

Jeg møder mennesker i min praksis, der har skullet igennem en alvorlig sygdom,
skilsmisse, tab af  arbejdsevne, dødsfald af  nærmeste, konkurs eller andre voldsomme 
slag i livet for at vågne op. De færreste af  os kan gå den lige vej uden større bump 
og store forhindringer – som når de er besteget og overvundet, betyder, at vi ser og 
værdsætter meget mere alt det fantastiske, der omgiver os langs vores livsvej. Opdager 
at vores liv er en gave. 

Et af  mine bump på vejen har været, at jeg i en alder af  29 år skulle opleve en voldsom
efterfødselskrise, efter at vores første barn kom til verden. Jeg opdagede, at det
smertede eksistentielt at blive mor. Jeg kunne ikke sove, angst fyldte min hverdag og 
til sidst troede jeg, at jeg var klar til indlæggelse.  
 
Jeg fik hjælp af  en dygtig psykoterapeut, og her begyndte min rejse i at mærke indad. 
Mere og mere forsøgte jeg at forstå, at jeg gerne måtte leve mit liv indefra og ud i 
stedet for udefra og ind. Jeg kom i kontakt med forholdet til min egen mor, hvor jeg 
indså, at jeg havde lært at tænke og handle efter meget maskuline værdier. At alt der 
var gøren, præsteren, udrettende, målrettet og synligt, var positivt, og at alt hvad der 
var væren, omsorgsfuldt, blidt, organisk, usynligt og tidsløst, var svagt og værdiløst. 
En holdning som store dele af  samfundet spejlede mig i var sandheden. 
 
Jeg begyndte at turde mærke ind i min feminine kerne – som kvinde, veninde,
kunstnerinde, mor, søster og partner. Men det skulle tage mig godt ti år, før jeg virkelig 
fik lukket op for den seksuelle kraft og tage meget mere af  den erotiske nydelse til mig, 
der lå og sov dybt inde bag et panser af  maskulin præsteren.  

Der skulle gå yderligere ti år før jeg opdagede mit fulde potentiale af  sensuel kraft, 
sanselig livsglæde og skønhed som kvinde og erotisk væsen. 

Det skete, fordi jeg fik mulighed for at måtte stråle fuldt ud som kvinde, tage mænds 
interesse til mig og handle på det. Det mest transformerende var mit eget ændrede 
syn på mig selv. At jeg i en alder af  49 år følte mig levende, tiltrækkende og dejlig som 
kvinde, end nogensinde før – jo måske i korte øjeblikke omkring de tyve, men aldrig 
tidligere denne vedvarende glæde. 

Men for at opleve dette skulle min partner jo også kunne opleve sig selv fuldt ud 
som mand. Og her kom så min nye store livsudfordring: at overvinde jalousien, der 
fulgte mig som en trofast klæbende hund: Du er ikke go’ nok, han går fra dig, hun er 
meget smukkere, tyndere, blidere, sjovere end dig. Jeg har nu kæmpet, arbejdet med,
knoklet, grædt, tørret mine tårer og turdet se jalousien i øjnene. Hvorfor har jeg orket 
at gøre det? Fordi jeg hele tiden har vidst og mærket, at jeg voksede i mit selvværd og
selvagtelse, hver gang jeg klarede en ny jalousiudfordring. Og hver gang kunne jeg sige 
og mene lidt mere, at jeg er go’ nok, jeg er ok, jeg er lige som jeg skal være. 
 
Derfor kan jeg i dag dele ud af  både min sårbarhed og min glæde, ved at kunne være 
en moden kvinde, der må elske og elskes ud fra egne værdier. Jeg og andre der går ud 
i medierne med denne levevis, hører flere og flere hviske til os: I er modige, I tør sige 
højt og leve et liv, vi andre kun tør drømme om. 

Dette er min vej til forløsning og ypperste livsglæde. Din vej kan være en hel anden. 
Det væsenligste for mig er, at vi alle finder en vej til at lade vores lys skinne, så vi kan 
bidrage til, at jorden bliver et mere kærligt og fredfyldt sted at leve på for os alle.  
 

Min vej til forløsning 
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Sådan reagerede vores børn

Vi andre tre
kiggede målløse

på mindstemand,
og så grinede vi

alle fire.

“
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I dag her efter 26 års samliv med min mand har vi to ret selvstændige børn på 19 
og 22 år, der er afslappede og nææsten synes det er naturligt, at deres far og mor har 
kærlige relationer til andre end hinanden. Men der skulle en tilpasningsperiode til. 

For tre år siden sad vores lille familie samlet på terrassen. Vores datter på 19 år var 
flyttet hjemmefra, men vi havde bedt hende komme til en familieaften, fordi der var 
noget vi gerne ville fortælle hende og hendes bror på 16 år. Vores børn har været vant 
til, at der er blevet snakket om dybe og komplekse følelser, og at ingen skal gå og 
gemme på noget der er svært.  Vi arbejder mest hjemmefra, men har meget plads på 
vores landejendom med tre huse, så vi er tætte, men der er også meget plads til at være 
sig selv. 

Børnene har indimellem været trætte at os som forældre, fordi vi var lidt anderledes 
end deres kammeraters forældre. Bl.a. at ferierne var i hestevogn og på vandring i 
tredieverdenslande. Så det første vores datter gjorde, da hun havde fået et fuldtidsjob, 
var at tage på charterferie med all inclusive med kæresten. 

”Hvordan synes I stemningen har været det sidste lille års tid her i huset?” ”Tjaaa 
øhhh – meget godt – I er ret glade, men også lidt fjollede nogle gange, og så er du mere 
væk mor, men dét gør altså ikke noget,” udtrykte sønnike klart. Vores datter havde 
travlt med sit eget, så hun havde ikke rigtig lagt mærke til noget anderledes.  
 
”Vi har prøvet at se andre nu i en periode og har besluttet, at det er en måde vi vil 
fortsætte med at leve på. Det er så skønt at måtte lære andre mænd at kende, når vi 
har været sammen så længe, og jeg under også jeres far at opleve andre kvinder end 
mig – tænk hvis vi bliver sammen – lad os sige 38 år mere – hvis han så ikke må røre 
andre kvinder i 60 år – det er altså for skørt. Vi har aldrig haft det bedre sammen, fordi 
vi giver hinanden frihed.” Først var de lidt stille, så udbrød sønnike. ”Hø, det havde jeg 
da regnet ud. Mor har haft besøg af  ham der med den fede bil flere gange, selvom hun 
sagde det bare var en ven, der havde problemer og ville snakke. Men det er da utroskab?” 
 
”Det kan jeg altså godt sige jer, sådan vil min kæreste og jeg IKKE leve, I er lidt 
barnlige, men ok jeg skal ikke bestemme over jer, I skal bare altid være så anderledes,” 

sagde vores datter med bestemt stemme. ”Vi vil gerne prøve at leve i et åbent forhold, 
hvor der er ærlighed om alt. Der er ingen af  os, som er hinanden utro, men vi er tro 
mod os selv ved at udtrykke vores egne behov og ønsker. Det kan så godt være, at alt 
ikke kan lade sig gøre, men vi vil ikke skjule nogle længsler overfor hinanden. Men det 
er ikke ensbetydende med, at vi tror det er noget for jer, slet slet ikke. Tror man skal 
være et ”gammelt” forhold, for at det ikke bliver for hårdt.” 
 
Sønnike så tænksom ud: ”Altså jeg kysser både med Laura og Sara – ved ikke rigtig 
hvem jeg vil mere med, og de er veninder, og jeg er så bange for at de finder ud af  
det. Måske jeg bare skulle sige det til dem, som det er.” Vi andre tre kiggede målløse 
på mindstemand, og så grinede vi alle fire – ofte er det ham, der med sit rolige,
tænksomme sind siger tingene så enkelt og klogt. 

En måned senere skulle vores datter hente nogle ting, og i forbifarten slyngede hun ud: 
”Hmmm ahhhhh, jeg  har tænkt lidt over det I sagde: altså måske om ti eller tyve år 
kunne det jo godt være smart at have en anden kæreste, der for eksempel var vild med 
at rejse. Men jeg gider bare ikke høre nogen detaljer om ham der, du ser.”

To år efter en fredag aften: ”Far jeg snupper bilen – er hjemme i morgen formiddag.” 
”Nope sønnike, jeg skal ind at hente nogle pakker.” ”Ejjj, sådan noget pis” Min kæreste 
stod i køkkenet og overhørte samtalen: ”Tag min bil, men vær her senest klokken ti i 
morgen.” 

Da vores nu 18-årige søn rullede ud af  indkørslen i en stor, sort Audi i stedet for i vores 
lille, røde Fiat Panda, var lykken gjort. Det er helt ok, at mor også har en kæreste. 

Og nej, nogle dage har vi også været udfordret, skændtes og været kede af  det, og
sønnike har fornemmet, at alt ikke bare var lykke. Intet bliver perfekt. Det er livet 
ikke. Og det vil vi heller ikke prøve at bilde vores børn ind. Men vi vil gerne vise dem, 
at de må forfølge deres drømme. 

Sådan reagerede vores børn 
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Det er ikke for vatdrenge

Så sad jeg der
mellem de to

anspændte mænd,
og min mand lagde ud.

“
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At leve sammen monogamt gennem en snes år og i løbet af  et års tid udvikle forholdet 
til, at ens kone holder weekend med en anden mand – det er ikke for vatdrenge! Min 
mand måtte kort ned at bide i græsset, men rejste sig derefter som en sand samurai. 

Vi havde været sammen på en arbejdsrejse til Sydamerika, hvor vi begge havde tæt 
kontakt med hver vores nye relation. Min mand havde flere opgaver dernede, så nu 
havde jeg en måned for mig selv hjemme. Lige inden vi var rejst afsted, havde jeg 
mødt min nye smukke ven. Han lå i en langtrukken separationsproces og trængte til 
at komme væk en weekend. Hans kone vidste godt, hvor han tog hen. De dage han
overnattede i mit atelier, så jeg en forvandling fra den nyudsprungne, afslappede, 
søgende tantramand, jeg havde mødt, til en tjekket businessman, der tog til samtale 
og fik et godt betalt job i et stort medicinalfirma. Af  nødvendighed – ikke af  lyst. 

Når han og jeg var ude på kunstopdagelse i Nordsjælland, var han så herlig udadvendt 
og fik let kontakt med folk – det plejede altid at være mig, der havde den rolle, så det 
var så euforiserende at mærke en ny mere tilbagetrukken side af  min kvindelighed, og 
så at vi kunne dele vores fælles passion.

