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Så lækkert ser 
selvsikkerhed ud.  
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Korrespondent og tv-journalist Lotte Mejlhede: 

 Det er jo nu,       
 

jeg har allermest 

gennemslagskraft”

Hun synes godt nok, 50 er noget af en mundfuld, men 

hun har på den anden side aldrig haft bedre mave-

fornemmelser og høstet flere frugter end nu. Lotte 

Mejlhede er frygtløs, kompromisløs – og slet ikke så 

sort/hvid, som hun selv siger. 

AF ANDREA BAK / FOTO: DITTE CAPION

LOTTE MEJLHEDE (50)
  er gift med fotograf 
Bjarke Ørsted og mor til 
 Laura-Louise på 11 år.

  er uddannet journalist fra 
Danmarks Journalisthøjskole 
og har siden 1996 været 
ansat på TV 2. For 10 år 
siden rykkede hun fra TV 2 
Nyhederne til den dengang 
splinternye nyhedskanal TV2 
News, og siden 2014 har hun 
været TV 2’s og TV 2 News’ 
Europa-korrespondent.
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un bor i Bruxelles, arbejder i 
Europa, du ser hende næsten 
hver aften rapportere til dit tv 
fra et nyt sted. Alligevel er det 
første ord, TV 2-korrespondent 
Lotte Mejlhede bruger til at 
beskrive sig selv, “bonderøv”. 

I al fald den ene halvdel af hende. Hendes far var af 
en fattig landmandsslægt på Mors, mens hendes mor 
voksede op i et privilegeret hjem i Nordsjælland.

“Der kunne være 100 år mellem dem, når du ser 
på de kår, de er vokset op under. Mors i 1930’erne 

var meget langt fra Søllerød. Min farfar døde meget 
ung og efterlod min farmor med ni børn. Han var 
oprindeligt landmand, men levede til sidst af at 
tegne forsikringer for andre landmand. Det gjorde, 
at han selv tegnede en livsforsikring, og det blev min 
farmors redning, og til dels også min fars, for det var 
den, der gjorde, at han kunne tage på højskole og få 
øjnene op for, at der var andre muligheder. Det har 
givet mig en virkeligt god ballast, for jeg fik tidligt 
øjnene op for, hvor forskellige baggrunde vi alle kan 
have, og hvor tilfældigt de muligheder, vi får, kan 
forme sig. For hvad nu, hvis de ikke havde haft den 

“ 
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livsforsikring?” siger korrespondenten, som 
tilbragte det første af sin barndom i Brædstrup, 
da faderen arbejdede som lærer i Horsens Stats-
fængsel, og senere boede i Nyborg, da han fik job 
som undervisningsleder i statsfængslet der. 

I Lotte Mejlhedes barndomshjem havde alle 
en holdning, og alle gav udtryk for den. Hendes 
mor var aktiv i lokalpolitik, og der blev debat-
teret ivrigt omkring middagsbordet. Havde hun 
venner med hjem, blev de også udfordret på 
deres holdninger, og da hun var omkring 12 år, 
begyndte ideen om at blive journalist at forme 
sig i hendes hoved. 

“Jeg vidste, det ville være rigtigt. Jeg har altid 
elsket at skrive – fortælle  virkelige historier. Jeg 

 JEG SKAL 
ALTID SKYNDE 
MIG, NÅR JEG 
ER PÅ ARBEJDE, 
SÅ JEG GIDER 
IKKE SKYNDE 
MIG, NÅR JEG 
HAR FRI. 

“Han ville have mig over på deres politiske 
redaktion. Men det var jeg virkelig loren over 
for. Jeg elskede at skrive, og jeg tænkte, at skulle 
jeg prøve det der tv af, skulle det i hvert fald 
være noget med politik, så jeg var sikker på, at 
jeg havde min faglighed med mig. TV 2  ønskede 
så at gøre mig til studievært, og det havde jeg det 
endnu sværere med. Et offentligt ansigt? Men 
efter lang betænkningstid endte jeg med at sige 
ja, ud fra devisen at jeg nok alligevel ville ærgre 
mig, hvis jeg i det mindste ikke forsøgte.”

