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Der står en kvinde i sneen. Under pels-
huen anes lige hendes øjne. De smiler. 

Det er øjne, der på samme måde har 
smilet ud til tv-seerne igennem 20 år. Og 
x-faktoren er der stadig, helt indiskutabelt. 
Men de giver ikke ved dørene.

Det kan godt være, nogen vil mene, at Line 
Baun Danielsen har været ude i kulden. For 
sådan så det ud, da hun for snart to år siden 
pludselig ikke længere skulle være vært for 
»Go’morgen Danmark« og åbenbart slet ikke 
skulle være noget som helst på TV2 længere 
og forsvandt fra skærmen. Men den vinkel 
gider hun slet ikke se tingene fra. 

– Jeg er jo videre. Jeg er jo netop så meget 
videre, siger hun.

 Og dér begynder vi så vores historie. Hi-
storien om at fi nde sin vej. Og komme videre. 
For hvordan vender man sit liv, sådan rent 
fagligt, og starter forfra, endda i en alder, hvor 
alderspolitiet så småt er begyndt at røre på 
sig? Det er den øvelse, Line Baun Danielsen 
har været ude i. Og det er den, hun stadig er 
midt i, da vi møder hende med den aftalte 
agenda, at hun skal se tilbage på sit 2010.  

Der står KasterGaardbo på husmuren, har 
hun forinden forklaret i telefonen, da hun 

skal guide os til adressen på Bygmestervej 
i Københavns nordvestkvarter, hvor vi skal 
mødes. 

– Det er ude hos Søren Kaster og Jens 
Gaardbo, de to gamle tv-drenge, siger hun 
om sit nye kontorfællesskab, der lader sig 
fi nde med nogen besvær, men viser sig at 
være tiptopmoderne lokaler inden i den 
gamle bygning, hvor mejeriet Enigheden 
engang lå. Mejerifl iserne ses stadig på vejen 
op ad trapperne og på enkelte vægge. 

LBD Kommunikation hedder det fi rma, 
som Line Baun Danielsen startede, da hun 
stoppede på tv. Efter halvandet år som selv-
stændig med kontor hjemme i privaten ryk-
kede hun fornyligt ind her og arbejder nu 
fl ere dage i ugen under tag med andre gar-
vede tv-journalister, der også har startet egen 
business, og med grafi kere og reklamefolk, 
selvstændige, iværksættere, frie fugle, der har 
brug for at have et fællesskab omkring sig. 

– Det er klart, det giver én et smæk, når 
man skal forlade sådan en topstilling, som 
folk opfatter det at være tv-vært som. Og dér 
får man ikke et gyldent håndtryk, som man 
gør i en direktørstol. Man bliver sendt ud, og 
så er det tak for 20 år. 

Der er nogle ting, man bliver tvunget til at turde. Jeg blev 
tvunget til at turde det her. Og det er jeg sindssygt glad for 
i dag. Sådan siger Line Baun Danielsen. For snart to år siden 
forlod hun skærmen efter 20 år som et af tv’s store navne. 
I en alder af 47 startede hun forfra. Hun blev selvstændig, 
gav i øvrigt alderspolitiet noget at kigge efter og nægtede at 
blive anonym, selv om hun vil have sit privatliv i fred. 

Af BRITTA BJERRE
britta.bjerre@soendag.dk
Foto: BIRGER STORM

ANONYM
IKKE SÅ

SÅ DET GØR NOGET...
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en grænse. Og det betyder, at så er der 
en ny grænse, man kan gå efter. 

Årets lavpunkt
Der er ingen tøven, da hun skal udpege 
»Årets lavpunkt«.

 – Det var det gok i nødden, jeg fi k i 
februar, siger hun, – det lærte mig kolos-
salt meget om, hvor sårbar man er som 
selvstændig. 

I februar var Line på skiferie i Østrig. 
Og på vej tilbage fra en solrig dag i sneen 
blev hun ramt bagfra af en anden skilø-
ber. Sammenstødet var meget voldsomt. 
Line brækkede næsen og kindbenet, fi k 
hjernerystelse, og der opstod en lille 
hjerneblødning mellem de to hjerne-
hinder. 

– Det var et uheld. Men et rigtigt dumt 
uheld, som i bogstaveligste forstand slog 
mig i gulvet. Jeg havde stærk hovedpine i 
lang, lang tid efter og måtte eksempelvis 
ikke køre bil. Og det er jo vanskeligt. 
Marts og april er nok de travleste må-
neder, når man er foredragsholder og 
ordstyrer i Danmark. Det er dér, der er 
årsmøder i de store virksomheder. Det 
er dér, folk keder sig, inden de skal ud 
og ordne deres haver. Men dér lå jeg. 
Virkelig lagt ned. Med nystartet fi rma. 
Og kunne stort set ingenting.

