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Lykken varer   
måske 30 sekunder

S
igne Molde-Ame-
lung, eller blot Sig-
ne Molde i daglig 
tv-tale, er vært på 
DR2’s ”Quizzen 
med Signe Molde” 

– quizprogrammet, hvor 
politikere og andre per-
sonligheder fra nyhederne 
dyster om point og risikerer 
at blive konfronteret med deres skelet-
ter fra skabene. ”Quiz-mor”, som hun 
kan finde på at underskrive sig på mail, 
går altid mindst til stregen, men ofte 
med gejst og højt humør.

Inden vi skal med ind i laboratoriet, 
hvor hun sammen med sin mand, Peter 
Molde-Amelung, og andre gode kol-
leger skaber quizzen, skal vi lige høre, 
hvad Signe Molde skal foretage sig i 
sommerferien, når hun efter sin tiende 
quiz-sæson trækker stikket:

– Vi skal rydde op i kælderen, siger 
hun uden at fortrække en mine og til-
føjer hurtigt med et lille smil:

– Sådan noget kan altså være meget 
hyggeligt!

Senere på sommeren bliver det dog 
også til en rejse, som familien har talt 
om længe. En tur til Vermont og Maine. 
Derovre venter familiebesøg og cam-
ping- og køreture ud i naturen.

– Vi kan godt lide at være ude på lan-
det, og vi er ikke så meget til storbyerne. 
Så langt ud på landet og så højt oppe i 
bjergene, man kan komme, det er altid 
feriemissionen – det værste, jeg ved, er 
en marina, hvor velbjærgede, stærkt 
solbrændte mennesker sidder og pim-
per hvidvin og spiser alt for dyr tun, 
mens de brokker sig over aktiekurserne.

Signe Molde bor i et hyggeligt kvarter 
på Vesterbro i København, hvor ræk-
kehuse ligger skulder ved skulder med 
små forhaver til. Molde har selv stået for 
beplantningen af sine 20 kvadratmeter 
fliser, hvor man uforstyrret kan sidde 
og snakke.

Den bedste sommer?
Vi skal tilbage til 2007 for at høre om 
Signe Moldes bedste sommerferie... 
trods alt. 

– Vores store pige blev døbt, og Peter 

og jeg gik og planlagde vo-
res bryllup. Det var meget 
idyllisk med både bryllup 
og baby – men så blev min 
kære, gamle mormor me-
get syg. Hun blev indlagt 
på hospitalet, tre uger før vi 
skulle giftes, og det var på 
det tidspunkt ret tydeligt, at 
hun ikke ville holde særligt 

længe. Hvad skulle vi så gøre med bryl-
luppet? Vi overvejede at aflyse, for hvad 
nu hvis hun gik hen og døde dagen før? 
Alle var i forvejen meget kede af det. 

– Efter en del overvejelser kom vi 
frem til, at livet jo indeholdt både fest 
og det modsatte, og på den baggrund 
måtte vi bare få det bedste ud af det. 
På den måde kunne min mormor følge 
med i forberedelserne. Hun holdt da 
også i nogenlunde fin stil frem til den 
store dag. Efter vielsen kørte Peter og 
jeg direkte til hospitalet iført jakkesæt, 
brudekjole og slør og med en buket, vi 
havde flikket sammen af de blomster, 
brudepigerne havde efterladt. Da jeg 
grådkvalt krammede hende farvel, fik 
hun sagt, at hun da var en perfekt lille 
fræk brudepige, som hun lå der. Så det 
sidste, hun gav os, var et grin, og hun 
var klar i hovedet til det sidste. 
– I løbet af bryllupsaftenen ringede min 

Satire er langsomt, men sikkert, blevet 
Signe Moldes signatur som populær tv-
vært. Når der er slukket for fjernsynet 

og arbejdet, og når der er sommerferie, 
befinder hun sig bedst sammen med 

sin mand og deres to børn, hvor strejf af 
lykke først indfinder sig, hvis man ikke 

anstrenger sig for hårdt.