Kan du huske dit første nyhedsindslag på tv?
“Ja, det var frygteligt! Jeg var skrigende dårlig 

til det. For nylig skulle jeg holde et foredrag, og 
i den forbindelse ville jeg gerne vise det indslag. 

er nysgerrig af sind og synes som udgangspunkt 
det er en gave at have et job, hvor jeg konstant 
møder nye mennesker, og hver dag er forskellig. 
Det der med at vågne om morgenen og tænke: 
Gad vide, hvad denne dag mon bringer? Og så er 
der selvfølgelig klicheen om at gøre en forskel. 
Som journalist synes jeg nogle gange, at jeg kan 
gøre måske bare en lille forskel ved for eksem-
pel at fortælle, hvad det er for et liv, der leves i 
Europas mange flygtningelejre, eller hvad der 
foregår bag den polerede politiske overflade.”   

Endnu mere rigtigt blev det, da hun som 
Christiansborg-reporter for Berlingske Tidende 
lærte TV 2 Nyhedernes dengang politiske 
 redaktør Kaare R. Skou at kende. 
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Så jeg var i arkivet og finde det frem, og det var 
rædselsfuldt at se på. Jeg lignede en jaget hare! 
Men så vænner du dig til det, og på et tidspunkt 
begyndte jeg at føle, at jeg sad mere sikkert i 
sadlen, og så fik jeg øjnene op for alt det fede 
ved at lave tv. For selv om jeg elsker at skrive, er 
der et fantastisk holdsamarbejde om at lave et 
tv-indslag – og det er et kraftfuldt medie med 
stor indflydelse.”

Hvornår fik du den gennemslagskraft, du har 
på skærmen?

“Den kom med tiden, da jeg begyndte at føle 
mig sikker, og så hjalp det, da jeg fik en  mentor. 
Det var Lane Lind, der på det tidspunkt var 
skuespilchef på Odense Teater. Der var så 

mange, der havde en holdning til, hvordan jeg 
skulle gå og stå og tale. ‘Din stemme er alt for 
lys!’ sagde de, og det var den også. Så jeg lærte 
at lægge den ned i et leje, hvor jeg kunne tåle at 
tale i mange timer. Men det bedste råd, hun gav 
mig, var: ‘Bare vær dig selv. Folk ude i stuerne 
skal kunne se og føle, at det er dig, der står på 
skærmen’. Og hun har helt ret. Du kan se, når 
folk har tillagt sig nogle bevægelser eller en 
eller anden cool attitude, og så ender du med at 
sidde og tænke ‘arh, drop lige det der' i stedet 
for at høre, hvad de siger. Og så hjælper alderen 
og erfaringen. Jeg kan blive irriteret, men jeg 
bliver ikke længere rystet i min grundvold. Når 
du flere gange har oplevet stressede, anspændte 
situationer, får du også en rytme – en metode til 
at klare dig igennem.”

Kan du bruge den gennemslagskraft, når du 
ikke er på arbejde?

“Måske af og til, men i det store hele tænker 
jeg mest på gennemslagskraft som noget, jeg 
bruger i mit arbejde. For ikke så længe siden 
blev jeg stoppet på gaden af en ældre kvinde, 
der ville rose mig, fordi hun syntes, jeg for-
klarer tingene på en letfattelig måde. Selv svære 
problemstillinger forstod hun, når jeg forklarede 
dem. Det blev jeg virkeligt meget glad for og 
beæret over. Det er vel en god gennemslagskraft 
at have – eller hvad?!” 

Skal hun beskrive det liv, hun lever efter 
arbejds tid, bruger hun ordene “lidt kedeligt”.    

“Der er knald på mit arbejdsliv, så mit private 
liv kan se utrolig kedeligt ud udefra. Jeg elsker 
at opleve ting, men i min fritid vil jeg altså også 
gerne bare ligge på sofaen og se fjernsyn og 
slappe helt af. Jeg skal altid  skynde mig, når jeg 
er på arbejde, så jeg gider ikke skynde mig, når 
jeg har fri. Jeg kan drive mine omgivelser til 
vanvid ved at insistere på, at jeg ikke gider lave 
faste aftaler, når jeg har fri. Jeg kommer, når 
jeg er klar. Så den private side af mig er meget 
anderledes end den arbejds mæssige. Heldigvis!”

Efter interviewet skal Lotte Mejlhede videre 
til sin fysioterapeut. Hun har nemlig “en dum 
ryg”.  Eller måske er den faktisk klog? 

