
 
 

 

 

 

 
Majse Njor: ’Humoren er min 

måde at få kontrol’ 

På femte år sørger Maise Njor over sin opløste familie. Efter 

hendes mening er det intet mindre end ‘taber-agtigt-white-trash-

trailerpark-lorte-åndssvagt’ at blive skilt. Men selv om hun 

sørger, har hun svært ved at lade være med at være sjov. 

●●● 

 

Af Helle Lho Hansen, januar 2013  
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’Humoren er 

min måde at få 

kontrol’ 

 

15 min. forsinket, undskyld’.  

Den første sms fra Maise Njor 

tikker ind på mobilen. 
Af Helle Lho Hansen 

Vi skulle ellers mødes til en snak om, 

hvordan den 44-årige fraskilte 

forfatter, journalist og mor til tre i 

utallige klummer og bøger har 

hudflettet sin egen generation med 

sylespidse iagttagelser om livet set  

a 

gennem hendes øjne og fortalt med 

udgangspunkt i sit eget liv. Senest har 

hun udgivet sin første fiktive roman 

om en mand, der forlader sin familie. 

Men spørgsmålene må vente, for 

endnu en sms åbenbarer sig på 

displayet: 

’Eeeej, nu er der også vrøvl med en 

køreledning - den bliver nok 20 over. 

Undskyld’. 

- Jeg  er sådan en, der altid kommer 

for sent, og jeg hader det. Måske er det 

fordi jeg voksede op to huse fra skolen. 

Jeg gik hjemmefra, når det ringede og 

tror stadig, at hoveddøren er en slags 

tidsmaskine, siger hun, da hun noget 

senere haster ind på den aftalte café. 
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I virkeligheden er det fordi, hun er 

kuvøsebarn. Det er hendes nyeste 

undskyldning, og den virker faktisk 

som forklaring på – ALT. Hvorfor hun 

behøver mere kage, hvorfor hun hader 

at flytte, og hvorfor hun kommer for 

sent.   

Maise Njor begyndte livet under 

beskyttede forhold på Usserød 

Sygehus. Og hun har det stadig bedst, 

når hun er  tryg, varm og veltilpas.  

Derfor elsker hun sin faste base. 

Derfor kan hun ikke lide, at hun i 

2008 blev skilt fra journalisten og 

filminstruktøren Axel Boisen, der i slut 

1990erne var forsanger i easy 

listening-bandet ’Axel Boys 

Quartet’ og far til hendes tre 

døtre. Derfor kan hun ikke lide, 

at hun tre år senere måtte opgive 

det tidligere fælles hjem og 

derfor hader, hader, hader hun, 

at hun kun har sine børn hver 

anden uge. 

Hvis man tror, at hun er kommet 

sig over skilsmissen, kan man 

godt tro om. 

- Jeg har det stadig sådan, at det 

er kæmpe taber-agtigt-white-trash-

trailerpark-lorte-åndssvagt at blive 

skilt, siger hun med eftertryk. 

Hendes bedste råd til at undgå 

katastrofen er, at par i tide og jævnligt 

husker at tage pulsen på hinanden og 

forholdet. 

- Jeg ved godt, at det er enormt farligt 

at sidde med søndagsavisen  og en 

basse og stille spørgsmålet: Er du 

lykkelig? Aj, lykke er måske for stort et 

ord. Det mener jeg faktisk ikke, man 

har krav på ret mange gange om året. 

Men er du glad og tilfreds? For måske 

sænker han avisen og siger: Nej, jeg 

hader det her liv. Men det er bedre at 

høre sandheden, mens man stadig kan 

ændre på virkeligheden, end den dag, 

han sænker avisen og siger: Ved du 

hvad, jeg tror, jeg skrider. Jeg kan ikke 

holde det her ud, siger hun. 

Børn mærkes af skilsmissen 

Længe efter sin egen skilsmisse 

sørgede hun over 

tabet af både mand 

og børn. I dag er det 

kun den opløste 

familie, hun 

begræder. 

 

- Det er forfærdeligt 

ikke at se sine børn 

hver dag. Det er en 

sorg. Jeg tror, børn 

bliver mærket af en 

skilsmisse, dem der siger noget andet 

lyver, fordi de har dårlig samvittighed, 

fastslår hun. 

