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Sommeren 1941
 - Det er os en stor fornøjelse at byde velkommen til ’Badehotellet’s 
ottende sæson. En sæson, der er blevet skrevet og optaget, mens 

verden har været i en epidemisk undtagelsestilstand med, hvad der-
af følger af chok og ængstelse og afsavn. Det har ikke været svært 
for os at leve os ind i, hvordan det har været at være dansker i mid-
ten af en verdenskrig, sommeren 1941. Her er gæsterne dog trods 

tyskernes tilstedeværelse taget på ferie, og som Edward Weyse 
siger: ’Hvis bare vi lader som om, de ikke er der, så er de der ikke’.
Det ubekymrede ferieliv ligner altså sig selv, og stamgæsterne og 
personalet forsøger på bedste vis at få det til at glide. Det er blot 

hotellets værtinde Amanda, der ikke kan sove roligt om natten. For 
hvornår kommer gæsterne til at mærke de nye naboers nærvær? 

Så med tyskerne, der er rykket tættere på, har vores glade serie om 
ferie eller fortrængning fået en ny tone. Kan det lykkes at blive ved 
med at holde den virkelige verdenskrig på afstand, eller ryger det 

hele i luften til sidst? 

God fornøjelse,
Hanna Lundblad og Stig Thorsboe

Se med fra mandag 1. februar 2021 klokken 20.00 på TV 2 PLAY 
og TV 2, når ‘Badehotellet’ er tilbage med en ny sæson.

Du kan se de syv første sæsoner af ‘Badehotellet’ 
på TV 2 PLAY



De nye naboer
Det er sommeren 1941. Det er over et år siden, Hitlers tropper 

besatte Danmark, og et liv med rationeringsmærker, vareknaphed 
og tyske soldater i gadebilledet er for længst blevet hverdag. 
Så da hotellets værtinde Amanda fortæller stamgæsterne, at 

tyskerne har beslaglagt nabohotellet og nu kun befinder sig en 
kilometer nede ad stranden, afholder det dem ikke fra at pakke 

kufferterne og komme, som de plejer. 

Som Edward Weyse udtrykker det: ’Hvis bare vi lader som om, de 
ikke er der, så er de der ikke’. Men så nemt går det ikke. Tyskerne på 
nabohotellet lader sig på ingen måde overse, for der foregår hem-

melige ting derovre, hvilket kræver afspærring og 
begrænsning af gæsternes adgang til stranden. 

Hvis den skal lettes, må der gives indrømmelser den anden vej, så 
pludselig må det lille hotel tåle, at tyske soldater dukker op og for-
venter servering. Under et sådant besøg bliver et par af gæsterne 

uforvarende vidne til en tysk sergents voldsomme afstraffelse af en 
ung menig. 

Men det er heldigvis ikke en sag, man behøver blande sig i. Det er jo 
et internt tysk anliggende, og der er også en ferie, der skal holdes! 

I løbet af sæsonen må flere på det lille hotel dog irriterende nok 
sande, at den berømte danske blande-sig-udenom bliver sværere 

og sværere at praktisere, når besættelsesmagten står lige uden for 
døren.





Grosserer Madsen og fru Therese 

STAMGÆSTERNE STAMGÆSTERNE

Edward Weyse

Hjalmar Aurland Alice Frigh

Grosserer Madsen og fru Therese (Lars Ranthe og Anne-Louise 
Hassing) har fået nok af at samarbejde med tyskerne, efter de 

tvang Georg Madsen til at fortsætte byggeriet af Aalborg Lufthavn 
sidste sommer under trussel af at ville overtage datterens hotel. I 

stedet er Madsen tilbage i det danske boligbyggeri, der i disse krigs-
tider dog har vanskeligt ved at skaffe de nødvendige materialer. 

Men snart overskygges disse problemer, da Madsen og fru Therese 
involveres i en ung tysk soldats skæbne.

Edward Weyse (Jens Jacob Tychsen) er i år ankommet alene sammen med 
sønnerne Severin (Alexander Wewer Schøler) og Leander (Max Kaysen Høy-

rup) på 11 og ni år, mens man venter på, at fru Helene (Cecilie Stenspil) støder 
til. Weyse er i et svagt øjeblik kommet til at love Gyldendal at skrive sine erin-

dringer, men da den store skuespiller naturligvis ikke kan tænke og skrive samti-
dig, er arbejdet med bogen lagt på hylden, til fruen dukker op og kan tage diktat. 

