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En E-bog i A4 hos Saxo 2016 
 

Tekst: Bjarne Castella 
Fotos: Bjarne Castella m.fl. 
Produktion: Bjarne Castella 

 
Husker du Helles Røde Regering? I denne min nye E-bog i format A4 
PDF på over 100 sider med masser af flotte og frække farvefotos får 

du opfrisket groteske højdepunkter, hvor også den røde  
skatteminister Thor fra SF "bliver mindet"! 

Læs kapitlerne under det galgen humoristiske tema Ekstragrinet: 
På skattejagt for at modvirke skatteplyndring, Skattedreng Thor vil 

udspionerer danskerne med hedengangne Stasi-metoder, 
Ekstragrinet afslører hemmeligt udspil fra LO, Helles påfund: 

Kommunal pensionistmad skal forenkles, Helles pinlige 
feberredning efter brud med Enhedslisten, Ny rød færdselslov er på 

trapperne, Indvandring skaber Penis-skel i landområderne, Rødt 
politiarbejde: Mormor anholdt og fængslet for at skylde to kroner og 
to ører på en P-bøde, Færdselsloven er totalt kaos, Rødt Superjob til 

arbejdsløse: Kondomtest! Fæstebonden Jeppes 1. majtale:       
Hva´ Fanden blev der af friheden i et Rødt Kabinet?  

Rød Skandaleregering presser politiet, Chokerende facts om vores 
Færdselslov, Trods sommersolhverv grusomme følger af 

skatteaftale med Enhedslisten, Her ly for skatteplyndring på 
Danmarks frækkeste adresse, Nyd Fandens Fødselsdag 

(chokerende billede!), Røde Helle på Heksekosten, Husk Mors dag 
(utrolige fotos af mødre), Efter rød socialistånde kommer sommeren 

- men pas på med at være nøgen i DIN have! Stor Pillerik udløste 
flyalarm!, Fuldmånen går amok i det Røde Dannevang, Rød som i 

2012 var som en istid i forhold til dengang det virkelig var sommer i 
Gilleleje! Videnskaben har talt: Kolde bajere gør mænd klogere! 

Ekstragrinets store kur mod Røde Tømmermænd med gode 
opskrifter og så lutter vi med den grusomme afsløring af SEX i 

Esrum Kloster  
- og dét skal Den Røde Regering så ikke há skylden for! 
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Talerne fra ”De fattiges Værnere”  
– ”Den Røde Regering” 

– her omkring Folketingets åbning og en ny 
SKATTEREFORM er en grusom skuffelse. 
Der er i talerne kun nye skatter i udsigt! 

 
Det er den rene fallit for os almindelige danskere, så EKSTRAGRINET smed alt 

og fløj til en ø i Caribien for at finde Sortskægs skat: 
 

SKATTEJAGT SKAL MODVIRKE SKATTEPLYNDRING! 
 

 
 
Luften er 38, vandet er 24 og sandet er 40 grader varmt.  
At grave i det føles næsten som at rode i gloende kul, men det er nødvendigt! 
 
Skal de århundredgamle, uskrevne piratregler følges, så må man starte med at grave The 
Holy Bible ned i sandet, hvis man vil på skattejagt, for ellers kan ugudelige, afdøde piraters 
onde ånder gøre det helvede hedt for en! 
 
Og selvom de for længst døde skurke formodes at befinde sig dernede, hvor mangel på fy-
ringsolie ikke er noget problem, og hvor der er hul i bunden af sprutflaskerne, mens hullet 
mangler i damerne - og man altså strengt taget ikke har det fjerneste at bruge ussel 
mammon til, så kan man aldrig vide! 
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EKSTRAGRINET er iklædt korrekt Pirat Kostyme! 
 
Jeg har klædt mig i et skrækindjagende Pirat Kostyme, og jeg slår uafladeligt korsets tegn, mens 
jeg trøster mig med romflasken - for opgaven er dælme barsk: 
 
Jeg er på jagt efter noget guld, som en vis herre ved navn Edward Teach har gravet ned i 
begyndelsen af 1700-tallet! Guld, som er indsølet  i blod, for den kære Edward er bedre kendt 
under navnet Sortskæg, den mest blodtørstige og grusomme pirat, som er kendt i det Caribiske 
Hav mellem Nord- og Sydamerika - og det siger ikke så lidt. Her er han: 
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Sørøvere har været kendt så længe mennesker har besejlet havene, men professionens 
glansperiode var fra midten af 1500-tallet og op til begyndelsen af 1800-taflet ovre i Vestindien, 
hvor det vilde liv levedes på de over 1000 øer i koralhavet. 
 
