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Spillet i korte træk
Hjælp hinanden med at finde ud af hvem af de 7 velkendte 
Ramasjangskurke, der er den skyldige ved at finde beviser og 
undersøge spor. Prøv undervejs at gætte på, hvem der er den 
skyldige. Vinderen er den spiller, som har flest lakridspiber (point) 
ved spillets slutning. 

INDHOLD 
1 Sæt regler 
1 Spilleplade 
1 Pincet  
7 Ramasjang-skurke 
6 Skurkeprøver (dobbeltsidede) 
38 Sporkort (dobbeltsidede) 
40 Røde markører 
1 Blok med Mysteriepapir

SPILTYPE 
Børnespil
1–6 spillere 

SPILTID
Ca. 30 minutter 

Spilforberedelser 
Gør klar til at løse et mysterium sammen med Kristian og dine venner!

 Monter spillepladen som vist på billedet. Placér de syv skurke i hullerne på øverste del af  
spillepladen i tilfældig rækkefølge. Sorter Sporkortene i seks bunker. 

 Hver spiller får et Mysteriepapir og skriver sit navn i navnefeltet. Mysterie-
papiret bruges undervejs i spillet til at gætte på, hvem af skurkene der er den 
skyldige. Hvis man gætter rigtigt, vinder man lakridspiber (= point).

 Vælg sværhedsgrad. Det er en god ide at starte med de letteste prøver 
(L). Så kan I altid gøre det sværere (S), når I har spillet nogle gange. 
Sørg for at Sporkortenes sværhedsgrad passer til Skurkeprø-
vernes sværhedsgrad under hele spillet.

   Gem tre af Sporkortene! Vælg 1 fodspor, 1 lommeprøve og 1 fingeraftryk 
fra bunkerne med Sporkort. Den voksne eller en anden, som ikke er med i selve 
spillet, gemmer de tre kort. Fodsporet gemmes under en sko i entreen, 
lommekortet gemmes i en jakkelomme i entreen, og 
fingeraftrykket gemmes i børneværelset. 

Skurkeprøver (store)

Sporkort (små)

Kære detektivvenner, hjælp mig med  
at opklare et Ramasjang Mysterium!

Let = Blå sporkort og skurkeprøver

Svær: Røde sporkort og skurkeprøver
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Spilstart!
På højre side af spillepladen er vist en vejledning, som hjælper detektiverne med at 
løse mysteriet skridt for skridt. Efter en gennemlæsning af reglerne gør vejledningen på 
spillepladen det nemt at spille igen.

Bladr om til de sidste sider i spillereglerne, hvor Kristian har beskrevet alle 
de mysterier, han har brug for hjælp til at løse. Vælg et mysterium og læs 
det højt. Nu har vi fået vores detektivopgave!

Syv Ramasjang-skurke står foran os. Hvem tror du, 
er den skyldige? 

Hver detektiv gætter på, hvem der er den skyldige ved 
at sætte et kryds i den øverste række på sit Mysteriepapir under den 
mistænkte. Der skal gættes to gange undervejs i spillet. Når I gætter næste gang, er der kun 
tre skurke tilbage. Når den skyldige skurk er fundet til sidst, kan I se, om nogen af jer har gættet rigtigt og 
vinder tre lakridspiber.

Nu må detektiverne løbe ud i entreen for at prøve at 
finde Sporkortet, som er gemt under en sko, og som 
viser fodspor fundet på gerningsstedet. 

Den detektiv, der finder Sporkortet, får 
1 lakridspibe som belønning (sæt 1 streg 
på Mysteriepapiret) og får æren af at bære 
Sporkortet hen til spillepladen ved hjælp af 
pincetten (husk, at man skal være forsigtig, når 
man har med beviserne at gøre!).

GÆT PÅ 1 SKURK UD AF 
7 – vind 3 lakridspiber!

FIND OG SAMMENLIGN SYV FODSPOR
– vind 1 lakridspibe! 

    LÆS MYSTERIET
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Nu skal vi sammenligne fodsporene fra gerningsstedet med de syv skurkes sko. Tag den første Skurkeprøve (Fodspor) og læg den op 
under skurkene med den rigtige side opad. Tag forsigtigt det fundne Sporkort med pincetten og læg det på spillepladen under Skurke-
prøven. Sørg for at Sporkortets sværhedsgrad passer til Skurkeprøvens sværhedsgrad. Sammenlign Sporkortet med én skurks sko 
ad gangen. Det er en god ide at skiftes, så hver detektiv sammenligner Sporkortet med én skurk. Hver gang et aftryk på Sporkortet 
passer til et af mønstrene på en skurks sko, skal I lægge et rødt Detektivmærke i skålen under skurken.