Problemet er imidlertid, at fruens ankomst hele tiden udskydes, da hun må 
skjule en af deres bekendte, der af politiske årsager er på flugt fra politiet.

Hjalmar Aurland (Peter Hesse Overgaard) gik fra snak til handling 
sidste sommer, da han som en anden whistleblower røbede hem-
meligheder fra sit ministerium om tyskernes planer på skoleområ-
det. Opildnet af succesen ankommer han i år med nye opgaver og 

finder endnu engang i sit hemmelige arbejde en meget villig hjælper 
i skolefrøkenen og stuepigen Otilia.

Alice Frigh (Anette Støvelbæk) er som direktør af tobaksfabrikken plaget 
af økonomiske problemer, efter at kvindebedåreren under navnet Johan 

Ramsing (Rasmus Botoft) franarrede hende en formue sidste sommer. Da 
der pludselig helt overraskende viser sig en mulighed for at skaffe beløbet 

tilbage, lader fru Alice sig lokke. Det bliver en rejse ind i en verden, den 
pæne direktør kun med gysen har læst om i avisernes kriminalreportager.



Bertha Frigh Grev Ditmar

Fru Fjeldsø Lydia Vetterstrøm Ploug 

Bertha Frigh (Lucia Vinde Dirchsen) er flyttet hjemmefra, men har ladet 
sig overtale til at ledsage sin mor til hotellet. Det, der skulle have været 
en fredelig mor-datter-ferie suppleret af lidt lektielæsning til studen-

terkurset, bliver dog hurtigt noget ganske andet, da den handlekraftige 
Bertha kaster al sin energi ind på at skaffe sin mors tabte penge tilbage. 
Samtidig må hun bruge en del kræfter på at tilbagevise interessen fra en 

yngre arkæolog, der er flyttet ind på værelset lige overfor.

Grev Ditmar (Mads Wille) har efter pres fra sin kæreste sluttet en slags 
våbenhvile med sin ekskone, tyske Mitzi, og accepteret, at sønnen 

Wilhelm bor halvt hos hende på Frijsenholm og halvt hos ham i Køben-
havn. Ditmar har vanskeligere ved at vænne sig til, at sønnen også deler 

hus med hans mors mand, nazisten redaktør Bruun, der absolut ikke 
har opgivet at vinde kontrollen over godset.

Fru Fjeldsø (Birthe Neumann) er her også, hvilket er det bedste 
bevis på, at danskerne har vænnet sig til de nye tider. Tyskerne 

nede på Hotel Udsigten får på ingen måde lov til at forstyrre fruens 
bridgespil. Indtil de pludselig viser sig på hotellet lige for øjnene af 

hende. Så er det så sandelig tid til handling.

Lydia Vetterstrøm Ploug (Sonja Oppenhagen) er modsat søsteren ret 
ligeglad med, hvad der sker for næsen af dem. Hun er grebet af sommerens 
nationale dille: Udgravningen af Gorm den Gamles jordiske rester i Sydhøjen 

nede i Jelling. Da hotellets nye gæst viser sig at være arkæolog, kan Lydia 
ikke tro sit held. Her er den helt rigtige at plage om nyt dernedefra.

STAMGÆSTERNE STAMGÆSTERNE



Amanda
ANE, OTILIA OG EDITH

Philip Dupont Molly Andersen og Peter Andreas

Amanda (Amalie Dollerup) er på andet år leder af hotellet. Forud 
for ankomsten har hun følt sig nødsaget til at fortælle gæsterne, 

at tyskerne er rykket helt tæt på og nu kun bor få hundrede meter 
nede ad stranden. Men gæsterne er alligevel kommet alle som en, 
besluttet på bare at ignorere de nye naboer. Amanda frygter med 
rette, at den plan ikke holder, og sæsonen viser sig da også snart 
at være en balancegang mellem at holde tyskerne fra døren og få 

gæsterne til at blive.

Ane (Mia Helene Højgaard) er stuepige på hotellet og bor sammen med sin 
far Peter Andreas, Molly og sin datter Emma som nærmeste nabo til hotellet.

Otilia (Merete Mærkedahl) er fortsat skolefrøken i Skørping om vinteren og 
stuepige på hotellet nogle uger i den lange sommerferie.

