
Hvor mange ord siger Agnes Jensen i Matador? 
Hvem er seriens mest storsindede? 
Og hvad har Oberst Hackel, Elisabeth Friis og Dr. Hansen  
til fælles?

Med Meget mere Matador-kortspillet får du hele fire  
kortspil i ét: 
Du kan både spille Sorte-Anna, Noget til fælles,  
Diskussionskrig og Karakterkort.

Alle kan være med – men det er nok sjovere, hvis du rent  
faktisk har set Matador.  
 
Lyt til Meget mere Matador i DR LYD-app’en, og husk: 
Ingen detaljer er for små, og ingen teorier er for langt ude.
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Spilles med de 39 karakterkort, som deles så  
ligeligt som muligt mellem deltagerne, og de 13  

diskussionskort, som placeres i en bunke med  
bagsiden opad. Deltagerne vender hver et kort fra 

deres bunke og trækker et kort fra bunken med  
diskussionskort. Med afsæt i diskussionskortets 

udsagn - fx. “Mest dovne og udygtige” - og de vendte 
karakterkort, argumenterer og diskuterer deltagerne 

for, at deres karakter passer bedst til udsagnet på  
diskussionskortet. Når deltagerne er nået til enighed 

eller der er flertal for, hvilken karakter, der passer  
bedst til udsagnet, tilfalder rundens kort en af  

deltagerne. Diskussionskortet lægges nederst i  
bunken og spillet fortsætter som beskrevet ovenfor, 
indtil en af deltagerne ikke har flere kort. Deltageren 

med flest kort, vinder spillet. 

Variationsmulighed: Erstat karakterkortene med  
deltagerne, som i hver runde skal diskutere, hvem,  

der passer bedst til udsagn. Deltageren, der til sidst  
har flest af de 13 diskussionskort, vinder.

DISKUSSIONSKRIG
Fra 2-6 deltagere. Spilles som bilkort, men med de 39 karakterkort, som 

deles så ligeligt som muligt mellem deltagerne. 
Hver deltager trækker det øverste kort fra sin bunke. 
Deltageren, der har set Matador flest gange, vælger 

den kategori og værdi, der vurderes bedst i forhold til 
at overgå sine modstandere og siger fx. ”Agnes Jensen 
er med i 24 episoder” eller ”Jørgen Varnæs siger 4.389 

ord”. De andre spillere oplyser den tilsvarende værdi 
på deres kort, og deltageren med højeste værdi, vinder 

rundens kort, som placeres bagerst i bunken. Alle  
deltagere trækker endnu et kort og næste deltager  
i urets retning, må bestemme kategori. Hvis to eller 

flere deltagere har den samme højeste værdi, trækker 
disse det næste kort i bunken og højeste værdi i 

samme kategori vinder alle rundens kort. 
Spillet stopper, når en af deltagerne ikke har flere kort. 

Deltageren med flest kort, vinder spillet.  

Variationsmulighed: Slå med en terning for at afgøre, 
hvem der må bestemme rundens kategori.

OBS! Oplysningerne er forankret i seriens  
handlingsforløb, manuskripterne og i enkelte  

tilfælde forfatternes subjektive vurdering.

KARAKTERKORT
Fra 2-6 deltagere.

Spilles som Rommy/500 med de 39 karakterkort. 
Viggo Skjold Hansen (der ”elsker at bære  

kappen på begge skuldre”) fungerer som joker. 
Hver deltager får syv kort. Resten lægges i en  

bunke på bordet med bagsiden opad. Det øverste  
kort vendes og lægges med forsiden opad. Spillet  
går ud på at lægge mindst tre kort ned på bordet  
med karakterer, som har noget specielt til fælles –  
fx. “Alle er medlem af modstandsbevægelsen” eller 

“alle bliver gift i løbet af serien”. Viggo Skjold Hansen 
kan erstatte en hvilken som helst karakter.  

Deltageren, der har mest tilfælles med Maude,  
starter med at gøre et af følgende: 1. Tage det øverste 

kort fra bunken med bagsiden opad. 2. Tage det  
øverste kort eller alle kort fra bunken med forsiden opad. 

Derefter må om muligt lægges mindst tre kort ned - 
eller lægges til andre deltageres kort. Turen afsluttes 
med at lægge et kort fra hånden ned på bunken med 

forsiden opad. Turen går videre til næste deltager i 
urets retning. Når en deltager har lagt alle kort ned - 

undtagen et - kan runden “lukkes”. Deltagerne regner 
ud, hvor mange point de har liggende på bordet  

(jf. værdierne udfor Episoder). Værdien af kort tilbage 
på hånden, trækkes fra. Den deltager, der først opnår 

eller runder 500 point, vinder spillet.

NOGET TIL FÆLLES 
Fra 2-4 deltagere.

Spilles som Sorteper med de 2 x 19 karakterkort/-par 
og faster Anna som Sorteper. Kortene fordeles så 

ligeligt som muligt mellem deltagerne. Deltageren, der 
har været flest gange i kirke, trækker et valgfrit kort fra 

deltageren til venstre. Har eller får vedkommende et 
par på hånden med samme farve ramme, lægges de  

to kort på bordet. Næste deltager i urets retning  
trækker et kort fra deltageren til venstre og på den 

måde fortsættes spillet, indtil der kun er et kort  
tilbage. Deltageren, der til sidst sidder tilbage  

med Sorte-Anna, taber spillet.

SORTE-ANNA 
Fra 3-6 deltagere.
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