Til sidst savnede jeg min mand, og da han kom hjem, nød vi at være intenst sammen 
igen. Han sås selv lidt med sin nye veninde, men det var ikke så omfattende, som det 
jeg oplevede, at jeg havde lyst til med min nye ven. Min mand havde hilst kort på min 
ven til et dansearrangement og har normalt ikke jalousiudfordringer, men jeg kunne 
mærke noget skurrede. 

Pludselig en dag, han var i byen med venner fra Eventyrernes Klub, ringede han hjem 
og virkede ude af  den: ”Du skal stoppe med at se ham NU – jeg trækker mit vetokort”. 
Vi havde indført den mulighed for at kunne komme ud af  et øjeblikkeligt pres. ”Det gør 
mig ked af  det, men jeg hører du har det rigtig skidt og skal nok afslutte det snarest”. 
Jeg var SÅ ærgerlig, jeg havde prøvet at fortælle min mand, at min nye ven havde alle
mulige andre udfordringer, som han ikke selv baksede med. Min nye ven var ingen
superman, blot en ANDEN mand. Jeg havde selv til tider udfordringer med jalousi, så 
det var ikke fordi, jeg ikke forstod hans følelser. Jeg trådte ikke i aktion samme dag – 
tænkte der var en mulighed for, at han ville mene noget andet i morgen.

Mens min mand gik en tur alene for at få luft, indså han, at jalousien skyldtes, at han 
i virkeligheden gerne selv ville tjene flere penge og være mere udadvendt. Med den
erkendelse var min nye ven ikke et dumt svin. Et par timer efter ringede han mig op 
igen:  ”Det var sådan en lettelse, at du lyttede til mig, og at jeg havde muligheden for 
at sige stop. Jeg mærker, du er fuld af  ny energi, når du kommer hjem fra samvær med 
ham, og det under jeg dig. Inviter din nye ven herned til et glas vin og en snak, jeg må 
mærke hvem han er, om han respekterer mig, om han er en god mand.”
 
Tre dage senere sad jeg mellem de to anspændte mænd ved vores terrassebord. ”Jeg 
har brug for at lære dig lidt at kende, når du bruger en del tid med min kone”. ”Ja, 
det forstår jeg godt, spørg løs,” responderede min ven, mens han noget uroligt fandt 
en ny cigaret frem. ”Hvad mærker du, når der tikker en besked ind fra hende?” Er du 
forelsket i hende?” ”Hvad ønsker du at opleve med hende?” Spørgsmålene kom meget 
klart og præcist, men ikke anklagende eller vredt fra min mand.   

Jeg følte, som var jeg med i en sofistikeret fransk kærlighedsfilm, hvor de mandlige 
hovedroller var nomineret til en Oscar for at udvise det allerstørste mod. Måtte jeg 
virkelig opleve dette: to mænd der begge gerne ville mig, og derfor måtte finde ud af  
hvem den anden var. Efter en lille time, hvor vi også havde snakket om fælles passion 
for rejser, afrundede min mand med: ”Jeg kan li’ dig – du er sgu reel. Jeg kan slappe 
af  nu, og det håber jeg også du kan. Velkommen i vores hjem. Har I mon ikke brug for 
at være lidt alene nu?” 
 
De to tillidsbrødre gav hinanden et fast knus og nogle kontante rygklap. Min ven kom 
fra en stor by i Israel, min mand fra en lille landsby på Fyn. Angsten er størst for det 
ukendte – når vi mærker noget genkendeligt i den anden og mærker at vi selv er ok, 
som vi er, så indfinder freden sig indeni, og der er intet behov for krig.

Det er ikke for vatdrenge 
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Min mand dansede intenst
med min veninde

Jeg mærkede
et voldsomt

sug i maven, 
da de krammede
hinanden farvel.

“
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Min mand og jeg har delt bord og seng i 26 år. På femte år har vi valgt at være i et 
åbent forhold, hvor vi kan have andre partnere. Det er en eksistentielt ny måde at 
være i verden på, fordi jeg nu kan være ærlig om alt, hvad der rører sig i mig. Det lyder 
attraktivt, det er det også, men det har og er til stadighed en stor udfordring for mig 
at deale med jalousien. 

Min mand havde intense danse med min veninde nytårsaften. Jeg selv havde lige 
sluttet mit første forhold til en anden mand. Alligevel var han med til festen – nu blot 
som en god ven. Min mand havde givet mig et halvt år til at arbejde med min jalousi, 
han var optaget af  så mange andre ting, så det gjorde ham ikke så meget. 

Jeg gik alene i seng nytårsaften, glad over at kunne starte det nye år med alle ven-
nerne. Jeg mærkede, jeg var ved at være klar til, at min mand kunne begynde at
relatere mere til andre kvinder. Han kom senere ind og krøb under dynen. ”Nød du 
samværet med min veninde?” ”Ja, hun er så sød og blid.” ”Vil du gerne op og putte 
hende go´nat?” Lidt senere bankede det på døren, og min veninde kom ind. ”Er det 
virkelig i orden, at han ligger lidt oppe ved mig?” Jo, det var det, jeg mærkede, at hun 
respekterede mig, at hun var sød og reel. De var her, så der var ingen følelse af, at jeg 
ville blive forladt. Jeg kunne mærke en excitement i mig over, at han var så maskulin og 
attraktiv, at han kunne tiltrække en anden skøn kvinde. Om morgenen mærkede jeg 
dog et sug i maven, da de krammede hinanden til farvel. 

”Vil du ha´et referat eller blot et resume?” En uge efter sad min mand opmærksom, 
glad og opstemt i dobbeltsengen. Han havde været på sit første besøg hjemme hos 
en anden kvinde – min veninde fra nytårsfesten. Hun var single, men datede også en 
anden mand.

”Kun resume”, pippede jeg spagfærdigt. Jeg havde ondt i maven og kvalme. ”Vi har 
lavet mad, haft en god snak over middagen, hygget i sofaen og haft lidt sex i hendes 
seng. Og nu er jeg tilbage hos dig!  Jeg er taknemmelig over, at det var muligt, tak, 
kære kone.” Jeg hørte ham, og jeg hørte ham alligevel ikke. Min krop begyndte at 
ryste vildt, og jeg hyperventilerede. ”Rolig, rolig, skat, jeg er hos dig”. Men pludselig 
mærkede jeg en ny kraft skyde op i mig. Jeg ville ikke længere være offer, ville, måtte 

og skulle klare dette selv – i bund og grund havde jeg kun mig selv til at tage vare på 
mig. Jeg gik op i mit eget sovekammer, puttede mig under dynen, holdt om mig selv og 
lå og rokkede, mens jeg hviskede igen og igen til mig selv: ”Du er god nok, du er helt 
ok.” Og overraskende indfandt der sig en ny ro, og jeg faldt udmattet i en drømmeløs 
søvn.  

Gennem psykoterapi, læsning af  utallige bøger og samtaler med andre, der har samme 
udfordring, er jeg blevet klar over, hvorfor jeg reagerer så voldsomt.  

Misundelse er ikke mit store issue. Misteangsten griber derimod fat i mig. Indimellem
nærmest som en dødsangst. Dette kan du ofte opleve, hvis du ikke i din første 
kærlighedsrelation i livet har mærket, at din mor var der, fysisk eller psykisk. Det
handler om overlevelse. Når du så oplever noget, der kan minde om barndommens 
svigt, kan det aktiveres i dine voksne kærlighedsrelationer. Den historie bærer jeg med 
mig, den sidder i mine celler. 

Jeg har fundet meget mere ro i, at min mand eller kæreste ser andre kvinder, fordi jeg 
har accepteret, at jeg altid vil have et ar af  misteangst – og at det er OK!  At jeg skal 
sørge for at bede om støtte, for eksempel i form af  bekræftende sms’er, når han er ude. 
Eller at få hilst på den anden kvinde, så hurtigt som muligt, så vi har kontakt. Mærke 
at vi begge er unikke, og sammenligning er meningsløst. Da mister jalousien sit tag i 
mig, og jeg kan gå ind i medglæden. 

Men det er noget, jeg skal arbejde med. Og det vil jeg gerne, fordi den skjulte gave er, 
at jeg har indset, at jeg er perfekt i min uperfekthed! Og jo mere jeg elsker og accepterer 
mig selv, som jeg er, jo mere glad og elskelig bliver jeg, og jo større er chancen for, at 
min mand og andre har lyst til at være sammen med mig. Og vil de det ikke mere, så 
er det fordi de skal noget andet – og jeg skal noget med nogle andre.  

Sådan kan jeg kun skrive, når jeg er i ro og har følelsen af, at jeg er ok – jeg er nemlig 
blot et sårbart menneske.

Min mand dansede intenst med min veninde
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Jeg fik et kys,
da min mand var gået

Om aftenen 
fortalte vi hinanden 

om de drømme, 
der spirede 

under overfladen.

“
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Efter et ret stabilt ægteskab, med et par enkelte udsving i form af  utroskabsepisoder 
oplevede min mand og jeg begge at være elsket i tryghed, forbundethed og stille glæde. 
Men vi oplevede også, at mange ting var sat på autopilot, for eksempel hyggesex et par 
gange om ugen, vi kendte hinandens holdninger til mange emner, ja, meget var blevet 
forudsigeligt og lidt kedeligt i det intime liv, selvom vi i det ydre liv fik nye venner og 
havde et passionsfyldt arbejde. 

Et lille år efter at vi havde besluttet at åbne op for vores ægteskab, skulle vi af  sted 
til Sydamerika på en arbejdsrejse sammen. Kort forinden havde vi hver især mødt et 
spændende menneske (af  det modsatte køn), som vi gerne ville udforske mere med 
krop, hjerte og sjæl. Til det samme tantraarrangement havde min mand mødt min nye 
veninde: en livsglad, sjælfuld kvinde, der lige var kommet ud af  et opslidende forhold 
– og jeg en herlig udadvendt dansende mand, der var på vej ud af  sit ægteskab. Før 
havde vi haft udfordringer med ulige held i at møde en dejlig relation, der lettere gav 
grobund for misundelse. 

Da vi stod i afgangshallen, spyttede højtalerne ud, at vores rejse blev udskudt mindst 
et døgn. Sådan noget shit. Min mand fik travlt med på spansk at tjekke op på aftaler, 
der skulle rykkes. Jeg var blot med som assistent og kunne intet gøre. Vi blev sendt på 
hotel – sikke et turn off. Men for pokker … havde jeg ikke selv valget om jeg ville være 
et offer eller se det som en uventet mulighed…for en ny rejse? 