Edith (Ulla Vejby) stuepige, har som altid en glad og smittende nysgerrighed 
på sine medmennesker. Det eneste, der kan slå hende ud, er Otilias belærin-

ger – eller endnu værre tyskere, hun pludselig bliver tvunget til at betjene. 

Philip Dupont (Sigurd Holmen Le Dous) er tilbage i køkkenet som 
chef-de-cuisine. Da han samtidig er Amandas ven og nærmest fortrolige, 

påtager han sig hurtigt den optimistiske rolle, når det kommer til at indgyde 
hende tro på, at gæsterne nok skal blive, selv om tyskerne er rykket tæt på. 
Mindre optimistisk ser Philip på den kamp, grev Ditmar vælger at tage med 

sin nazistiske stedfar, redaktør Bruun.

Molly Andersen (Bodil Jørgensen) og Peter Andreas (Kristian Halken) er 
hotellets nærmeste naboer på det lille husmandssted, hvor de bor sammen 
med Peter Andreas’ yngste datter, Ane (Mia Helene Højgaard), stuepige på 
hotellet, og Anes datter, Emma, på 9 år (Anna Sophia Dalsgaard-Hansen). 
Da der en dag kommer brev fra Morten og Fie, der fortsat bor i England, 

vokser et håb i Molly, da det viser sig, at brevet er sendt fra Danmark.

PERSONALE OG NABOER PERSONALE OG NABOER



Claus Villumsen Fanny Fjord

Svend Damm

Claus Villumsen (Andreas Jebro) flytter ind på hotellet i sæsonens 
første afsnit. Da de andre gæster erfarer, at den unge mand er do-
cent i arkæologi, tror de, han er kommet for at grave efter fortids-
minder, men han betror dem alle, at han skam blot er på ferie, selv 
om han ind imellem foretager lidt mærkelige telefonopringninger. 
Mødet med direktørdatteren Bertha Frigh synes at stimulere ham, 

og hendes kontante afvisninger preller ganske af på ham.

Fanny Fjord (Mille Hoffmeyer Lehfeldt) var gift med Weyse for 15 år 
siden, hvor de sammen var gæster på hotellet. Da hun i løbet af som-
meren besøger Skagen i anden anledning, kigger hun forbi og hilser 

på gamle venner. Fanny er en humørfyldt dame, der både kan muntre 
sig med pigerne i køkkenet, underholde gæsterne i dagligstuen og 

sige sandheder til Weyse, han absolut ikke har bedt om.

Svend Damm (Lars Mikkelsen) er teatermaler på Det Kongelige 
Teater og en god bekendt af Weyse og fru Helene. En farverig 

personlighed, der, hvad angår selvoptagethed, kan konkurrere med 
selv Weyse. Svend Damm lever efter det kommunistiske motto ’at 
yde efter evne og nyde efter behov’ - hvor behovet for at nyde nok 

trænger evnen til at yde lidt i baggrunden.

NYE ANSIGTER NYE ANSIGTER



Menig Botho og Menig Stefan Berger Uwe Kiessling

Sergent Kuno Schöndorff
Otto Fuchs

Menig Botho (Julius Nitschkoff) er menig tysk soldat på nabo-
hotellet. Han er brovten og dominerende og kalder sig Stefans ven, 

men det er altid på Bothos betingelser.

Menig Stefan Berger (Juls Serger) er en ung tysk menig på Hotel 
Udsigten. Han kommer fra Bremen, hvor han er sanger i den lokale 

kirke. Stefan har fastholdt forholdet til kæresten, Maria, selv om 
hun er halvt jødisk.

Uwe Kiessling (Anton Rubtsov) er tysk løjtnant og fortsat stationeret 
i Skagen. Hvor Amanda var nødt til håndfast at afvise hans tilnærmel-
ser sidste sommer, er det i år en helt anden og mere korrekt løjtnant 
Kiessling, hun møder, når hun er nødt til at bede ham om hjælp med 

at håndtere tyskerne på nabohotellet.

Sergent Kuno Schöndorff (Dennis Hermann) er tysk sergent og le-
der af delingen på Hotel Udsigten. En mand, der ikke tåler mindste 

modsigelse eller brud på de militære regler.

