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Silas og Klara: Vores
forældre er gift og har andre
kærester

Silas og Klara Møller Rasmussens forældre lever i fred og sølvbryllupsfordragelighed. Men ved siden af ægteskabet ser de også andre. De to
søskende har ikke helt samme syn på dén sag

Af: Torsten Ruus , Louise E. Meyer

Silas og Klara er temmelig almindelige. Det er deres forældre ikke.
Birgitte Gyrd og Hans Erik Rasmussen er ganske vist gift med hinanden. Men ved siden
af er han kæreste med Shauna, og hun med Niels-Peter. Det lyder måske som en
usædvanlig familiekonstruktion. Ikke desto mindre har den været hverdag for
søskendeparret Silas og Klara Møller Rasmussen siden 2014.
Det er tre år siden, den 18-årige gymnasieelev og den fire år ældre RUC-studerendes
forældre serverede nyheden om, at de havde udvidet den monogame ægteskabspagt og
var sprunget ud som polyamorøse. Nu fortæller de to unge mennesker for første gang
offentligheden, hvordan det føles, når ens mor og far lige pludselig ikke længere er
hinandens eneste ene.

https://ekstrabladet.dk/plus/taet-paa/silas-og-klara-vores-foraeldre-er-gift-og-har-andre-kaerester/6957819

1/7

2/4/2018

Silas og Klara: Vores forældre er gift og har andre kærester – Ekstra Bladet

Silas og Klaras forældre er gift med hinanden. Her ses de med hver sin kæreste. Til venstre
søskendeparrets mor, Birgitte Gyrd med kæresten, Niels-Peter H. Petersen. Til højre ses deres far, Hans
Erik Rasmussen, med sin kæreste, Shauna Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Hvordan fortalte jeres forældre, at de er polyamorøse?
- De bad mig komme hjem til en snak på terrassen. Jeg tænkte først, hvem er død? Men
så fortalte mor, at hun og far ville være i et åbent forhold og havde været det i noget tid,
siger Klara Møller Rasmussen.
Børnene så det ikke komme
Klara sidder sammen med sin lillebror, Silas, i forældrenes stue. Han bor stadigvæk
hjemme hos forældrene i sjællandske Førslev. Derfor har han også haft mere kontakt
med forældrenes ekstra kærester, end Klara har.
- De sagde, der var noget, de ville fortælle. Klara kom hjem, så vi sad alle fire sammen,
fortæller Silas.
Ingen af de to søskende havde set den komme, til trods for at forældrene havde
eksperimenteret med det åbne forhold i et helt år, inden de fortalte det til deres børn. Nu
er det imidlertid mere reglen end undtagelsen, at der holder mere end én bil i indkørslen.

22-årige Klara Rasmussen, der til daglig studerer samfundsvidenskabelig basis på Roskilde Universitet.
Foto: Privat
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Klara og Silas har gennem deres opvækst været vant til, at huset har været velbesøgt.
Det er måske ikke så mærkeligt med en mor, der er kunstner i eget atelier, og en far, der
har sit eget rejsebureau på ejendommen.
- Det sker ikke så ofte, at de kun sidder de to herude huset. Så jeg tror slet ikke, jeg har
tænkt over, at far og mor havde en kæreste, siger Klara, og det er også hendes lillebrors
oplevelse.
Gider ikke høre detaljerne
- Hvad tænkte I, da jeres forældre fortalte jer nyheden?
- Det har været meget op og ned. I starten syntes jeg, at det var virkelig mærkeligt. Og
hvis jeg skal høre for meget om det, kan jeg godt mærke, at jeg bliver irriteret. Især hvis
min mor lige pludselig begynder at gå i detaljer. Der har jeg nok taget lidt længere om at
acceptere det, end du har, siger Klara henvendt til Silas.

Stort tema: Frihed til affærer frister flere danskere
Birgitte Gyrd smiler til sin ægtefælle, Hans Erik Rasmussen. De har været gift
siden 1994, og parrets indbyrdes respekt og ømhed er uomtvistelig. Det
forhindrer dem ikke i at skrup-elske hver deres kæreste og pleje hver deres
faste kærlighedsforhold. Ikke bag ryggen på nogen. Der er tale om åbne
kærlighedsforhold i fuld accept og fælles forståelse.
En eftermiddag i december er Birgitte, hendes mand, Hans Erik, hendes
kæreste, Niels-Peter, og Hans Eriks kæreste, Shauna, i ærbar, men tæt
kropskontakt i den samme sofa i den sjællandske landsby Førslev.
Hans Erik Rasmussen har været Shauna Nielsens kæreste siden juli, mens
hans kone, Birgitte Gyrd, og Niels-Peter Hammersholt Petersen har været
sjælevenner og elskere siden sommeren i 2016.
Vis mere