INTERVIEW // SIGNE MOLDE
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SIGNE SÅDAN
• Født 2. juni 1977.
• Mor til Penny på 11 år og Evelyn på seks år.
• Er lært op på DR’s børne-tv og fik sit gen-
nembrud i ”Det nye talkshow” med Anders Lund 
Madsen.
• Har også været vært på programmer som  ”X-
Factor”, ”Sara & Signe” og ”Zulu late night live”.
• Har været vært og forfatter på ti sæsoner af 
”Quizzen med Signe Molde” gennem de seneste 
fem år. Sæson nummer 11 kører på DR til 
efteråret.  

– En sjælden gang 
imellem kan det 
hele gå op i noget 
harmonisk og lyk-
keligt. I omkring 30 
sekunder, hvor hele 
familien er samlet, 
ingen skændes og 
alle griner. 
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mor og moster op til mormor 
næsten hver halve time for at 
aflægge rapport om, hvem der 
nu havde holdt tale, og hvad der 
nu var blevet serveret. Vi havde 
en fantastisk fest.

– Næste morgen klokken otte 
blev vi ringet op fra hospitalet 
og fik fortalt, at hun havde det 
meget skidt, og at vi skulle 
komme. En time efter åndede 
hun ud med sine børn og mand 
ved sin side. Det var så fint, som 
det kunne være, efter omstæn-
dighederne. Det lykkelige og 
det sørgelige fletter sig jo ind og 
ud mellem hinanden. Sådan er 
livet, siger Signe Molde.

Den værste sommer?
Selv den bedste sommer kan 
altså indeholde elementer af 
den værste, men Signe Molde 
peger i stedet på sommeren 
2008 som den værste.

– Året efter stod jeg pludselig 
uden arbejde. I mange år lavede 
jeg børne- og ungdoms-tv, og på 
det tidspunkt var jeg på TV2, 
hvor nogle programmer blev 
lukket. Jeg følte det sådan, at nu 
havde jeg fjollet rundt i årevis, 
men kunne jeg egentlig noget? 
Jeg havde jo ikke papir på det. 
Det gav en krise og var så ube-
hageligt. En dag ringede der en 
og spurgte, om jeg ville arbejde 
på et reality-program. Det stod 
for alt det, jeg egentlig er imod, 
men jeg sagde ja alligevel. Det 
var også nederen, men så var 
jeg ligesom i gang.  

Efter noget tid fik Signe et 
meget bedre job – nemlig som 
reporter i Anders Lund Mad-
sens ”Det Nye Talkshow”.

– Dengang havde jeg ikke så 
meget erfaring og kørte bare 
på min mavefornemmelse for, 
hvad jeg syntes var sjovt. Der 
var jo heller ikke nogen, der 
kendte mig, så jeg havde ikke 
noget at leve op til. Jeg fyrede 
den bare af.

Men hvornår kom satiren så 
ind i billedet? Hun har ikke selv 
så let ved at svare på spørgs-
målet, for den satiriske kant er 
ligesom bare noget, der er kom-
met. Og det passer hende godt.  

– Jeg har aldrig tænkt, at jeg 
ville lave satire. Jeg har selv un-
dret mig over, hvor satiren kom 

fra, og det har mine forældre 
også. Selv om jeg skammer mig 
lidt over det, har jeg nok altid 
godt kunnet lide at optræde. 
Det har ligesom ligget og luret, 
men jeg har aldrig kendt nogen, 
der gjorde det, så jeg vidste ikke 
rigtigt, hvor man kunne tage 
det hen. I skolen ville jeg gerne 
have hovedrollen i stykkerne, 
men det fik jeg ikke så ofte. I 
femte klasse skulle vi dog opføre 
en musical, som vi selv havde 
skrevet, og hovedrollen var en 
prins. Ingen af drengene havde 
lyst til at synge solo, så jeg rakte 
hånden op og ville gerne være 

Det lykkelige 
og det sørge-
lige fletter sig 
jo ind og ud 
mellem hin-
anden. Sådan 
er livet

– Peter og jeg 
fordeler opga-
verne lidt utra-
ditionelt, fordi 
han bringer og 
henter børnene 
og laver mad 
og vasker tøj. 
Det må jeg ofte 
forklare flere 
gange, når folk 
hører om det... 

prinsen. Jeg kunne jo bare tage 
en hat på, og det blev vildt sjovt, 
siger Signe Molde. 

