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Selvom der i pe-
rioder har været 

langt imellem, at vi har set hinanden, har det 
aldrig været en option at droppe vores ven-
skab. Nogle gange er det kun blevet til tele-
fonsamtaler, andre gange en mail.  Men sådan 
er det jo tit, når man har fået børn og er blevet 
gift . Men nu, hvor jeg af og til låner hendes gæ-
steværelse, kan vi for alvor slå røven i sædet 
og bare snakke. Så meget, at det er sværere at 
få tid til arbejde, når jeg er her, end når jeg er 
hjemme hos ungerne. Vi har lige haft  en vildt 
sjov nytårsaft en, hvor det bare var os to. Det 
har vi ikke gjort, siden vi mødte vores mænd 

for 11 år siden. Nu sad vi der så igen. Os 
to. En god middag. Ældre, 

men i samme situation. 
Hun er stadig lige 

død om morgenen, 
s elvom det er ble-

vet bedre, eft er 
hun har fået 
børn. Michèle 
indleder altid 
dagen med, at 
hun lige skal 
have armene i 

vejret og bevæge 
sine håndled. 

Snoooork. Mens 

jeg er aktiv, fra jeg slår øjnene op.

VI SNAKKER MEGET, men er faktisk også gode 
til at have det sjovt sammen. Selvom det ikke 
sker så tit, elsker jeg Michèle, når hun er fuld 
og slipper sig løs. Hun har tendens til at tænke 
for meget, tænke tingene ihjel. Michèle har det 
her behov for at regne den ud, gardere sig. Men 
hun er blevet bedre til at give slip, og det er 
enormt rart og befriende. Og der behøver ikke 
være gin tonic på bordet!

HUN ER SIMPELTHEN den smukkeste sjæl, har 
ikke et ondt ben i sig. Sådan har det altid væ-
ret. Lige fra jeg mødte hende første gang i gym-
nasiet, har jeg kunnet mærke hende. Mærke, 

at hun ikke spillede rollen som den søde og 
intelligente. Når vi passer så godt sammen, 
tror jeg, det er fordi, vi begge er rigtig gode til at 
tage ansvar for det liv, vi gerne vil have. Vi kan 
spejle os i hinanden. Men er også rigtig gode til 
at prikke til hinanden. Og udvikle os sammen.

HUN ER GOD til at skabe det der trygge rum, 
hvor jeg kan give slip og læne mig op ad hende. 
Og så har hun altid været der for mig. Jeg har 
altid vidst, at ’hvad der er mit, er dit’. Hun deler 
af det, hun har, uden at kræve tilbage. Vi har 
faktisk aldrig været uvenner eller skændtes. 
Det kender vi hinanden for godt til. Jeg ville 
vide, hvad der sårer hende. Og omvendt. Men 
jeg har én enkelt gang været virkelig jaloux. 
Det var tilbage i gymnasiet, hvor vi var til fest 
med en pige, der hedder Camilla. Og et kort 
øjeblik blev jeg lige ramt af den der: ’Gad vide, 
om Michèle kan lide hende bedre, end hun 
kan lide mig’. Helt latterligt.

MICHÈLE HAR ALTID været vedholdende og tål-
modig. Holdt snuden i sporet og gjort det bed-
ste, hun kunne. Både i karrieren og kærlighe-
den. Hun er fokuseret, struktureret. Og der er 
en væsentlig forskel. For at være god til det, jeg 
laver, skal jeg adspredes. Michèle bliver bare 
siddende i fi re dage, indtil hun er færdig.

ANJA OM MICHÈLE

Jeg elsker 
Michèle, når hun

er fuld og 
slipper sig løs

MIG OG

Hvad kendetegner en god ven?

Ærligheden og sårbarheden. At der er 
pusterum til at sige tingene, som de er, 
når de er der. Og at man kan løft e hinan-
den til nye niveauer.

Hvad kan ødelægge et venskab?

Der skal meget til. Men at føle sig svigtet 
og trådt på.

