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The masters of Ninja

TMNT
Ninja Padderne

Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) er tegneserier, tegnefilmserier og spillefilm 
med de fire muterede skildpadder Donatello, Leonardo, Michelangelo og Raphael. 
Serien blev skabt i 1984 af Kevin Eastman og Peter Laird.

Som navnet siger, er de fire 
hovedpersoner muterede men-
neskelignende skildpadder, der 
både er ninjaer og teenagere. 
De bor i New York Citys kloaker, 
hvorfra de ofte drager ud for at 
bekæmpe alverdens ondskab, 
hvilket ofte er synonym med 
den onde ninjamester Shredder 
og hans folk. At de har italienske 
navne er for at danne modvægt 
til alt det japanske med ninjaer. I 
de forskellige serier forklares nav-
nene med at Splinter, skildpad-
dernes ”far”, udvalgte dem i en 
bog om renæssancekunstnere. 
Padderne så først dagens lys i en 
undergrundstegneserie for voks-
ne i 1984. Starten var beskeden 
men succesen fulgte snart og 

serien kører stadig i USA om end 
relanceret tre gange i tidens løb. 
Det skulle imidlertid blive den i 
1987 lancerede tegnefilmserie for 
børn der skulle gøre padderne til 
verdensfænomen. Denne serie er 
nok den der kendes bedst men 
er faktisk kun en ud af omkring 
tolv forskellige inkarnationer af 
paddernes univers. I tidens løb 
er det således blevet til fem-
seks forskellige tegneserier, tre 
tegnefilmserier (den nævnte fra 
1987 en fra 2003 og en aktuel fra 
2012), en rigtig tv-serie, fire spil-
lefilm og en computeranimeret 
film foruden diverse børnebø-
ger, videospil, figurer, legetøj og 
andet merchandise baseret på 
det alt sammen foruden diver-

se cross-overs med andre serier. 
De forskellige inkarnationer har 
lånt brudstykker, ideer og bi-
personer fra hinanden, men hi-
storielinjerne er oftest udviklet 
uafhængigt af hinanden. Det 
betyder også at tegne- og for-
tællestil varierer en hel del. Hvor 
tegnefilmserien fra 1987 for ek-
sempel er beregnet til børn og 
familie er tegneserien der in-
spirerede den det absolut ikke 
mens atter andre inkarnationer 
har satset på større børn eller på 
uskyldig familieunderholdning. 
Rettighederne til padderne ligger 
som udgangspunkt hos det af 
Eastman og Lairds stiftede forlag 
Mirage Studios. Nogle af serierne 

er dog er det dog helt eller delvist 
andre firmaer, der står bag.

Hovedpersoner
Donatello er gruppens tekniske 

og videnskabelige geni. Han er 
også fingernem og har bygget en 
række af paddernes køretøjer og 
udstyr. Lidt mere stille end de an-
dre men lige så meget ninja som 
dem. Han bruger lilla bandana og 
kæmper med en bostav. Opkaldt 
efter den italienske billedhugger 
Donatello.

Raphael er portrætteret på fle-
re forskellige måder. I tegnese-
rien fra 1984 og tegnefilmserien 
fra 2003 bliver han let aggressiv 
og er løbende på kant med sine 
brødre. I tegnefilmserien fra 1987 
er han derimod en vittig type, der 
altid har en munter bemærkning. 
Og i tegneserien fra 1988 bliver 
han gruppens romantiker, da han 
forelsker sig i rævepigen Ninja-
ra. Han bruger rød bandana og 
kæmper med to sai. Opkaldt efter 
den italienske maler og arkitekt 
Raffaello Sanzio.

Leonardo er gruppens om ikke 
valgte så i hvert fald anerkendte 

leder. Han er den, der har planer-
ne. Han vil gå langt i kampen for 
ære og retfærdighed men også 
for at redde sine brødre. Han går 
højt op i ninjutsu og Bushidu og 
er den af padderne, der står Splin-
ter nærmest. Han bruger blå ban-
dana og kæmper med to katanas-
værd. Opkaldt efter det italienske 
universalgeni Leonardo da Vinci.

Michelangelo er gruppens fest-
lige fyr og vil gerne have sjov i 
gaden. Han tager ikke altid tin-
gene lige alvorligt, hvilket nogen 
gange er halvfarligt. Men tag ikke 
fejl: som sine brødre er han ninja 
til fingerspidserne. En ting tager 
han dog alvorligt: pizza! Han bru-
ger orange bandana og kæmper 
med to nunchaku. Opkaldt efter 
den italienske maler og billed-
hugger Michelangelo Buonarroti.