Et par timer senere fik jeg et hedt kys i hotellets hall af  min smukke nye ven, og vi 
gik på legende udforskning i de store landartskulpturer på fælleden samt i hinanden. 
Hvem var han? Hvad kunne vi sammen? Jeg var totalt i nuet, følte livet boble i mig, 
som var jeg 20 år igen. Havde kun sommersko på, så da vi skulle over en våd eng, 
havde jeg en ridder af  en rytter under mig. Han afleverede mig galant ved hotellet igen 
– jeg havde været på en lang, smuk rejse i eventyrland – en eftermiddag på Amager. 
Fuld af  glæde og energi krammede jeg min mand taknemmeligt på hotelværelset – han 
havde også selv haft tid til en intens telefonsnak med sin veninde. Den aften faldt han 
i søvn efter en fuldkropsmassage af  en forelsket kone. Næste morgen fløj vi op over 
skyerne, hvor solen sendte sine evige stråler ind på vores ansigter – vi følte os stærkere 
sammen end nogensinde før. 

Den tone af  livsglæde der piblede under rejsen gjorde, at alting gled lettere i arbejdet 
trods forskellige udfordringer i en verdensdel, hvor ordet mañana bliver flittigt brugt. 
Vi delte indimellem beskederne fra vores nye kærligheder til hinanden, og et sus af  
spænding og medglæde efterfulgte ofte. Tænk, hvad en række søde, hotte beskeder over 
Atlanten kan udrette i et sølvbryllupsforhold? Og vi mærkede på vores nye flammer, at 
det, de hver især havde brug for, var at glemme det brudte bag dem og mærke nuets 
glæde i et relation, hvor der ikke lå et stort forventningspres.   

Om aftenen fortalte vi hinanden om flere drømme, der spirede under overfladen. Der 
opstod en ny fortrolighed og intimitet mellem os. Vi skjulte ikke meget for hinanden 
mere. Tidligere følte jeg heller ikke, at jeg direkte løj over for min mand, men jeg 
underholdt ham heller ikke med, hvor lækker jeg syntes en anden mand var. For hvor-
for gøre ham ked af  det? Jeg kunne alligevel ikke gå længere. Men jeg havde jo ikke 
stået op for mig selv og været ved mine længsler, været ved hvem jeg var inderst inde. 

Jeg tror på, at det, der bærer i længden og dybden til at skabe sig et varmt, levende og 
rigt samliv, er, at vi tør blotte os helt over for hinanden og acceptere og stå ved, hvem 
vi selv er. Både vise sårbarheden og vores skrøbelige sider og dele vores hengemte
længsler, drømme og passioner. Det er ikke sikkert, der skal handles direkte på
noget eller det hele, men at tillade, at det må komme frem og vi forsøger at acceptere
hinanden for hvem vi virkelig er, og ikke det, den anden ønsker, at vi skal være. 

Vi er skabt til at kunne skrue op for vores lys og lade det stråle og skinne, som solen 
der altid lyser, hvis vi tør og kan finde vej op over skyerne.

Jeg fik et kys , da min mand var gået
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I modgang og medgang

Jeg er her,
men føler mig

træt og slidt lige nu.

“
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Min mand og jeg kan fejre sølvbryllup til foråret – samtidig kan vi fejre femårsdagen 
for, at vi har delt hinanden kærlighedsmæssigt med andre partnere. Men det er vigtigt 
for mig at fortælle, at det ikke er en konstant situation, at vi connecter tæt seksuelt og 
romantisk med andre kvinder og mænd. 

Livet har aldrig og vil aldrig køre kontinuerligt og lige ud ad landevejen – eller 
motorvejen, som vi mennesker i det vestlige konkurrencesamfund har presset os selv 
og hinanden ud på. Og helst i overhalingsbanen det meste af  tiden. Mere reglen end 
undtagelsen er i sandheden, at vores tilværelse bringer os udfordringer – der er små 
som store bump på vejen, hvor vi må sætte hastigheden ned, tag en pause på raste-
pladsen, køre ud på biveje i langt lavere tempo eller nogle gange stoppe helt op, sidde 
stille eller finde en stor skov og gå en lang tur alene eller sammen.  

De sidste måneder er min mands sår, efter fire års traumatisk oplevelse i barndommen, 
brudt ud i fuldt omfang. Betændelsen, pudset og smerten vælder ud nu, mens alle vi 
nærmeste samt professionelle støtter på bedste vis. Det vil tage tid at få det meste ud, 
men det er muligt, og det åbne sår vil heale og gro sammen, men selvfølgelig vil der 
altid være et tydeligt ar. Lige som vi alle bærer rundt på større eller minde sår, nogle 
har måske kun fået skrammer og rifter, men det er de færreste forundt at gå igennem 
livet uden ar. 

Jeg er her i modgang og medgang, men som livspartner bliver jeg selvfølgelig påvirket. 
I min kerne bliver jeg stærkere ved, at vi klarer dette sammen – ligesom vi har klaret
mange andre kriser i løbet af  vores 26 år sammen. Men på overfladen bliver jeg da 
bestemt træt og slidt indimellem. Og oplever at mit eget største sår – der er min 
misteangst – lettere vågner op og bliver trigget, når der ikke er ro og overskud på
hjemmefronten. Og det har taget os begge tid at indse, at vi ikke altid kan praktisere 
i fuldt omfang  den polyamorøse tilgang til livet, som vi har oplevet beriger os dybt. 
 
Vi kan tage til fester og weekendarrangementer sammen eller alene og nyde kærligt samvær 
med andre, men ikke indgå i faste forhold, som altid kræver tid, optimal kommunikation 
og overskud til at takle jalousi med videre – og vi siger til os selv, at det er ok, at vores 
polyamorøse liv har begrænsninger. Der er noget andet der står i forgrunden! 

Havde en af  os eller vi fælles allerede haft en kæreste, hvor relationen var rolig og i det 
store hele harmonisk, da udfordringen brød ud – er jeg ikke i tvivl om, at det havde 
været muligt at klare denne store forhindring på livsvejen sammen.  
 
Men faktisk oplever vi lige nu en styrke og fællesskab med to andre polyamorøse, som 
er så fin. Den ene med en mand (som jeg har kysset og lidt mere med for tre år siden) 
i et stærkt arbejdsfællesskab, og med en kvinde (vi begge to kun har krammet med) 
i et kommende bofællesskab. Vi forstår alle hinandens tilgang til livet: at friheden 
og kærligheden er størst, at vi selv og ikke samfundet eller vores opvækst skal sætte
rammerne for os her - og vi forsøger at støtte hinanden der. 

Lige nu sidder jeg med en stor accept og kærlighed til mig selv, som jeg er, og til 
min mand som han er – selvom vi må lægge nogle ”begrænsninger” på hinanden til
weekendens tantraarrangement for at passe på os selv og hinanden. Jeg forstår mere 
og mere, at det er gennem accepten af  det, der er, at vi finder livsglæden, freden og 
roen indeni og dermed også med andre. 

Du er ok, og jeg er ok, selvom vi ikke kan det optimale, som vores hjerner gerne vil 
fortælle os, at vi bør. Det kan og skal vi ikke altid – for vi er blot mennesker og ikke 
maskiner. Vi gør alle det så godt, vi kan – og det er godt nok!

I modgang og medgang 
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Måske skal I bare
være swingere?

Tror du,
det vil hjælpe,

hvis jeg får mig en
hemmelig elsker?

“
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Det tog min mand og mig en snes år i med og modgang, før vi var klar til at dele os 
selv og hinanden med andre i vores kærlighedsliv. Mange tror, at min blog her handler 
om, at jeg vil missionere for åbne forhold – at leve polyamorøst. Nej, nej, nej. Jeg 
skriver her for at fortælle, at kærlighedsliv handler om ærlig og kærlig kontakt til sig 
selv og sin partner. 

I min praksis for parterapi kommer de fleste for at få deres monogame forhold til at 
fungere bedre. Hvor de løfter hinanden i stedet for at trække hinanden ned. Nogle 
kommer for at lære mere om sig selv efter en skilsmisse, så nissen ikke flytter med 
ind i et nyt forhold. Andre kommer, fordi de tror, at det at åbne deres forhold vil løse 
eksisterende problemer og udfordringer. Et meget lille antal kommer, fordi de faktisk 
har et basisgodt funderet forhold, men nu ønsker at få råd og vejledning til at kunne 
udvide deres kærlighedskapacitet med at have flere partnere. 
 
Jeg elsker mit arbejde i at støtte folk til at finde ind til deres egen kerne. Jeg lærer dem 
ikke noget, men hjælper ”blot” med at fjerne det, der står i vejen for at finde ind til 
deres autentiske selv, hvor livskraften og livsglæden findes. 

For en måned siden fik jeg denne mail: ”Min mand og jeg har haft mange konflikter 
på det sidste. Den ældste er flyttet hjemmefra. Det er som om, at der er opstået et 
tomrum. Og så bliver jeg så træt af  min sløve mand, der elsker håndbold, skærm og 
en masse overarbejde. Jo, han vil også godt mig, men jeg har svært ved at give mig 
hen til ham. Jeg synes han er blevet så kedelig de seneste par år. Jeg ved ikke, om jeg 
elsker ham mere. Og så er det jeg tænker: Tror du ikke, det kunne være en god måde 
at få liv i vores forhold på ved at åbne det op? Komme ud og mærke andre spændende 
mennesker, så jeg mærker, at jeg mere lever ved at få opmærksomhed fra andre mænd? 
Jeg har ikke turde nævne det for min mand endnu. Måske skulle jeg bare få mig en 
hemmelig elsker, så jeg bliver mere glad, og så ville det smitte af  på min mand. Han 
har aldrig været mig utro og tror ikke han vil gøre det. Han kan li´ det stabile og rolige 
liv. Kan du give nogle gode råd?” 

Hun har været her to gange nu og gik allerede hjem efter første gang med en helt 
anden følelse i sig, end hun havde regnet med. Min allerførste intuition var: Hvis hun 

drøner ud og forsøger at fylde sit liv ved at dope sig med andre mænd, så bliver det et 
uendeligt fix, som med rødvin, chokolade eller shopping. Jeg spurgte hende: ”Hvad vil 
du med resten af  dit liv? Hvad gør dig glad og får dit hjerte til at juble? Har du nogle 
drømme, du aldrig har tilladt dig selv at mærke?  “
 
Bed din mand om at afsætte en hel weekenddag, som I to skal bruge sammen. Spørg 
ham, om han ikke også har lyst til at stille sig selv de spørgsmål, og fremlæg så for
hinanden i et skyld- og skamfrit rum. Vær så åbne og ærlige over for jer selv og
hinanden som overhovedet muligt. Det vil ikke være let, men jeg har tro på at det er 
muligt for jer. Der vil åbne sig et rum mellem jer, som jeg vil foreslå, at I bruger god tid 
på at udforske. Måske finder I hinanden igen på en ny måde i jeres nye livssituation.”