Otto Fuchs (Joachim Kappl) er tysk oberst. Han var Madsens kontakt 
under anlægget af Aalborg Lufthavn sidste år. Denne sommer møder 
vi atter den uforudsigelige oberst og hans danske sekretær, fru Knud-

sen (Mette Alvang).

TYSKERNE TYSKERNE



August Molin OG ALMA MOLIN Morten Enevoldsen

Redaktør Bruun OG Grevinde Anne-Grethe

August Molin (Søren Sætter Lassen) og Alma Molin (Lisa Werlin-
der) kommer tilbage som gæster på hotellet. De er blevet gift igen, 
og hr. Molin er fast besluttet på ikke at begå samme fejl som sidst 
og modarbejde fruens skuespillerkarriere. Tværtimod involverer 

han sig som aldrig før. Men hvordan harmonerer det med arbejdet 
for hr. Madsen? Det har Alma et meget nemt svar på.

Morten Enevoldsen (Morten Hemmingsen) er Mollys søn, bosiddende 
i England med sin kone, Fie, og deres lille søn. Hans indrapportering til 

englænderne sidste sommer om tyskernes anlæg af lufthavnen i Aalborg 
og englændernes efterfølgende og katastrofalt mislykkede forsøg på at 
bombe installationerne afsætter en irrationel medskyld hos Morten og 

får ham for en stund til atter at forlade familien i Newcastle.

Redaktør Bruun (Ole Lemmeke) er gift med grev Ditmars mor, glø-
dende nazist og varm fortaler for, at unge danske mænd melder sig 
til det nyoprettede ’Frikorps Danmark’ for sammen med tyskerne at 
kæmpe ved Østfronten. Han gør intet for at skjule sine planer om at 

vinde kontrol over godset Frijsenholm. Grevinde Anne-Grethe 
(Benedikte Hansen) er Ditmars mor, gift med redaktør Bruun. 

Hun er splittet mellem manden og sønnen.

GENSYN MED GENSYN MED

Arne Kokholm

Arne Kokholm (Henrik Birch) er bosiddende i Aalborg med stadig 
kontakt til Morten Enevoldsen med hvem, han deler et indædt had 

til tyskernes besættelse.



Emil Høyer

Emil Høyer (Rasmus Botoft) - Ramsing var navnet, vi lærte at kende 
ham under sidste sommer, da han franarrede fru Frigh en formue. 

Det skal vise sig, at det sidste ord ikke er sagt i den sag.

GENSYN MED

Folmer Gregersen

Folmer Gregersen (Troels Malling), den enfoldige landbetjent i Skagen, 
sørger igen i år for, at de gæster, han møder, ikke glemmer ham foreløbig.



Badehotellets locations
’Badehotellet’ bliver optaget på Risby Studiet i Albertslund. I det 

2000 kvadratmeter store studie er alle dekorationerne bygget op 
og står tæt side om side. Hvis man for eksempel står i værelsesgan-
gen og træder ind i værelse 6, er det ikke værelse 6, man kommer 

ind i, men man træder derimod ud af hotellet og ind i en af de 
mange forskellige dekorationer, der bliver bygget for at udvide 

universet hvert år.

Hver sæson kommer der nye dekorationer til, og andre må rives ned 
og gemmes, så de altid er klar til at blive stillet op igen, hvis histori-

en fordrer det.

I år er dekorationerne for eksempel udvidet med et større kontor 
på Frijsenholm, en tobaksforretning i Aalborg, en arrest i Skagen, en 

forlægning i Skagen, et sygehus og Weyses dagligstue.

Enkelte gange i denne sæson forlader holdet studiet i Risby og 
tager på udeoptagelser. I Skagen er der lavet en enkelt scene ved 

det gamle tinghus, og Græsted Station blev for en dag forandret til 
Hirtshals Station.

Alle strandscenerne er optaget i Jylland ved Klim Strand og 
Slettestrand.



MENU
Julianesuppe

Fransk spinatbudding med champignonsovs
Kirsebærtærte

Vandbakkelse med jordbær og chokoladeglasur
Kongerulle med hindbærcreme og små glade kanelmakroner

Teboller
Lagkage

Chokolade med flødeskum

Blomkål med pocherede æg
Ragout af sommerens ferskvandsfisk

Frisk frugt

Laks med asparges
Sommerbuk med flødesauce og brunede kartofler

Prinsessebudding



Musikken i sæson VIII
Det er sommeren 1941, tyskerne sidder tungt på Danmark, og alle 

forbindelser til USA er afskåret - dét USA, hvor swing-æraen er 
på det sidste, og man netop i 1941 opfinder ’bebop’ - en ekstrem 
jazzstil, som kendetegnes ved højt tempo og ekvilibristiske soli. 