Hvem er uskyldig og skal fjernes?        
Let (L): Når I har sammenlignet Sporkortet med alle skurkenes sko, er der én skurk, som ikke har nogen Detek-
tivmærker. Denne skurk er uskyldig og kan fjernes. Måske ender I med at have flere skurke, som ikke har nogen 
Detektivmærker – så må I kigge efter en gang til! Husk, det er vigtigt at være grundig, når man er detektiv.
      
Svær (S): Som vist nederst på Sporkortet, er den skurk, der kun har et enkelt Detektivmærke, uskyldig  
og kan fjernes. Hvis flere skurke ender med kun at have 1 Detektivmærke, må I kigge grundigt efter en 
gang til.

FIND OG SAMMENLIGN SYV FODSPOR 

AFSLUT RUNDEN: Saml Detektivmærkerne sammen og læg Skurkeprøve og Sporkort tilbage i æsken. 
Ryk de seks skurke sammen i venstre side, så der ikke er nogen tomme pladser imellem dem.   

Hvem er uskyldig og skal fjernes?         
Når I har sammenlignet Sporkortet med alle skurkenes spyt, er der én skurk, som ikke har nogen Detektiv-
mærker. Denne skurk er uskyldig og kan fjernes.

Når I har sammenlignet Sporkortet med alle skurkenes spyt, er der én skurk, som har præcis to Detektiv-
mærker. Denne skurk er uskyldig og kan fjernes. 

Tag næste Skurkeprøve (Spyt) og læg den på spillepladen. Tag et Sporkort med spyt ved hjælp af pincetten 
og læg det på spillepladen. På skift sammenligner I Sporkortet med bakterier fra gerningsstedet med de 
seks skurkes spyt. Hver gang en bakterie passer, lægger I et detektivmærke under skurken. 

SAMMENLIGN SEKS SPYTPRØVER 

AFSLUT RUNDEN: Saml Detektivmærkerne sammen og læg Skurkeprøve og Sporkort tilbage i æsken. 
Ryk de fem skurke sammen i venstre side, så der ikke er nogen tomme pladser imellem dem.   
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Hvem er uskyldig og skal fjernes?      
Når I har sammenlignet Sporkortet med alle skurkenes lommer, er der én skurk, som ikke har nogen Detektiv-
mærker. Denne skurk er uskyldig og kan fjernes. 

Når I har sammenlignet Sporkortet med alle skurkenes lommer, er der én skurk, som har præcis seks Detektiv-
mærker. Denne skurk er uskyldig og kan fjernes.

AFSLUT RUNDEN: Saml Detektivmærkerne sammen og læg Skurkeprøve og Sporkort tilbage i æsken. 
Ryk de fire skurke sammen i venstre side, så der ikke er nogen tomme pladser imellem dem.     

AFSLUT RUNDEN: Saml Detektivmærkerne sammen og læg Skurkeprøve og Sporkort tilbage i æsken. 
Ryk de tre skurke sammen i venstre side, så der ikke er nogen tomme pladser imellem dem.   

Nu må detektiverne løbe ud i entreen for at prøve at finde Sporkortet i en af jakkelommerne. 
Den detektiv, der finder Sporkortet, får 1 lakridspibe som belønning (sæt 1 streg på 
Mysteriepapiret) og får æren af at bære Sporkortet hen til spillepladen ved hjælp af pincetten.

FIND OG SAMMENLIGN FEM LOMMEPRØVER – vind 1 lakridspibe!

Nu er det igen tid til at gætte på, hvem der er den skyldige skurk. Hver detektiv gætter på, 
hvem der er den skyldige ved at sætte et kryds i den nederste række på sit Mysteriekort 
under den mistænkte.

Når den skyldige skurk er fundet til sidst, kan I se, om nogen af jer har gættet rigtigt og vinder to lakridspiber.

GÆT PÅ 1 SKURK UD AF 3 
– vind 2 lakridspiber!

Hvem er uskyldig og skal fjernes? 
     Når I har sammenlignet Sporkortet med alle skurkenes blodprøver, er der én skurk, som ikke har nogen  
Detektivmærker. Denne skurk er uskyldig og kan fjernes.

