
 
 

 
 

 

Mads Steffensen: Ikke ren 

hyggeonkel 
Mads Steffensen lever af at snakke. Om følelser og parforhold og indretning. 

Umiddelbart ligner og lyder værten fra ’Kender du typen’ og ’Mads og 

Monopolet’ en blød bamsefar. Men tag ikke fejl, bag den lune facade bor en 

ambitiøs og målrettet mand, der kan blive vred, når andre ikke holder trit 

 

●●● 

 

Af Helle Lho Hansen, december 2012 

Foto: Claus Bech  
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Ikke ren 

hyggeonkel 

 

Kender du typen, der altid siger 

ja? 

Sådan en er Mads Steffensen. 

Han bliver glad, når andre har 

tænkt på ham, og har altid lyst til 

at være med.  

Uanset om det er i nye radio- 

eller tv-programmer, til fester 

eller til fodbold med 

kammeraterne. 

Af Helle Lho Hansen, Foto: Claus 

Bech 

 

Han er vært på radioprogrammet 

‘Mads og Monopolet’, i 

underholdningsprogrammet ‘Kender 

du typen’ på DR og har netop sagt ja til 

at bestyre en ny omgang ‘Her er dit 

liv’. 

Han har aldrig haft stress, men ’er 

typen, der altid har travlt’. 

- For jeg vil gerne ALT, siger han. 

Men han har erkendt, at det gode liv 

handler om at sortere i den endeløse 

række af muligheder og tilbud, at 

træffe valg og helst vælge rigtigt. 

Han er knivskarp på prioriteterne, når 

han i radioprogrammet ’Mads og 

Monopolet’ hjælper lytterne med at 

vælge mellem A og B. 

- Vi har været med til at bryde familier 

og bringe andre familier sammen. Vi 

har fået nogle til at gå efter drømmen 

og andre til at kvæle deres. Det er 

vigtige valg, vi hjælper folk med at 

træffe, siger han. 

Men privat er beslutsomhed ikke hans 

spidskompetence. Derhjemme sker 

tingene ofte lidt tilfældigt, som 

dengang han blev hundeejer, eller 

dengang han blev gift. Men han øver 

sig i at vælge til - og især fra. 

Et rodehoved med struktur 

Vi drikker kaffe i Mads Steffensens 

køkken. Køkkenet er småt, fyldt og 

hyggeligt. I vindueskarmen troner en 

imponerende samling af snekugler fra 

alle verdenshjørner, og på køleskabet 

afslører magneter med budskaber som 

‘I Love Riga’ og ‘I Love New York’, at 
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familien Foldberg Steffensen elsker at 

rejse. Under to biografsæder, som 

egentlig skulle have stået i den 

hjemmebiograf, Mads Steffensen 

engang drømte om at bygge, flyder 

flere par sko, og på det sorte spisebord 

roder dagens aviser om kap med 

kaffekopper og posten. 

 

Mads Steffensen med sin bil en Mazda 5. I følge 

bilentusiasten og kolleagen fra ’Kender du typen’, 

Christian Grau, svarer det at køre Mazda til at købe 

sushi i supermarkedet. Men bilen er en væsentlig 

opgradering i forhold til Steffensens forrige bil en 

Berlingo, som i følge Graus bog ’Mænd og biler’, er et 

’umisforståeligt signal om, at manden er under 

tøflen’. Foto: Anders Debel Hansen 

Kollegaerne fra ’Kender du typen’ 

Christian Grau og Anne Glad har 

engang været forbi på vej på optagelse. 

Deres kommentar til indretningen var 

noget i retning af: 

- Man kan se, at her bor et rodehoved 

med struktur i tingene. 

Beskrivelsen passer perfekt, mener 

Mads Steffensen. 

Det lyder så legende let og ligetil, når 

han byder indenfor hos ‘Monopolet’. 

Og det er ren tilbagelænet hygge, når 

han i ’Kender du typen’ snuser rundt i 

andre menneskers liv. Han hviler godt 

i rollen som DRs hyggeonkel, men er 

efter eget udsagn: hygge med kant. 

- Jeg ved godt, at folk synes, at jeg er 

flink, rar og nordjysk. Men jeg sætter 

grænser og kan blive vred. Især hvis 

folk ikke holder aftaler. 

Det generer ham, når andre 

mennesker ikke anstrenger sig. 

- Jeg er enormt ambitiøs med det, jeg 

laver, og det er vigtigt for mig at gøre 

mig umage. Jeg prøver aldrig at 

charmere mig igennem. 

Arbejdsmoralen smitter af på 

forholdet til kollegaer og 

monopoldeltagere, for når han gør alt, 

hvad han kan, forventer han præcis 

det samme af andre. Mere end en gang 

har han taget en alvorlig samtale med 

medlemmer af ‘Monopolet’, for han 

går ikke længe og ruger, hvis der er 

noget, der irriterer. 