På en af disse øers kridhvide sandstrand ligger jeg nu og graver bibelen ned. Det er en øde ø på 
størrelse med Sprogø i Storebælt. Midten af øen er en ufremkommelig knold med vilde kaktus, 
men sandstranden ligger som en badering omkring denne knold - igen omkranset af et koralrev 
med en vrimmel af farvestrålende fisk og vand så krystalklart som i et saltvandsakvarium hjemme i 
stuen. 
 

Piraterne jagtede alle mand om bord 
Buck Island er navnet på øen og ifølge mange beretninger er det en af de øde øer i Caribien, 
hvor Sortskæg og hans bande har gravet skatte ned! 
 
Den romantisering som litteraturen og først og fremmest filmen har udsat Caribiens pirater for ville 
få det til at vende sig i de mennesker, som levede samtidig med piraterne. 
 
Hele bundtet, og det drejer sig alt i alt om ca. en kvart million sjæle i de knap 300 år, hvor det gik 
vildest til, var en samling udskud af værste skuffe. Ingen grusomhed var dem fremmed. At kalde 
dem rovdyr vil være en hån imod dyrene, som dog i al deres jungle-grusomhed har visse 
leveregler. Men disse udskud levede kun for vold, drab og mord. Jo mere bestialsk, jo bedre. 
 
Når piraterne tog et skib levnede de ingen vidner. Alle mand blev dræbt, og kvinderne blev hevet 
over i piratskibet til mandskabets fornøjelse. Drabene skete under de grusomme pinsler. 
Folk blev lemlæstede akkurat så meget, at de var ved bevidsthed og levede, og så blev de sat 
foran en kanon eller fik stoppet olievædede klude i halsen, som så blev antændt.  
Jo større lidelser folk kunne bibringes, før døden udfriede dem, jo mere morede piraterne sig. 
 

Den værste af dem alle var Sortskæg 
Øgenavnet fik han på grund af sit vældige sorte skæg, der nåede ham næsten til livet, og som han 
pyntede med kulørte bånd, når han trak i stadsen og gik i land Han var et fyrtårn af en mand. Han 
målte næsten to meter og vejede 250 pund, og hans stemme var en dyb bas, der lød som 
kanontorden. 
 
Han var født i Bristol i England, men som 12-årig stak han til søs med et kaperskib. Et kaperskib, 
var sådan en art legaliseret piratskib, som landene brugte i indbyrdes krige - og fra kaperskibet til 
de rigtige, lovløse pirater, var der kun et meget lille skridt. 
 
I årevis holdt han til i Charlotte Amalie på den tidligere danske Jomfruø St.Thomas , og her er 
endnu ruiner af et højt stentårn, som kaldes ”Sortskægs Slot”.  
 
Han havde fjorten »ægteviede« hustruer plus et utal af mere eller mindre frivillige elskerinder.  
Og hans ynglingsfornøjelse var at se dem danse.  
 
Det foregik på den måde, at han sad i en stol og skød med pistoler efter deres fødder! 
Når han ville af med en pige, så lovede han hende at se hans umådelige rigdomme, og hun blev 
ført ned i tårnets kælder, hvor kiste på kiste stod læsset med guld og sølv, og når pigen åndeløst 
betragtede rigdommene, smækkede Sortskæg med en rungende latter døren i, og, hun fik lov at 
dø sultedøden blandt alle rigdommene. 
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Her er Sortskæg på vej med skatten jeg leder efter! 
 

 
 
Sortskæg gik i kamp i knæbukser og kofte og bredskygget hat med brændende svovlstikker i. 
Han satte også svovlstikker i skægget, og synet af denne kæmpebandit, der klatrede op af 
skibssiden, hyllet i røg og flammer med den grusomme huggert i hånden og masser af pistoler i 
bæltet, må i sig selv have været nok til at skræmme folk fra vid og sans. 
 
Men de blodtørstige pirater havde et problem:  
 

Hvad skulle de gøre med deres røvede penge?  
 
De kunne ikke sætte byttet i banken og de skulle hele tiden være på vagt overfor selv deres 
nærmeste »venner«, for intet var dem helligt.  
De stjal fra hinanden, så snart der var mindste lejlighed til det, og selvom guldet flød ved spil og 
hor, når de var i land, så var det formuer, der skufle gemmes. 
Og så blev de gravet ned! 
 
Rundt om på Caribiens mange øer ligger den dag i dag tusindvis af skatte. Store og små. 
Ejermændene er døde, før de har nået at hente dem. Der dukker stadig gamle skattekort op, og 
hundreder af skattejægere leder efter det gamle guld. Som i dag EKSTRAGRINET! 
 
Meget findes uden at nogen levende sjæl rar noget at vide om det, men fundet af virkelig store 
skatte er næsten umuligt at holde hemmeligt. 
 