Når I har sammenlignet Sporkortet med alle skurkenes lommer, er der én skurk, som har præcis tre  
Detektivmærker. Denne skurk er uskyldig og kan fjernes.

Tag næste Skurkeprøve (Blod) og læg den på spillepladen. Læg Sporkortet forsigtigt på spillepladen med 
pincetten. På skift sammenligner I Sporkortet med blodceller fra gerningsstedet med de fire skurkes
blodprøver. Hver gang en blodcelle passer, lægger I et detektivmærke under skurken.

SAMMENLIGN FIRE BLODPRØVER

Nu skal I sammenligne Sporkortet fra gerningsstedet med de ting skurkene havde i lommerne, da de blev fanget. 
Tag næste Skurkeprøve (Ting) og læg den på spillepladen. Tag forsigtigt Sporkortet med pincetten og læg det på spillepladen under 
Skurkeprøven. På skift sammenligner I Sporkortet med ting fra gerningsstedet med de fem skurkes lommer. Hver gang en ting passer, 
lægger I et detektivmærke under skurken.
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Hvem er skyldig?
Den skurk, som har fingeraftrykket fra gerningsstedet, er skyldig!  

Nu må detektiverne løbe ind i børneværelset for at prøve at finde Sporkortet med fingeraftrykket. 
Den detektiv, der finder Sporkortet, får 1 lakridspibe som belønning (sæt 1 streg på Mysteriepa-
piret) og får æren af at bære Sporkortet hen til spillepladen ved hjælp af pincetten.

Tag den sidste Skurkeprøve (Fingeraftryk) og læg den på spillepladen. Læg Sporkortet forsigtigt på spil-
lepladen med pincetten. 
På skift sammenligner I Sporkortet med fingeraftryk fra gerningsstedet med de to skurkes fingeraftryk. 

FIND OG SAMMENLIGN TO FINGERAFTRYK – vind 1 lakridspibe!

Hvis du havde gættet på den skyldige allerede i øverste linje på Mysteriepapiret, får du 3 point. Hvis du havde 
gættet på den skyldige, anden gang du gættede (det kan godt være den samme, du har gættet på begge gange), 
får du 2 point.

Alle detektiver tæller deres point sammen. Den med flest lakridspiber (point) har været den  
allerdygtigste detektiv.

GÆTTEDE DU RIGTIGT?

Hvem er uskyldig og skal fjernes? 

Når I har sammenlignet Sporkortet med alle skurkenes bidemærker, er der én skurk, som ikke har nogen 
Detektivmærker. Denne skurk er uskyldig og kan fjernes.

Når I har sammenlignet Sporkortet med alle skurkenes bidemærker, er der én skurk, som har præcis et 
Detektivmærke. Denne skurk er uskyldig og kan fjernes.

Der er fundet en kage med bidemærker på gerningsstedet. Tag næste Skurkeprøve (Kager) og læg den på 
spillepladen. Læg Sporkortet forsigtigt på spillepladen med pincetten. På skift sammenligner I Sporkortet med 
bidemærker fra gerningsstedet med de tre skurkes bidmærker. Hver gang et bidmærke passer, lægger 
I et detektivmærke under skurken.

SAMMENLIGN TRE BIDEMÆRKER

AFSLUT RUNDEN: Saml Detektivmærkerne sammen og læg Skurkeprøve og Sporkort tilbage i æsken.  
Ryk de to skurke sammen i venstre side, så der ikke er nogen tomme pladser imellem dem.    

Nu er vi meget tæt på at have opklaret mysteriet!

I har hjulpet hinanden og Kristian med at løse mysteriet 
og har sammen fundet den skyldige. Tillykke og tak for hjælpen!



7

Ramasjang Mysterierne!
Vælg et mysterium før I begynder at spille.

Alga Learning är en serie produkter som gör barnets lärande till
PRIKKEN OVER I’ET: Nogen har stjålet prikken over Hr. Skægs ”i”, og han står altså sådan og skal bruge det. Kan I ikke hjælpe mig 
med at undersøge de spor, der er fundet på gerningsstedet? Så kan vi sammen finde ud af, hvilken en af skurkene der har været på spil, 
så vi kan finde prikken til Hr. Skæg igen.