Min erfaring siger mig, at det først er, når der er ro med god kommunikation mellem 
parterne og ikke er usikkerhed om den andens kærlighed, at det er muligt at få positive 
oplevelser ved enten at inddrage andre mennesker i jeres fælles kærlighedsliv, eller ved 
at I hver især får nye oplevelser alene. Ideen med at åbne et parforhold er, at der
kommer mere kærlighed og skønne oplevelser til – og ikke at det skaber mere
usikkerhed og uro. Og I skal vide, at det tager ufattelig meget tid at connecte med 
andre partnere. Det skal være noget, I virkelig vil prioritere. Der skal være tid til at 
pleje det forhold I har, inden I åbner jeres forhold. Måske skal I ”blot” være swingere, 
hvor det ikke indbefatter dybere følelseslag. Men måske er det største eventyr, at I 
uden andre partnere går på opdagelse i jeres eget forhold. 

For mig handler livet i et parforhold om at udvikle en stadig dybere og mere ærlig 
forbindelse, hvor hver især kan være med sit autentiske selv. Hvis begge parter
ønsker at blive ved med at vokse som menneske, kan kæresten eller ægtefællen blive en
partner for livet.

Måske skal I bare være swingere? 
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Julefrokoster bliver til noget
forkert og syndigt

Det, der smerter,
er, at vi lyver

for vores kære og
ikke mindst os selv.

“
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Efter at min mand og jeg har åbnet vores ægteskab op efter godt tyve års officiel 
monogami, er det en lettelse at kunne se mig selv og min mand roligt og glad i øjnene, 
inden jeg kysser ham farvel i min nye vinrøde kjole.  

Jeg er nemlig på vej til årets julefrokost for selvstændige og freelancere og nyder følelsen 
af  at kunne være i nuet og gå med det, der føles rigtig for mig denne aften. Min vielses-
ring glimter smukt i bilens spejl, mens jeg lægger den matchende læbestift. 

Det var en ganske anden følelse, jeg tog til fester med tidligere – en piblende glæde 
inden, og når jeg fik komplimenter og følte mig tiltrukket af  en anden mand, lod jeg 
de fleste gange være med at lade mit lys skinne for meget som kvinde. To gange har 
jeg med både nydelsesgys og smertende samvittighed været forsvundet ind i en anden 
mands favn, hvor jeg efterfølgende drømte om, at han og jeg kunne gå til den koncert 
sammen, min mand ikke gad høre. Glæden kunne ikke deles med min livsledsager, jeg 
elskede så dybt, da jeg kom hjem. Glæden over, at jeg var blevet værdsat af  en helt 
anden mand, at jeg havde mærket mit kvindeliv boble endnu mere i mig. Det blev til 
noget forkert og syndigt. 
 
Men for pokker, det er det jo ikke. Vores erotiske kraft og saft er vores dybeste livsild, 
der brænder – vores livseliksir. Det, der smerter, er, at vi lyver for os selv og vores 
kære: At vi ikke står ved, at mange af  os har energi og passion i os til mere end den 
eneste ene. Eller at vi er utro og i det skjulte tillader os at nyde, men ikke mener, vores
partner må det! 
 
Det giver livsmod at danse, røre, mærke, grine, møde dybe blikke, kramme, kæle og 
sige smukke ord til andre. Kontakt og kærlighed kan vi ikke kan få for meget af. Det 
er ikke en begrænset kilde, der kan løbe tør. Tværtimod, jo mere kærlighed du får og 
modtager, jo mere har du at give af  på alle fronter. 

Vi danskere er super gode til først at tillade os og forsøge at være mere frie, åbne og 
kropslige i vores relationer, når promillen går ind.  Sandheden, ja, skal vi høre fra børn 
og fulde folk; de første glas fjerner kulturens og din opdragelses fernis og giver adgang 
til din mere underbevidste del, hvor drømmene er begravet.  Så brug den som en kæmpe 

hjælp til at se dig selv i øjnene, og indrøm hvad du længes efter og drømmer om, over 
for dig selv og din partner, mens I drikker danskvand! 

Måske er du og I ikke klar til at have kærlig kontakt med kollegaerne. Højest sandsynligt 
går det ikke de fleste steder. Måske skulle I sammen eller hver for sig tage i krammeklub, 
til danseundervisning, hvor man skifter partner, i latterklub eller på massagekursus. 

Min mand skal af  sted på fredag. Han vil sikkert komme opløftet hjem ud på de små 
timer og have haft en pragtfuld aften med sjov, gode snakke, kærlige danse, kys og 
kram. Næste dag vil hans hoved være lidt tungt, men han vil højest sandsynligt have 
masser af  følelsesmæssigt overskud, fordi han er blevet fyldt op af  flirtende kontakt 
med andre feminine væsner, han har nydt nuet – og så vil han være hos mig igen –
taknemmelig og nærværende. 
 
Jo, skal jeg være helt ærlig – og det har jeg lyst til at være, så vil det helt sikkert lige 
give et stik i mellemgulvet, når han fortæller, hvad han har haft af  glæde med en anden 
kvinde. Jeg vil være obs på, hvordan han er over for mig dagen derpå. Men det er en 
indbildt historie at fortælle mig selv, at jeg er mindre værd, og han ikke vil mig. Han 
har aldrig villet mig mere end nu, hvor han har muligheden for at være sig. 
 
Jo mere vi skjuler for os selv og dermed også for vores partner, jo sværere har vi ved 
at få vores forhold til at fungere. Jo mere vi tør være ærlige over for os selv og dermed 
vores partner, jo mere velfungerende forhold får vi – vel at mærke hvis begge er med 
på det … 

En anden mulighed er selvfølgelig, at vi fortsætter med at pakke os ind i utroskabens 
vinterfrakke og lade juledobbeltmoralen lyse gennem decembernatten. 

Hvordan var din julefrokost i år? 

Julefrokoster bliver til noget forkert og syndigt 
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Størst af alt er kærligheden

Sådan set 
er vi alle 

polyamorøse

“
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Når jeg kigger tilbage på året, der er gået, og skuer fremad mod det nye, der skal 
komme, kan jeg vælge at vende blikket ud ad og fokusere på alt, hvad der er sket i min 
by, vores land, ja, hele verden. På al den frygt, had, angst og sensation, der fyldte i
medierne. Jeg kan også vende blikket mod de gode historier, jeg møder, og blive inspireret 
af  folk, der virkelig lader deres lys skinne. Og så kan jeg vælge at se på, hvad der er 
sket i mit eget liv og med de nærmeste omkring mig, for at mærke hvad jeg i det små 
har bidraget med i år, for at denne verden bliver et kærligere, ærligere og friere sted at 
leve. 

I 2018 er mit personlige og offentlige liv smeltet mere og mere sammen, fordi jeg har 
erfaret, at det jeg selv kan bruge fra andre, er at høre om deres udfordringer, og hvordan 
de har løst dem på en konstruktiv måde. Ja, at blive inspireret til, at jeg kan agere på 
andre og nye måder, end den min opdragelse og mainstreamkulturen har vist mig.  
 
Jeg har skrevet 19 ærlige blogs om flerkærlighed, skriver på en bog sammen med min 
mand om, hvordan de første år i vores åbne ægteskab har været, stillet op til en lands-
dækkende tv-udsendelse om fremtidens kærlighedsformer, været paneldeltager i en
debat om utroskab og polyamorøsitet, blevet interviewet om digital dating og ærlighed til 
lokal-tv, holdt et offentligt arrangement for kvinder, der ønsker at elske flere, haft
adskillige klienter, der bikser med at få kærligheden til at fungere, og som finder nyt håb – 
samt senest etableret bofællesskabet Polynesien.  
 
Det har været spændende, fantastisk, udfordrende og til tider hårdt at have taget det 
valg. Men det er noget af  det mest meningsfulde, jeg har gjort i mit liv: at stå ved, 
hvem jeg er, og se min største frygt i øjnene: At mine omgivelser mener, at jeg enten er 
for lidt eller for meget, og i sidste ende: at jeg ikke er god nok. 

Poly betyder flere, amori betyder kærlighed – mere kærlighed kan aldrig nogensinde 
være af  det dårlige, ødelægge noget for nogen, skade nogen. Sådan set er vi alle
polyamorøse, for vi kan elske både vores barn, vores mand, vores søster og vores hund 
på samme tid – og hovedparten af  Danmarks befolkning oplever at elske flere partnere
i løbet af  livet – blot serielt. Min mand og jeg og flere andre lever bare sådan, at vores 
forhold lapper lidt eller meget ind over hinanden. 

Dybest set tror jeg på, vi alle gerne vil kunne rumme de forskellige måder der findes 
at elske, bo og leve på, så længe ingen generer andre. For 30-40 år siden havde mange 
svært ved at acceptere og tolerere, at to af  samme køn kunne elske hinanden. I dag 
står vi, der fortæller, at vi romantisk og/eller seksuelt kan elske flere på én gang, for 
skud, fordi vi vækker angst i mange mennesker. Angst for det ukendte, angst for det, 
vi tror er grænseløst, angst for personlig frihed, angst for at blive forladt og stå alene, 
fordi vi ikke blev fyldt op af  nok kærlighed, da vi var børn. Orkkk, jeg har selv været 
der og fordømt på livet løs, men mærker nu, at jo mere jeg accepterer og tolererer mig 
selv, jo større accept og tolerance har jeg over for andre. 

Stærke sensuelle kvinder er blevet forfulgt til alle tider. Kvindelig seksualitet og urkraft 
har en ustyrlig styrke, som kan skræmme begge køn, fordi vi ikke kender den mere i 
sin fulde pragt. Stop heksejagten på os kvinder, der står ved vores seksualitet, vores 
urkraft og vores kærlighedskraft. 
 
Lad os i stedet støtte de kvinder, der lukker ned for deres naturlige feminine livsenergi, 
fordi de har lært, at det er vigtigere at præstere på samme måde som mændene (jeg har 
selv levet sådan). Lad os få øjnene op for hykleriet hos de, der proklamerer monogami, 
samtidig med at de er utro, og på den gruppe af  voksne, der sugardater sig til ung 
”kærlighed”. Og lad os være der for de unge kvinder og mænd, så de ikke får ødelagt 
deres kommende kærlighedsliv af  hurtige penge. 