For kort tid siden stødte hun på en 

bekendt, der fortalte, at han var blevet 

skilt i foråret, men at han nu var 

kommet over det. 
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Sammen med den engelske forfatter Fay Weldon har Maise Njor udgivet en bog om kvindeskæbner. Foto: 
Bax Lindhardt 

- Jeg tænkte, det er godt nok hurtigt – 

dejligt for dig. Men han nævnte ikke 

noget om børnene. De kommer jo 

aldrig over det.  

I min generation er det nærmest en 

menneskeret at blive skilt uden 

overhovedet at tale om, hvilke 

konsekvenser det har for børnene.  

Nu lyder jeg som en af speltkusserne, 

men jeg synes helt ærligt, der er for 

mange, der bliver skilt, og for få, der 

tager deres rolle, som del af en familie, 

alvorligt.  

Maise Njor har arbejdet hårdt for at 

beskytte sine børn mod skilsmissens 

efterdønninger. Blandt andet har hun 

gjort alt for at kunne blive i den villa i 

Charlottenlund, hun og hendes 

eksmand købte sammen.  

Husk på, hun er kuvøsebarn. Så det 

var bestemt ikke med hendes gode 

vilje, at hun i 2011 måtte opgive og 

sætte børnenes barndomshjem til salg. 

- Det var forfærdeligt. Mine egne 

forældre solgte mit barndomshjem, da 

jeg var 18. Det var et chok. Jeg synes 

jo, de skulle være kustoder i mit 

barndomshjem til evig tid. Det samme 

havde jeg  regnet med, at jeg skulle 

være i mine døtres hjem. 

Maise Njor var opløst over flytningen. 

De to ældste døtre, der begge har arvet 

deres mors følsomhed,  var ligeså 
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utrøstelige, men den yngste er af natur 

langt mindre dramatisk. 

- Da vi bar det sidste ud af huset, 

sagde jeg med tårer i øjnene: ’Har du 

været oppe på dit værelse en sidste 

gang’. Hun svarede: ’Ja, men det var 

bare fordi, jeg skulle slå en prut i fred’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogen ’Michael Lausdrups tænder’, som opstod 
ud af en mailkorrespondance mellem Maise Njor 
og kollegaen Camilla Stockmann. Foto: PR 

Så fes højtidsstemningen ligesom ud, 

kan man vel sige. Også hos Maise 

Njor. 

- Det absurde er, at jeg har kæmpet så 

hårdt for at blive i det hus, og så var 

det faktisk en lettelse at opgive det. 

Egentligt magtede jeg ikke længere at 

slå græs en gang om ugen med en 

håndskubber, eller rense tagrender 

eller alt det andet, der følger med at 

være husejer. Jeg sagde det ikke til 

nogen, for jeg ville ikke give op. Men 

fra det øjeblik vi flyttede til en 

villalejlighed, har jeg nærmest ikke 

tænkt på huset. Jeg tror, jeg endeligt 

lukkede mit ægteskab, da jeg flyttede, 

siger hun. 

Voksen er noget vi leger 

Hendes holdning til ægteskab får 

hende efter eget udsagn til at lyde som 

om, hun er ‘400 år og går med amish-

kyse’. 

- Men lige med skilsmisser er jeg ret 

voksen, hvis voksen betyder, at man 

tager ansvar, og følger det til dørs, 

man er startet på, fastslår hun. 

Ellers er det med at være voksen mest 

noget, hun leger. ’Det er tit svært, at 

være voksen, når 

andre kigger på.’ 

Særligt slemt er det 

til forældremøder. 

-  Da min yngste 

datter skulle starte 

i skole, turde jeg 

nærmest ikke 

række hånden op 

og spørge om noget 

til møderne, hvis 

nu de andre skulle 

synes, jeg var 

irriterende. Så jeg blev ekstra forsigtig 

og genert og rødmede. Det er virkeligt 

et problem, at jeg tit rødmer i 

forældrerollen, siger hun. Hendes 

stemme er fin og sprød, hun taler 

enormt hurtigt, men snubler aldrig 

over ordene. 
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Majse Njor i programmet 'Mads og Monopolet' på P3. 

- Jeg sidder med den der følelse af at: 

Så legede vi lige, at jeg var den voksne. 