Splinter er en muteret menne-
skelignende rotte og paddernes 
vise sensei. Han er deres plejefar 
og har oplært dem i ninjitsu. For 
det meste holder ha sig i bag-
grunden og giver gode råd. Men 
når det gælder, er han med i kam-
pen mod det onde og folder sig 
ud som den sande mester, han er. 

I de fleste versioner var han oprin-
delige Hamato Yoshis kælerotte 
og lærte ninjitsu ved at studere 
ham. Men i tegnefilmserien fra 
1987 var det Hamato Yoshi, der 
muterede og blev til Splinter.

April O’Neil var det første men-
neske padderne lærte at kende 
og er nu deres trofaste veninde. 
I tegneserien fra 1984 og tegne-
filmserien fra 2003 arbejdede hun 
oprindelig for Baxter Stockman 
men skiftede til at blive antikvi-
tetshandler. I tegnefilmserien fra 
1987 var hun TV-reporter for den 
fiktive TV-station Kanal 6. I begge 
tilfælde blev og bliver hun dog 
jævnligt involveret i paddernes 
eventyr både frivilligt og ufrivil-
ligt.

Casey Jones er en selvtægts-
mand og ven af padderne, som 
forsøger at få ham til at lade være 
med at gå over gevind. Han bli-
ver roligere med tiden (sådan 
da), og han og April begynder at 
nære varme følelser for hinanden 
(gælder ikke tegnefilmserien fra 
1987 hvor han kun er med i et 
par episoder). Han kæmper iført 
ishockeymaske og med et arsenal 

Fra Wikipe-
dia, 

den frie 
encyklopædi

»Yes, dudes and dudettes! 
Major league butt kicking 

is back in town!«
–Michaelangelo.

»You know, if I had 
a face like yours, I’d 
try to make up for 
it with some sort of 
personality!« 
–Raphael.
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Desuden bærer alle padder-
ne rød bandana. I de følgende 
varianter fik de hver sin farve. 
Serien har ikke været udgi-
vet i Danmark, men det er 
muligt at læse de ældste ori-
ginale engelske udgaver på 
den officielle hjemmeside. 
Original baggrundshistorie 
Tegneserien fra 1984 af Eastman & 
Lairds (der må siges at være fæd-
rene til ”Teenage Mutant Ninja 
Turtles”) fortæller baggrundens-
historien med udgangspunkt 
i Splinters oplevelser. Splinter, 
som senere hedder Master Splin-
ter, var oprindelig kælerotte for 
et ungt medlem af fodninjaerne 
(på engelsk: foot clan eller The 
Foot) over 20 år før historiens 
nutid. Den unge og talentfulde 

ninjitsu ninja hedder Hamato 
Yoshi. Splinter så som ung rotte 
Hamato Yoshi træne og lærte ved 
at efterligne ham selv ninjitsu. 
En anden ung og talentfuld fod-
ninja (der dog ikke var lige så dyg-
tig som Hamato Yoshi) hed Oroku 
Nagi. Nagi og Yoshi konkurrerede 
i alt og bejlede også til den sam-
me kvinde. Hun hed Tang Shen 
og elskede Hamato Yoshi, så da 
Oroku Nagi i jalousi besøgte Tang 
Shen og beordrede hende til at 
elske Oroku selv nægtede hun 
selvfølgelig. Oroku Nagi havde 
tendens til selvtægt og fandt det 
åbenbart derefter retfærdigt at 
tæske Tang Shen. Midt i det hele 
trådte Hamato Yoshi ind af døren 
og dræbte Oroku Nagi med de 
bare næver i et raseri-anfald. Yos-

hi flygtede derefter til 
New York med Tang Shen 
og tog Splinter med sig. 
Oroku Nagis død tog 
hårdt på hans yngere 
bror, 7-årige Oroku Saki. 
Fodninjaerne tog hånd 
om Sakis vrede, og Oro-
ku Saki trænede intenst 
til han blev 18 år gam-
mel. På trods af hans me-
get unge alder var Oroku 
Saki den bedste fodninja 
nogensinde og blev til-
delt sin egen afdeling af 