Kærlighed bærer alt og overstråler alt. At elske og blive elsket mere er ikke egoisme, 
men derimod næstekærlighed.

Størst af  alt er Kærligheden 
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Vi har skabt Polynesien

Hver især 
skulle vi fortælle 

om vores allerdårligste 
sider og vaner.

“
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Som det første i 2019 afhændede jeg mit barndomshjem sammen med mine søskende, 
og vi har fået etableret vores mor i et lille rækkehus – igen alene og igen lidt ensom. 
Det samme er alle de andre enker i deres store huse i kvarteret. Har virkelig undret mig 
over, hvorfor de ikke flytter sammen og laver et kvindeollekolle. I Danmark bor nu 40 
procent alene, og tallet er stigende. 

Nå, jeg må tage ansvar for mit eget midaldrende liv! Så i samråd med min kære mand 
har vi taget et eksistentielt valg: Vi vil bo tæt på og med andre mennesker med samme 
grundindstilling til livet. Og vi handler på det nu, hvor sidste barn er på vej væk fra 
reden, og vi har energien til at etablere et bofællesskab. Ja, vi må gå på kompromis 
med forskelligt og dele, hvor vi lige selv gerne ville have haft det hele. Men vi tror på, 
at fordelene vil være langt overvejende. 
 
Så midt i december flyttede Anja, forfatter til bogen ”Hvem er du utro? – en
anderledes bog om kærlighed og utroskab”, ind i sit eget lille hus på vores store grund. 
Hun var frontløber for ti år siden, hvor hun var i medierne med at fortælle, at hun 
kunne elske flere mennesker på én gang, og ved at kærligheden er ubegrænset – dog 
ikke tiden. Lige nu har hun en kæreste på sjette år, der også har sin søde kone. Anja var 
på ”prøveboning” i sommer, hvor vi bl.a. hver især skulle fortælle om vores allerdårlig-
ste sider og vaner. 
 
Bofællesskabet hedder Polynesien, fordi vi håber at skabe et fælles varmt ørige, hvor 
vi hver har vores lille hytte med stue, værelser, køkken og bad og i midten er hovedøen 
– en nedlagt istandsat kampestensmølle i tre etager. Vi kan sejle på besøg hos hinanden 
efter aftale, men altid uforpligtende mødes i møllen. Vores sted er også et inspirations-
center, hvor der afholdes events, foredrag og kurser i kærlighedens og åbenhedens 
navn. Vi forventer at blive cirka ti beboere – alle med et åbent sind for, at kærligheden 
kan have mange former. 

Vi synes, vi har fået lagt godt fra land, og her om lidt skal vi have vores tredje
husmøde. Og ja, der har da været meget praktisk, der lige overraskede, og flere ud- 
gifter ved etableringen end forventet, men glæden overskygger langt det nu. I aften vil 
jeg helst sidde alene med en podcast i vores fælles spa, og min mand og Anja vil gerne 

øve sammen på fløjte og guitar. På lørdag er vi inviteret til fødselsdag, hvor hele Anjas 
familie kommer og hilser på hendes nye ”familie”. Det er, som om jeg har fået en ny 
søster og en halvbror i hendes kæreste. 

Og så er der Kasper, en anden ”halvbror”, der allerede i efteråret lagde til hovedøen 
i dagtimerne i hverdagene – han har fast skrivebordsplads i vores InspirationsCenter 
Førslev Gl. Mølle, hvorfra hans it-firma udgår. Vi andre har også hovedsagelig vores 
arbejdsplads hjemme. Så før jul kunne vi holde freelancefirmajulefrokost i den gamle 
mølle. Kasper har en dyb relation til en skøn kvinde i Jylland, og samtidig ses de begge 
med en anden indimellem. 

Ja, ja, tænker I nok, så ligger de nok og boller på kryds og tværs. Nej, det vælger vi 
ikke at gøre med vores bofæller og sjælesøskende. Vi synes, det er så fint, det, vi er 
ved at bygge op, at vi lige nu ikke kan overskue konsekvenserne af, at have intime
relationer inde for fællesskabet. Jo, vi kan da tage sol nøgne, uden at nogen hæver et 
bryn, ømme muskler kan masseres, og omsorgsfulde kram uddeles rundhåndet. 

De næste beboere, der optages og bosætter sig i øriget, kan udvælge sig deres egen
position i  vores “ørige” og bygge deres egen unikke æstetiske ”hytte.” Vi søger ikke 
aktivt nogen lige nu, et fællesskab må vokse organisk, og en dag møder vi en eller flere 
kærlige mennesker, der vil passe ind her.

Nytårsaften var min mand til fest, farver, bordbomber og knaldperler, så han tog ind 
til byen hos festlige venner. Jeg havde brug for en mere stille aften, hvor jeg gjorde 
status over året, der er gået, og året, der skal komme. Det samme behov havde Anja, 
og så var det da fantastisk at have en bofælle at springe ind i det nye år med. 

Anja skriver lige, om jeg skal have noget med fra byen. Hun suser af  sted i vores 
fælles bil. Jeps – har glemt at købe et par flasker champagne til mit Åbent Atelier-
arrangement i morgen i vores inspirationscenter. Tror du, kære læser, at vi er skabt til 
at bo i fællesskaber, ren tosomhed eller solosomhed? 

Vi har skabt Polynesien 
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Min mand sover hver uge
hos sin ekskæreste

Vi krammede ham farvel,
og der var fare for,

at vi aldrig så ham igen.

“
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I aften kommer min mand ikke hjem fra arbejdsopgaver i København – han overnatter
hos Marie og Martin nu hver onsdag til torsdag. Super ordning, da vi bor et godt 
stykke uden for den store by. Det varmer mig, når han fortæller, hvordan Marie gør en 
indbydende morgenmad klar, og de deler en stille morgenstund sammen inden dagens 
mange gøremål. Min mand og jeg har delt hovedparten af  9676 morgenstunder sammen, 
siden vi mødtes første gang i starten af  90´erne, så jeg under ham det til fulde. 

Jeg kender hende ret godt, da hun og min mand var kærester et års tid for et par år 
siden. Nu er de venner. Martin og jeg havde en kærlig relation et stykke tid, men det 
gled hurtigere ud. Martin synes, det er hyggeligt, at min mand dukker op en gang om 
ugen – og de er i øvrigt også lige blevet kollegaer på en række arbejdsopgaver. Forleden 
da min mand kyssede mig farvel, udbrød han ”Nu har vi startet bofællesskabet her på 
landet, og så er der allerede en herlig knopskydning i byen.”

Min jalousi er aldrig blevet vakt med Marie – som den bestemt har gjort med andre af  
min mands relationer. Der er noget ved hendes blide væsen og hende og hendes mands 
forbundethed gennem 37 år der gør, at min misteangst ikke er blevet trigget. 

Men vi kom alle fire ud i store eksistentielle overvejelser, da Martin blev alvorligt syg.  
Vi havde kendt dem et halvt års tid, da Martins hjerte fik så mange problemer, at en 
kompliceret operation var uundgåelig. De fik lavet testamente, og jeg glemmer ikke 
den dag, da vi krammede ham farvel og tog hjem. Der var fare for, at vi aldrig så ham 
igen. At en kone mistede sin elskede mand og to børn deres far.

Den aften, dagen før operationen, sad min mand og jeg og kiggede lidt rystet på
hinanden: Hvad var det, vi havde kastet os ud i? Han og Marie sås cirka en aften om 
ugen og overnattede nogen gange sammen. Efter Martin var min mand jo det menneske, 
der stod tættest på hende. Hvad hvis Martin ikke vågnede op, og Marie stod alene
tilbage? Hvor stort ansvar havde og ville min mand have – og hvad ville min rolle 
blive? Marie ville have behov for SÅ megen omsorg og støtte. Var vi klar til det – havde 
vi et valg? Til sidst måtte vi udmattet slippe alle spekulationerne og bad til, at Maries 
mand overlevede. 

I de mange timer Martin lå på operationsbordet, turde jeg knap trække vejret – det 
måtte ikke gå galt. Da beskeden tikkede ind fra Marie, at operationen var gået godt, 
at han nok skulle vågne op igen, men at der ville blive en lang rekonvalescensperiode, 
sprang mit hjerte en gang over af  lettelse.

Næste dag tog jeg til Rigshospitalet med blomster og en sjov hat til Martins bare 
hoved. I vores messengergruppe havde Marie, min mand og jeg koordineret, hvem der 
besøgte ham hvornår. Det var godt at se ham. Vi havde stuen for os selv lidt, og jeg 
kunne give ham alle de kys og varme kram, jeg havde lyst til. Jeg besøgte ham en gang 
mere og var der i flere timer med intenst nærvær – han fortalte, at de andre patienter 
og personalet havde spurgt meeeeget nysgerrigt til, hvem den anden kvinde mon var. 
Det kunne da hverken være en søster, kollega eller nabo?

Vi havde flere måneder i forvejen planlagt en stor livsglædesommerfest med 70 gæster. 
Alle præsenterede sig, og Marie kunne fortælle, at hendes mand desværre ikke kunne 
være der. Da det blev min tur, kan jeg huske den berørthed og forbundethed jeg følte 
med den anden kvinde, med hvem jeg delte mand.  
 
Et par måneder senere valgte Martin og jeg dog ikke at ses mere – andet end som
venner. Marie og min mand forsatte deres forhold. Men det er en anden historie. 

Det forpligter at udvide sit kærlighedsliv, men jeg har aldrig før følt, jeg lever så meget 
i nuet med stor taknemmelighed for hver dag jeg vågner op.

Min mand sover hver uge hos sin ekskæreste
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Og det er ganske gratis 

Og så kan jeg huske
frihedsfølelsen,
da vi alle bare

smed tøjet
og hoppede i.

“
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I aften kommer en mandlig krammeven og besøger mig i mit atelier. Måske er min 
mand hjemme – måske mødes han med en danseveninde på et tangogulv. Når han 
kører hjemover efter at have holdt foredrag her til formiddag, vil han mærke efter hvad 
hans krop siger. 

Ja, jeg tør godt skrive kramme. Der vil altid være historier derude, som vi kan vælge 
at lade os enten skræmme af, forarges over eller blive inspirerede af. Jeg vælger at blive 
i mig selv og mærke i min krop, hvad der er godt, rigtig og sandt for mig. Og hvis vi fra 
barnsben ikke har fået et forskruet forhold til krop og kærlighed, vil vi have empati 
for, hvad der også er behageligt og rart for de andre, vi er i kontakt med. 