Og kan blive helt ude af den over, at 

ham ved siden af har skæg, siger hun 

og sprutter af grin. 

Hun er ikke i tvivl om, at hun er et 

større legebarn end mange af sine 

venner. Det giver bagslag nu, hvor de 

andre har fået høje stillinger, siger hun 

og funderer over at’ rigtige voksne’ nok  

tænker tanker som: ’Nu sidder jeg i det 

her job i fire år og keder mig utroligt 

meget. Så kan jeg komme til at 

bestemme over nogle andre, og 

pludselig en dag er jeg direktør for 

Novo Nordisk’. 

-  Jeg har altid gået efter det, der var 

sjovt. Jeg har grinet og grinet og 

grinet, men har ikke rigtig nogen 

pensionsopsparing. Men for mig er 

humor guld, siger hun og ryster det 

lyse krøllede pagehår. Hun kommer 

lige fra frisøren og ligner efter eget 

udsagn en afbleget  ’puddel’. Men 

alternativet, den blanding af mørkt og 

gråt, der er blevet hendes naturlige 

farve er værre. 

Hun prøvede den én gang, det holdt i 

14 dage, før hun måtte i Matas efter 

lyse striber. For hun ‘magtede ikke 

opgaven’. 

Der er nok noget om det gamle 

mundheld, at blondiner har det 

sjovere.  Maise Njor har det i hvert 

fald ret sjovt. Så sjovt, at en psykolog 
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efter skilsmissen mente, at nu måtte 

det høre op. 

- Jeg har altid troet, at humoren var 

mit aller fineste træk, indtil 

psykologen sagde: Kan du prøve at 

lade være med at være sjov. Kan du 

blive i sorgen? Vi aftalte, at jeg skulle 

prøve en hel weekend. Sådan rigtigt 

komme godt ind i sorgen. Jeg ville 

gerne, tænkte at jeg så kunne få grædt 

det hele ud, siger hun med ansigtet 

lagt i de helt passende alvorlige folder. 

Hun klarede det til fredag aften kl 22. 

Så begyndte hun at sms’e fjollede ting 

til folk.  

- Jeg kan ikke blive i alvoren for længe. 

Når det er et trist emne, bliver jeg nødt 

til at grine. Det er min måde at få 

kontrol på. Når noget gør for ondt, 

hjælper det at lave grin med det. 

Humor er et universal smøremiddel, 

det kan bruges til at slippe for smerte 

eller slippe ud af noget pinligt. Det er 

en måde at flirte på, og en gave man 

giver til andre mennesker, fordi man 

gør dem glade. 

En sprække af usikkerhed 

Maise Njor er et ’blufærdigt 

menneske’, hun kan ikke lide, når folk 

kigger på hende og bryder sig ikke om, 

at holde tale eller at stille sig op foran 

andre mennesker. Alligevel har hun 

udgivet mere end ti bøger med 

udgangspunkt i sig selv og sine egne 

oplevelser som mor, kone, datter, 

veninde, hundeejer, gift, single, i 

30erne og i 40erne. 

I DR2 programmet ’Sex, Kaos og bekendelser’ 
var Maise Njor en af i alt fem kvinder, der lod 
kameraerne følge sig i 100 dage. Programmet 
vandt sidste år TV-prisen for bedste 
reportageserie. Foto: Martin Sylvest Andersen 

Men for hende er det ikke farligt at 

invitere læserne til åbent hus på selv 

de mest udsatte nervebaner. 

- Jeg tror ikke, at jeg har følelser, som 

ingen andre har, og kan ikke se, at det 

er forkert eller modigt at fortælle om 

sine følelser. Derimod har jeg stor 

tiltro til, at verden behandler meget 

bløde mennesker godt. For det er 

ekstremt tarveligt, at slå ned dér, hvor 

man viser en sprække af usikkerhed, 

synes jeg. 

Hun kan skrive hvad som helst. Dér, 

hvor hun bliver tyndhudet, er i de 

nære relationer. 

- Når jeg skal tale med folk eller møde 

nye mennesker. Jeg er sådan en, der 

skal tage mig sammen for ikke at stå 

og sutte på ærmet, når jeg skal møde 

min nye kærestes venner, siger hun. 