Det er Silas enig i:
- Jeg tror ikke, jeg havde den store holdning til det. Jeg havde det bare sådan, at det var
da fint, hvis de var glade.
- Hvad er det for nogen detaljer, der kan gå dig på, Klara?
- Det mest irriterende er, hvis min mor gør mig opmærksom det og siger: 'Nu, hvor vi
lever i et åbent forhold, så har jeg jo ...' Nogle gange har hun svært ved bare at give en
oplysning og sige, at hun lige var ude og spise med den ene eller den anden. I stedet for
kører den videre, og det skal sættes i kontekst hele tiden.
- Men nu har jeg vænnet mig til det. Når jeg har mødt mine forældres kærester, har det
været helt stille og roligt. Jeg har jo set, at det fungerer fint, siger Klara.

https://ekstrabladet.dk/plus/taet-paa/silas-og-klara-vores-foraeldre-er-gift-og-har-andre-kaerester/6957819

3/7

2/4/2018

Silas og Klara: Vores forældre er gift og har andre kærester – Ekstra Bladet

18-årige Silas Rasmussen bor stadigvæk hjemme hos sine forældre i den sjællandske landsby Førslev. Til daglig
går han på hf i Haslev. Foto: Privat

Så længe der ikke er fysiske tilnærmelser i Silas' og Klaras nærvær, har de det i dag helt
fint med, at kæresterne er på besøg. De ville såmænd ikke engang have noget imod, at
de var med juleaften.
Ingen hemmelighed for vennerne
De to søskende er vokset op i huset i Førslev, der er omkranset af grønne, åbne vidder og åbne sind. Silas og Klaras forældre er farverige, og søskendeparret har altid kunnet
tale følelser med deres forældre.
Selv om de to søskende har haft forskellige følelser om deres forældres kærlighedsliv, så
gør det dem ikke flove. De ekstra kærester er velkomne i familien. Silas snakker med
dem over aftensmaden, og Klara har også haft besøg af sin mor og hendes kæreste i sin
lejlighed i København.
- Er det noget, man fortæller sine venner?
- Ja! siger Klara prompte og bryder ud i grin.
- Det er meget rart at have nogle at dele det med. Nogle af mine venner synes, det lyder
meget praktisk. De veninder, der kender mine forældre godt, synes, det er en god idé.
Silas vil også have en ekstra kæreste
For Klara har det krævet tid og tilvænning at acceptere forældrenes livsstil. Men hun
glæder sig over, at hendes forældre trives i det åbne ægteskab. Silas har været
anderledes nysgerrig.

Fri kærlighed: Se hvem der elsker hvem
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Birgitte Gyrd

Hans Erik Rasmussen

- Hvordan har jeres forældres livsstil smittet af på jeres egen kærlighedsopfattelse?
- Altså, jeg vil bestemt ikke have et åbent forhold til min kæreste. Jeg tænker, at det nok
er noget, man gør, når man har været sammen i lang tid, siger Klara.
Det samme kan man ikke sige om lillebror Silas. Han kan sagtens se fidusen i at udvide
repertoiret i stedet for at tage til takke med den eneste ene.
- Det lyder som en fin idé, griner han.
- Jeg kunne godt forestille mig at prøve noget af det samme. Men måske vil jeg ikke
ende med at være så seriøs med det som mine forældre. Jeg er måske mere til et åbent
forhold. Man kan godt have en kæreste ved siden af, men ikke to, der er på lige fod med
hinanden. Det tænker jeg ikke.
Nogle gange kan det tilsyneladende også være ganske praktisk at have forældre, der har
hver sin kæreste.
Efter vores snak om forældrenes kærlighedsliv skal Silas ud med vennerne. Og det kan
være noget besværligt at komme fra Førslev til den nærmeste by. Problemet er, at Silas'
far skal bruge familiens køretøj.
Det ligner en logistisk knude, lige indtil hans mors kæreste tilbyder, at Silas da kan låne
hans bil. Tak for fri kærlighed!
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Fredag d. 22. dec. 2017 - kl. 09:05

Af: Torsten Ruus , Louise E. Meyer
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