Jeg var barn i 70’erne. Som små smed vi tøjet, når vi var ved stranden, og vores mor lå 
ofte topløs. Vores far kunne være sammen med os i badekarret, uden at der var nogen 
der løftede et bryn.  Da jeg var i skolealderen, pjattede alle pigerne nøgne sammen i de 
fælles bruserum. Om aftenen fik vi altid et kram til godnat af  en af  vores forældre og 
hyggeslåssede tit inden med vores far. Og så kan jeg kan huske frihedsfølelsen, da vores 
familie en sommer sejlede ud til en revle sammen med en anden familie, og vi alle bare 
smed tøjet og hoppede i.  

Men jeg kan huske, at der var noget, der ikke føltes rigtigt, når jeg var hjemme hos den 
nye seje pige i klassen. Hendes forældre gik meget ofte nøgne rundt i stuen og køkkenet, 
når jeg var på besøg. Vi fik lov til alt, og penge var der masser af. Vi havde bare ikke 
rigtig kontakt med hendes forældre. Der var ingen kram. Jeg fik en uro i maven – der 
sneg sig noget grænseløst og koldt ind. Ikke som hos min bedste veninde, hvor jeg altid 
fik et varmt kram af  hendes mor, når vi kom hjem fra skole til boller og saftevand og 
hun sad og lyttede til os.

Det blev også til en del kinddansefester i syvende klasse i kældrene hos vores forældre. 
Min seksuelle debut havde jeg med min kæreste i niende klasse – vores mødre kendte 
hinanden og spurgte om vi havde styr på det med præventionen. Pinligt, men et sted 
også trygt. Derefter blandede de sig ikke mere. Jeg havde en gruppe rigtig gode venner 
af  begge køn i gymnasiet – vi tog ofte på weekendture, hvor vi lå og krammede alle 
sammen om aftenen foran pejsen. 

I dag viser mange undersøgelser en sammenhæng mellem hudsult, ensomhed og stress 
og depressioner. Rent kemisk har vi brug for kropskontakt og berøring. Da man i et 
eksperiment satte chimpansebabyer ind til henholdsvis en mor, de kunne putte sig 
hos, men hvor de ingen mad fik, og til en ståltrådsefterligning med en sutteflaske – så 
mistrivedes i løbet af  ingen tid de unger, der ikke havde kropskontakt. 

Vi mennesker stopper gourmetmad og grillpølser ind, når vi er sammen Måske vi skulle 
sætte farten lidt ned og mærke efter, hvad det egentlig er, vi har brug for. Komme i 
kontakt med den naturlig del i os, som var mere intakt, da vi var små. Vi spiste, når vi 
var sulte, stoppede når den var klinget af, og undersøgte så nysgerrigt og legende alt, 
hvad vi kunne bruge vores krop til, der gav glæde, lyst og nydelse. 

Min mand og jeg har en gammel istandsat mølle, der rummer hans eventyrrejsehule 
med hjembragte ting fra Sydamerika, vores samlingssal med mine sensuelle malerier 
og et glasplateau med plads til drømme og visioner. I næste måned åbner vi op for 
vores første samværssalon, hvor vi fortæller, hvordan vi er nået til at kunne fejre et 
saftigt og levende sølvbryllup sammen her til sommer. Og vi vil lade publikum mærke, 
gennem små, ufarlige øvelser, at med bare lidt krops- eller øjenkontakt til andre
strømmer livsglæde og samhørighed mere ind i vores liv. Og nej, vi tror ikke et 
kærligheds- og sexliv med flere samtidige partnere er for alle – slet ikke. 
 
Men vi tror på, at vi alle godt kan kramme mere, være mere nærværende, berørende og 
blive berørt i sund, naturlig kropskontakt med andre, hvor ingen får overskredet deres 
grænser. Eller man kan vælge i et trygt rum at få udvidet sine grænser for at opleve en 
større livsfylde. Til glæde for os selv og hinanden i en verden, der har glemt, at kroppen 
er vores bedste ven, mens vi forblændet stirrer ind i den lysende skærm. Og det er ganske 
gratis …

Og det er ganske gratis 
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Hvert kærlighedsmøde
er en gave 

Min kæreste og min mand 
 blev ret hurtig gode venner, 

Hmmmm, hvem var det egentlig, 
der havde fået besøg?

“
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De første år i vores åbne ægteskab famlede jeg mig frem, da få indtil da havde delt 
deres erfaringer på dette område. Sidst jeg havde haft et forhold til en anden mand, 
var jo godt tyve år tidligere, da jeg var 25 år.

Jeg oplevede nu, at hvert nyt møde, interaktion og afsked gav indsigter og aha-
oplevelser i min bevidsthed. Ja, jeg lærte efter hver relation mere om andre
mennesker, men aller allermest om mig selv. Mens forholdene stod på, kunne de til 
tider være smerte- og dramafyldte og opslidende, hvor jeg ikke kunne se meningen 
med det. Men bagefter – især når jeg var kommet videre og kunne se, hvad der var 
sket, i et større perspektiv –  blev jeg taknemmelig. Jeg følte, at hvert menneske, der 
åbnede sit hjerte for mig, og som jeg åbnede mit hjerte for, var en sand  læremester – en 
bevidsthedshjælper på min vej videre gennem livet.

Og når det er så intimt og dybt, at man har mulighed for at knytte kontakt til flere på 
én gang som polyamorøs, er der virkelig store chancer for, at man kan få sig et los i r….. 
En ny mulighed i hvert møde for at få ryddet op i de handlings- og forsvarsmønstre, 
der jo engang var en overlevelsesstrategi, men som voksen er pokkers uhensigtsmæssige 
i et forhold – vel at mærke hvis man har lyst til det. Ligesom man i seriel  monogami 
kan vælge at kigge indad efter et brud – så nissen ikke flytter med i næste forhold!

Min mand har været min absolut største og tætteste hjælper. Men en anden mand kom 
i en periode på halvandet år til at betyde så utrolig meget for, at jeg i dag kan stå med 
megen mere ro og tro på mig selv som kvinde, kunstnerinde, elskerinde, partner, coach 
og psykoterapeut.

Det var det længste og dybeste parallelle kærlighedsforhold. jeg havde haft. Den anden
mands ageren i verden var diametralt modsat min mands og mindede meget mere 
om min egen. Der var enorm stor tiltrækning og intenst kæresteri fra første færd 
mellem os. Vi sås hver anden weekend og hver anden onsdag plus til fester og ferier.
Vi skiftedes til at være i hinandens hjem og havde god kontakt med hinandens
børn og familie. Der var en ligeværdighed i energi og lyst til, hvad vi hver især ville 
investere i vores forhold. Jeg elskede det – og elskede ham for det.
 

Min kæreste og min mand blev meget hurtig gode venner, og ja, når jeg fik besøg fredag 
aften, hændte det jævnligt, at de to herrer lige skulle ordne verdenssituationen over et 
godt glas rødvin – eller to, og jeg tænkte: Hmmm, hvem er det egentlig, der har fået 
besøg?

Min kæreste og jeg nød livet og hinanden, men ofte kunne vi bruge halvdelen af  vores 
kostbare tid sammen, til at diskutere vores egen og den andens adfærd. Vi var begge 
optaget af  at se på vores negative sider, og begge mente bestemt, at vi kunne hjælpe 
den anden med at komme videre i sin personlige udvikling. Efter en weekend sammen 
kunne jeg nogle gange være helt udmattet af  at være i proces, og det kunne min mand 
godt blive træt af, fordi jeg ikke kom hjem med overskud. Min kæreste og jeg var en 
alfahan og en alfahun, der kunne tage diskussioner, så gnisterne fløj, og derefter elske 
euforisk i frydefuld overgivelse. Oftest blev jeg klogere på samspillet mellem os og 
kunne se, at jeg havde fået ryddet op i endnu et bid af  gamle mønstre, som hverken 
var til gavn eller glæde for mig selv eller andre.

Men uanset alt det smukke, vi havde sammen, kunne jeg for et år siden fornemme, at 
jeg havde fået den mængde af  gaver jeg skulle og kunne modtage i det forhold. Tiden 
med mit gamle mønster med at tro, at jeg mest kunne udvikle mig gennem mentale 
tvekampe, udadreagerende processer og i turbotempo, fortalte min krop mig tydeligt, 
var forbi. Jeg valgte mig selv til på et nyt plan.

Af  hele mit hjerte er jeg ham og den anden kvinde, der stod ham nærmest, og som jeg 
oplevede den smukkeste forening med til sidst, taknemmelig for at have været i mit liv. 
Ligeså med den kvinde der kom til. De gav mig mulighed for den vildeste udviklings-
rejse, jeg aldrig vil have været foruden.
 
Lad os forsøge at se hvert et forhold, vi har været involveret i, hvert et menneske, vi 
har investeret tid sammen med, og hver en sjæl, vi har elsket, som gudindens gave til at 
blive klogere på os selv, til glæde for vores kære, os selv og vores fremtidige relationer.

Hvert kærlighedsmøde er en gave
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Et erotisk liv

Skyld og skam
opløser vi med 
kærlighedens 

omfavnende æter
 

“
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Jeg sidder i toget fra Nordsjælland, hvor jeg har tilbragt den foregående aften og nat 
på et kursushotel med min nye nærværende elsker og bevidste samtalepartner. Jeg 
har lige sendt en taknemmelig morgenhilsen til min mand. Om fire stop står jeg af  og 
spadserer i mine slidte, bordeauxrøde, højhælede læderstøvler og min nye kirsebær-
farvede forårsjakke til min sjælesøsters fotostudie, hvor vi de næste døgn vil dele alt, 
hvad to kvindehjerter og to skabende kroppe, har brug for at udtrykke.

Jeg har aldrig følt mig mere nydende, mere sensuel og mere i live end nu, hvor jeg er 
godt og vel halvvejs på min livsrejse. Men ser jeg mig i spejlet og studerer de nye træk, 
der fortæller de seneste års stærke historier, kan jeg få et melankolsk øjeblik af, at 
livet går for stærkt. At jeg ikke kender hende der med alle de rynker, dobbelthagen, de 
slatne overarme og dellen i ryggen. Indeni føler jeg mig stadig ung, vital og nysgerrig 
på tilværelsens uendelige muligheder. Vores datter på 23 udbrød forleden: ”Mor, jeg er 
ved at forstå, at det ikke er så trist at blive ældre – dig og far finder hele tiden på nye, 
sjove ting, I nyder at gøre.” Og sønnike på 20: ”Ej, hvor er det uretfærdigt, at far lige 
fået sig en kæreste, jeg vil også godt snart ha´ en igen.”