“Min ryg er mit termometer. Den siger til og 
fra, når jeg presser tilværelsen for meget. Lige 
nu er min fysioterapeut i gang med at lave et nyt 
træningsprogram til mig. Heldigvis kan jeg rig-
tigt godt lide at bevæge mig. Jeg elsker mine gå-
ture og svømmeture. Jeg bruger også motionen 
som en mental vinduesvisker. Jeg bearbejder 
mange ting, når jeg går tur, og derfor vil jeg også 
helst gå alene. Jeg får også mange ideer. Og kan 
godt finde på at gå og snakke med mig selv. Så 
folk må tro, jeg er tosset.”

De roller, alder spiller
Lotte Mejlhede var 39 år, da hun blev mor. Hun 
og hendes mand havde været sammen i 10 år, og 
det med børn var ikke alfa og omega for nogen 
af dem. 

“Vi havde det begge to sådan, at hvis det skete, 
så skete det. Vi var enige om, at vi havde et godt 
liv uden børn, og at det kunne vi godt fortsætte 
med, hvis det skulle være på den måde.” 

Det skulle det ikke, og i oktober 2005 blev 
Lotte Mejlhede mor til Laura-Louise.

“Hun er helt klart stjernen i mit liv, og nu kan 
jeg slet ikke forestille mig mit liv uden hende. 
Men sådan er det jo,” smiler hun.

“Jeg er vokset op i en familie med meget 
utraditionelle kønsrollemønstre for den tid. Min 
far stod for eksempel for en stor del af alt det 
huslige derhjemme. Min søster er 15 måneder 
yngre end mig, og min mor tog sig – da vi var helt 
små – mest af hende, mens jeg var fars pige. Og 
det var ret usædvanligt dengang. Hjemmefra er 
jeg – ikke mindst fra min far – blevet opmuntret 
til at komme ud i verden og blive klogere. Så jeg 
har følt, at der var en masse, jeg skulle nå, før jeg 
selv blev mor, og det må jeg bare sande et eller 
andet sted er til grin. For det første kan det slet 
ikke lade sig gøre at nå alt det, du synes, du skal, 
og for det andet siger fysikken jo stop på et tids-
punkt. Hvis du gerne vil have mere end ét barn, 
skal du ikke få det første, når du er 39.”

Lotte Mejlhede fyldte 50 år sidste år. Alder 
har altid været ligegyldig for hende. Indtil nu.

“Jeg synes godt nok, 50 er noget af en mund-
fuld. Så er du eddermame voksen. Du kan ikke 
tilskrive noget begynderheld eller begynder fejl. 
Alt, du gør, er på dine egne skuldre. Plus at du 
har levet en stor del af dit liv, og størstedelen af 
dit professionelle liv. Den skulle jeg altså lige 
sluge. Det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over – 
der er jo heller ikke rigtigt noget at gøre ved det 
– men det er nok, fordi jeg tænker på min mor, 
og hvordan jeg tænkte på hende, da hun fyldte 
50 år. Jeg syntes jo, hun var halvgammel. Jeg ved 
godt, der er sket meget med alder siden dengang, 
men det har noget med min selvforståelse at 
gøre. 50 synes af meget på papiret, men mentalt 
føler jeg mig ikke som en på 50. Det er helt 
latter ligt, for jeg har på den anden side heller 
ikke nogen fornemmelse af, hvordan ‘man’ skal 
have det mentalt, når man er 50.”

Hvad havde du forestillet dig om at fylde 50? 
At du ville få åndelig visdom eller? 

“Nej, det er mere fornemmelsen af, at der er 
ting, der lukker sig for mig. Jeg er sådan en, der 
tror på, at alt kan lade sig gøre, hvis du vil det, 
og jeg giver stort set aldrig op. Så det kolliderer 
ret meget med, at jeg nu pludselig synes, mine 
muligheder er indskrænkede af, at jeg er fyldt 
50. Jeg talte med en god ven og kollega om det, 
som syntes, jeg var vildt latterlig, og jeg kan godt 
forstå ham. For det er jo nu, jeg høster frugterne, 
og nu, jeg har allermest gennemslagskraft i mit 
job. Så det giver ingen mening. Alligevel er der 
sådan en lille, udefinérbar ting, der har sneget 
sig ind i min hjerne,” griner hun.