Hun nåede også at søge ind 
på skuespillerskolen. Selv om 
processen var sjov, var det ikke 
rigtigt hende. Det var svært og 
mærkeligt at være en anden, 
når man nu godt kunne lide at 
være sig selv. I stedet fik hun 
sit faglige gennembrud på bør-
neradio, da hun var 23 år. Hen 
ad vejen fandt Signe ud af, at 
hun ikke blot vil være den, der 
optræder. Hun ville gerne være 
med i hele processen bag.

– Det, jeg bedst kan lide ved 

SIGNE MOLDE
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Faktisk var 
det et ret dår-
ligt program, 
og det blev 
svinet til af 
anmelderne

quizzen, er, når jeg sidder på 
redaktionen sammen med de 
andre, og vi snakker om, hvad 
der sker i verden. Det er sim-
pelthen det allersjoveste. Vi har 
lavet ti sæsoner af quizzen, og til 
at begynde med var det et helt 
andet program. Det var bare 
en nyhedsquiz. Faktisk var det 
et ret dårligt program, og det 
blev svinet til af anmelderne. 
Den slags plejer jeg ikke at være 
sart omkring, men nok fordi de 
havde ret, tog jeg mig det nært. 
Pis, at de opdagede det! Det gør 
nas at få kritik for noget, man sy-
nes er rigtigt, siger Signe Molde, 
og fortsætter:

– Til gengæld har vi for nylig 
vundet DR’s Sprogpris, så vi er 
nok blevet bedre. Når vi har sid-
det med mange af de historier 
og har syntes, at noget var for 
galt, er det kommet snigende, 
at vi har haft lyst til at gå videre 
med det humoristiske eller det 
barokke, om man vil. Det er ret 
fedt, fordi satiren er opstået ud 
af interesse og nysgerrighed. 

I ”Quizzen med Signe Molde” 
balancerer hun på en hårfin 
grænse mellem det venlige og 
det flabede. Statsminister Lars 

Billedtekst

EN, TO, TRE...

SOMMERMINDER

Løkke Rasmussen griner bare, 
mens andre kan blive mere 
usikre. Hvordan sikrer hun sig, 
at hun ikke går over grænsen?

– Ligesom den satiriske ret-
ning er kommet snigende, har 
jeg også naturligt fundet frem 
til min tone. Selv om det måske 
ikke altid ser sådan ud, handler 
det om at have situationsfor-
nemmelse. Hvis jeg kender til, 
hvad der er et følsomt emne for 
en af vores gæster, er jeg meget 
grundig med forarbejdet, så 
jeg præcist kender deres rolle i 
sagen og dermed ved, hvor det 
kan gøre ondt. I den forbindelse 
må jeg beslutte mig for, hvad der 
er rimeligt i forhold til sagens 
indhold, og hvor det dermed er 
på sin plads, at vedkommende 
bliver drillet. Når man holder sig 
til sagen, kan man tillade sig at 
gå langt, og det skal man også.

Hvor langt vil man gå
Gæsterne bliver aldrig briefet 
på forhånd, og når der for ek-
sempel drilles med en gammel 
udtalelse, der har vist sig at være 
løgn, bliver gæsten ikke skånet.

– Når vi går til den, er det vig-
tigt, at jeg på forhånd nøje har 

overvejet, hvor langt jeg vil gå. 
Efter programmerne har jeg 
aldrig haft det sådan, at jeg er 
gået for langt. Nærmere, at jeg 
har holdt for meget igen. Som 
vært må du bare ikke blive svag 
i situationen. Det er næsten det 
værste. Men derfor kan andre jo 
godt synes, jeg er gået for langt.

Som quiz-vært møder hun 
mange slags gæster. Lars Løk-
ke Rasmussen betragter hun 
som ”sindssygt snu” og ”lidt for 
god til, at gøre tingene uhøj-
tidelige”. Henrik Sass Larsen 
nægter pure at være med i pro-
grammet, mens kulturminister 

Mette Bock siger ja og derefter 
forsvarer sine sager og sin lil-
lebror med næb og klør.

– Det er da meget sejt, og det 
er hendes stil, men hun tropper 
op og er med på præmisserne.