Da jeg var barn, nød jeg min krop, og da jeg blev teenager, mærkede jeg uden skam 
min kropslige rejse til at blive en ung kvinde. Men fra da af  røg jeg ind i ubalanceret 
præstation, maskulin gøren og handlen, så min seksualitet i 30’erne og først i 40’erne 
var på vågeblus. Det var nærmest kun i malerierne, den virkelig kom til udtryk.

Et wake-up call for femten år siden med en stressperiode, hvor min mand måtte sløjfe 
ált i min travle karrierekalender i tre måneder, gjorde at jeg fik nye prioriteter ind i 
min hverdag.  Jeg forstod, at den måde jeg havde valgt at leve på, ikke var i overens-
stemmelse med min kvindelige essens.

Jeg meldte mig til sanselige kvindekurser og feminine lederskabsforløb. Begyndte at 
lade håret gro længere, fandt bortgemte kjoler frem, købte lidt sminke og lod en ven-
inde lære mig at bruge den. Bestilte tid i lingeributik, så jeg fik de rette størrelser, lå i 
skumbad, gik i sauna, og begyndte at mærke mine vuggende hofter, når jeg skubbede 
indkøbsvognen foran mig. For første gang i 15 år blev jeg stolt af  mine pæne størrels-
er af  bryster og lod ane en kavalergang, når jeg valgte en ny kjole – det var faktisk 

meget grænseudvidende for mig. Ville jeg blive accepteret som en seriøst arbejdende
kunstner, hvis jeg udtrykte min kvindelighed?

En dag mærkede jeg tydeligt, at jeg gjorde alle de nye tiltag for min egen skyld – 
og ikke for andres, ikke for mændenes. At det så gjorde, at jeg også oplevede at få
anerkendende blikke og kommentarer fra maskulin side, var bare en ekstra gevinst.

Tiden siden har både været en omfattende hjerte- og bevidsthedsrejse, og en rejse ind 
i sensualitetens og elskovens magiske univers af  saftighed, excitement, hengivelse og 
overgivelse, jeg ikke før anede var muligt.

At blive domineret med japansk bondage ind i et stilhedsrum af  nydelse og
overgivelse, blive drillende overvundet i hyggebrydekampe, elske fornøjeligt på 
stranden eller blive taget på spisebordet af  en anden mand end min egen er en festfryd. 
Danse sensuelt og forførende til latinrytmer med fyrrige tirsdagsmænd og svedigt tage 
hjem og elske med min mand i dobbeltsengen er en hverdagsnydelse af  de større.

Og ja, jeg er ærlig, og jeg er også ærlig om, hvor lidt nydelse og erotik min mand og 
jeg havde sammen, da børnene var små. Og hvad så? Jeg er kommet til at acceptere 
det, der jo blot er livscyklusser, og i hver periode står der forskelligt forrest. Jeg vil 
ikke slå mig selv mere i hovedet – vi kan ikke alt til alle tider, som reklamerne forsøger 
at pådutte os, og som de sociale medier kommer til at fremelske. Vi er blot levende,
dødelige mennesker, og tak for det.

Men du kan forsøge at nyde dig selv og din sensualitet og seksualitet, eje den og udtrykke 
den, som præcis dú har brug for det, i den livsfase du er i lige nu. Skyld og skam opløser 
vi med kærlighedens omfavnende æter, for de er frygtens og angstens vogtere. Lader vi 
vores erotiske selvnærende flamme lyse, vil tanken om ikke at være god nok fortæres, og 
vi vil kunne glædes over det lidenskabelige liv, der er os givet som kvinder, som mænd, som
mennesker.

Et erotisk liv
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Elsk dig selv som din næste

Vi har altid
givet hinanden

rigtig megen 
 frihed.

“



112 113 

Elsker du stadig din kone lige så meget som for 25 år siden?
Bliver sex også trivielt hos jer ind i mellem?
Hvordan styrer I jeres jalousi?
Spørgsmålene spilles nysgerrigt op til min mand og jeg på scenen, mens vi både opløftet 
og tænksomme svarer dem på skift. Vi er på turné i det sønderjyske med vores nye 
foredrag ”KærlighedsMod – scener fra et bæredygtigt ægteskab.” Publikum er både 
mænd og kvinder mellem 40 og 70 år. Der er mange par. Jeg fornemmer, at en del af  
mændene er blevet lokket med, men de ser nu ikke ud til at have travlt med at komme 
hjem til skærmene.

Mens vi pakker sammen, kommer et par på omtrent vores egen alder op til os, og de 
har tydeligvis noget på hjerte: ”Nu har vi fået taget mod til os, så må vi lige spørge 
jer: Det er begge vores andet lange parforhold, og vi synes de samme slags problemer 
fra hver vores første ægteskab er ved at gentage sig: Mener I virkelig, at ved at vi hver 
især gør flere gode ting for os selv, udlever flere af  vores egne drømme alene, så ender 
det med, at vi får det bedre sammen?”

Vi elsker, når vi kan høre, at folk virkelig har lyst til at rykke sig, og giver os derfor 
god tid til at svare: ”Jo, det mener vi faktisk. Hvis I er et par, der er vant til at gøre 
næsten alt sammen og har været i en konstant strøm af  kompromisser i fællesskabets 
og godhedens navn, ender I med at undertrykke jer selv. Frustrationerne vil så komme 
ud maskeret som spydigheder, irritation, vrede, beskyldninger osv. Samtidig bliver der 
for lidt nyt, for lidt spænding og polaritet, og netop det er en dræber for jeres intime liv. 
Tag hver på en uges ferie eller på kursus med hver jeres bedste ven eller veninde – sørg 
for ingen kontakt at have – og se så, hvad der sker, når I kommer hjem!” De så begge 
lidt skeptiske ud, men samtidig kunne jeg mærke noget boble i dem, da manden trak i 
konen: “Kom skat, vi skal hjem og bestille hver vores drømmerejse.”

Da vi ruller ud i natten og har et par timer foran os, inden vi endelig er hjemme igen, 
kigger jeg kærligt på den udholdende chauffør og mærker en dyb taknemmelighed. Vi 
har hver især været freelancere og selvstændige med hver vores passion gennem over 20 
år, som vi har støttet hinanden i. Vi har altid givet hinanden rigtig megen frihed, som 
når min eventyrer skulle på sine lange ekspeditioner. Nogle gange har jeg også været 

med og arbejdet med modeller i de latinamerikanske lande, nogle gange har børnene 
været med. I vores tid sammen har vi haft flere fælles projekter; som da vi købte en 
nedlagt mølle og istandsatte den over et år med hjælp fra hele familien, eller da vi 
byggede en beboelseshestevogn, købte to fede fjordheste og på jomfrutur kørte fra
Skagen til Schackenborg, da børnene var et og fire år. Eller når vi har haft unge dansk-
argentinere boende i halve til hele år.

Men nu er vores livsformål smeltet sammen; at nyde og udfordres af  samlivet, mens vi 
inspirerer andre mennesker til at få den der svære kærlighed næret med rette gødning, 
så den kan gro og komme til at blomstre i fuldt flor.

Gå ud i livet, kære elskende, og prøv af, hvad der virker for jer af  diverse tilbud rundt 
om i landet af  parforholdkurser, tantramassage, danseevents, bevidste foredragsaftener. 
Sæt tid af, kærligheden vokser ikke af  sig selv, den skal krammes og kæles for – den 
skal ses og fremelskes.

Om tre måneder fejrer vi sølvbryllup. Min mand drømmer sgu om æresport og morgen-
musik. Jeg måbede, da han fremsagde ønsket til vores børn forleden. Skat, skulle vi 
ikke hellere på dagen snuppe den charterrejse, vi aldrig har været på?

Vi har valgt at følges ad i alle årene, men vi er ikke overbeviste om, at kærlighed til 
døden os skiller er det rigtige for alle par. For mange er det rigtige at have flere serielle
lange parforhold, for nogle er det skønt at være alene i et eller flere af  sine leveår efter 
måske et langt ægteskab, for andre er det rigtige mest at have mere uforpligtende
forbindelser. Der er ikke én løsning på kærlighedens former, men vores
erfaring fra venner, familie og klienter er, at det er værd at kæmpe for kærligheden.
 
Har man elsket hinanden engang, kan man ofte med kærlig støtte finde ind til det 
igen. For dybest set handler alle ægte kærlighedsforhold om at din(e) partner(e)
spejler den kærlighed, der findes inde i dig. Og har du ikke kærlighed til dig selv, vil dine
parforhold i sidste ende altid lide havsnød. Så elsk dig selv som din næste!

Elsk dig selv som din næste
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Efterskrift

Min lille indre pige 
hopper kådt i sengen, 

mens jeg skriver 
dette til jer:

“
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Jeg sidder i sengen på et hotel i min østjyske fødeby ved fjorden. Ét års skriverejse er 
forbi, hvor jeg i følelser og billeder for mit indre blik har genoplevet hele mit kærlighedsliv.
Jeg blev givet livet af  min far, som jeg stadig ser for mig siddende livsglad og tilfreds 
i sin træbåd vuggende på vandet, og af  min mor jeg lige har hjulpet med at flytte fra 
vores kreative barndomshjem ved stranden. Men eksistentielt kom jeg hertil alene.
Tiden frem til jeg også skal herfra alene, vil jeg fortsat bruge på at møde og elske
endnu flere smukke sjæle. Hvem ved – måske mødes vi igen på den anden side.

Jeg er ikke alene nu. Min elskede, min bedste ven, min livsledsager, min sjælefrænde er 
her også. Jeg valgte hende til i aften, så vi kunne finde fred, så vi kunne mærke livets 
stille glæde og fylde igen. Derfor besluttede vi lidt pludseligt for nogle timer siden at 
takke nej til tilbuddene om overnatning på min mors sofa, min svogers gæsteværelse 
eller i en sømands varme køje på fjorden. Jeg kiggede mig i spejlet og sagde beslutsomt: 
”Nu tar´ vi to sgu et værelse med udsigt og holder en stille fest uden hensyntagen til 
nogen som helst andre. Det trænger vi nemlig til – mig og min lille indre pige født 1965, 
der lige nu hopper kåd i sengen, mens jeg skriver dette til jer på vores begges vegne:
 
Skriverierne vil ikke ligge stille – vi kan ikke lade være. Ordene pibler frem og vil leges 
med hver dag. Helt  nye  selvskabte ord finder vi på – en magisk verden vi altid har 
slugt glubsk, lige fra vi kunne læse, er nu åbnet i vores sind som skabere. Malerier  
dukker op, når farvefølelser og indre billeder presser sig på og må ud. Vi har levet og 
udlevet vores billeder på utallige måder i leg, lyst og lidenskab. Vi nyder også sammen
nu den tilfredsstillelse, fordybelse og meningsfuldhed, det er at være profesionelle
rejsefæller med andre i deres livsprocesser. Min lille pige sidder ret roligt nu i min
brystlomme og jubler i genkendelse over at se andre små indre børn, der endelig føler 
sig accepteret, rummet og set som dem de er, af  “mor og far”. 
 