“Jeg holdt en stor, spontan fest, da jeg fyldte 
48 år. Det var i et telt oppe i Rågeleje midt i et 

Lotte Mejlhede 
lader lige tiden 
stå stille. 
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Chef igen? Aldrig 
i livet. Bange? 
 Sjældent. Lotte 
Mejlhede ved mere 
end nogensinde, 
hvad der gør hende 
og hendes liv godt 
og skidt.   BL
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skybrud, og det var fantastisk. Jeg havde lyst til 
at blive fejret og holde en fest, og det kan være, 
jeg får lyst til at gøre det igen næste år. Men jeg 
har ikke fejret min 50-års fødselsdag. Lige nu 
har jeg ikke lyst til en masse ramasjang.”

At stå midt i terroren 
Lotte Mejlhede tilskriver til dels sin manglende 
lyst til fødselsdags-ramasjang det faktum, at hun 
har haft et hårdt år, hvor hun har skullet dække 
to terrorangreb. Først i Bruxelles, siden i Nice.

Hun var på vej på påskeferie, da Bruxelles, 
hendes hjemby, blev ramt af terror.

“Min mand og vores datter var taget af sted 
to dage i forvejen, og jeg glædede mig til at få 
ferie. Jeg havde lige dækket et stort topmøde, 
og jeg var udkørt. For en gangs skyld havde jeg 
slukket min telefon, og jeg glædede mig bare til 
halvanden uge på en ødegård i Sverige sammen 
med min familie.”

Der skulle dog gå nogle dage, før den plan blev 
en realitet. For klokken otte samme morgen ud-
løste en selvmordsbomber en bombe i Bruxelles’ 
lufthavn.

“Jeg tænkte, jeg alligevel hellere måtte tænde 
min telefon, og så begyndte den ellers at bimme-
limme. Jeg fik et opkald fra en kollega på ud-
landsredaktionen om, at der var begyndt at tikke 
underlige telegrammer ind om en eksplosion 
i Bruxelles’ lufthavn. Min første reaktion var 
nærmest et håb: Måske er det en gaseksplosion? 
Men inderst inde vidste jeg godt, det var naivt at 
tro. Så jeg tjekkede de belgiske medier og kunne 
se på de private optagelser, der lå der, at der var 
tale om et kæmpe angreb, og så vidste jeg godt, 
at jeg ikke skulle af sted på påskeferie den dag.” 

Og så udspillede “en helt obskur dag” sig, som 
hun beskriver den. Hun ringede til sin kollega, 
som egentlig også havde fri, og aftalte, at hun 
skulle tage ind på kontoret og hente et kamera, 
og så kunne de to mødes et sted inde i byen og 
begynde at sende live.

“Jeg sad i taxaen og var på live fra min telefon. 
Jeg bad chaufføren om at undgå tunneller, da 
jeg ved, at de kan være terrormål, men han hørte 
ikke efter, så vi endte med at sidde fast dernede 
længe. Telefonforbindelsen røg, og udryk ning er-
ne kørte lige forbi os. Ingen kunne få fat i mig, og 
ingen vidste, hvor jeg var, og vi vidste heller ikke, 
hvad der foregik.”

I samme øjeblik taxaen kommer ud af tunnel-
len, springer endnu en bombe på en metro-

station halvanden kilometer fra, hvor de er.
“Jeg kunne ikke høre braget, men jeg kunne 

se røgen stige op. Der blev lukket af for al trafik, 
så jeg løb spidsrod ind i byen for at finde min 
kollega. Der var politi og militær overalt, og alle, 
der ikke skulle lave det, jeg skulle, skyndte sig 
indendøre. Det lykkedes mirakuløst min kollega 
og jeg at finde hinanden efter 40 minutter, og 
så kunne vi endelig begynde at sende live. Det 
gjorde vi så. Non-stop i flere døgn.”

Var du bange?
“Nej. Og det er jeg faktisk sjældent. Det var 

voldsomt at løbe gennem byen, men mit  fokus 
var hele tiden, at jeg skulle finde min kollega. 
Jeg skulle frem. Og nerverne faldt fuldstændigt, 
da jeg stod med mikrofonen i hånden, for det 
er mit job. Der er kun én ting at gøre i sådan 
en situation: Go with the flow. Researche. Tale 
med folk. Det var først, da jeg kom hjem sent om 
aftenen, at jeg begyndte at reflektere over, hvad 
der egentlig var sket, og hvor meget værre, det 
kunne have udviklet sig.”

Savnede du ikke din familie den aften?
“Jo, men jeg var glad for, at de ikke var der. 

