
Inspektøren 
Af Katja Muspelholm, MA i Historie ved KU 

 

Under navnet ”Inspektøren” i samtiden, var formanden for 
Nationalmuseet en mand af særlig støbning. Besværet med at 
kortlægge hans liv ligger knapt så meget i at opdrive kilder, 
som i at sortere i et hav af kilder. 

Visse af kilderne indeholder historier som man nu betragter 
som åbenlyst forfalskede. Som f.eks. da han angiveligt, under 
en af hans mange ture i Afrika, forsvarede sin negertjener mod 
en løve, ved at synge ”Der er et Yndigt Land” højt nok og med 
en sådan overbevisning at løvens hjerte eksploderede. 

Det efterlader os dog stadig med en mængde mere sandsynlige 
historier, men tilsammen virker de lige så usandsynlige. 
Inspektøren var givetvis ekstremt velhavende, men det er 
tvivlsomt at han ejede både Carlsberg Bryggerierne, Tivoli, 
store dele af den Danske Flåde (bl.a. Fregatten Jylland) og 
desuden stod for at finansiere hele Europas udvikling af 
luftskibe. 

Vi ved med sikkerhed at Inspektøren tjente sin tid som soldat i 
den Første Slesvigske Krig og hans indsats var afgørende for 
Danmarks sejr. Der er bred enighed blandt historikere om at 
Inspektørens indsats sørgede for en række sejre så afgørende, at 
de er kraftigt medvirkende til Danmarks overmod i 1864. 
Hvorfor han ikke medvirkede i denne krig er et mysterium, 
men kan muligvis forklares af en række kilder, der hævder at 
han var i Kina. Kilderne går dog så vidt som at hævde at han 
slog Kejser Xianfeng i sværdkamp på toppen af den Forbudte 
By i et stormvejr. Kejser Xianfeng døde i 1861 ifølge kinesiske 
kilder, under mystiske omstændigheder. Kilderne anses af 
denne grund for upålidelige, men forklarer dog fraværet i 
1864. 

Jeg vil dog anbefale kolleger at sætte sig ind i samtlige kilder, 
da det fra tid til anden er god læsning. Historien om hvordan 
Inspektøren slår borgmesteren af Malmö i gulvet med 
Tordenskjold’s skjold, eller hvordan han skyder den kriminelle 
Hertug af Bovel med pilespidser gravet op fra vikingepladserne 
i Trælleborg er en læsning værd. 

Det ved vi med sikkerhed 
Som ejeren af Nationalmuseet havde han adgang til alt fra 
vikingespyd til krumsabler. 

Ejede kun halvdelen af folketinget. 

Har vundet europamesterskabet i moustache, over personer 
som Otto von Bismarck og den Russiske Zar. 

Havde en speciel evne til at kæmpe meget dramatiske steder, fx 
toppen af tårne osv. 

Det siger enkelte kilder 
Kvalte en tysker i sine fornemme guld-broderinger. 

Brugte medaljer og monokler som improviseret kasteskyts. 

Nedskrevne citater 
Mens han kneb en tåre; ”Dansk Ære… det fineste man kan 
opnå i dette dødelige liv…” 

”Blev du trænet af Quartermain?! – Jeg trænede Quartermain!!” 

”Jeg vil ydmygt sige: Kun Kongen kunne gøre det bedre!” 

”Det minder mig om dengang i ’59…” 

Effekter 
• Haglgevær skjult i stokken, under diamantknappen 
• Kongelig sabel 
• Forgyldt musketpistol 
• Våd søndagsberlinger 
• Skarpsleben monokel 
• … 



Inspektøren 
 



Bokseren
Af Jens-Peter Krogen, Historieforsker ved Nationalmuseet 

 

Han kom fra en lille gård uden for Skævinge, hvor de som 
landets eneste gård holdt en bestand af grønlandske 
moskusokser. Han citeres senere for at dyrene var en vigtig del 
af hans opvækst og træning. Efter eget udsagn brugte han og 
hans far (eller ”Papa” som han selv omtalte sin far) okserne 
som modstandere i deres træning af brydning. 

Hans navn er tabt i historien, men han havde tilnavnet 
”Bokseren”. Få navne ville have været mere passende. Jeg har 
bestræbt mig på en kildekritisk tilgang til manden, men det er 
svært at adskille fakta fra ren fiktion. 