Kræver dit arbejde et vist mod?
– Begrebet ”mod” kan ikke 

bruges inden for fjernsyn, kunst 
og kultur. Noget andet er så, at 
du ikke altid er elsket, når du 
laver satire. Nogen et eller andet 
sted vil simpelthen synes, du er 
for meget, for respektløs eller for 
tarvelig. Det hører med til faget. 

– Satire er jo at forstørre noget, 
der er grotesk i sig selv, og pege 
på det, så der er flere, der lægger 
mærke til det. Måske kan jeg få 
folk til at se nogle vinkler i hi-
storierne, de ikke selv har tænkt 
på. Jeg har nok altid gået efter 
det, hvor der er noget på spil, 
og hvor det hele bliver akavet 
eller uforudsigeligt. Det generer 
mig ikke at stå det sted, hvor det 
er pinligt. For mig er det bare 
sjovest.

Hvordan ser der egentlig ud 
inde i Signe Moldes hoved? Hun 
griner, før hun svarer: 

– Der er en mærkelig blanding 
af, at jeg er et ustruktureret ro-

Tre ting, du vil læse, lytte til og opleve til sommer?
Jeg vil læse bogen ”Dallas København” for tredje gang. 
Det er min mands debutroman, og den er utrolig sjov og 
rørende. Dernæst vil jeg lytte til det mest bonderøvsag-
tige bonderøvscountry, jeg kan finde i radioen, mens vi 
bumler afsted på små amerikanske landeveje. Og så vil 
jeg opleve at kunne tænde vores vandhane i køkkenet, 
uden der sprøjter vand ud over det hele. Den har været 
utæt i et år nu. 
Tre ting, du elsker at spise, særligt om sommeren?
Flødebolleis, som vi selv laver. Det er bare æggesnaps og 
flødeskum, jeg blander sammen, og folk er helt vildt im-
ponerede. Så tager vi nok også lige en Oreo-is, og  cookie 
dough-is, som vi også selv laver. Det med at lave is og 
spise is kan vi godt lide i vores familie.
Tre ting, du ville vise en udenlandsk gæst i sommer-
Danmark?
Folkemødet. I vores branche siger man, at der kun er 
mediefolk til stede, men det er simpelthen ikke rigtigt. Vi 
skal bibeholde det særligt danske med, at der er kort vej 
til vores politikere. Og så er det altid sjovt at vise udlæn-
dinge Den lille Havfrue, for de bliver lige skuffede hver 
gang. Jeg vil IKKE vise Christiania. Mange siger, at der er 
så hyggeligt, og det er der da også, hvis man synes, det 
er hyggeligt at opholde sig i et urin-duftende museum af 
skæve mennesker, selvtilfreds venstrefløj og sorte penge.
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Jeg plejer ellers 
at vide, hvornår 
jeg stikker hån-
den i en hvep-
serede, men det 
kunne jeg ikke 
forudse denne 
gang

Signe Molde bliver glad, når hun hører fra en skolelærer, 
der fortæller, at eleverne ser quizzen i samfundsfag og 
bagefter diskuterer temaerne. 

SOMMERMINDER

dehoved og har et stort behov 
for struktur og kontrol. Jeg har 
det som om, hjernen hele tiden 
arbejder løs i meget forskellige 
retninger. Det er fedt, men også 
besværligt, og nogle gange stik
ker det ligesom af. Jeg prøver at 
arbejde mig struktureret frem, 
men det bliver altid noget kaos
agtigt. 

Og morsomt, fristes man til 
at tilføje. Det var det også, da 
Signe for fire år siden lavede 
en lille stribe videoklip med 
sin datter. Blandt andet ”Fuck 
Niels Egelund” om forholdene 
i landets vuggestuer. Flere af 
dem gik viralt. 

– Egelund havde sagt, at børn 
skulle aktiveres mere i vug
gestuerne. Alle forældre, der 
har børn i institutioner, ved jo 
godt, hvor travlt pædagogerne 
har. Jeg sad så og talte med min 
mand om, hvordan det mon så 
ud fra barnets perspektiv? Lidt 
for sjov snakkede jeg med Eve
lyn om det med nogle få replik
ker. Hun var lige blevet to år og 
havde den der papegøjealder, 
hvor hun sad og gentog alt, hvad 
vi sagde. I videoen fortæller jeg 
hende, at vi skal forberede hen
de til PISAtesten. Evelyn svarer 
så, at hun er ligeglad og bare 
vil ha’ chokolade og dagpenge 
og slutter af med at sige: ”Fuck 
Niels Egelund”. Det var bare 
sådan en lille ting, vi klippede 
sammen for sjov og tog med i 
quizzen. Vi lagde den på nettet, 
hvor den blev delt og kommen
teret sindssygt meget .

