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rolleliste

De nygifte og deres familie 
Helene Sandholm, 40 år, tandlæge, tyndslidt optimist med spirende 

eksem og hang til hvidvin
Mads Kjærholm, 41 år, identitetssøgende cafeejer og Helenes nye 

mand

Deres fælles barn 
Hugo, knap 1 år, et lille pus født med sjove fingre og tæer

Børnene fra tidligere ægteskaber 
William, 16 år, teenager med stort T
Gustav, 9 år, følsom gut med tics og Minecraft på iPad’en
Karl, 3 år, modig lille børnehaveknægt 
Katrine, 4 år, Mads’ egenrådige Ronja Røverdatter 

Mormor
Jytte Pedersen, 70 år, Helenes mor, småalkoholisk pensionist, som 

døjer med lungerne 

Ekserne og deres familie
Bjarke Sandholm, 47 år, Helenes eksmand, skrupforelsket livsnyder og 

ny medhjælper i Mads’ cafe
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Gladys Naa-Kwaama Ubekile, 32 år, heksedoktor fra Ghana, Bjarkes 
kæreste, og en ørn til afrikanske specialiteter 

Rose, 4 år, Gladys’ datter med et virvar af rastahår 
Benedicte, Bjarke og Gladys’ lille nye

Ernst Sandholm, 67 år, Bjarkes far, en militaristisk aristokrat 
Ingelise Sandholm, 65 år, Bjarkes mor, en hvirvelvind af silketør-

klæder

Luci-Anna, 34 år, gravid kunstnerinde og Mads’ ekskone
Puk, 33 år, gravid håndværker, kæreste med Luci-Anna
Dandaneleona og Mi, Luci-Anna og Puks to små bebser, et sædmix af 

Jan og Theis

Magna Kjærholm, 62 år, Mads’ mor, psykisk handicappet og meget 
smøgtrængende

Kollegerne
Thorkild Hansen, 54 år, tandlæge, yderst høflig og nobel gentleman 
Hjørdis Johannsdottir Hansen, 52 år, clairvoyant og stenhealer, gift 

med Thorkild 
Lillian Jessen, 45 år, supernysgerrig receptionist, og katteelsker
Theis Schmidt-Sørensen, 31 år, tandlægeassistent og kommende far 
Jan, 49 år, scenograf, også kommende far og kæreste med Theis
Celeste Jacobsen, 26 år, sexet tandlægeassistent og Paris Hilton-

wannabe

Vennerne
Iben Bang-Kjældgaard, 38 år, kostumier på Det Kongelige Teater og 

altid frisk på en Baileys 
Jacob Bang-Kjældgaard, 37 år, pædagogmedhjælper og 

 Viagra-afhængig 
Bertha, 8 år, truntepige med glasklar korstemme
Alfred, 4 år, en værre pilfinger 
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Emil, 43 år, Mads’ bedste ven og bjergbestiger 
Sølvvig, 39 år, jenten, som kvidrer på nynorsk, gift med Emil 
Håkon, 4 år, adoptivbarn fra Vietnam, opkaldt efter den norske konge 

De nye bekendtskaber
Henrik, 40 år, Helenes ungdomskæreste og en kloning af Crocodile 

Dundee

Tanja Maj Hvasbye, 34 år, stenrig, feminin butiksindehaver med 
smukke øjne

Niels Hvasbye, 39 år, politisk aktiv levemand, gift med Tanja Maj 
Christian, 3 år, Tanja Maj og Niels’ søn

Amor, 24 år, smilende filippinsk au pair hos Tanja Maj og Niels

Leif Davidsen, 66 år, chauffør med en lidt skidt situationsfornem-
melse

Tonny Poulsen, 31 år, energisk rejseguide med pumpede røvbalder 

Micklos, 48 år, Lillians græske og veludrustede elsker
Katharina, 42 år, Micklos’ kone, og scooterkørende sladretaske 

Inger Moesgaard Jensen, 58 år, et anmassende festfyrværkeri på 100 
kilo

Verner Moesgaard Jensen, 60 år, under tøflen og gift med Inger

Mormor Jyttes barndom
Hans, Jyttes ludfattige og utilregnelige far
Petrine, Jyttes knuselskelige mor
Søren, Jyttes stolte storebror 
Viggo, næstældste storebror
Holger, tredjeældste storebror, stum på grund af iltmangel under 

fødslen
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Jytte, forkuet lille skabning
Irma, lillesøster med lyse krøller og smilehuller
Agnes og Jette, de små tvillingepiger

Therkelsen, empatisk huslæge med blødt hjerte og ben i næsen

Krum-Sørine, krumrygget jordemoder med voksende pondus 
Karen, den gamle jordemoder

En meget søvnig præst

Friedrich, ung tysk soldat med hjemve 
Dieter, den skarpskårne soldat
Byldefjæset, Rolf og en del andre tyske soldater

Birollerne
Et virvar af folk i Københavns Lufthavn
En delegation af muskuløse håndboldpiger og andre flypassagerer
Stewardesse 1, overmalet med toldfri makeup
Stewardesse 2, forurettet sippe
Gruppe-Frank
En broget femteklasse med eleven Helle i front
En knap så dygtig optiker fra Herning
En yndig græsk rengøringsassistent med en veldrejet bagdel 
En tjener i udtrådte stofsko og fez
Gæster i den græske restaurant
Poul og Charlotte, deres to børn og golden retrieveren
Margrethe, psykolog på Rigshospitalet
En kæde af dansende græske mænd
En græsk trup med tallerkner
En flok danskere i resortet på Korfu
Jennifer, Rolf og Sienna Mary fra Tasmanien
HKH Kronprinsesse Mary
Carol, som blev bidt af en haj
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En tyk, hjemmepermanentet ekspedient
En tante fra garnbutikken i Herning
En gammel dame fra genbrugeren
Helmut og Birgitte og andre flypassagerer
En sygeplejerske fra Rigshospitalet
En høj ekspedient i hønsestrik
Janus Bonde, en ung overlæge
En gråhåret ældre sygeplejerske
En klam mand på Halmtorvet
En handlet sort kvinde
En lavbenet pimp
Spisende gæster i PH Cafeen
Et mylder af mennesker til et outlet
Et kummerligt klientel af junkier
En antastende fyr i hættetrøje
En hob af gæster i Cafe O´s
Et chokeret ældre ægtepar i S-toget
Vivi, sidekammerat med voldsom onanitrang
Vivis far, en brovtende karl
Tante Givse og hendes tre børn: Ulla, Susanne og Kim
Lille Hanne med det dårlige hjerte
Kvinder i pangfarver og mænd med businesslook på Custom House
En læspende tjener, andre tjenere og bartendere på Custom House
Gustavs hornbebrillede klasselærer og alle eleverne
Penelope-Mia og de andre unger fra Blå stue
En tyk og tandløs indehaver af Haunstrup Dyrepark
En emsig kone og en sygehjælper på røntgenafsnittet
Anna og Martin, forældre til lille-Elias
Pædagoger og medhjælpere fra Karls børnehave
Godtfolk på Svanemøllen Strand
Leifs alkoholiske datter, Monika, hendes mand og unger
Otte tandlægestuderende
Menigheden i Frihavnskirken
Et lysende pigekor med tilhørende korleder
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En sej og skøn kvindelig præst
Anette, aftenvagten på Rigshospitalet
Frederik, en brandskadet lille dreng, og hans mor
Dagplejemoderen Hanne
En sygeplejerske på opvågningen på Rigshospitalet
Et spøgelse med pels
En taxachauffør med tålmodighed
En sut på et værtshus
En liderlig mand i Skelbækgade
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