Af de fantastiske, men faktuelle, historier vil jeg gerne 
fremhæve historien om De Sibiriske Tigere, en gruppe 
Russiske lejesoldater og elitekriminelle, der blev udvist af 
Zaren for at drikke for meget vodka og være alt for 
hårdhændede ved bønderne i Rusland. De ankom til 
København men inden længe havde de altså tiltrukket sig 
”Bokserens” opmærksomhed. Han inviterede dem til en ærlig 
boksekamp i ringen, men efter at han slog de to største 
medlemmer, Boris og Kalashnikov, i gulvet, gik resten af 
gruppen på ham samtidigt. Her begynder kilderne at virke 
utroværdige. Klaus Bodenkopf (1884) skriver at ”Bokseren, til 
alles store fornøijelse, afviste russernes knive med hans spændte 
og gjanske enorme mavemuskler, som var de gjort af stål!” En 
anden kilde mener at have set ham halshugge en af russerne ved 
at nikke en skalle. Kampens detaljer til side vandt manden vi 
nu kender som ”Bokseren”. 

For at forstå omfanget af den respekt og ærefrygt han nød fra 
folkene i sin samtid, må man også kende til en række historiske 
kilder, der uden tvivl er opdigtede fantasier af letpåvirkelige 
borgere. Min personlige favorit er fra hans tid i Den Kongelige 
Livgarde, hvor han tjente som sergent, men senere blev 
afskediget pga. ”urolig og upassende opførsel”. Det hænger 
sammen med at han, da han fandt ud af at en overordnet var 
svensk spion, kastede forræderen hele vejen igennem muren på 
Kastellet. Da han skulle stå skoleret for Kongen selv bød han 
Kongen på en pibe tobak og en øl på det lokale værtshus og 
opfordrede til at ”lade sket være sket, Hr. Konge”. 

Det ved vi med sikkerhed 
Var glad for sin far, som han altid kaldte ”Papa”. 

Var mesterskytte med et haglgevær. 

Kendte alle værtshuse i København, undtaget Vinhuset, der 
kun serverede franske vine. 

Det siger enkelte kilder 
Havde en rullekanon gemt i hans store skuldersæk. 

Rev tøjet af en forbipasserende adelssøn med de bare næver, 
fordi han virkede for blød. 

Nedskrevne citater 
”Vent et øjeblik…” Der går lang tid… ”Nej. Det giver ikke 
mening. Klap i, skipper Fryns” 

”HAH! Det kræver en pibe tobak!” 

”Hvalformede skidtfisk-kaptajner, lusede sejlstrygere og 
kahytknolde! Spolerede parfumerede fløjlsstativer! 
Overskægsamatører!” 

Effekter 
• En proper næve 
• Et speciallavet haglgevær, der passer til hans enorme 

størrelse, på størrelse med mindre kanoner 
• Farfars gamle morgenstjerne 
• Hår på brystet – altså virkeligt meget 
• … 



Bokseren 
 



Svensken 
Af Cæsar Anakin Forinus Jensen, 2. g, Ollinge Gymnasium 

 

Jeg ville egentlig ikke skrive denher opgave, men nu er opgaven 
faldet på mig og jeg vil forsøge at komme til bunds i sagen. I 
det mindste har jeg lidt øl til at hjælpe mig på vej. Tak, hr. 
lærer. 

Det drejer sig om den totale forvirring der er i brugen af ordet 
”Svensken” i løbet af de sidste mange århundreder af Dansk 
historie. I det 19. århundrede ser det altså ud til at ordet 
referere til en helt bestemt gruppe svenskere i og omkring 
København. Folk var jo lidt dumme og sådn, så de kunne 
sikkert ikke bruge flertal. Det er sgu dumt at vores sprog hele 
tiden skal ændrer sig så meget. Det er jo ikke til at finde ud af. 