I sommer mødte hun kærligheden igen 

–  i sin egen have. Kæresten hedder 

Hugo og kendte nogen, hun kendte. 

Han spurgte, om de skulle mødes igen,  
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Maise Njor bor i villalejlighed i Ordrup med de tre døtre Cornelia på 9, Betty-Marie på 12 og Asta-Maja 
på 16 år. Her medvirker de i programmet ’Shanes eventyrlige jul’. Foto: DR

og da de havde talt sammen en time, 

vidste hun, at ham kunne hun ikke 

løbe om hjørner med.  

- Han køber ikke mine fjollerier. Det, 

synes jeg, er ret dejligt. Det er meget 

specielt at møde en, der ikke hopper 

på alle de der fjollede spil. Livet er jo 

nemmest, hvis man spiller dum. Jeg 

fik engang en mand til at stå af sin 

cykel for at sætte kæden på min, fordi 

jeg spillede den der, jeg kan bare slet 

ikke finde ud af det. Og så cyklede han 

på arbejde indsmurt i olie, mens jeg 

kunne cykle videre helt ren. Nogle 

gange kræver det lidt mere mod ikke 

at spille de spil. 

Hendes nye kæreste er let tilgængelig, 

hun ‘kan altid læse i hans ansigt, 

hvordan han har det’. Det elsker hun, 

for Maise Njor gider ikke ‘som en 

anden Svend Bergstein i Operation 

ørkenstorm at skulle analysere sig 

frem’. 

- Jeg kan bedst lide, at tingene bliver 

sagt lige ud. 

Kæresten bor for sig selv med sine to 

børn, ligesom hun bor med sine tre 

piger. Sådan skal det blive ved med at 

være, for hun kender kun én familie, 

for hvem, det er lykkedes at 

sammenbringe dine og mine børn. 

- Dybest set er man sine egne børn 

nærmest, og jeg gider ikke være 

mellemøstmægler mellem mine døtre 

og min kæreste. 
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Fakta om Majse Njor 

 
• Født 1968 

• Journalist og forfatter 

• Brød I 2005 igennem med romanen 
’Michael Laudrups tænder’ skrevet som 
en mailkorrespondance mellem Maise 
Njor og Camilla Stockmann. 

• Siden fulgte klummesamlingen ’Du ser 
træt ud, skal jeg holde dine bryster’ 
(2008). I 2010 udgav hun sammen med 
Fay Weldon ‘Livet for let øvede’, om 
emner som skilsmisse og 
børneopdragelse.  

• Har arbejdet som journalist på 
Eurowoman i ni år og er fast 
klummeskribent på Alt for Damerne. 

• Deltog i DR2 serien ’Sex. kaos og 
bekendelser’, hvor fem kvinder ærligt lod 
seerne følge dem i 100 dage 

• Sidder i monopolet på radioprogrammet 
’Mads & Monopolet’. 

• Er mor til Cornelia på 9, Betty-Marie på 
12 og Asta-Maja på 16 år, som hun har 
med eksmanden Axel Boisen 

Måske ændrer hun mening en dag, 

men hun skal passe på, for hun bliver 

let afhængig af den trygge rolle som 

mor for både mand og børn. Som 

enhver clean narkoman skal vogte sig 

for sit stof, er hun grundlæggende ’i 

fare for at blive hausfrau’. 

- Da jeg var gift, arbejdede jeg 

hjemme, og blev den, der bagte boller, 

satte vasketøjet over og hentede 

børnene tidligt. Jeg elskede det, og jeg 

har nemt ved at falde ind i rollen. Men 

måske behøver jeg ikke blive hausfrau 

igen, siger hun. 

Som alt andet for tiden kommer det 

sig sikkert af, at hun var kuvøsebarn.  

Det samme gør i øvrigt hendes trang 

til søde sager. 

- Jeg spiser mere her om vinteren, 

fordi vi kuvøsebørn har utroligt lidt 

fedt på nervespidserne, og man bliver 

nervøs, når man ikke har fedt nok. 

Derfor skal jeg have mere kage, 

forklarer hun med doktorminen på. 

Forleden blev det for meget for Maise 

Njors mor. Én gang for alle ville hun 

have sat en stopper for den 

eskalerende kuvøseundskyldning: 

- Du er født tre uger for tidligt. Gider 

du slappe af, lød beskeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


