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”Jeg troede, han var på
selvmordets rand over, at han
ikke var sammen med mig”
Børnebogsforfatter Lilja Scherfig har lært, at kærligheden kan dukke op de
mærkeligste steder. F.eks. i en taskebutik i Rom, hvor ekspedienten pegede på sit
skridt og sagde, at han måske havde noget, hun kunne være interesseret i.
Hvad har været et stort vendepunkt i dit liv?
– Det kom, efter jeg blev skilt fra min søns far for
fem år siden. Først skulle jeg selvfølgelig igennem
en chokfase med dagbogsskriverier og stå i brusebadet og græde. Nu havde jeg endelig lært alle
navnene på fætre og kusiner i svigerfamilien, og
så skulle jeg ud og være single. Men bagefter er
jeg kommet tættere på mit eget jeg. Jeg skal ikke
længere leve op til noget. Da jeg var i 20’erne, skulle
jeg leve op til min families forventninger. Da jeg var
i 30’erne handlede det om at finde ham, der skulle
blive far til mit barn, og så gik det jo ikke med ham
der med tatoveringerne og motorcyklen eller ham,
der var 10 år yngre end mig. Men efter skilsmissen
stod jeg et sted, hvor jeg ikke skulle noget bestemt.
Jeg kunne finde mit eget jeg.
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Det betyder, at jeg i dag kan være den mor, jeg
har lyst til at være. Der er ingen, der tjekker mig,
og ingen, der blander sig. Jeg har tidligere også
haft slyngveninder, som jeg følte, jeg skulle sige
alt til, men det har jeg ikke i dag. Jeg har masser
af veninder, men i dag må jeg selv bestemme,
hvem jeg fortæller hvad. Vi behøver ikke skrifte
til hinanden.
Jeg kan sige ja til eventyr. Når jeg møder en mand
i dag, behøver jeg ikke tænke på, hvad min familie
vil sige, hvis jeg kommer rendende med ham til
påskefrokost, for det er ikke sikkert, at han skal
med til påskefrokost. Han skal ikke være far til
mine børn, og han skal ikke brødføde mig økonomisk. Jeg er blevet sat fri til at møde mennesker
ud fra, hvad jeg har behov for. Hvis jeg har lyst

til at være sammen med ham araberen nede fra
den græske restaurant, så gør jeg det. Jeg vælger
selv, hvad jeg skal. Men det var godt nok en noget
anden situation at skulle date i sammenlignet med
den, der var, inden jeg mødte min søns far. Nu
foregår det jo på telefonen, og det flyver rundt
med dickpicks, og sunde, normale mennesker
skriver ”Vil du have pik?”, ”Jeg vil have fisse”.
Det, synes jeg, er ret sjovt.
Hvad har livet lært dig om kærlighed?
– Den kan virkelig overraske. Der kan findes roser,
hvor man ikke troede, roser boede. For eksempel var jeg i Rom sidste december på en måneds
skriveophold. Og jeg var lost. Jeg savnede min søn
og kunne ikke finde ud af at skrive, for det var

”DER ER EN CRAZY
AMERIKANSK
SELVHJÆLPSGURU,
SOM ER GODT OPPE
I ÅRENE, DER
HEDDER MAMA
GENA, OG HUN
TALER MEGET OM,
AT VI KVINDER SKAL
HUSKE AT MÆRKE
VORES VAGINA. DEN
SKAL VÆRE MED
I VORES LIV: NÅR
VI SPISER, DANSER,
SKAL SOVE OSV.,
SKAL VI KUNNE
MÆRKE DEN.”

Lilja Scherfig har ikke meget
fidus til hverken succes eller
fiasko, som hun synes er nogle
ubehagelige termer.
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så overvældende. Det betød, at jeg havde masser
af tid til at gå rundt. En dag var jeg ude og lede
efter en taske, og i en taskebutik var der så en ung
gut, der arbejdede der, som prøvede at hjælpe mig.
Men den ene taske var for stor, og den anden var
for lille, og på et tidspunkt pegede han så ned på
sig selv og sagde ”Måske har jeg noget andet, du
kan lide, og den er ikke lille”. Det endte med, at
han fik mit telefonnummer, og vi var også ude at
drikke kaffe og kyssede lidt, men det viste sig, at
han kun var 27 år, og da han så inviterede mig
med hjem på sit klubværelse, stoppede den lidt
der. Men det accepterede han ikke. Han blev ved
med at skrive til mig hver eneste dag: Godmorgen, godaften, han spurgte til min søn, hvad jeg
havde lavet om dagen, om jeg havde fået skrevet
– og så var der selvfølgelig også lumre toner. Da
jeg lige havde sat mig i flyet for at flyve hjem til
Danmark, skrev han og spurgte, om jeg var i flyet,
og bad mig om at skrive, når jeg var hjemme, så
han vidste, om jeg var kommet godt hjem. Og så
begyndte jeg at græde, for hold kæft, hvor havde
han betydet meget for mig. Men hvem skulle
have troet, at en sexfikseret dreng i en taskebutik
skulle være noget, jeg kunne blive taknemmelig
for?! Han var min daglige omsorg. Og sådan er

