
Veninder og samarbejdspartnere

VI HAR UDVIKLET OS 
SAMMEN
Renée Toft Simonsen og Anna Prip har kendt 
hinanden i mere end tyve år. De to veninder 
er begge optagede af det spirituelle, som de, 
uden at lyde »for urtede«, mener, har givet 
deres venskab en tredje dimension, og så har 
de for nyligt arbejdet sammen i forbindelse 
med udgivelsen af to udgaver af en bog for 
delebørn.
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Vi skal mødes i Renée Toft 
Simonsen og Thomas Hel-

migs store gule hus i Risskov. 
Huset tårner sig majestætisk 
op på en lille, stille privatud-
seende vej med en imponeren-
de udsigt over Aarhus Bugt. Da 
jeg ankommer, svinger Thomas 
stort set samtidig ind i garagen 
iført sportstøj og løfter tre store 
bæreposer ud af bagagerum-
met. Han hilser venligt og for-
sikrer, at det er det rigtige hus.

Indenfor tager Renée, 47, og 
veninden Anna Prip, 41, imod. 
Anna og Renée har sammen 

netop udgivet bøgerne »Mit liv 
som delebarn« – en udgave til 
de yngre børn og en til teen-
agerne om det at være barn og 
ung i en skilsmissefamilie med 
de problematikker, det medfø-
rer.

 Vi er her for at tale om sam-
arbejde, venskaber og natur-
ligvis skilsmisser. Noget både 
Anna og Renée ikke kun har et 
fagligt, men også et personligt 
kendskab til. Men vi kommer 
også til at tale lidt om spiritua-
litet, mænd, flytning, berøm-
melse og skønhed. Anna, som 

Anna og Renée har 
kendt hinanden i mere 
end 20 år. De mødtes 
på et studenterkursus 
i Århus, hvor de  blev 
venner. Efterfølgende 
så de i en periode slet 
ikke noget til hinanden, 
førend de ved et tilfælde 
stødte på hinanden 
igen.

Ungdomsfoto af Anna og 
Renée dengang Anna havde 

længere hår end Renée, 
som hun udtrykker det.

Snakken går lystigt, når Anna og Renée er sammen. Her er de i 
Renées hyggelige have, der dufter af roser, lavendler og natvioler.

ellers bor i København, er hos 
Renée, fordi de dagen efter 
skal på et retræteophold, der 
ud over meditation og mind-
fulness også indebærer flere 
dages tavshed. Uha... 

Renée og Anna mødtes for 
mere end tyve år siden på et 
studenterkursus i Aarhus. Den-
gang var Anna bare 18 år, mens 
Renée var 24 og kom med en 
baggrund som model i New 
York.

– Jeg kan huske Renée fra før-
ste dag. Hun havde sådan nogle 
sygekassebriller på, og så vid-

ste jeg jo selvfølgelig, hvem hun 
var. Men det, der gjorde størst 
indtryk på mig var, at hun sad 
der og virkede nervøs – nær-
mest lidt bange, husker Anna, 
og Renée forklarer: – Jeg ville så 
gerne det der ubekymrede stu-
dineliv, også selv om jeg var no-
get ældre end de andre. Men jeg 
var nervøs, for jeg kendte ikke 
et øje, og jeg var vant til, at alle 
havde en holdning til mig, Jeg 
var desuden bange for, at de 
andre ville undgå mig, fordi 
de ikke ville have skudt i sko-
ene, at de var sådan nogle, der 
hang ud med mig, fordi jeg var 
berømt. 

Den tanke bekymrede imid-
lertid ikke Anna, og allerede på 
rus-turen fandt hun og Renée 
ud af, at kemien imellem dem 
var rigtig god. 

– Vi havde nogle skidesjo-
ve år, men vi var også unge 
og opfarende, og uden at ville 
komme præcis ind på hvorfor, 
så skete der noget imellem os, 
som gjorde, at vi efterfølgen-
de ikke så hinanden i flere år. 
Ikke før en dag i Kvickly, hvor 
vi pludselig spottede hinan-
den, og hvor Anna kom over til 
mig, gav mig et kram og sagde 
til mig, at det var fantastisk at 
se mig igen, for hvor havde hun 
savnet mig. Det var gengældt, 
og det var sgu’ lidt skæbnebe-
stemt, at vi skulle møde hinan-
den igen den dag, for siden har 

vi ikke sluppet hinanden, siger 
Renée.

Opfordrede til skilsmisse
Mens Renées forældre blev 
skilt, da hun var teenager, var 
der anderledes stabilitet i An-
nas forældres forhold. De bo-
ede i en lillebitte by uden for 
Aarhus, hvor livet gik sin vante 
og uforstyrrede gang.