Min livsproces ser jeg som nedbrydning af  gamle forsvarsmure ind til min sande 
kerne, som altid har været der, fra jeg blev født. Vi behøver ikke at anstrenge 
os – at udvikle os – men i stedet slippe modstanden og afvikle os tilbage ind i livs-
glæden, nærværet og kærligheden. Jeg håber, I har fået inspiration til at få støtte 
til at tage jeres lille indre barn ved hånden, så I har mulighed for at stå mere 
hele og balanceret i jer selv i mødet med kærligheden i alle dens udtryksformer.  

Jeg er dybt taknemmelig over alle jer, der undervejs har givet et skulderklap, en åndelig 
rygstøtte og en varm hjertemening,  Det er mit eget indre kompas, der har afstukket kursen, 
men I har som en trofast besætning hjulpet skibet trygt gennem stormvejret til havn.    
Stor tak til min klummeredaktør Sanne Fahnøe for at ville synliggøre det polyamorøse i 
avisen og for herlig sparring undervejs. Stor tak til Troels Gollander, der fik ideen til denne 
bog, og som har været den flittige redaktør med det kølige overblik. Sjælesøsterlig tak til  
Izabella Schou, hvis skarpe, visuelle blik og æstetiske sans har beriget denne udgivelse. 
Anja Lysholm, tak til dig, kære bofælle, som jeg altid lige kan vende småt og ganske 
stort med.

Tak, Regine Heitmann, for at lytte og forløse min smertekrop, og for vores dybe 
kvindeudvekslinger. Tak, Kasper Kari, for vores altid frugtbare eksistentielle 
polysnakke. Tak til dig, Asger Møller, min kære bror, som jeg deler så meget med, både 
da vi var børn, og nu som modne mennesker med fælles indstilling til livets legende 
love. Og et inderligt tak til dig, Solveig Hyldgaard, der har rummet min lille pige gen-
nem 22 år til hun blev voksen og til dig, Kirsten Anker, for at være der for mig fra jeg 
sprang ud i det flerkærlige liv. Tak til Copenhagen Pride for et fantastisk samarbejde.
 
Og ikke mindst tak af  hele mit hjerte til jer skønne kærester, partnere,
elskere, regnbuesøstre og tillidsbrødre, der har været og rigtig mange stadig er, en del 
af  mit liv – uden jer havde der ingen historier været at fortælle! 
 
Kærligt tak til vores børn Silas og Klara; I giver mig så stort håb for fremtiden med 
jeres åbenhed, ærlighed og accept af  kærlighedens mangfoldighed. Største tak går til 
min mand og livsledsager Hans Erik, der har båret denne bog frem. Vi har lavet dette 
con amor-projekt sammen, lige som alle de andre projekter, vi har haft undervejs i 
vores 27 år lange samliv. Jeg ser frem til at komme på landevejen med dig og møde 
mange af  jer ude i det ganske kærlighedsland. 

Skriv endelig til mig og os, hvis du og I har noget på hjerte efter at have læst mine  
KærlighedsKlummer. Jeg vil elske at høre fra jer.

Birgitte Gyrd, Førslev Gl. Mølle, april 2019 
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Som lille pige oplevede og skabte jeg min verden gennem farver og former. Jeg lavede 
mit første “rigtige” maleri som tiårig, da jeg lånte min fars malerkasse med oliefarver. 
“Bliv kunstlærer på en efterskole” sagde min mor og min søster, for ”kunsten kan man 
ikke leve af ”. Jeg tog en uddannelse som lærer, men nåede kun at undervise sammenlagt 
ét år, inden jeg i 1997 sprang ud som kunstnerinde på fuld tid. Jeg var passioneret for 
at udtrykke i billeder det lidenskabelige menneske i samvær med sig selv og andre.

Mit professionelle liv som kunstnerinde har bragt mig på inspirationsrejser til
Latinamerika i arbejdet med modeller. Jeg har udført større udsmykningsopgaver 
for institutioner og virksomheder og lavet interaktive omfattende udstillinger. Mine 
malerier hænger i utallige hjem i ind- og udland. De senere år har jeg skabt mine værker 
i atelieret i Førslev Gl. Mølle. Her åbner jeg for publikum én gang om måneden.

Kunstnerinden

Nu maler jeg også med ord. Jeg begyndte at skrive korte øjebliksbilleder til mine 
malerier, når titlerne kom til mig. Læste tango- og flamencopoesi og latinamerikanske 
romaner – og en dag skrev jeg min første sanselige historie efter mødet med en ny 
kæreste. Jeg opdagede, at det at skrive ligesom som det at male, er en måde for mig 
at udtrykke de billeder og følelser, jeg har i mit indre. Jeg var og er euforisk over at 
have opdaget en for mig ny udtryksform.

Jeg begyndte for alvor at prioritere at skrive, da BT spurgte, om jeg ville aflevere en 
klumme hver anden fredag. Nu vælder historier med oplevelser og refleksioner frem fra – 
ikke bare de fem år i et åbent ægteskab – men fra hele vores over kvarte århundrede samliv. 
 
En ny bog, KærlighedsMod, er begyndt at pible frem i samspil med min mand.

Skribenten

birgittegyrd.com
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Vi brænder begge for at inspirere, give håb, vække nysgerrighed og udfordre med
historier og erfaringer fra vores  kærlighedsliv. Både som traditionelt monogame gennem
22 år og som polyamorøse på femte år.

Vi fortæller om frihed, utroskab, troskab over for sig selv, seksuel trivialitet, erotisk 
tænding og forældreskab. Vi fortæller også om de projekter, som vi har lavet som par og 
som børnefamilie – og dem som vi har givet hinanden frihed til at udfolde på egen hånd.

Publikum får den optimale oplevelse,  da  alle pointer og erfaringer bliver belyst fra 
både kvindens og mandens side.

Vi holder både foredrag på store scener og oplæg for mindre, lukkede grupper.

Foredrag & oplæg

I bøger, aviser og magasiner skriver vi om frihed, ansvar, ærlighed, (u)troskab og 
kærlighed til sig selv og andre.

Vi har vores egen brevkasse, hvor du og I kan spørge os om udfordringer med alt 
fra utroskab, hemmelige længsler over hverdagens gråvejr og manglende intimitet til
nysgerrighed om det åbne parforhold.

Læs om det hele og mød os i videosamtaler på hjemmesiden:

Blog & brevkasse

birgitteoghanserik.dk
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I vores InspirationsCenter Førslev Gl. Mølle, som vi har ejet siden 2002, afholder vi 
mangeartede events med kærlighedslivet som omdrejningspunkt.

På salonaftener fortæller vi og andre om  kærlighedens mange dimensioner som oplæg 
til debat og samtale.

På kurser og workshops skaber vi trygge rammer, der udfordrer og inspirerer
til et levende kærlighedsliv.

Events

Har du udfordringer og frustrationer i dit kærlighedsliv? Er du åben for at undersøge
mekanismerne I dit parforhold? Længes du efter at finde ind til den kærlighed, glæde 
og liv, der var mellem jer tidligere?

Er du solo, men ønsker at blive en duo, kan vi hjælpe med at tiltrække den partner, der 
matcher dig. Vi vil hjælpe med, at en gammel nisse ikke gør dit kommende forhold til 
en trio.

Vi tilbyder intensiv terapi, coaching, sparring og rådgivning, hvor vi sammen
sætter fokus på dine uopfyldte behov, længsler og hengemte lyster som mand, kvinde, 
partner og elsker.

Vores udgangspunkt er, at du lever, eller ønsker at leve i et monogamt parforhold. Vi 
tror ikke at åbne forhold er for alle.

Parterapi & kærlighedscoaching

birgitteoghanserik.dk
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Bogens malerier
Trinity, udsnit 160 x 100 cm, akryl på lærred, 2016
Airborn, udsnit 120 x 160 cm, akryl på lærred, 2006
The Chosen, 140 x 140 cm, akryl på lærred, 2010
De evige tre, 60 x 80 cm, akryl på lærred, 2002
De udvalgte, udsnit 160 x 240 cm, akryl på lærred, 2006
Dolor del pasado, udsnit 100 x 120 cm, akryl på lærred, 2007
The eternal three II, udsnit 130 x 140, akryl på lærred, 2018
Balance, udsnit 200 x 160 cm, akryl på lærred, 2011
Playtime, 100 x 100 cm, akryl på lærred, 2008
The eternal two, 100 x 100 cm, akryl på lærred, 2016
Three in balance, udsnit 140 x 160, akryl på lærred, 2006
Relaxing in relating, udsnit 100 x 140 cm, akryl på lærred, 2012
Den udvalgte, udsnit 160 x 80 cm, akryl på lærred, 2005
Devotion in colours, udsnit 100 x 120 cm, akryl på lærred, 2018
To be yourself, udsnit 160 x 240 cm, akryl på lærred, 2005
Two men, 120 x 120 cm, akryl på lærred, 2007
Sombras azules, 120 x 120 cm, akryl på lærred, 2006
The eternal three I, 100 x 100 cm, akryl på lærred, 2016
Loving, 160 x 160 cm, akryl på lærred, 2007
Chacarera, udsnit 160 x 200 cm, akryl på lærred, 2005
Tres en roja, udsnit 140 x 200 cm, akryl på lærred, 2006
Fellowship in the night, udsnit 100 x 120 cm, akryl på lærred, 2004
The shadow, udsnit 100 x 160 cm, akryl på lærred, 2006
Stillness, udsnit 160 x 240 cm, akryl på lærred, 2011
Caress, 80 x 80 cm, akryl på lærred, 2008
Mature in lyrical, 140 x 140 cm, akryl på lærred, 2011
Devotion in orange, udsnit 70 x 90 cm, akryl på lærred, 2018
Sølvsamhørighed, udsnit 60 x 80 cm, akryl på lærred, 2003
Airborn in purple, udsnit 160 x 180 cm, akryl på lærred, 2008
Baile de gitana, selvportræt, 120 x 120 cm, akryl på lærred, 2007
Como el pájaro, udsnit, 140 x 100 cm, akryl på lærred, 2004
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