 

Foto: Mads Steffensen (med ryggen til) foran hele sit 

monopol, som det så ud, da programmet kunne fejre 

fem års jubilæm i 2008. Næste år runder 

programmet, der hver lørdag trækker mellem 

600.000 og 700.000 lyttere til, sit ti års jubilæum. 

Foto: STF 
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- Fornemmer jeg, at 

monopoldeltagerne ikke gør det så 

godt, de kan, tager vi en snak. Der er 

kun to regler i programmet: ‘Kom til 

tiden’ og ‘Tag alle dilemmaer 100 pct. 

alvorligt’. Uanset om det handler om 

et par, der skal gå fra hinanden, eller 

om hvorvidt bilen skal være rød og blå. 

Engang var der en deltager, der sagde 

til en lytter: ‘Hvis det er dit største 

problem, så har du ikke nogen 

problemer’. Der blev jeg fandeme vred. 

Sådan gør vi ikke. 

Sidste lørdag forbrød journalisten og 

forfatteren Stephanie Surruge sig mod 

regel nr. 1. Hun havde sovet over sig 

og blev vækket af en nabo, der havde 

tændt for radioen og hørte Mads 

Steffensen efterlyse sin manglende 

monopoldeltager. 

- Jeg blev selvfølgelig helt vildt 

irriteret, for vi skulle sende fra et 

propfyldt Betty Nansen Teater. Men 

jeg er jo heller ikke urimelig. Jeg ved 

godt, at det ikke var med vilje. Hun fik 

et formanende blik og et kram 

bagefter, og så har jeg krævet, at hun 

næste gang tager hjemmelavede 

hindbærsnitter med, siger han bestemt 

og stryger hånden over det rødlige 

fuldskæg, der sammen med den 

skaldede isse er blevet hans 

kendemærke. 

Mads Steffensen er trofast, uanset om 

det gælder frisurer, radioprogrammer 

eller kvinder. 

- Ting, der virker godt for mig, holder 

jeg fast i, konstaterer han.  

Derfor har ‘Mads og Monopolet’ snart 

kørt i 10 år. Derfor går han helst på 

steakhouse, når han skal ud at spise. 

Derfor køber han altid Boss-habitter 

og Adidas-sneakers, for det ved han, 

klæder ham. Og derfor har han været 

sammen med den samme kvinde i 20 

år. 

Sidste år udgav han bogen ‘Mads og 

Monopolet - Parforholdet, hvor svært 

kan det være?’ 

Ret svært får man indtryk af, hvis man 

lytter til P3 lørdag formiddag. 

 

Danmarks Radios P3 "Mads og Monopolet" fejrer 

fem års jubilæm lørdag formiddag d.15. november 

2008 i radiostudiet i DR-Byen. De fleste af 

Monopolets deltagere gennem årerne var samlet for 

at fejre jubilæet, og deltog samtidig i formiddagens 

direkte udsendelse. Her er vært Mads Steffensen 

sprunget op på bordet. 

- Monopolet får så mange spørgsmål 

fra kvinder, der skriver ind om deres 

mænd, der vil det ene eller det andet. 

Og er det ikke for galt? Svaret er 

næsten altid, at nu må manden tage et 

fast greb i sine nosser, stampe i jorden 
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og sige ’fandeme nej’. Er han rigtig sej, 

tilføjer han et ’Kælling’, siger han med 

et skævt grin. 

De fleste parforholdsproblemer 

bunder efter Mads Steffensens 

vurdering i, at mange par glemmer at 

tale sammen. 

- Det sværeste er at tale med dem, 

man har tættest inde på livet. Det 

betyder, at alle mulige 

mellemregninger, hvor den ene eller 

den anden har skuffet, aldrig bliver 

dealet med, siger han. 

Alt for ofte er det kvinderne, der taler 

og besnakker mændene til at droppe 

vennerne, skiferien eller stripperen til 

den årlige julefrokost i mandeklubben. 

Manden - han tier. Den taktik forstår 

Mads Steffensen ikke. Han synes, det 

er maskuline dyder at lytte, debattere, 

tage et standpunkt og et ansvar. 

- Jeg er meget mand, konstaterer han 

med et grin. 

Mænd spiller taktisk 

I stedet for at tage diskussionen 

forsøger mange mænd at spille 

strategisk. De lader kvinden få ret, for 

selv at få ro, og håber, at hun ikke 

bliver sur over, at han spiller x-box 

eller går til fodbold, hvis han til 

gengæld har droppet julefrokosten 

eller i hvert fald tager ungerne dagen 

efter. Men taktikken holder ikke i 

længden, mener Mads Steffensen. 