– Som barn forekom mine 
forældres liv mig ufatteligt stil-
lestående. Der skete absolut 
ingenting, og jeg higede efter 
lidt drama. Jeg havde det sådan 
lidt: Så ryst dog posen og bliv 
skilt. Jeg var dybt fascineret af 
»Vibse«, der var jævnaldrende 
med mig og boede på samme 
vej. Hendes forældre var skilt, 

og hun fløj med jævne mel-
lemrum over for at besøge sin 
far i København. Det syntes jeg 
godt nok var eksotisk, og så var 
jeg overbevist om, at hun også 
fik flere gaver end jeg. Så for 
mig var skilsmisse ikke noget 
skræmmebillede, jeg »opfor-
drede« ligefrem mine forældre 
til at blive skilt, fortæller Anna.

Renées forældre blev skilt, 
da hun var teenager, og hun 
husker, at hun tog det meget 
tungt. 

– Jeg blev fysisk syg lige efter 
deres skilsmisse. Jeg fik bylder 
i halsen og skulle opereres for 
dem. Det, jeg husker bedst, er, 
at da jeg vågnede op efter ope-
rationen, var både min mor og 
min far på stuen hos mig. Det 
gjorde indtryk, at de var der 
sammen. For selv om der havde 
været en lang periode hjemme 
med uro og skænderier, som 
var endt med, at min far var 
flyttet, så ønskede jeg jo som 
barn, at alting skulle forblive, 
som jeg kendte det. Jeg ønske-
de tryghed, og jeg var tryg, når 
mine forældre var sammen.

Masser af fodfejl 
Anna var egentlig i fuld gang 
med et andet bogprojekt, da 
Renée fik ideen til bøgerne om 
delebørn, og spurgte Anna, om 
hun ikke ville være med, og det 
ville hun gerne. 

Da vi var unge, var vi langt mere 
direkte og temperamentsfulde
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– Det var oplagt at spørge Anna, 
som jo arbejder med børn i 
sorg, siger Renée. Hun og Anna 
er enige om, at god kommuni-
kation parterne imellem er af 
essentiel betydning for, hvor-
dan børn kommer igennem en 
skilsmisse. Det og så at kunne 
adskille sine følelser. 

– At bearbejde en skilsmisse 
er ikke noget, der kan gøres på 
et par måneder. For de fleste 
tager det år. Men det er vigtigt 
at huske på værdigheden og 
respekten parterne imellem, 
selv om man er vred, såret og 
forurettet, hvilket måske ikke 
mindst er svært i de tilfælde, 
hvor han er smuttet til fordel 
for en anden. Det er helt o.k., 
at man går ud og drikker sig 
stiv sammen med en veninde 
og skælder ud over ham og kal-
der ham alt muligt grimt, den 
går bare ikke over for børnene. 
De er magtesløse og kommer 
i en dyb loyalitetskonflikt. Og 
man skal huske, at taler man 
nedladende om deres far eller 
mor, så mister de ikke alene re-
spekt for en som forælder, de 
mister også deres selvværd. For 
den part, der bliver talt grimt 
om, er jo en del af barnet, siger 
Renée. Anna tilføjer dog:

– Da jeg blev skilt, var jeg 
nærmest overforsigtig. Jeg 
passede meget på med, hvad 
jeg sagde, og det var heller ikke 
helt klogt. Når børn bare hører 
brudstykker, kan de jo blive til 
kæmpeuhyrer i deres bevidst-
hed. En dag var der heldigvis 
en kontant veninde, der sagde 
til mig: Nu må du fortælle din 
søn, hvad der er sket, og hvor-
dan du har haft det. Det er o.k. 
at sige, at man har været vred 
og ked af det, men man skal 
omtale hinanden ordentligt. 
Det er vigtigt. Kan man i en 
periode ikke det, så må barnet 
være et andet sted, indtil man 
kan. Så skadeligt er det, siger 
Anna. Hun og Renée under-
streger, at de begge har begået 
masser af fodfejl i forbindelse 
med deres skilsmisser og med 
bagefter at skulle håndtere de-
lebørn.

– Det sværeste for mig ef-
ter min skilsmisse var tabet af 
kontrol. Det skal siges, at jeg 
var den, der gik, og det tror jeg, 

I forhold til livskriser, som 
skilsmisser jo er, tror Anna 
ikke et øjeblik på, at tiden læ-
ger alle sår. 

– Det er simpelthen noget 
vrøvl, for hvis ikke man har 
fået bearbejdet en sorg f.eks. 
eller man har taget ved lære 
af en erfaring man har fået i 
forbindelse med et traume, så 
kapsler man blot sorgen inde, 
mener Anna, mens Renée som 
udgangspunkt mener, at tiden 
kan hjælpe til i en sorgproces. 