– Da lærte jeg virkelig, at når man er 
selvstændig, kan man ikke tillade sig at 
være syg. Det måtte jeg så fi nde ud af at 
fi nde en løsning på. Heldigvis var det 
ikke fremmed for mig. Når du er studie-
vært, og kronprinsen skal giftes, eller der 
er folketingsvalg, så bliver du heller ikke 
syg. Og hvis du er syg, tager du en pille 
og passer dit arbejde. Det er selvfølgelig 
ikke altid en hensigtsmæssig måde at 
arbejde på, men det er den måde, jeg har 
arbejdet på i 20 år. Og den praksis har 
jeg taget med mig. Jeg måtte afl yse fi re 
job. Det var ikke klogt. Men det var jeg 
nødt til. Resten klarede jeg med hjælp 
fra min mor. Hun kørte simpelthen for 
mig. Hun var min chauff ør og tog med 
mig rundt og sørgede for, at jeg kom frem 
og havde mine papirer parat.

– Om jeg aldrig panikkede? Altså, da vi 
kom til juni, tænkte jeg: Shit, jeg har intet 
i kalenderen i juli, august og september. 
Hvad gør du nu?! Jeg kunne jo ikke være 
udfarende og opsøgende, som jeg plejer. 
Men så sker der det mirakel, at så ringer 
telefonen, og pludselig er der tre opgaver 
lige i rap, som jeg ikke havde regnet med. 
Og så er man back on track. 

– Man panikker måske et kort sekund, 
men det løser sig jo. Jeg har hele tiden 
haft noget at lave. Lige nu skriver jeg på 
en bog, som jeg er blevet opfordret til at 
skrive, og har deadline 31. december. 

Sådan er der hele tiden opgaver. Jeg er 
nået dertil, hvor jeg kan sige: Det skal 
nok gå. Og når jeg ser på, hvad jeg har 
tjent, så har jeg tjent det samme, som 
jeg plejer. Jeg har bare gjort det på en 
anden måde. 

Årets højdepunkt(er)
Årets højdepunkt er hun heller ikke spor 
i tvivl om, hvad er.

– Ved siden af min lille forretning her 
er jeg ved at starte en virksomhed sam-
men med en anden pige. En pige, jeg 
kom i kontakt med via Facebook. Lad 
mig sige, at det handler om iværksæt-
teri. Resten er hemmeligt endnu. Men 
højdepunktet var, da vi i efteråret, efter 
at have holdt otte møder, holdt møde nr. 
9 med en af mine gode kontakter og gik 
hjem med den første million i hånden til 
vores projekt. Det føltes stort. Altså virke-
lig stort. Man sidder to mennesker og får 
en idé, som man udvikler og arbejder på 
og laver koncepter og forretningsplaner 
omkring. Og så går man ud og møder 

mennesker, som tror på ideen, nogle 
mere end andre. Og pludselig står man 
over for den investor, der siger: »Det er 
fandeme en god idé!« Det er så stort. Nu 
arbejder vi videre og håber at kunne lan-
cere vores projekt i april til næste år. 

Højdepunkter ellers?
– Det har været et godt år, hvor der er 
rigtigt mange ting, der er lykkedes, også 
på den private front, ja, siger hun. Og så 
tøver hun til gengæld her. For ja, Line 
Baun Danielsen har en ny kæreste. Ja, 
han kom ind i hendes liv her i sommer. 
Og ja, han er fodboldspiller og yngre end 
hun. Men hun siger bare om det:

– Det er selvfølgelig klart, at ens hver-
dag er hyggeligere og rarere, når man er 
mere end bare en enlig mor. Så naturlig-
vis har min kæreste da været med til at 
gøre det her til et rigtigt, rigtigt rart år.  

At hun og hendes kæreste så blev gen-
stand for paparazzi-billeder, taget på en 
sommerferie i sommer, og udfoldet over 
seks sider i Se og Hør, det har hun ikke 
lyst til at kommentere. Siger blot: – Det 
var så grænseoverskridende!

Til gengæld vil hun gerne fremhæve: 
– Det er også et højdepunkt for mig, at 
jeg vandt en retssag mod Ekstra Bladet 
og Se og Hør, som i sommer valgte at 
trække den sag tilbage, de selv havde 
anket til Højesteret.

Her taler hun om et retssag, hun an-
lagde mod de to blade for krænkelse af 
privatlivets fred tilbage i 2006. En sag, 
som de to blade i første omgang valgte 
at anke videre til Højesteret, da Line 
vandt ved Landsretten, men altså siden 
trak tilbage.