Manden skal tydeligt markerer, hvor 

hans grænser går. Ellers bliver han 

tromlet ned af sin kvinde. Og det får 

næsten altid tragiske konsekvenser. 

- For pludselig kan kvinden ikke 

genkende den mand, hun forelskede 

sig i. Han er blevet vattet, og hun får 

dårlig sex, og pludselig er hun 

forelsket i en nede fra Økonomi, der 

hedder Carsten, og som er meget mere 

interessant end den nikkedukke, hun 

selv har skabt derhjemme, siger han 

med et suk. 

Bladkurven i stuen, der rummer både 

’Alt for Damerne’, og 

fodboldmagasinet ’Goal’, vidner om et 

hjem, hvor der både er plads til 

feminine og maskuline interesser. 

Godt nok er fodboldmagasinet mest 

for sønnernes skyld, mens Mads 

Steffensen helst fordyber sig i det 

engelske livsstilsmagasin ‘Vanity Fair’. 

Som han sidder overfor i armyjakke, 

bedekrans om håndleddet og 

selvfølgelig Adidas-sneakers under 

bordet, er det tydeligt, at den 

metroseksuelle mand ikke har levet 

forgæves. Men Mads Steffensen er 

ikke bange for at blive for blød. Han er 

helt i kontakt med sin indre urmand, 

forsikrer han. Derfor irriterer det med 

frieriet ham også grænseløst. 

For ni år siden kom Marianne 

Foldberg Steffensen en helt tilfældig 

dag hjem fra arbejde - og friede til sin 

mand, og ‘det var da overhovedet ikke 

i orden’. 
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Han er godt tilfreds med konen. Og 

med ægteskabet. Men måden, det kom 

i stand på, huer ikke hans ego. 

- Jeg er pinligt berørt over, at det ikke 

var mig, der spurgte. Jeg ser mig selv 

som en rigtig mand og synes, at en 

rigtig mand skal fri, men dér må jeg 

indrømme, at jeg sov i timen. Og jeg 

skal være ærlig og sige, at jeg var ikke 

engang var på nippet til at spørge. 

Hun snød ham også med hunden, der 

kom ind i familien for fem år siden. 

Egentlig ville Mads Steffensen ikke 

have hund, men hans kone og 

drengene fik ham overtalt ham til at 

tage ud og kigge på hvalpe. Han 

forestillede sig, at de bagefter ville 

blive enige om, at de ikke skulle have 

en. Men da familien satte sig ind i 

bilen med kurs mod Brønshøj, var der 

selvfølgelig kommet endnu et medlem 

i familien.  

- Hunden var en impulsiv handling - i 

hvert fald fra min side. Men det kan 

godt være, at de andre havde en plan, 

siger han om en af de kampe, han 

tabte. 

Mads og Marianne Foldberg 

Steffensen er langtfra altid enige. Han 

er til følelser. Hun er til fakta. 

- Vi er to om at have bukserne på, men 

sætter du fakta, saglighed og analyser 

over for en mavefornemmelse, så 

kommer mavefornemmelsen tit til 

kort. Hun vinder de fleste 

diskussioner, men jeg får i hvert fald 

sagt, hvad jeg mener. Jeg synes, det 

går tilfredsstillende, siger han, der 

ikke kan genkende sig selv som en af 

nikkedukkerne. 

Sammen med konen Marianne Foldberg Steffensen. 

Parret har været sammen i 20 år og har tre drenge 

sammen. Men det ærgrer stadig Mads Steffensen, at 

det var hans kone, der friede.  

Der er ’ekstremt mange dilemmaer om 

brudte parforhold lige nu – både i 

programmet og i omgangskredsen’. 

Det er nærmest reglen mere end 

undtagelsen, at folk bliver skilt. Mads 

Steffensen har ikke tænkt sig at blive 

en del af den statistik. Derfor er 

parforholdet til stadighed til 

diskussion hjemme hos familien 

Foldberg Steffensen. 
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- Min kone og jeg har altid været helt 

vildt gode til at diskutere. Vi taler om 

alt - job, problemer, børn og 

opdragelse. Vi gør det så godt, vi kan 

og tæsker løs på de bump, der kommer 

hen ad vejen. For der kommer bump, 

når man har været sammen så længe, 

som vi har, siger han.  

Messi på bænken 

Hunden hedder Messi, det samme gør 

den hjemmebyggede ’Messi Arena’ i 

baghaven, der vidner om, at der er 

mere end en fodboldentusiast i 

familien. 

I mange år spillede Mads Steffensen 

fodbold, hver søndag i 

Svanemøllehallen med alle vennerne. 