Det ville have været så svært for mig at skulle 
håndtere alt det, der var sket, og samtidig for-
klare min datter, hvad der var foregået. At samle 
nok overskud til at fortælle hende, at livet går 
videre. Så det var godt for mig at komme alene 
hjem, så jeg kunne ligge vågen i min seng og 
tænke: Hold kæft, mand, nu er det din egen by, 
der er blevet ramt!”

Hvordan håndterer du den slags oplevelser?
“Jeg tror, jeg hober det lidt op, til jeg har fri, 

og så får jeg det ud af systemet ved at gøre noget 
helt andet. Gå en tur. Læse en bog. Lave noget 
hyggeligt med min familie. Og jeg tvinger mig 
selv til ikke at følge så meget med i nyhederne, 
når jeg holder fri. Men jeg synes, det er en de-
primerende udvikling, og det påvirker mig, både 
når jeg er på arbejde, og når jeg taler med min 
datter om, hvad der foregår i verden lige nu. Jeg 
synes, jeg tillader mig selv at være mere sort/
hvid, end jeg har været før. At der er forskel på 
godt og ondt, og at vi skal holde med de gode. 
Så kan der være en million forklaringer på, at 
folk er onde, men det ændrer ikke på, at det, de 
gør, er ondt. Det er rendyrket ondskab over for 
 uskyldige mennesker, og det er aldrig accep-
tabelt. Jeg bliver vred. Slet og ret.”

Får det dig nogensinde til at tænke: Nej, nu kan 
jeg ikke mere, jeg må finde et andet job?

“Nej, sådan har jeg aldrig tænkt. Jeg kan til 
gengæld godt savne at lave nogle glade historier. 
Jeg har en masse planer om, at jeg skal dække 
noget, der er mere finurligt, men der kommer 
altid en krise på tværs.”

Hvor meget taler du med din datter om dit 
arbejde?

“Meget. Det er umuligt at holde de ubehage-
lige nyheder fra hende, og især efter terror-
angrebet i Bruxelles talte vi meget om det. Hun 
havde været meget nervøs for mig, og det er jo 
synd for hende, at hun skal have den oplevelse, 
så jeg forklarer hende, at jeg altid passer på mig 
selv. Det er en af de store fordele ved at blive 
ældre: Min mavefornemmelse er blevet bedre til 
at vurdere risici. Både i forhold til andre menne-
sker og de situationer, jeg befinder mig i på mit 
arbejde. Men den rækker af naturlige årsager 
bedst til de steder, jeg kender. Af samme grund 
har jeg lige været på et overlevelses- og sikker-
hedskursus, hvor vi lærte at aflæse en situation 
i helt fremmede områder. Jeg skærmede min 
datter meget for terrorangrebene i Paris og Nice, 
men Bruxelles er hendes by, og skolen var plas-
tret ind i politi og militær, da hun kom tilbage, 
så det var vi selvfølgelig nødt til at tale om. Og 
nogle gange er jeg nødt til at skære tingene ud i 
pap for hende og forklare, at det er okay at være 
vred, og at det, terroristerne gør, ikke er i orden.”

At jokke i spinaten 
I 2003 blev Lotte Mejlhede souschef for TV 2 
Nyhederne. To år senere bragte de på hendes 
chefvagt et indslag med en bande ved navn 
Triple A, der angiveligt var ude på at overtage 
narkohandlen fra rockerne. Problemet med ind-
slaget var bare, at der ikke var meget bande over 
de unge drege – som senere sagde, at de troede, 
de skulle medvirke i en musikvideo og ikke et 
nyheds indslag. En måned efter indslaget blev 
bragt valgte hun at fratræde sin stilling. Og svaret 
på spørgsmålet, om hun kunne tænke sig at blive 
chef igen, kommer da også lige fra leveren: 

“Nej! Det vil jeg fandeme ikke! Det var rigtigt, 
rigtigt svært. Det var en frygtelig sag, hvor der 
skete nogle fatale fejlvurderinger fra  reporterens 
side, men også fra min og andres side, og så tog 
det ene det andet. Jeg orker næsten ikke at gå i 
detaljer om sagen, fordi den var så kompliceret, 
men det lærte mig én ting: Krisestyring skal 
foregå prompte. Du kan ikke regne med, at ting 
går over af sig selv. Jeg forlod min stilling, og så 

 JEG TILLADER 
MIG SELV AT VÆRE 
MERE  SORT/HVID 
END FØR. 
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gik jeg på barsel lige umiddelbart efter. Det var 
ikke den sjoveste baggrund at gå på barsel på. 
Men jeg følte, da jeg kom tilbage 10 måneder 
senere, at jeg skulle  rej se mig ved det træ, jeg var 
faldet ved. Jeg havde lavet nogle fejlvurderinger, 
men det må du tage på dig som chef. Sådan har 
jeg det stadig i dag. Jeg sidder ikke og piver over 
det, men det var hårdt at komme igennem.”