livet også: Vi ved ikke, hvordan kærligheden ser
ud. Vi skriver stadig sammen.
Hvad er det bedste råd, du har fået?
– Jeg kan ikke huske, hvem jeg har fået det af,
men jeg bliver ved med at give det til mig selv:
Skriv dagbog.
Jeg har skrevet dagbog hele mit liv. Jeg bruger den
som min bedste ven. Den puffer mig tilbage i livet,
når jeg har slået mig. Den lytter til mine følelser,
mine drømme, og den roser mig til skyerne – ja,
jeg bruger den også til at skamrose mig selv. Den
gør livet mere funky og hjælper mig med at holde
fast i mit jeg. Lige nu er jeg faktisk i gang med en
bog om, hvordan man kan bruge dagbogen til at
skabe glæde i sit liv.

OM L I L JA
SCH ERF I G
50 år og forfatter. Har i snart 15 år
skrevet anmelderroste bøger til både
børn og unge. Udkom i sommer
med bogen ”Dybt vand”, og i september
kom hun med bogen ”Min hale”.
Hun er mor til en søn på 11 år
og bor i København.

Hvornår har livet været allerbedst?
– Det er, når der er gang i fællesskaberne. Når jeg er
med, når jeg danser, og når jeg føler, jeg er levende.
Der er en crazy amerikansk selvhjælpsguru, som er
godt oppe i årene, der hedder Mama Gena, og hun
taler meget om, at vi kvinder skal huske at mærke
vores vagina. Den skal være med i vores liv: Når vi
spiser, danser, skal sove og så videre, skal vi kunne
mærke den, og det har hun ret i. Der ligger en kraft

Dagbogen har givet Lilja
Scherfig styrke her i livet.
Og så vennerne, hun kan
være sig selv med.
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og en power dernede. Hallo, dér løber blod ud af
os, og dér kan komme mennesker ud af os og ind i
os. Det er en vulkan dernede, og vi skal mærke den.
Hvornår har livet været allersværest?
– Det er, når jeg glemmer at danse, og når jeg
glemmer at have mig selv med. Glemmer hjertet
og underlivet. Når vi slukker for et sted, slukker
vi jo det hele.
Hvad har givet dig styrke her i livet?
– Min dagbog. Hvis det hele føles lidt slukket, kan
dagbogen hjælpe mig med at finde ud af, hvordan
jeg igen tænder lyset. Og så giver det mig styrke,
at jeg har fundet min flok, mine venner, hvor jeg
kan være mig selv.
Hvad har livet lært dig om succes og fiasko?
– Jeg synes, at succes og fiasko er ubehagelige
ord. Dem ville man jo aldrig sige til sit barn: ”Nu
har du lavet en succes” eller ”Nu har du lavet en
fiasko”. Det er nogle underlige termer, som man
måske kan bruge inden for sport, men ikke i livet.
Livet går op og ned. Der er bump på vejen. Det
spøjse er tit, at der ligger gode ting i bumpene.
Når noget er hårdt, bliver det ofte endnu bedre
bagefter. Ligesom der kan være lykkestunder, selv
når man sidder og er allermest ked af det, for så
er der en, der rækker hånden frem, og så kommer
man tættere på hinanden. Kærligheden sker.
Og omvendt. Der kan også være noget dårligt
i succes. Den kan gøre os lidt for ulidelige og
maniske, og så ryger der måske et par venner.
Hvad har livet lært dig om karriere?
– Det ord har jeg ikke brugt så meget. Jeg går mere
op i lidenskab. Jeg elsker, når folk putter sjæl og
hjerte ind i det, de laver, og så er det lige meget,
hvad de laver. Min søn har en breakdancelærer
fra Congo, der lægger videoer ud på Facebook,
og det er så vildt, når han danser. Der er så meget
sjæl, guddommelighed, erotik, vrede og glæde i
det. Når jeg ser det, får jeg også lyst til at give den
hele armen i mit arbejde. Første gang jeg så ham
danse, blev jeg så inspireret, at jeg gik hjem og
skrev min nye bog ”Min hale” på en aften.
Hvad har livet lært dig om tilgivelse?
– Jeg har tilgivet rigtig mange. Og nogle af dem
har jeg brugt rigtig lang tid på at tilgive. Det
er dem, der ikke har været gode til at gøre det
samme, og som ikke har været gode til at sige
undskyld. Og jeg er i tvivl, om det har været det
værd at bruge så meget tid på at tilgive dem. I dag
har jeg det sådan, at jeg ikke vil stå for tæt på dem,