Alt dette er vi af gode grunde ikke klar over i Danmark, så vi kører 
glade videre med swing, som vi efterhånden har perfektioneret 

vores egen folkelige variant af - krigsårenes danske jazz kaldes af 
samme grund ’guldalder-jazz’.

Orkestrenes besætninger er blevet mindre, for der skal spares alle 
vegne, og stjernerne - datidens Gasolin og Shu-bi-dua - er Leo Ma-
thisen, som i 1942 følger op på sidste års hit ’Take it easy’ med ’To 
be or not to be’ - og Svend Asmussen. Hvor Leo Mathisen er en jo-

vial, scatsyngende og cigarrygende pendant til Fats Waller, er Svend 
Asmussen den altid elegante, velartikulerede violinist, som gerne 
spiller sigøjnerjazz og selvfølgelig også er ekvilibrist på vibrafon.

På ’Badehotellet’ er vi inspireret af disse strømninger og føjer dem 
løbende til den originale klang, som serien har fået gennem de fore-
gående syv sæsoner for at opretholde en periodemæssigt autentisk 

tone. 

Halfdan E og Jeppe Kaas



MODEN
Vi er kommet et år ind i krigen, og man begynder så småt at genbruge sit tøj og sy 
om. Damernes 40’er-profil er blevet mere markeret med skulderpuder og rynker el-
ler læg på skuldrene. Man viser talje, og bælterne fuldender profilen. Det er næsten 
et must at have en dragt, for den giver mange muligheder. Man kan bruge jakken 
til en kjole, nederdelen kan bruges sammen med forskellige bluser, og man kombi-
nerer med forskellige accessories. På herresiden er tendensen, at har man penge 

nok og gode forbindelser til at finde stof til det, kan man få en tredelt habit eller en 
dobbeltradet jakke og måske opslag på bukserne. Herrernes profil er brede skuldre 
og vide bukser. Det bliver almindeligt at se herrer i bukser og jakke, som ikke passer 
sammen. Hvis nu bukserne er slidt op, men jakken er fin, bruger man den bare til et 
andet par bukser. Det bliver en stil, som næsten kendetegner 40’erne. 
Margrethe Rasmussen, chefkostumier



Historiske fakta

Den danske samarbejdspolitik sættes under pres, da verdenshisto-
riens største felttog, Operation Barbarossa, blæses i gang 22. juni 
1941, og 4,5 millioner soldater over en 2.900 kilometer lang front 
går ind i Sovjetunionen. Besættelsesmagten kræver, at de danske 

kommunister interneres, og der oprettes en frivillig dansk kampen-
hed. Regeringen bøjer sig og lader helt grundlovsstridigt det dan-
ske politi sætte 300 personer, deriblandt to rigsdagsmedlemmer, 
i fængsel uden sigtelse. 5.000 unge mænd melder sig til den nye 

SS-deling Frikorps Danmark.

For at frigøre mandskab til kamphandlingerne mod øst forstærker 
tyskerne befæstningen mod vest. Udover store Freya-radarer og 

adskillige meldeposter ned ad kysten udbygges kontrollen over ind-
sejlingen til Skagerrak. I Hanstholm og den norske by Kristiansand 
opsættes Europas største kanoner med en diameter på 38 centi-

meter og rækkevidde på 50 kilometer. Midt i farvandet, hvor kano-
nerne ikke kan nå ud, lægges en massiv flydespærring af søminer, 
der river sig løs i hårdt vejr og driver i land. Den hemmelige engel-
ske spionagetjeneste, SOE, er stærkt interesseret i efterretninger 

om tyskernes aktiviteter.

Samarbejdspolitikken gjorde under krigen Danmark til Tysklands 
vigtigste fødevareleverandør. Det var i begge landes interesse at 

holde ro, og i modsætning til soldaterlivet på de mange fronter blev 
det opfattet som lidt af en svir at blive sendt til Danmark. Reichs-
marken stod stærkt, så soldaterne kunne både leve fyrsteligt og 

sende indkøb hjem til deres familier: smør, flæsk, pølser, skinke, ost. 
Det kunne hidse mange danskere op. For de menige på rekruttræ-
ning blev det opfattet som en stor luksus i deres sjældne fritid at 

spise lagkage og drikke varm chokolade med flødeskum.