HR. SKÆGS SKÆG: Nu er den gal i Ramasjang igen. En fræk skurk har stjålet Hr. Skægs skæg, og han savner det virkelig sådan. 
Kan I hjælpe mig med at undersøge sporene fra gerningsstedet? Vi må finde ud af hvilken skurk, der har nappet det, så vi hurtigst 
muligt kan finde Hr. Skægs skæg igen.

ROSAS MEL: For søren altså, Rosa fra Rouladegade kan slet ikke bage kager lige nu, for en eller anden har været så fræk at stjæle alt hendes 
mel. Hun sidder bare og drømmer om at bage kæmpekager, kanelsnegle og hindbærsnitter, så vi må hjælpes ad med at få hendes mel tilbage. 
Jeg foreslår, at vi starter med at tjekke sporene, der er fundet på gerningsstedet, så vi kan finde af, hvilken skurk der står bag.

SILJAS KAT:  Siljas kat er pist forsvundet, og hun er sikker på, at en af skurkene har været på spil. Hun savner den rigtig meget, så jeg 
kunne virkelig godt bruge jeres hjælp til at finde den. Hvis nu vi starter med at undersøge sporene fra gerningsstedet, så kan vi måske regne 
ud, hvem der er den skyldige skurk.

KAJS POPCORN: Uha, Kaj er godt sur i skralden. Alle hans popcorn er stjålet. Og Kaj elsker altså popcorn. Jeg synes, vi skal 
hjælpe ham med at finde ud af, om det er en af skurkene, der har været på spil, så vi kan få fat i popcornene igen. Er I klar til at hjælpe, 
så vi kan gøre Kaj glad igen?

ONKEL REJES PIBE: Onkel Reje har bedt mig hjælpe ham med at finde sin pibe. Den er tyvstjålet, og mon ikke en af skurkene står bag? 
Hjælp mig med at undersøge sporene fra gerningsstedet, så vi kan finde ud af, hvem der er den skyldige. Vi skal have den pibe returneret 
til Onkel Reje, og det skal være nu.

BRILLES HUE: Kender I godt Onkel Rejes ven Brille? Han har sådan en fin hue. Eller det vil sige, det havde han. Den er nemlig forsvundet 
på mystisk vis, og han vil meget gerne have den igen. Lad os kigge på sporene fra gerningsstedet, så vi kan finde ud af, hvem der har stjålet 
den, så Brille kan få sin hue igen.

BENDIX’ BAZOOKA: Bendix er virkelig trist, for hans bazooka er forsvundet. Jeg er sikker på, at der er en af skurkene, der ikke har rent 
mel i posen. Kan I hjælpe mig med at finde ud af, hvem det er? Lad os starte med at undersøge sporene fra gerningsstedet.

KYLLINGS MUNDHARMONIKA: Bamses bedste ven Kylling er rigtig ked af det. Dens fine mundharmonika er blevet stjålet, så den kan 
slet ikke spille musik mere. Vi må straks undersøge sporene fra gerningsstedet, så vi kan finde ud af hvem af skurkene, der har stjålet den. 

BAMSES HONNINGKRUKKE: Altså, Bamse er så vred, så vred, så vred. Han er rigtig lækkersulten, og der er en, der har snuppet hans 
honningkrukke. Skal vi hjælpes ad med at finde ud af hvilken skurk, der har stjålet den? Jeg tror vi skal starte med at undersøge sporene.

JEPPE OG MARIES FUGLEKOSTUME: Jeg har brug for nogle hjælpe-detektiver. Kan I hjælpe mig? Jeppe og Marie har mistet 
deres fuglekostume, og det tyder på, at en af skurkene har været på spil. Skal vi se lidt på de spor, der er efterladt på gerningsstedet, 
så vi kan finde ud af hvem af dem, der er den skyldige?

SKOLEINSPEKTØRENS MALTBOLCHER: Skoleinspektøren er rasende. Hans maltbolcher er forsvundet, og det er lidt af et mysterium, 
hvor de er blevet af. Lad os undersøge de spor, der er efterladt på gerningsstedet, og se om ikke en af skurkene står bag.



ANNA OG LOTTES BADEKAR: Åh nej, Anna og Lottes badekar er pist forsvundet, og Georg trænger sådan til et bad. Der er fundet mystiske 
spor, der hvor badekarret er forsvundet fra. Hm... hvis vi nu hjælpes ad med at undersøge sporene, kan vi måske finde ud af, om en af skurkene 
står bag badekarrets forsvinden.
 