Nå men altså ”Svensken” på det tidspunkt var ifølge nogen en 
gruppe svenskere, der desserteret (?) til Danmark fordi de 
havde fundet en øl. Nogen skrev så at der var uendeligt meget 
øl i den flakse, men det må være løgn. Men altså de her 
”Svensken” besluttet sig for at en ad dem skulle bære flasken 
ad gangen. De gik så amok i kbh eller noget. Øl-flasken var så 
også magisk så udover at vær uendelig var der altid en ny 
svnsker til at ta den hvis den anden svensker døede. 

Det er jo en idiot der har skrevet de her historiebøger men jeg 
da enig i øl smager godt! hey, der minder mig om dengang jeg 
var i svergie for at drikke og de har sådan noget pis øl. sgu ikke 
en overaskelsee at de ville her til! 

Så måske var de nogen af de klogste svensker når jeg tænker 
over d. øl her kan man hvert flad bli fuld af. 

han snakked så en eller an type svensk der var meget dansk-
agtigt så d andre sevnsker ku ik li ham og han gik totalt amok. 
altså dem ALESAMMEN. han var jo sygt mange. 

HAHAHa der en der skriver her at man ku kaste ølen vor som 
helst og så villeder altid vær en ny svensk. han øh de kun 
forduse den øl fuck det vildt!!!! lærer det totalt sygt. 

men øl er os ret crazy hahaha! jeg håber d var en go opg. 
SKÅL!!!!!!!!!!!!!! 

Det ved vi med sikkerhed 
En eller anden svensker fandt en magisk håndbajer, der aldrig 
løb tør for øl, og Svensken deserterede kort efter fra den 
svenske hær for at have det rart i Danmark. 

Det siger enkelte kilder 
Brugte en hel kamp på at banke sagesløse forbipasserende, 
fordi han i en brandert ikke kunne se forskel på fjender og 
tilfældige. 

Sænkede et skib ved at nok svenskere døde på det, til at det 
sank under vægten. 

Nedskrevne citater 
”Hva i faen…” 

”Jag var så skit-full i går. Oh, takk Gud!” 

”Nei, jag vil bara knulla” 

”Au, satan, au!” 

”Urgh…” og så døde han. 

Speciel regel 
Svensken kan dø i tide og utide. En anden svensker tager hans 
plads når det er belejligt (fx når svensken skal gøre noget). Der 
er uendeligt mange gemt i kulissen, så fyr løs! 

Effekter 
• Dårlig musketriffel 
• Dårlig bajonet 
• Dårlige venner 
• Dårligt svensk 
• … 

Antal omkomne svenskere:___



Svensken 
 

 



Indvandreren
Af Lilja Grøn Baudelaire, PhD, Center for 
Menneskerettigheder 

 

Vi kan tage inspiration fra en kvinde i 1800-tallet i Danmark, 
der dengang blev kendt som ”Indvandreren”. Hun 
demonstrerer tydeligt hvordan indvandrere og kvinder i hele 
den menneskelige historie har forsøgt at bryde med det 
mandsdominerede samfund. De tilbageværende kilder tegner et 
portræt af en enestående kvinde, men mange af kilderne har 
uden tvivl opdigtet store dele af hendes historie. Det er fx 
usandsynligt at hun stod for at bygge Vor Frue Kirke af sten 
fra Jesus’ fødested i Betlehem, og at hun slog fyrre-tyve røvere 
(under ledelse af den kriminelle ”Ali Babashak”) ihjel med de 
bare næver i Næstved, i sommeren 1872. 

Hun er berømt for at være den første kvinde i Danmark, der 
gik i bukser til dagligdag og gentagne gange blev forsøgt 
anholdt for det. Det blev endnu værre, da hun droppede 
bukserne og gik ned gennem strøget i røde strømper og skørt 
nogle år senere. Igen ser vi i kilderne en tendens til at pynte 
rigeligt på historien: Ifølge hovedkilden sparkede hun den 
første politibetjent, der prøvede at anholde hende, ind over 
muren til Tivoli og ind i toppen af ballongyngen. En af 
kilderne går endnu videre og fortæller hvordan hun, efter at 
have røget khat samme dag, blev overfuset af N. F. S. 
Grundtvig – og gav ham en lussing der rev den ene halvdel af 
hans skæg af. 

Hun var også grundlægger af det slang-sprog moderne Danske 
indvandrere bruger. Ord som ”Perker” og ”Wallah” dukker op 
i andre Danske tekster i hendes samtid. 