– På den anden side, så har 
jeg haft en personlig oplevel-
se, som bekræfter Annas hold-
ning. Jeg mistede et ufødt barn, 

OM RENÉE
René Toft Simonsen er mor til Ulrikke, 18, og Jens Kristian, 
17, som hun har fra sit første ægteskab, og så 14-årige Hugo, 
som hun har sammen med Thomas Helmig. Desuden er hun 
bonusmor til Thomas’ datter 19-årige Ida Marie.
I 1982 vandt Renée titlen som »80’ernes ansigt«, siden fik hun 
en modelkarriere i verdensklasse. Hun er uddannet psykolog 
og forfatter til flere bøger, bl.a. børnebøgerne om skilsmis-
sepigen Karla, som også er filmatiserede. Renée er desuden 
kendt fra FEMINA, hvor hun har en klumme og en brevkasse. 
Renée har også en blog på delebarn.dk, og læser desuden på 
Filmskolens manuskriptlinie.

OM ANNA
Anna er mor til 16-årige Adam. Derudover er hun sorgte-
rapeut med egen virksomhed www.annaprip.dk. Hun har 
i mange år arbejdet med børn i sorg. Anna tager ud ofte 
og holder foredrag eller er vejleder for fagpersonale på 
institutioner eller skoler. Som Renée blogger også Anna på 
delebarn.dk

som kunne have været 11 år i 
dag. Det var en graviditet uden 
for livmoderen, og da det skete, 
var vi naturligvis utroligt kede 
af det. Men jeg havde den der: 
Nu skal du ikke være utaknem-
melig, Renée. Vi har fire sunde 
og raske børn, jeg har et dejligt 
liv og har været meget privile-
geret. Jeg følte, at jeg havde væ-
ret så heldig, at jeg ikke kunne 
tillade mig den der tristhed. Da 
jeg så forleden skulle rydde op 
på loftet, fandt jeg et plastic-
chartek med ting fra mit hospi-
talsophold, bl.a. et plasticarm-
bånd fra indlæggelsen, og der 
skete der det, at alle følelserne 

Selve det at skrive 
en bog sammen 

har været en 
superhyggelig 

proces er Anna og 
Renée enige om. 

– Vi kan sparre, 
men også være 

uenige. 

FORTSAT

har betydning og gør det lettere. 
Men vel har jeg alligevel været 
vred og ked af det, min drøm 
om familien var jo gået i styk-
ker. Og i forbindelse med kon-
trol, så var det forbistret svært 
for mig at aflevere børnene til 
min eks. Den yngste var kun 
et halvt år, da vi blev skilt, og 
et år, da jeg første gang skulle 
undvære ham i fire dage. Det 
var forfærdeligt, jeg tog færgen 
til Anholt, og drak mig fuld. Det 
der med at give slip på sine børn 
og ikke føle, at man kan sætte 
rammer for dem, når de er hos 
deres far, det er hårdt, under-
streger Renée.

vældede op i mig igen, fortæl-
ler Renée.

Spirituelle veninder 
Både Renée og Anna er som al-
lerede nævnt optagede af det 
spirituelle. 

– Meditation handler basalt 
set om at sidde stille og lade de 
følelser og registreringer, som 
kommer, gå igennem en. Stå 
dem igennem, og finde roen 
til at skærpe sin bevidsthed. 
Det kan man gøre på flere må-
der – ikke kun igennem medi-
tation, men for både Anna og 
jeg har meditationen været et 
godt værktøj, siger Renée, der 
for et par år siden sendte Anna 
en formel invitation om at blive 
hendes spirituelle veninde. 

– Jeg synes, der sker noget, 
når man indgår en formel re-
lation. Tag nu bare ægteskabet, 
det rykker rent faktisk på noget 
at blive gift, sådan havde jeg det 
i hvert fald. Og jeg vidste mht. 
det spirituelle, at jeg gerne vil-
le have en at dele udviklingen 
med, en at sparre med og følges 
med, og jeg følte, at det skulle 
være Anna, så jeg spurgte hen-
de helt formelt, og hun sagde ja, 
siger Renée og fortsætter:

– Anna og jeg er gode til at 
rumme hinanden. Da vi var 
unge, var vi langt mere direk-
te og temperamentsfulde. Det 

at have haft et arbejdsprojekt 
sammen har været så godt som 
gnidningsløst – det gnidnings-
løse knald, kan man kalde det, 
og det er noget andet, end når 
der er en mand involveret, så 
er det langtfra gnidningsløst, 
siger hun indikerende, slår en 
latter op og får en let rødmende 
Anna til at udbryde: - Det der, 
det skriver du altså bare ikke...