Befæstning af Skagerrak

SAMARBEJDSPOLITIKKEN OG OPERATION Barbarossa

FLØDESKUMSFRONTEN



Under krigen steg kriminaliteten. Ulovligt køb og salg af ratio-
neringsmærker blev sat så meget i system, at der var tale om en 

egentlig sort børs med ensartede priser ud over hele landet. Hand-
len blev organiseret af bagmænd, som stod for systematiske tyve-
rier af nytrykte rationeringsmærker, der blev fordelt ud på mindre 

hælere og sælgere på gaden. I 1941 blev politiet opmærksom på en 
omfattende sortbørshandel i Aalborg som følge af de mange tyske 

byggepladser og det store kvægmarked. Manden bag hed Svend 
Aage Hasselstrøm. I efterkrigstiden bedre kendt under navnet Ed-

derkoppen.

Besættelsen skabte en øget folkelig interesse for alt af nationalhi-
storisk værdi. Ganske som i Adam Oehlenschlägers romantiske digt 

’Guldhornene’ fra 1802 blev der studeret og gravet med flid: 
De higer og søger

i gamle Bøger
med spejdende Øje

i oplukte Høje.

Den helt store opmærksomhed samlede sig i sommeren 1941 om 
Nationalmuseets udgravning af den sydlige af de to store gravhøje 
i Jelling. Ville det endelig lykkes at finde den første danske konge 

Gorm den Gamles jordiske rester?

Udgravning af Sydhøjen

Det sorte marked



Danskernes yndlingsserie
Siden ’Badehotellet’s tredje sæson i 2016 har det været den klart 

mest sete fiktionsserie i Danmark - danskernes absolutte yndlings-
serie. I de seneste tre år (2018, 2019 og 2020) har ’Badehotellet’ 

næsten samme seertal som den næstmest og tredje mest sete fikti-
onsserie tilsammen, hvilket er ret usædvanligt og meget flotte tal. 

I de moderne seermålingers tid (siden 1992) har der ikke tidligere 
været en dramaserie, som har været Danmarks klart mest sete i 

(foreløbig) fem år i træk. Det gennemsnitlige seertal til de foreløbig 
45 episoder er 1.521.000.

Vurdering (skalaen går fra 1-5, hvor 5 er bedst)

’Badehotellet’ har siden 2015 - altså siden sæson II og i seks år - 
været den højest vurderede danske fiktionsserie med vurderingen 
4,5. En usædvanligt høj gennemsnitsvurdering, som kun seks dan-

ske serietitler har opnået i de seneste 15 år. 
I de to seneste år har ’Badehotellet’ delt førstepladsen på vurde-
ringshitlisten med andre TV 2-serier, nemlig ’Sygeplejeskolen II’ 
(i 2019) og ’Efterforskningen’ og ’Sygeplejeskolen III’ (i 2020).



CREDITS
Dansk dramaserie fra 2021

Sæson VIII

5 afsnit 

’Badehotellet’ produceres for TV 2 af SF FILM PRODUCTION i 
co-produktion med NITRAT FILM og THORSBOE & LUNDBLAD 

Forfattere: Stig Thorsboe og Hanna Lundblad
Konceptuerende instruktør: Fabian Wullenweber

Producer: Michael Bille Frandsen
Executive producere: Stig Thorsboe og Hanna Lundblad / 

Lars Bjørn Hansen
Executive producer TV 2: Pernille Bech Christensen

Fotograf: Niels Reedtz Johansen
Production design: Jette Lehmann

Komponister: Halfdan E og Jeppe Kaas
Stillfotograf: Mike Kollöffel

TV 2-fiktionschef: Katrine Vogelsang, kavo@tv2.dk, 51 56 32 20
TV 2 PR-konsulent: Line Aamand Hansen, liah@tv2.dk, 51 56 33 67

TV 2-tekstforfatter: Lone Leth-Larsen, leth@tv2.dk, 20 24 38 99

Premiere mandag 1. februar 2021 klokken 20.00 
på TV 2 PLAY og TV 2