– Jeg ser det  som en sejr af to grunde: 
Dels fordi bladene åbenbart godt selv 
var klar over, at den sag kunne de ikke 
vinde. 

LINE OM VENINDEN OG STYLISTEN PARI KHADEM, SE www.soendag.dk

ÅRETS BEDSTE OG DÅRLIGSTE
DEN BEDSTE NYERHVERVELSE: – Det er en gave, jeg har fået af min mor. Det er det 
bedste, der er tilført mit hjem i år: En bladsuger til min have! I modsætning til dengang, 
jeg var på morgen-tv og havde fri hver anden uge, hvor hvert et græsstrå kunne blive 
redt af en rive (sagt med stor latter), er det pludselig blevet en udfordring at holde have, 
når man har et travlt liv som selvstændig. Den fangede min mor og kom altså med en 
bladsuger til mig i fødselsdagsgave. Og yes, hvor er jeg glad for den!

DEN DÅRLIGSTE INVESTERING: – Som selvstændig tænker man lidt mere over sine 
penge, så jeg er helt sikkert blevet mere økonomisk bevidst på rigtigt mange punkter. 
Men jeg har nok alligevel brugt for mange penge på tøj. Det har jeg uden tvivl!

SÅDAN SPILDER JEG NOK IKKE TIDEN IGEN-OPLEVELSEN: – Jeg gider ikke spilde 
min tid på at ligge med en hjernerystelse og en brækket tud én gang til. Det er helt, helt 
sikkert. 

Line Baun 
Danielsen, 
bliver 
sminket 
og stylet 
af venin-
den Pari 
Khadem, 
der også er 
stylist på 
Christians-
borg.
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Det viser bare, hvad Landsretten fast-
slog, at kendte mennesker også har ret 
til et privatliv, og at meget private forhold 
ikke bare kan omtales, uden at der er 
givet samtykke. Og dels er det en sejr, 
fordi jeg gerne ville have den sag ud af 
verden. Det er også en lettelse, at det er 
slut. Af samme grund valgte jeg ikke at 
anlægge sag mod Se og Hør for papa-
razzibillederne, selv om jeg uden tvivl 
ville have vundet, for de havde lige tabt 
en tilsvarende sag til Andrea Elisabeth 
Rudolph. Mange forstår ikke, at når man 
lægger sag an mod sladderbladene, som 
Andrea og jeg har gjort, som nogle af de 
få, så risikerer man at blive lagt for had 
af den presse, man lægger sig ud med. 
Alt, hvad man gør, alt hvad man er, er 
en krukke og har negative ord koblet 
på. Det ville jeg bare gerne have ud af 
mit liv hurtigst muligt. 

 – Selv om jeg har forladt tv-branchen, 
og nogen måske tror, at jeg skal være 
anonym, så er jeg det jo ikke. Jeg har 
heller ikke gjort mig anonym. Jeg har 
været med i »Vild med dans«, og jeg har 
været med i »Firestjernet Middag«, og 
jeg har allerede skrevet én bog og har en 
ny  på vej. Og det er der fl ere grunde til. 
Jeg synes, det er sjovt. Og det er jo lidt at 
snuse til det, jeg var med i som vært, nu 
bare som deltager. Jeg har svært ved at 
lade være med at være med dér fremme, 
når jeg bliver spurgt. Det er en del af mit 
drive. Jeg er ikke typen, der laver mig en 
virksomhed, hvor jeg lukker mig inde i 
en boks og bliver siddende der de næste 
mange år. Jeg har trukket mig tilbage på 
nogle punkter, men jeg har også stukket 
næsten frem indimellem. Ikke kun for 
– som folk siger – at vedligeholde nav-
net, men simpelthen fordi det er svært 
at lade være!

På vej mod 50
Line Baun Danielsen fylder 50 næste 
gang. Om et lille års tid.

– Men ved du hvad, siger hun, – det 
har jeg slet ikke noget problem med. Jeg 
glæder mig bare til at skulle holde en 
fest. Jeg synes da ikke, det er superfedt at 
få rynker. Og jeg synes heller ikke, det er 
fedt, at kroppen ikke ser ud, som da jeg 
var 25. Men her forleden snakkede jeg 
med min gamle mentor, den journalist, 
jeg har lænet mig mest op ad igennem 
tiderne, Ole Henriksen, som ansatte mig 
i sin tid på TV2, og han sagde noget, som 
jeg blev så glad for, fordi det kom fra 
ham. Han sagde nemlig: »Line, du bliver 
smukkere og smukkere med årene. Og 
det gør du af den grund, at du har fået 
karakter«. Og det siger jeg kun, fordi 
det er jo dét, der sker, når man bliver 

voksen. Med alle mennesker. At man får 
karakter. Ser du rynken ved øjet, eller 
ser du smilet, der har lavet rynken? Det 
er jo det fokus, du lægger, der tæller. Og 
ja, jeg ved godt, det lyder så korrekt og 
så helligt. Men det bliver man fandeme 
nødt til at sige til sig selv.