Signe Molde og hendes mand 
stoppede med videoerne, in
den Evelyn blev et alt for bevidst 
barn, der lettere kunne genken
des på gaden.

Burka-sagen 
Hvordan oplever du så selv det 
med at være et kendt ansigt?

– Jeg oplever det egentlig ikke 
rigtigt. Enten er jeg på arbejde, 
eller også er jeg herhjemme. En 
gang imellem kommer nogen 
hen og siger noget, men det er 
for det meste vildt sødt, og det 
bliver jeg bare glad for. Men all 
right, jeg kan godt mærke nu, at 
jeg så småt er begyndt at få flere 
reaktioner på både godt og ondt.

Det skete især, da hun på sin 

41års fødselsdag i juni hyllede 
sig ind i et dansk flag og brugte 
det som heldragt med kun en 
sprække som udsyn til verden. 
Med teksten: ”Det er min fød
selsdag. Fejrer det med danne
brogsburka. Hvad vil du gøre 
ved det, Søren Pape Poulsen?” 
postede hun sammen med bil
ledet på Instagram og Facebook, 
og så gik der ild i internettet.

– Her kunne jeg godt mærke, 
at jeg er blevet en stemme. Da
gen efter min fødselsdag kunne 
jeg se på Facebook, at billedet 
var delt og kommenteret som 
aldrig før. ”Luder”, ”Du skal 
stenes” og ”Landsforræder”, 
jo, den fik ikke for lidt. Kritik 
plejer ikke at genere mig, men 

her fik den en tand ekstra, og 
det er første gang, jeg har fået 
så hadske kommentarer. Jeg 
plejer ellers at vide, hvornår 
jeg stikker hånden i en hvep
serede, men det kunne jeg ikke 
forudse denne gang, og det var 
lidt ubehageligt, må jeg sige. 
Min mand var sådan lidt ”lad 
det nu være”agtig, men jeg var 
ikke helt ligeglad. Jeg var nødt 
til at overveje, om jeg havde 
trådt over en grænse og ikke 
havde respekteret folks følelser. 
Men jeg stod altså fast og har 
ikke fjernet billedet.

Det perfekte liv
Peter og Signe arbejder ofte 
sammen. Derudover har de for 
en periode aftalt, at hun arbej
der mest, mens han lever sin 
forfatterdrøm ud.

– Vi fordeler opgaverne lidt 
utraditionelt, fordi han brin
ger og henter børnene og laver 
mad og vasker tøj. Det må jeg 
ofte forklare flere gange, når 
folk hører om det, for den an
giveligt utraditionelle fordeling 
får stadig de fleste til at hæve et 
øjenbryn. Mere ligestilling har 
vi altså heller ikke fået endnu.

Signe Molde laver ikke meget 
mad, men til gengæld bager hun 
ofte og elsker at sætte tapet op. 
Og så hader hun at falde i gry
den med sociale medier og bru
ge for meget tid på Facebook. 
Når selv hun af og til kan falde 
i fælden med at beundre andres 
perfekte liv, forstår hun godt, at 
de unge kan blive endnu mere 
usikre på, hvad lykken er. 

– Jeg forsøger at acceptere, 
at intet kan være perfekt. Det 
er nok først ret sent gået op for 
mig. Når først du accepterer det, 
bliver alting bare meget federe. 
En sjælden gang imellem kan 
det hele så gå op i noget harmo
nisk og lykkeligt. I omkring 30 
sekunder, hvor hele familien er 
samlet, ingen skændes og alle 
griner. Hvis man ikke stræber 
efter det, kan tingene blive per
fekte. Også selv om børnene slås 
igen fem minutter senere. Så 
bør man tænke på, at alt var 
perfekt og idyllisk lige før.  n

Næste uge i SOMMERMINDER: 
Mød revychef Lisbet Dahl