Anna og Renée er enige om, 
at netop det spirituelle bånd 
imellem dem har givet deres 
venskab en vigtig tredje di-
mension.

– Noget af det smukkeste 
ved et venskab som vores er, 
at vi ikke alene hver især har 
været vidne til den udvikling 
den anden har gennemgået, vi 
har også udviklet os sammen. 
Jeg har mange gange kunnet 
spejle mig i Annas udvikling. 
Nogle mennesker bliver vre-
de og bitre med alderen, mens 
andre virkelig blomstrer og fol-
der sig ud, og det, synes jeg, har 
været tilfældet med Anna. Hun 
er et af de mennesker, der bare 
bliver smukkere og smukkere, 
siger Renée og indkasserer et 
knus fra en rørt Anna.

Men er der ikke øjeblikke, 
hvor det kræver sin kvinde at 
være veninde med en kvinde, 
der er så smuk, så glamourøs 
og så berømt som Renée. Hvad 

tænker man f.eks. når man skal 
trække i badedragten, og det er 
»80’ernes ansigt« og »modellen 
over alle modeller«, der ligger 
der ved siden af en på stran-
den og ser usammenlignelig 
smuk ud?

– Jeg har egentlig aldrig 
tænkt så meget over det. For 
mig er Renée jo Renée, jeg ser 
hende på en helt anden måde 
end den Renée, andre kender 
fra medierne. Og det er ikke 
kun med alderen, jeg har fået 
det sådan, det var også den op-
levelse, jeg havde som yngre. 
Og nej, jeg har ikke noget som 
helst problem med at være i 
badetøj sammen med Renée, 
det har vi været masser af gan-
ge, siger Anna og griner højt, 
imens hun tilføjer: – Måske er 
det fordi, jeg selv synes, jeg er 
smuk og dejlig. 

Efterfølgende siger hun til 
Renée: – Jeg synes faktisk, at 
du er allersmukkest, når du 
krakelerer.

I badetøjet sammen skal de 
to veninder formentligt igen 
til efteråret, hvor Renée har 
inviteret Anna med på en ven-
indetur til Malaga. Renée og 
Thomas er vilde med Spanien 
og tilbringer gerne meget tid i 
deres hus i Andalusien. Faktisk 
har parret netop sat det mere 
end 100 år gamle hus i Risskov 

til salg, for at kunne tilbringe 
mere tid i Spanien.

– Vores børn er blevet så store 
nu, og vi vil gerne være mere i 
Spanien, og da der kom en lej-
lighed til salg i Århus, som vi 
virkelig gerne ville have, tænk-
te vi, at selv om det måske er 
fem år for tidligt, er lejligheden 
der nu, og hvis det er den, vi vil 
have, må vi slå til, også selv om 
boligmarkedet er svært. Så nu 
må vi se, hvornår huset bliver 
solgt.  (Huset blev netop solgt 
efter artiklen var færdigskre-
vet, red.)

Rockerloyal
Når man har en kendt veninde, 
er folk nyfigne, og vil gerne vide 
alt. Det er i hvert fald Annas er-
faring. 

– Men i forhold til Renée har 
jeg denne her rockerloyalitet, 
måske fordi hun er så åben selv. 
Det giver mig lyst til at værne 
om hende og passe på hende. 
Der er mange af mine venin-
der, der før vores bogprojekt 
ikke anede, at jeg var veninde 
med Renée. Jeg er meget di-
skret omkring vores venskab. 
Man kan så også sige, at diskre-
tion er meget naturligt for mig 
– også fagligt. Jeg kunne ikke 
drømme om at videregive in-
formationer, jeg fornemmer 
er fortrolige fra de børn, som 
kommer i min klinik. Heller 
ikke, når det er forældrene, 
der beder om det, siger Anna, 
og Renée supplerer:

– Jeg tror faktisk, alle mine 
veninder har det på samme 
måde som Anna omkring det 
med diskretion og berømmel-
se. Det er ikke noget, vi har talt 
om, det er bare sådan det er, og 
Anna er meget diskret. Nogle 
gange har jeg det sådan: – Nej, 
helt ærligt, det kan du da sag-
tens fortælle. Hun passer næ-
sten for meget på. Jeg forstår 
godt, at folk er nysgerrige. Det 
er jeg også selv. Hvis du fortal-
te mig, at du kendte Angelina 
Jolie, ville jeg også begynde at 
udfritte dig. Berømmelse er en 
sjov størrelse. Tag nu min mor 
f.eks. Hun bliver af og til spurgt: 
Hvordan går det med din dat-
ter? Når det sker, svarer hun 
helt overlagt: Jeg har tre døtre, 
så hvem af dem mener du?� n

Jeg synes 
faktisk, at du er  
allersmukkest, 
når du 
krakelerer
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