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Jeg har aftalt med Lilja Scher!g, at vi skal tale 

om hendes nye bog Verdens bedste team. Jeg 

vil også gerne tale med hende om andre af 

hendes fremragende billedbøger, især Farfar, 

men jeg regner med, at vi også strejfer Ræve-

fælden.

Vi må se, hvordan det spænder af… Vi 

skal mødes i hendes hyggelige lejlighed på 

Frederiksberg. Lilja Scher!g overrasker mig 

med et stærkt udsagn:

- Jeg læser faktisk ikke rigtig mange bøger.

• Hvordan kan det dog forekomme? 

- Af de bøger, jeg læser, læser jeg for det 

meste de samme igen og igen. Mange af dem 

har fulgt mig siden ungdommen, f.eks. Nikos 

Kazantzakis Zorba, Grækeren. Den har jeg 

læst hele vejen op gennem livet, og jeg kan 

blive ved og ved.

Der skal være håb

- Jeg ved ikke, hvorfor det kom sig på den 

måde. Jeg tror bare, at det er måden, den 

er fortalt på, som bliver ved med at inspirere 

mig. Jeg kan så godt lide det med, at det går 

godt, at det bliver ok. At det indimellem går 

ned ad bakke, det skræmmer mig, jeg kan 

ikke have det.

• I dine bøger er der da ellers nok af ”ned 

ad bakke”?

- Ja, der er masser af ned ad bakke. Men 

tag ikke fejl. Det ender jo godt, selv om der 

har været meget grumt indtil da.

Vi taler lidt om det sidste opslag i Rævefæl-

den, der er en illustration af ren idyl, som nær-

mest burde kunne gøre Disney misundelig. 

- Jeg havde faktisk problemer med slutnin-

gen på bogen, så jeg kontaktede Oscar K for 

at høre, om han ville kigge på min slutning. 

Det ville han gerne og gav respons. Men da 

bogen udkom, gav han mig det glatte lag, 

netop for slutningen.

- For han syntes, den skulle ende der, hvor 

det er allerværst. Men så uenige er vi jo heller 

ikke. Jeg ønsker ikke sådan noget sødmehal-

løj; det, jeg gerne vil skrive om i mine slutnin-

ger, er håbet. Der må være håb, det må man 

ikke tage fra børnene.

- Udover håbet, er min skrivende mission 

at prøve at !nde ud af, hvor løsningerne er 

henne. Jeg vil ikke give et konkret svar, hvilket 

jeg jo heller ikke kan, men hvis der ikke var en 

løsning af en eller anden slags, gad jeg slet 

ikke skrive.

Skal turde være sig selv

• Kan man sige, at dine slutninger sker i et 

møde – en ny erkendelse, en ny mulighed? 

Gustav møder Paw, Storm møder farfar?

- Ja, jeg anser venskab og kærlighed som 

hjælpere.

• På din hjemmeside skriver du, at en mo-
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Af Eiler Jensen

Lilja Scher"g kan godt 

lide, at det går godt i for-

tællingerne, derfor vil hun 

selv i sine slutninger have, 

at der er håb. I øvrigt er 

hendes skrivende mission 

at "nde ud af, hvor  

løsningerne er.
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tor for dig er vreden. Men selvfølgelig 

også kærligheden til livet?

- Ja, for jeg vil gerne nævne det kre-

ative. Men mit hovedbudskab over dem 

alle, som jeg faktisk skriver i alle mine 

historier, er, at man skal kunne stå ved 

sig selv!

- Det er så at sige en nødvendighed, 

at man har lov til at have sine følelser, 

man har lov til at holde af sin farfar, 

selvom ens far ikke bryder sig om ham. 

Man har lov til at være sød ved ham – 

eller at hade ham for den sags skyld.

- Det er vigtigt at nå frem til det le-

gitime i at kunne sige: Det her er mig, 

med alt hvad det indebærer af sorg, 

kærlighed, selvtillid osv. Hovedsagen er 

at give sig selv lov til at have de følelser, 

man har! Og vejen derhen er gennem 

kærlighed, kreativitet osv.

- Men pointen er, at man giver sig 

selv lov til at være sig selv. Det betyder 

hverken at være sig selv nok eller ude-

lukkende skør og sjov. Det er lige så me-

get at kunne og turde være svag, hvilket 

jeg kender fra mig selv.

Ikke plads til svaghed

- Jeg er vokset op med kommunisme 

og socialisme, forfatteren Hans Scher!g 

var min morfar, og i det regi skulle vi 

hele tiden snakke om de svage, kære os 

om de svage, samle penge ind til dem, 

og hvad ved jeg.

- Problemet var, at de bare helst skul-

le bo i nogle andre lande. Ikke lige her 

hos os. For svaghed i familien – det var 

der altså ikke plads til. Jeg har masser 

af gange fået at vide, at jeg skulle tage 

mig sammen og lade være med 

at skabe mig og så se at få lidt 

mere tyk hud.

- Det værste, de kunne sige 

om en som mig, var, at man da 

vist var lidt tyndhudet. Så svag-

hed i min familie var noget, vi 

skulle passe på med ikke at vise. 

Men min far var maniodepres-

siv, han var svag, han røg ind og 

ud af den lukkede, så det var jo 

et spørgsmål iblandt os: Hvem 

mon lige har arvet den sygdom 

der?

- Mit liv har været fyldt med 

dogmer og meninger i en grad, 

så der faktisk ikke rigtig var 

plads til, hvordan jeg havde det. 

Nej, det var os, der skulle stå 

sammen mod dem, og det betød så, at 

sårbarhed var der ikke rigtig lige plads 

til.

- Jeg tror, en af de største kampe, 

jeg har taget i mit liv, er kampen for 

retten til at vise svaghed. Og det er jo 

lige akkurat, hvad man også kan læse i 

mine bøger.

- At store drenge græder ikke, bare 

fordi en kanin dør? Eller i Farfar: Farfar 

har givetvis været en hård negl, da han 

var ung. Nu har noget måske $yttet sig, 

der er sket noget, men ikke hos fade-

ren.

Et nøglemotiv er tilgivelse

- Noget af det, jeg godt kan lide ved Ot-

tos (Dickmeiss’) illustrationer er netop, 

at han viser forandringerne i form af 

dyrelivet, hønsene, kyllingerne og alle 

æggene. Noget $ytter sig faktisk. Men 

faderen kan ikke !nde ud af at forandre 

attitude over for sin far.

- Det er netop kun ham, der kan til-

give sin egen far. Andre kan ikke – for 

de har ikke været udsat for farfaderens 

hårdhed. Et nøglemotiv i Farfar er tilgi-

velse. Der er så mange kon$ikter, der 

får lov at køre i en uendelighed. Man 

tænker: Der må da for pokker en gang 

være nogen, der stopper det vanvid, der 

udfolder sig i familien. Hold nu op! 

• Kan man sige, at dine bøger er en 

slags oprørsfortællinger? Forstået på 

den måde, at de kalder på forandringer. 

Der skal være plads til det humane, vi 

skal opføre os ordentlig over for hinan-

den, være forsonlige osv., og hvis ikke 

det sker, må man gøre noget, handle?

- Ja, og jeg føler faktisk, at jeg selv er 
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