klanen i New York. Fodninjaerne i 
New York eller the New York Foot 
var allerede skabt et år senere og 
blev indviklet organiseret krimi-
nalitet og snigmord. Oroku Saki 
i spidsen blev kaldt Shredder. 
Shredder opsøgte Tang Shen og 
Hamato Yoshi og slog dem ihjel. 
I al postyren smadredes Splinter 
bur og han levede i lang tid som 
simpel gaderotte. En dag så han 
en lastbil køre galt og en behol-
der falde ud af ladet. Beholde-
ren smadrede et glasbur med 4 
små skildpadder, som en dreng i 
nærheden bar på. De falder ned i 
kloaken gennem en udløbsrist og 
Splinter følger efter. Beholderen 
blev smadret i faldet og indholdt 
en lysende væske, som Splinter 
og skildpadderne fik på sig. De 
begyndte alle fem at mutere og 
blev større og mere intelligente 
dag for dag. Efter et år var de helt 
store og skildpadderne begyndte 
at tale.

To be continued...

Følg den spændende fortsættel-
se i næste spændende nummer af 
»The masters of Ninja«.

 

af golfkøller, ishockeystave og 
baseballbats.

Skurke
Shredder er i de fleste versio-

ner paddernes primære fjende. 
Han er japansk ninjamester og 
hedder egentlig Uroku Saki. Som 
oftest er han iført en større eller 
mindre rustning, der altid inklu-
derer en hjelm, der skjuler hans 
ansigt. Han hader padderne og 
Splinter og vil gøre alt for at ud-
slette dem. I kamp bruger han 
enten sine egne ninjaevner, eller 
han indsætter Fodklanen.

Fodklanen er Shredders hær af 
onde ninjaer. Klanens medlems-
tal kender tilsyneladende ingen 
grænser, uanset om medlem-
merne er mennesker eller som i 
tegnefilmserien fra 1987 og Ar-
chie-tegneserien robotter. De 
siger sjældent noget men kæm-
per hellere. Padderne vinder dog 
som regel over dem.

Baxter Stockman er en ond vi-
denskabsmand og opfinder af de 
farlige mouserrobotter. I begge 
tegnefilmserier arbejdede han 
oprindelig for Shredder, indtil 
denne kasserede ham efter gen-
tagne fiaskoer. Herefter kæmpe-
de han mod både Shredder og 
padderne. I tegnefilmserien fra 
1987 muterede han til en men-
neskelignende flue. I tegnefilm-
serien fra 2003 førte afstraffelser 
og uheld til, at han mistede flere 
og flere kropsdele, så der til sidst 
ikke var mere end hjernen og et 
øje tilbage.

Tegnefilmene
Obs! Begreberne tegneserien 

fra 1984, tegnefilmserien fra 1987 
etc. er benyttet her i artiklen for 
at skelne varianterne fra hinan-
den. De fleste varianter hed hhv. 

hedder Teenage Mutant Ninja 
Turtles eller lignende.

 
Tegneserien fra 1984

Da Kevin Eastman og Peter Laird 
udsendte deres første tegneserie 
om padderne på deres eget forlag 
Mirage Studios i maj 1984, anede 
de næppe, hvad de satte i gang. 
Det første hæfte var i sort-hvid og 
blev trykt i kun 3.000 eksempla-
rer. Det blev imidlertid hurtigt en 
stor succes, og det første hæfte 
fik snart følgeskab. Fordelt over 
hvad der nu kaldes Volume 1 og 
Volume 2 blev det frem til 1995 til 
76 udgaver. En mere hård udgave 
Volume 3 så dagens lys i 1996 og 
gik frem til 1999, men den anses 
ikke længere for kanonisk. I ste-
det introduceredes i december 
2001 Volume 4, der stadig kører. 
Serien adskiller sig fra andre 
udgaver ved, at Shredder kun 

optræder i enkelte udgaver. 

 ”A wise man 

once said, 

Forgiveness is divine, 

but never pay full 

price for late pizza. 

-Michelangelo.

Teenage Mutant Ninja Turtles - Filmliste  

Title Release year Type of film

Teenage Mutant Ninja Turtles 1990 Live action film (cinema)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze 1991 Live action film (cinema)

Teenage Mutant Ninja Turtles III 1993 Live action film (cinema)

TMNT 2007 Animated film (cinema)

Turtles Forever 2009 Animated film (television)

Teenage Mutant Ninja Turtles 2014 Live action film (cinema)

»A true Ninja is a master 
of himself and his envi-

ronment, so don’t forget: 
We’re turtles!« 

– Leonardo.