Han elskede det. Men da han fik job på 

’Aftenshowet’, valgte han at sætte sig 

selv på udskiftningsbænken. 

- Det var ikke min kone, der sagde, at 

jeg skulle droppe fodbolden, det var 

mig selv, der ville. Jeg kunne godt se, 

at det var uholdbart, hvis jeg var væk 

både lørdag og søndag og så lige tre 

aftener om ugen. Så gik der for meget 

familietid, siger han og bringer os ind 

på et emne, der ligger ham på sinde. 

For nok er kvinderne slemme til at 

lege mor for deres mænd, men mange 

mænd er heller ikke gode nok til at 

blive voksne. Ifølge Mads Steffensen 

opfører mange mænd sig som om, de 

er 22 år, selvom de faktisk er blevet 

42. Selv har han gjort op med 

drengedrømmene. 

- Der er da masser af ting, jeg ikke 

gider mere. Jeg har kollegaer på 25 år, 

der har det for vildt både torsdag, 

fredag og lørdag. Det gider jeg ikke. 

Men jeg føler ikke, jeg går glip af 

noget. Jeg vælger bare fra. 

Allerhelst ville han være verdens 

bedste far, verdens bedste studievært 

og verdens bedste fodboldspiller. Men 

det bliver noget rod. 

- Lige meget hvor mange 

lagkagediagrammer man laver, så går 

regnskabet bare ikke op, hvis man vil 

alting 100 pct., siger han med et 

beklagende træk på skuldrene. 

Mads Steffensen har valgt at prioritere 

opgaven som far højest. Det betyder, 

at han altid vægter at stå på sidelinjen, 

når den mellemste spiller fodbold, at 

hjælpe med lektier og at have tid til en 

snak, selvom der lige nu ikke er mange 

ord i de teenageramte drenge. 
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På den røde løber til Zulu Comedy Galla 2012 i 

Operaen. Foto: Camilla Rønde 

Den prioritering har han ikke fra 

fremmede. Hver lørdag går en kvinde i 

Aalborg-forstaden Gistrup rundt i sit 

hus og tænder radioer. Hun tænder 

den i stuen, den i køkkenet og den på 

badeværelset, så hun kan høre sin søn 

byde lytterne velkommen til ’Mads og 

Monopolet’. 

Selvom Mads Steffensen efterhånden 

er blevet en grandvoksen mand, 

modtager han næsten hver lørdag en 

sms fra sin mor med roser for dagens 

program. 

 

- Mine forældre er bare så skidestolte 

af mig. Det kan jeg godt lide. Jeg bliver 

ked af det, når jeg hører om forældre, 

der ikke er på den måde, siger han, der 

arbejder målrettet på at kunne sende 

sine børn ud i livet med samme solide 

opmærksomhed i bagagen, som han 

har fået med hjemmefra. 

- Mine børn skal vide, at de bliver set 

og taget alvorligt. De er elsket, og det 

får de at vide. Det er ikke alle, der gør 

det. Det er synd. Forældre skulle tage 

sig sammen, sukker han. 

Mads Steffensen har taget sig 

sammen. Han er blevet ‘ret god til at 

balancere sin tid’.  

- Med tre børn, to programmer og én 

hustru, er det hele lidt af en logistisk 

øvelse. Det er jeg meget bevidst om, 

siger han, der øver sig i at sige nej - 

bare nogle gange.  

Mads Steffensen øver sine tekster inden 

udsendelsen. Han var vært på ’Aftenshowet’ fra 2007 

til 2011. Foto: Jeppe Michael Jensen 

Tidligere led han af den opfattelse, at 

et nej krævede en virkelig god 

forklaring. Men egentlig skal der ikke 

så meget snak til. 
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Han har lært med myndig stemme blot 

at konstatere: 

- Tak for invitationen. Det kan jeg 

desværre ikke! 

 

 

 

 

Blå Bog 

Født i 1970. 

Opvokset i Aalborg forstaden Gistrup. 

Dansk radio- og tv-vært kendt fra P3-radioprogrammet ’Mads 

og Monopolet’ og ’Aftenshowet’ på DR1 (2007-2011).  

Vært på DR’s ’Kender du typen’. 

Har netop sagt ja til at stå i spidsen for en ny omgang ’Her er dit 

liv’. 

Med mellem 600.000 - 700.000 lyttere hver lørdag er ’Mads og 

Monopolet’ et af DR’s mest populære radioprogrammer. 

Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1997. 

Fik i 2006 ’Radioprisen’ og i 2009 Ekstra Bladets pris ’Den 

Gyldne Mikrofon’ og i 2011 en Zulu Award for ’Mads og 

Monopolet’. 

Gift med Marianne Foldberg Steffensen, som han har tre sønner 

på 8, 12 og 15 år sammen med. 

 