ANDREAS FUGLEFRØ: Åh nej, Andrea har mistet alle sine fuglefrø, og hun er temmelig lækkersulten. Skulle vi ikke hjælpe hende med at 
opklare mysteriet? Lad os starte med at undersøge sporene fra gerningsstedet, så er jeg sikker på, at vi kan finde ud af hvilken skurk, der er 
den skyldige.

SIGURDS BJØRNEN BJØRN: Sigurd er helt ude af den. Bjørnen Bjørn er forsvundet, og det plejer han aldrig at være. Jeg tror, en af skurkene 
har været på spil. Hvad tror I? Kan I ikke hjælpe mig med at undersøge sporene fra gerningsstedet? Så kan vi måske finde ud af, hvem den 
skyldige er og få Bjørnen Bjørn tilbage til Sigurd.

MONSTERS NET: Monster står og mangler sit net til at fange børn med. Der er fundet mystiske spor, der hvor nettet plejer at være. Jeg 
har brug for jeres hjælp til at undersøge sporene og finde ud af, om en af skurkene står bag mysteriet om det forsvundne net, så vi kan få det 
returneret til Monster.

MONSTERS GRYDE: Altså, nu har en af skurkene været på spil igen. Denne gang er det Monsters gryde, der er forsvundet på mystisk vis. 
Jeg er sikker på, vi sammen kan finde ud af hvem af skurkene, der står bag. Lad os starte med at undersøge de spor, der er fundet på gerningsstedet.

BRUNOS POMFRITTER: Hjælp! Brunos pomfritter er blevet væk. Og I ved, hvor meget Bruno elsker pomfritter. Jeg synes, vi skal hjælpe ham 
med at løse mysteriet om, hvor de er forsvundet hen, og hvem der har fået dem til at forsvinde. Lad os undersøge sporene fra gerningsstedet, 
så er jeg sikker på, vi finder ud af, hvem der står bag.

SEBASTIANS BRILLER: Sebastian kan ikke finde sine briller og er sikker på, at der ligger et mysterium bag. Kan I hjælpe mig med at finde 
dem igen? Jeg tror, vi skal starte med at undersøge sporene fra gerningsstedet, og se om ikke en af skurkene er indblandet.

SEBASTIANS KIKKERT: Nej altså. Nu er det Sebastians kikkert, der er pist forsvundet. Mon ikke en af skurkene står bag? Jeg er sikker på, 
at vi kan finde ud af hvem af dem, det er, hvis vi kigger grundigt på de spor, der er fundet på gerningsstedet. Vil I hjælpe mig?

ROSA OG LOTTES LYSKÆDE: Rosa og Lotte mangler deres lyskæde fra Byttebiksen. Gad vide om en af skurkene har taget den? Lad os 
undersøge sporene fra gerningsstedet, og se om vi kan finde den skyldige og dermed lyskæden. Vil I hjælpe?

SOFIE Ø’S DANSESKO: Sofie står og har brug for sine dansesko, så hun kan lave nogle fede danse-moves. Men de er pist væk. Hm… mon en 
af skurkene har noget med det at gøre? Lad os finde ud af det ved at undersøge sporene fra gerningsstedet.

SOFIES FLØDEBOLLER: Sofies flødeboller er forsvundet. Og hun elsker bare flødeboller. Skal vi ikke hjælpe hende med at finde ud af, hvem 
der har taget dem, så hun kan få dem igen? Jeg tror, det er bedst at starte med at undersøge sporene fra gerningsstedet.

STORE NØRDERNES SVEJSEAPPARAT: Store Nørderne leder efter deres svejseapparat. Det er forsvundet på 
mystisk vis. Kan I hjælpe mig med at undersøge mysteriet, så vi kan finde svejseapparatet igen? Der var nogle 
spor på gerningsstedet, som jeg tror, vi skal undersøge først.
 
REBECCA OG JOHANNES VASKETØJ: Åh, nej, endnu et mysterium. Denne gang er det Rebecca og 
Johannes vasketøj, der er forsvundet. Hvis I hjælper mig, er jeg sikker på, at vi sammen kan finde ud 
af, om en af skurkene står bag og få vasketøjet tilbage til deres vaskeri. Har I lyst til det? Jeg tror, det 
er bedst, hvis vi starter med at undersøge sporene fra gerningsstedet.

Kan I hjælpe mig med at undersøge sporene fra 
gerningsstedet? Så kan vi måske finde ud af, 

hvem den skyldige er! 


