
Julie , Klemens faster

Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget 

lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for at få ham 

tvangsfjernet. Julie holder af Klemens , men ved også godt at det er en fandens stor opgave at få 

lappet alle sårene. Derofr har hun har set det som nødvendigt at sætte nogle regler op for Klemens, 

selvom han ikke har været det mindste vant til det. 

Note til dig som spiller: Klemens har ikke fortalt de andre at hans faster er lesbisk og i registreret 

parforhold. Det er dit ansvar som spiller at det kommer ud på det rigtige tidspunkt, hvis Klemens' 

spiller ikke selv får det frem.

Hvordan har Julie sørget for at Klemens blev tvangsfjernet?

Forslag til spilleren

 -Bureaukratisk manipulation

 -Velmenende sagsbehandler i Aalborg

 -Trussel om at gøre en sag ud af det i pressen

Maria, Julies hustro

Maria er gift med Julie og det tætteste Klemens nogensinde har været på en mor. Hun er egentlig 

udannet og arbejder som elektronikingenør, men har også voldsomt meget menneskekundskab.  For 

hende er Klemens blevet den søn hun aldrig havde overvejet eller tænkt på om hun skulle have,  

men han betyder meget for hende og hun er der for ham uanset hvad. 

Martin Lauritsen, Kathrine og Camillas far

It-chef for Storstrøm amt.. Bor i Marielyst 12,5 km fra Nykøbing Falster. Har Camilla og Kathrine 

cirka hver anden weekend. Sød, afslappet og en god far, der dog fik knust meget af troen på sig selv

efter skilsmissen. 



Lisbeth Knudsen, Kathrines og Camillas mor

Camillas og Kathrines mor. Lisbeth er advokat og godt på vej til at blive partner i det advokatfirma, 

hvor hun arbejder. Hun er uhelbredelig arbejdsnarkoman, der er god til at ignorere hvordan hun 

reelt set har det. Derudover har hun dårlig samvittighed over at hun fik gennemtrumfet skilsmissen 

og hvordan den forløb. Derfor kompenserer ved at give hendes døtre frie tøjler når de skal købe tøj 

og at betale deres motorcross-udstyr.

Marianne Jørgensen, klasselæreren

Spillederrolle. Har et lidt blandet forhold til de 5 spilpersoner. De har allesammen positive sider, 

men de skaber også ofte problemer ift hendes undervisning. 

-Hvor gammel er Marianne?

-Hvilke fag underviser hun i?

Søren Westerberg, Lukas' far

Søn af en københavnsk jazzmusiker, der tog lidt for meget syre og ikke var der specielt meget for 

ham. Han ville egentlig genre have været der mere for Lukas, men løb ind i noget stress, som han 

ikke kunnet tage sig sammen til at gøre noget ved. Sørens far er ansvarlig for at Lukas går så meget 

op i at spille klaver. Arbejder som bogholder og spiller golf med Louise.

Louise Isholdt , Lukas' mor

Arbejder som bogholder. Lukas har ikke sin arrogrance fra fremmede, hvilket er tydeligt fra hans 

mor. Ligesom hendes mand er hun bogholder og nok også reelt bedre til det end ham.. Hun holder 

af både sin søn og mand, men er bange for at vise sårbarhed, især til folk hun lige har mødt. Spiller 

golf med sin mand. 



Mathias Isholdt Westerberg, Lukas' storebror

Mathias er 2 ½ år ældre end Lukas og går i gymnasiet med en plan om at blive læse noget med kemi

bagefter. Han går op i at være spejerleder, kæresten Karen og i at være en lidt for glad gut med 

overskud, selvom hans tålmodighed en gang imellem svigter overfor hans surmullende lillebror. 

Han er dog i praksis nok Lukas' største støtte udenfor vennekredsen. Han synes forældrene er lettere

kedelige, men han har ikke gidet gøre reelt oprør imod dem.

Jonas Carstensen, Michaels far

Enkemand efter Vibeke. En ensom type, der stadigvæk slås med sorgen og ikke mindst tvivlen om 

han er en god far for Michael. Forsøger at holde hele det kørende ved at date en del.

-Hvad er det ved Jonas som gør at han har nemt ved at date?

Lise Vissing, Michaels fars kæreste

Kæreste med Michaels far, Jonas Carstensen. En velmenende type, der ikke lige fatter hvad type 

person Michael er. Underviser i engelsk på gymnasiet. 

Vibeke Dahl, Michaels mor

Døde af kræft i 1994. Optræder kun i flash-backs.

Anne Dahl Carstensen, Michaels søster

Læser biologi i København. 4 år ældre end Michael. 

Kristian "Krede" Berg, ejer af den lokale pladeforetning

Kristian kender alle karakterne perifært. Han er en afdæmpet glad type i slutningen af 40'erne, der 

nyder de unges entusiasme og ikke mindst hvor mange penge de lægger i hans forretning.  



Andre elever

Anja Baarsby 

Glad kommende lokal skønhedsdronning. Er karismatisk og er voldsom pæn, men mangler i meget 

høj grad situationsfornemmelse. Er ikke altid lige dum og mener det godt.

Jenny Grønning 

Tidligere veninde med Camilla og Kathrine. Spiller håndbold for sjov og nyder livet. Egentlig sød, 

men bærer nemt nag. 

-Hvorfor holdt hun  op med at være deres veninde?

Helene Rasmussen

Intelligent "pæn pige". Går til ridning og synes at Lukas er irriterende. Som følge af det er alle som 

hænger ud med Lukas irriterende. 

-Hvorfor synes hun at Lukas er irriterende?

Martin Thomsen

Fodboldsspiller og -entusiast. Støber kuglerne og lader andre affyre dem. Ikke så smart som han 

selv går og tror, men er til gengæld lidt af en bølle. 

-Martin er ofte efter Michael. Hvad mener Martin at Michael har gjort forkert?



Kenneth Bak Jensen 

Spiller fodbold med Martin. Noget smartere og en kende mere intolerent. Ville egentlig være 

interesseret i både Kathrine og Camilla hvis det ikke var fordi at de skilte sig så meget ud fra de 

andre tøser. 

Steffen Holm

Flittig, flink og dygtig elev med let begrænset kapacitet for selvstændig tænkning. Håber på at 

kunne blive læge engang. 

-Hvad skete der imellem ham og Klemens som gør at han bryder sig så lidt om Klemens som han 

gør?

Klemens fortid i Aalborg

Jonas Jensen 

18 år gammel med for stort et hash-forbrug og for få penge. Synes Klemens er okay når han er 

skæv.

Daniel Schmidt

17 år gammel. Har for lange fingre og for lidt at lave. 

Johanne Fisker

36 år gammel. Køber og sælger lidt af hvert. Venlig, men har ingen skrubler. 
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