ANJA VINTOV

Anja Vintov
Født: 26. oktober 1972 i Gentoft e.
Familie: Separeret. To børn på fi re 
og otte år.
Karriere: Uddannet i it-branchen. 
De sidste 12 år selvstændig som 
forfatter, foredragsholder og 
udviklingskonsulent med speciale i 
hverdagsmod- og frygtstrategier.
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MIN VEN
Allerførste gang 
jeg mødte Anja i 

gymnasiet, kan jeg huske, at jeg tænkte: ’Hen-
de der vil jeg gerne være veninde med’. Jeg blev 
så stolt, da jeg kunne mærke, at hun også ger-
ne ville være veninde med mig. Dét, jeg især 
lagde mærke til, var dels, at vi var lige små. Dels 
at hun havde enormt meget energi, der var 
virkelig gang i den. Vi var begge to outsidere, 
de ’nye’, fordi vi havde valgt gymnasium et 
andet sted, end hvor vi kom fra. Vi blev hurtigt 
rigtig tætte veninder. Jeg havde ret langt hjem. 
Så når der var fester – og det var der jo tit – sov 
jeg hos Anja og hendes forældre. Jeg havde al-
tid ondt i fødderne, når vi skulle hjem. ’Arh, 
skal vi ikke tage en vogn,’ klynkede jeg. Men 
vi havde jo ikke nogen penge, så vi tog altid en 
indkøbsvogn. Den proppede hun mig op i og 
kørte mig hjem.

PÅ MANGE OMRÅDER har vi været ens. Men et 
af de punkter, hvor vi altid har været vildt for-
skellige, er vores døgnrytme. Jeg er virkelig B-
menneske. Anja er så meget A. Jeg kan huske 
fra gymnasietiden, at når jeg vågnede eft er en 
fest, og Anja var væk, tænkte jeg, at hun sik-
kert bare var på toilettet. Men når hun kom 
tilbage, havde hun både været ude at løbe, ride 
og striglet en hest. Og jeg havde kun lige åb-
net øjnene. Hun er i det hele taget bare meget 

mere fysisk. Og Anja kan f.eks. overhovedet 
ikke forstå, at jeg ikke vil være med i ’Vild med 
dans’. ’Tænk at få lov til at lære alle de danse,’ 
siger hun. Men jeg dyrker enormt meget sport, 
fordi jeg får det fedt af det. Men med Anja er 
det: ’Jeg MÅ ud at ride, jeg MÅ ud at danse’.

DET SPECIELLE  VED Anja og mig er, at vi altid 
har været i symbiose med mange ting. Vi mød-
te jo f.eks. vores ægtemænd i samme måned, 
samme år. Og vi blev skilt samme år, sidste år. 
Mens vi var gift , så vi faktisk ikke hinanden 
så oft e. Men nu, hvor Anja en gang imellem 
bor på mit gæsteværelse, er vi virkelig faldet 
tilbage i mange gamle rutiner – snakker og 
analyserer. Jeg kan mærke helt ind i marven, at 

’jeg skal tale med Anja nu’. Men vi er altså også 
gode til at gå ud og have det sjovt. Selvom Anja 
altid har syntes, at jeg ikke drak nok og altid 
har prøvet at drikke mig fuld.

ANJA ER LANGT bedre end jeg til at mærke, 
før hun taler, og handle ud fra det. Er super-
god til at mærke sine egne grænser. Hun er en 
stærk kvinde. Og midt i al den styrke er hun 
begyndt at turde vise noget sårbarhed, som er 
lige så fedt. Anja er en menneskelig airbag for 
mig. Når man lige er på vej til at køre galt og slå 
sig rigtig meget, så folder der sig en menneske-
lig airbag ud, der gør, at man lander blødt og 
ikke går i stykker. Og det er ikke fordi, 
der er brug for den så tit. Men 
bare at vide at den er der 
– som i de her skils-
missetider – er en 
fantastisk tryg-
hed. Jeg er sikker 
på, at selv når vi 
bliver gamle, vil 
vi sidde på bæn-
ken derude i 
haven, kigge ud 
over vandet og 
snakke om stort 
og småt i vores liv.

MICHÈLE OM ANJA

Anja forstår 
ikke, hvorfor jeg

ikke vil være med i 
’Vild med dans’

Michèle Bellaiche
Født: 22. maj 1972 i Glostrup.
Familie: Separeret. To børn på seks 
og 10 år.
Karriere: Litteraturvidenskab 
på København Universitet med jour-
nalistik og formidling som bifag. 
Et år på TV3 Nyhederne. Siden TV2, 
sidste fem år ’Go’ Aft en Danmark’.

Hvad kendetegner en god ven?

At man udvikler sig og kan give hinan-
den noget og være sårbare sammen. Og 
ikke fylder hinanden med bebrejdelser, 
hvis der går lang tid mellem man ses.

Hvad kan ødelægge et venskab?

Når man ikke giver noget igen. Hvis det 
bare bliver en pligt uden rummelighed.

MICHÉLE BELLAICHE

 Anja Vintov og Michèle 
Bellaiche har været ven-
inder siden gymnasiet

SØNDAG 5 SØNDAG 29. APRIL 2012