Netop som hun var vendt tilbage fra sin 
barsel, skulle TV 2 News gå i luften, og hun fik 
muligheden for at være med fra starten. Og hun 
er tydeligt og udtalt stolt af sin arbejdsplads.

“Jeg elsker den kanal. Det var så spændende 
at være med til at starte den op, og den er på 
mange måder en humlebi. På papiret burde det 
ikke kunne lade sig gøre at lave en nyhedskanal 

i så lille et sprogområde som Danmark, men 
vi gør det. Så jeg kom mig ret hurtigt over det 
andet, selv om det altid vil ligge i baghovedet.”

For nogle vil det at jokke i spinaten betyde, at 
de bliver mere afslappede over for at begå fejl 
igen, men sådan er det ikke for Lotte Mejlhede.

“Jeg er blevet mere påpasselig. For selvfølgelig 
kan du ikke undgå at begå fejl, men samtidig er 
der bare ting, der ikke må ske. Jeg hader sjusk, 
og jeg hader, hader, hader, når tingene bliver 
uprofessionelle. Derfor tror jeg, at jeg i dag 
kan virke hård på nogle mennesker. Så det har 
desværre ikke gjort mig mindre emsig. Det tror 
jeg ellers, der er flere, der ville synes var dejligt, 
hvis jeg blev.”

Er du sådan en, folk synes, er emsig?
“Ja, i nogle sammenhænge. Men de fleste, 

der kender mig, ved godt, at det er, fordi jeg vil 
have, at produktet skal være i orden. Der ligger 
ikke  andet bag, end at jeg synes, vi skal levere det 
bedste.”

Tror du også, du ville blive kaldt emsig, hvis du 
var en mand?

“Næh. Du kommer nemt til at blive opfattet 
som en skrap madamme, mens en mand vel bare 
er dedikeret til sit arbejde. Til gengæld kan du 
nogle andre ting som kvinde, så det er ikke, fordi 
jeg sidder og begræder, at jeg er kvinde. Min dat-
ter spurgte mig i går, om jeg aldrig kunne tænke 
mig at være en dreng, og jeg kunne helt ærligt 
svare ‘nej’. For eksempel tror jeg, at vi er meget 
bedre til at aflæse situationer end mænd. Jeg har 
aldrig oplevet en mand have bedre fingerspids-
fornemmelse end kvinder. Det virker næsten, 
som om det er genetisk. Jeg beskæftiger mig 
med hardcore udenrigs- og forsvarspolitik, og 
der er ingen tvivl om, at mit arbejdsfelt er utro-
ligt mandsdomineret, men der er heller ingen 
tvivl om, at jeg som kvinde har en stor fordel, 
fordi jeg helt automatisk virker mindre truende 
og kan få folk til at sige noget, de ellers ikke ville 
sige til en af de mange mænd i jakkesæt.”

Glem glansbillederne
Et af de knap så fordelagtige aspekter ved at 
være kvindelig tv-journalist er til gengæld folks 
fokus på hendes udseende. 

“Det er kommet meget bag på mig, hvor mange 
kommentarer jeg får for mit udseende på de 
 sociale medier. Både fra mænd og fra kvinder. 
Det er klart, at hvis jeg skal dække et folketings-
valg i et studie, er der både stylist og makeup ind 

over, men hvis jeg befinder mig i en flygtninge lejr 
og, undskyld udtrykket, står i lort til knæene, 
så står jeg altså ikke og kommer foundation i 
ansigtet. Da jeg for eksempel skulle til Krim for 
at dække urolighederne derovre, var det i sidste 
øjeblik. Jeg kom med det sidste fly. Alt var kaos, 
og der var iskoldt. Ingen af os kendte stedet, og 
der var soldater og rygter om snigskytter, så der 
var nok at gøre. Og så var der simpelthen en, der 
skrev på Facebook, at det var utilstedeligt, at man 
skulle se Lotte Mejlhede rapportere 10 dage i 
træk i den samme vinterfrakke …”

“Det er ikke altid, jeg svarer folk, men den 
kommentar svarede jeg på. Jeg spurgte, om hun 
altid havde en ekstra frakke med i baglommen, 
og hun blev så flov.”