der ikke kan sige undskyld. Hvis de ikke fatter,
at de gør noget forkert, gør de det jo igen. Hvis
man står tæt på nogle, der kradser en i hovedet,
kan man tilgive det krads, hvis de siger undskyld,
men hvis de ikke siger undskyld, og de bliver ved
med at kradse, må man rykke sig væk, ellers bliver
man kradset til blods. Men man kan så tilgive for
sin egen skyld.
Hvornår har du sidst været misundelig?
– Lige nu er jeg single, og så bliver jeg misundelig,
når jeg ser nogle, der er vildt forelskede.
Hvornår har du sidst grædt?
– Det er 14 dage siden. Jeg har haft et langdistanceforhold med en mand i Barcelona. Det varede

”FOR 14 DAGE
SIDEN FANDT
JEG SÅ UD AF, AT
HAN HAVDE FÅET
EN NY KÆRESTE,
OG JEG FIK SÅ
STORT ET CHOK
… JEG GRÆD
UAFBRUDT I
TO DØGN. JEG
GRÆD I SUPERBRUGSEN, OG
JEG GRÆD TIL
FITNESS.”
2,5 år, og vi var slet ikke færdige med hinanden.
Det var Romeo og Julie, og som han sagde ”big,
big, big love”, men jeg var splittet hele tiden på
grund af afstanden, så jeg afsluttede det for et
år siden. For 14 dage siden fandt jeg så ud af, at
han havde fået en ny kæreste, og jeg fik så stort
et chok … jeg græd uafbrudt i to døgn. Jeg græd
i Superbrugsen, og jeg græd til fitness. Jeg kunne slet ikke have, at han var kommet videre. Jeg
troede, han var på selvmordets rand over, at han
ikke var sammen med mig. Min redning er, at jeg
tænker, at han kun har fundet en anden for at såre

mig. Jeg kan slet ikke have, at han er blevet glad
igen. Totalt åndssvagt!
Hvad kan du godt lide ved dig selv?
– Min nye bog ”Min hale” handler om en pige, der
har en hale. Hendes mor har en saks og klipper
halen af pigen, men den vokser ud igen og igen,
og historien handler så om, hvordan pigen skal
lære at stå ved sin hale. Og man kan sige, at det,
jeg bedst kan lide ved mig selv, er min ”hale”, det
vil sige alt det, jeg tidligere ikke har fået lov til at
være: At være for følsom, at tale over mig, at fortælle alt for meget om mig selv og så videre. Alle
de sider, som jeg tidligere har prøvet at gemme
væk, kan jeg godt lide nu. Det er fint nok, at jeg
græder i Superbrugsen og til fitness. Det er min
hale. Jeg skal ikke skjule den mere. Jeg er mig med
min hale, og jeg er begyndt at elske den.
Hvad kan du ikke lide ved dig selv?
– Jeg er lidt langsom, og jeg er doven. Om aftenen
kan jeg skrive i min dagbog, at i morgen vil jeg i
stedet for at gå en tur løbe fem kilometer, danse
i en time, lave ansigtsyoga og maveøvelser, men
så kommer i morgen, og så tager jeg sko på og
går en tur, som jeg plejer.
Nu er jeg også lige fyldt 50, og jeg føler stadig
ikke, at livet et gået rigtigt i gang endnu. Fordi jeg
har haft modstand på ”min hale”, er jeg kommet
lidt for sent i gang med alt det, jeg drømmer om.
Jeg føler stadig, at jeg skal erobre verden, blive
vildt rig og gift fire-fem gange.
Hvad ville folk sige, hvis de skulle bagtale dig?
– Dem, der kan lide mig, bagtaler mig ikke. De
siger det til mig, hvis der er noget. Så har jeg noget
familie, der måske ville sige noget, men det er jo
deres eget pis, der kommer ud, fordi de ikke kan
tåle min hale. Det er ikke, fordi jeg er ligeglad
med folks kritik. Hvis der kommer en ven, som
jeg har såret, vil jeg gøre det hele om. Men den
der gemene smålighed, der får folk til at skamme
sig over den, de er, er skidetarvelig.
Hvordan har du det med at skulle dø?
– Det har jeg et akavet forhold til. Det er modbydeligt. Jeg hader at sige farvel.
Hvad er meningen med livet?
– Det er vel noget med at være tro mod sin indre
kerne og den person, man er – med hale, skumgummilår og blod ned ad benene. At stole på, at
man har ret til at få det, man gerne vil have, uden
at skulle betale en kæmpe pris for det. Og så være
der for hinanden.