Hun er ganske enkelt et overset kapitel i Dansk historie og 
selvforståelse, og det er ærgerligt at der er så få kilder, hvoraf 
endnu færre er troværdige. Tag, som endnu et eksempel, 
hendes rolle under Christiansborgs brand i 1884: Kilder 
beskriver hvordan hun dansede mavedans for Folketinget og 
det fik temperaturen til at stige så meget at det antændte 
branden. Det er åbenlyst at kilden jo ikke fortæller sandheden, 
men det lader os vide at hendes påvirkning af samfundet var 
enorm! 

Det ved vi med sikkerhed 
Kunne et eller andet tai-jutsu-kwondo-te. Hun sparkede i hvert 
fald som en hest eller tyve. 

Stammede fra et sted i Persien eller Mellemøsten, men det 
præcise område er ukendt. 

Dansede mavedans så fuglene sang. 

Det siger enkelte kilder 
Var tæt på at pløkke Grundtvig fordi han var en gammel, 
forstokket mand. 

Hadede når folk mindede hende om hendes fætter. 

Mænd faldt nogen gange for hende i de mærkeligste 
situationer, fx den jyske havnearbejder, der kom til at skyde sig 
selv i foden fordi ”hun så jo så sø’ u’!” 

Nedskrevne citater 
Mens hun formede hånden som en pistol mod hendes hoved 
”Wallah, jeg sværger, du’ blæst, mand!” 

Mens hun sparkede en fjende ned i en brønd ”This. Is. 
Ama’r!” 

”Fuck dig, jeg sender dig i en kasse til Mekka med en gris!” 

Blev såret i en kamp, løb ind på en læges venteværelse og råbte 
”Gi’ mig jeres saft og kage!” hvorefter hun tog det hele. 

Effekter 
• En gigantisk riffel 
• Snabelsko 
• Uendeligt lager af krumsabler til at kaste med, 

jonglere med, balancere på toppen af… 
• Røde strømper 
• Eksotiske parfumer og make-up 
• Sjaler og en burka, der ligner en ninja-dragt 
• … 



Invandreren 
 



KONGEN!!! 



H. C. Ørsted 



Mål: Right Honorable British Judge 

Jag ham! 
Tving ham udenfor! 

Rul: 12+ 

 

Afvæbn ham! 
Fratving ham hans våben! 

Rul: 12+ 

 

Isoler ham! 
Dræb hans sekretær! 

Rul: 10+ 

 

Dræb ham! 
Giv ham nådestødet! 

Rul: 14+ 

 

Niveau 2 (løs alle ovenstående mål) 

Stop hans taxi! 
Han slipper ikke! 

Rul: 10+ 

 



Mål: Preussisk Robo-Bismarck 

Konfronter ham! 
Tving ham op i et hjørne! 

Rul: 12+ 

 

Niveau 2 

Stop ham! 
Stop Robo-Bismarcks onde 

tysker-tog! 
Rul: 10+ 

 

Dræb ham! 
Pas på eksplosionen! 

Rul: 14+ 

 

Niveau 3 

Knæk ham! 
Skyd efter benene! 

Rul: 12+ 

 

Svæk ham! 
Sæt hans el-generator ud af 

spillet! 
Rul: 12+ 



Mål: Den Lede Lord Admiral Nelson 

 

Invader ham! 
Kom ombord på hans onde 

skib! 
Rul: 12+ 

Afvæbn ham! (igen?!) 
Tag hans… arme! 

Rul: 12+ 

 

Niveau 2– Nelson får fangearme! 

Afvæbn ham! 
Tag hans våben! 

Rul: 10+ 

 

Dræb ham! 
Af med hovedet! 

Rul: 12+ 

 

Niveau 3 – Nelson spyer ild, bliver kæmpestor og får 4 hoveder! 

Sænk ham! 
Ødelæg hans skib! 

Rul: 14+ 

 

Fornærm ham! 
Afledningsmanøvre, der 

altid virker på briter! 
Rul: 12+ 

Dræb ham! 
Af med hovedet! 

Rul: 12+ 

 

Dræb ham! 
Af med hovedet! 

Rul: 12+ 

 

Dræb ham! 
Af med hovedet! 

Rul: 12+ 

 