Lotte Mejlhede taler gerne om de store linjer i 
at være gift og være mor, men detaljerne holder 
hun for sig selv.

“Det er der flere grunde til. For det første har 
jeg ikke lyst til, at folk skal sidde og tænke, at 
‘hende der lige har bagt nogle lækre brunkager 
i et blad’, mens jeg står på skærmen og rappor-
terer fra et EU-topmøde, og for det andet så 
angår det ikke andre, om jeg har skændtes 
med min mand om dit og dat. Af samme grund 
harcelerer jeg også mod det falske billede af den 
evige  lykke, vi ser rundt om i magasiner og på 
Facebook. Så jeg besluttede mig tidligt for, at 
den del af mit liv, den er privat. Og jeg har det 
sådan med folk, der gerne vil bringe sig selv i 
spil på den måde, at så gør det dog i det mind-
ste ærligt! Jeg er sikker på, der sidder nogen, 
som bliver rigtigt triste over, at deres eget liv 
ikke er lige så perfekt som alle de andres. Men 
de lader jo bare som om! Lige nu sidder jeg og 
ser  Matador med min datter, og jeg kom til at 
tænke på den der overflade. Det hele skal være 
så yndigt udefra med juletræ og englesang, og så 
er det hele bare pilråddent nedenunder. Jeg kan 
ikke holde det ud!” 

Hvad er det bedste ved at være Lotte Mejlhede 
50 år i forhold til Lotte Mejlhede 25 år?

“Der er erfaringen til forskel.  Og faktisk et 
større mod. Mod til at tage en chance og måske 
endog sige tingene, som de er. Men også en 
fornemmelse af at være mere sårbar og skrøbelig. 
Du ved, at livet ikke varer evigt, og at du er nødt 
til indimellem at træffe hårde valg for at være tro 
over for dit hjerte. Ydre omstændig heder er netop 
kun ydre. Det er med andre ord ikke huset selv, 
der er vigtigt, men det liv, der leves i det.”

DEN SJOVESTE 
NYHED, JEG HAR DÆKKET 
“... eller en af dem – for der har sørme været 
mange – var for to år siden, da Belgien 
kom til ottendedelsfinalen i EM i fodbold. 
Belgien er på mange måder et land uden 
sammenhængskraft – med tre sprog og en 
masse kulturelle og politiske konflikter. Men 
fodbolden bandt folk sammen. Jeg stod 
på en plads i Bruxelles den aften, de vandt 
ottendedelsfinalen, og folk var så glade. Flere 
kom hen og kyssede mig på kinden og hujede 
ind i kameraet, mens jeg var på live. Det var 
Peter Schmeichel, der var i studiet hjemme i 
Danmark, og på et tidspunkt sagde han: ‘Ja, 
det kan jo være svært at rapportere live fra 
den slags, især for sådan en som Lotte, der 
normalt dækker EU og andre kedelige ting’.” 

DEN MEST OVERRASKENDE 
 NYHED, JEG HAR DÆKKET 
“... er Brexit – Storbritanniens udmeldelse 
af EU. Ubetinget. Det pegede i den retning, 
men jeg og de fleste andre tænkte helt til det 
sidste, at nej, det gør de ikke. Yes, they did! 
Det er en kæmpe udfordring for det euro-
pæiske fællesskab og den største udfordring 
for EU siden dannelsen af fællesmarkedet.”

DEN NYHED, JEG HAR DÆKKET, 
DER HAR BERØRT MIG MEST
“Terrorangrebene i Europa. Når børn dør 
før deres forældre, så går noget i stykker i 
en. Når der ligger mange bamser i stearin-
lys-havet efter et angreb, så ved du, at der er 
hjerter, der aldrig heles.”

 DU KOMMER 
NEMT TIL AT BLIVE 
OPFATTET SOM EN 
SKRAP MADAMME. 
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“Det er klart, at hvis 
jeg skal dække et 
folketingsvalg i et 
studie, er der både 
stylist og makeup 
ind over, men hvis 
jeg befinder mig i 
en flygtningelejr og, 
undskyld udtrykket, 
står i lort til knæene, 
så står jeg altså ikke 
og kommer foun-
dation i ansigtet.”
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