Hun ser direkte på én. Der er glød i 
øjne og stemme, mens hun fortsætter: 

– Den eneste udfordring, jeg ser i at nå 
midtvejs i livet, er, at så ved man, der er 
kortere tid tilbage at leve i end det, man 
har levet. Den tanke synes jeg da er rigtig 
træls. Men ellers synes jeg ikke, alder er 
et problem. Eller rettere: Alder bør ikke 
være et problem. Og igen: Det tror jeg 
er vigtigt at sige til sig selv. Hvis man 
selv er overbevist om, at alder ikke er et 
problem, så er det ikke noget problem. 
Ligesom hvis man har en partner, der er 
yngre end én selv, er det så et problem, 
hvis andre gør det til et problem? Nej, 
kun for de andre, ikke for én selv, hvis 
man ikke selv gør det til et problem. 

– Det er en skam, at man overhovedet 
snakker om alder som et problem, bare 
fordi en kvinde er over 50. Det gør man 
da ikke om mænd. Når man taler om 

mænd, er det lige før, alder er et poten-
tiale rent fagligt, mens det for kvinder 
er et problem. Sikke noget fi s! Derfor er 
det så befriende, at der er nogen, der er 
begyndt at sætte navn på den gruppe af 
kvinder, primetime-kvinderne, gruppen 
af kvinder på omkring 50+, som er købe-
stærke og veluddannede og rent faktisk 
også er både fysisk attraktive og fagligt 
attraktive. Det er befriende, at begrebet 
tilfører denne her gruppe kvinder noget 
positivt og ikke noget problematiseret!

– Det kan da godt være, jeg siger noget 
helt andet, når jeg er 70. Til den tid vil 
jeg måske hellere være 50 eller 30. Men 
nu som 49-årig har jeg det stadigvæk 
godt. Jeg er stadigvæk frisk. Jeg ser sta-
digvæk pæn ud. Jeg tjener stadigvæk 
gode penge. Jeg kan stadigvæk grine. I 
virkeligheden kan jeg grine ad mange 
fl ere ting nu. Jeg er meget klogere fagligt, 
end jeg var for 20 år siden. Jeg har meget 
mere mod, end jeg havde for 20 år siden. 
Og så er det, man spørger sig selv: Okay, 
hvad er det så lige, der er så farligt ved 
at være midaldrende?!

Ude i sneen smiler hun. Og ja, hun skal 
på skiferie igen i det nye år. Selvfølgelig 
skal hun det.

Men som hun siger med det dér vel-
kendte smil, der når helt op i øjnene: 
– Jeg tager af sted. Men jeg har betinget 
mig, at det er med mulighed for, at hvis 
jeg opdager, at jeg ikke har samme mod 
på skiene, som jeg plejer, så må der være 
wellness indbygget.  ■

JUL OG 
NYTÅR
JULEAFTEN: – Jeg fejrer juleaften 
den 23. december med mine børn 
(to drenge på 9 og 14 år). Og for 
første gang nogensinde skal jeg 
ikke være sammen med dem jule-
aften. Det ved jeg ikke, hvordan 
bliver. Jeg bestemmer mig bare 
for, at juleaften er den 23. i år. 
Af samme grund er den 24. ikke 
særlig planlagt.

NYTÅRSAFTEN: – Heller ikke plan-
lagt. Men en konsekvens af at blive 
midaldrende er, at jeg ikke gider  
fare rundt fra Herodes til Pilatus i 
pailletkjole og høje hæle. Så kravet 
er, at festen foregår et eller andet 
sted, hvor man kan gå hjem fra, 
altså ikke for langt væk, hvis det 
ikke er hjemme hos én selv. Jeg kan 
godt lide nytårsaftener. Jeg elsker 
de dér store pailletfester, man kom-
mer til få gange om året.

– Jeg er blevet en anderledes mor af at være 
selvstændig på den måde, at jeg ikke har så 
meget tid hjemme med mine børn, som før. Men 
jeg prøver stadigvæk at have oaserne og kunne 
side og spise boller med dem efter skole to-tre 
eftermiddage.