Den seneste ægte sørøverskat, oven i købet en af Sortskægs, blev fundet på en strand på en 
Bahamaø, hvor tusinder har solet sig de sidste 125 år! 
 
Et gulnet kort faldt ud af en bog, der var købt i et antikvariat i Key West. Det var tegnet af en 
gruppe pirater, der havde brudt med Sortskæg og startet for sig selv - og de havde holet en del af 
Sortskægs moneter med sig. Og det døde de - naturligvis - af, men kortet endte altså ad 
uransagelige veje i denne gamle bog. 
 
Køberne af bogen - det var i 1965 - troede på kortets ægthed, men problemet var, at øerne havde 
skiftet navne siden det blev tegnet. Men ved grundige studier i gamle arkiver i Spanien fandt de 
frem til øen og belønningen kom efter års slid:  
Tre store kister med guld, sølv og juveler var gravet ned i sandet. Værdi: Ca. 10 millioner! 
 

Men så heldig var jeg desværre ikke! 
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Jeg har købt et skattekort for 10 dollars på en skummel bar i Christianssted på St. Croix. 
Sælgeren, en neger, der ikke blev mindre skummel i den dunkle belysning, forsikrede mig, at det 
var ægte, og efter en flaske rom troede jeg på ham. 
 
Få dage efter havde jeg, udklædt som pirat, kapret en motorbåd i havnen, og på vej ud til Buck 
Island kom jeg overens med skibets ejer om, at han ikke meldte mig til politiet mod at vi delte 
skatten! 
 
I seks timer gravede jeg løs i den brændende sol i sandet efter kortets opgivelser - uden resultat. 
Så faldt jeg udmattet -måske mest af rommen - om kuld i sandet. 
 
Bådens flinke ejer vækkede mig og tilbød at sejle mig tilbage for 100 dollars. Og for 200 ville han 
også glemme det der med kapringen af hans båd.  
 
Sådan endte pirat EKSTRAGRINETs forsøg på at modvirke  
 

Den Nye Røde Skatteplyndring! 
 

Temmelig mere ublodigt end min forgænger, Sortskæg, kom ud af denne verden: 
 
Sortskægs banemand blev en ung, engelsk søløjtnant ved navn Robert Maynard. Han var 
lokket af belønningen på 100 pund i guld for Sortskæg - død eller levende. 
17. november 1718 stod han ud i Caribien fra James River: 
 
Sortskæg døde i kamp på det amerikanske fastland med de to små slupper »Pearl« og »Ranger«. 
Allerede 21. november fandt Robert Sortskægs skib liggende for anker i Ocracolcebugten.  
Han tilbragte natten i drikkelag med en købmandsskipper, og da denne spurgte om nogle af hans 
hustruer vidste, hvor hans mange skatte var begravet, slog piraten en skraldende latter op og 
brølede:  
- Ingen uden Djævelen ved, hvor mine skatte er gemt, og den af os, der lever længst, skal 
arve dem! 
 
Ved daggry rykkede Maynards skibe ind på Sortskægs skib, og da de var indenfor hørevidde, 
klatrede Sortskæg op i vanterne og råbte:  
- I slyngler! Hvem er I og hvad vil I? 
- Du kan se, vi ikke er pirater, råbte Maynard tilbage.  
Da greb Sortskæg sin romdunk, drak til bunden, og råbte:  
- Forbandet være min sjæl, hvis jeg giver dig pardon eller beder dig om det! 
- Jeg venter ingen pardon fra en slyngel som dig, og vil heller ikke bede om det! Råbte Maynard 
tilbage - og så var kampen i gang. 
 
Da røgen et øjeblik drev bort under kampen stod Maynard pludselig ansigt til ansigt med den store 
pirat. Begge affyrede deres pistoler samtidig, men Maynards kugle sårede kun Sortskæg 
overfladisk, og med en snerren trak han sin huggert og langede ud efter Maynard, så hans sværd 
knækkede af ved fæstet, og huggertens æg skar ham dybt i fingrene. 
 
 

Bibelen hjalp desværre ikke EKSTRAGRINET! 
Nu for Sortskæg frem, men blev ramt i nakken af et hug fra en sømand, men uden at ænse blodet, 
der fossede ud fra hans halspulsåre, fortsatte han sine udfald og parader. 
 
Et øjenvidne beskriver kampen:  
»Kampen mellem løjtnanten og hans tolv mand og Sortskæg og hans fjorten var så hidsig, at 
havet og skibene farvedes rødt af blod. 
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Men såret i halspulsåren og fem skudsår fik omsider bugt med den grumme pirat.  
 
Han segnede om på dækket - og da sprang de overlevende af hans folk i bølgerne, for at 
undslippe rettergang og dom. 
 
Sådan endte den blodige slyngel, Sortskæg, og det var altså Djævelen, der kom til at arve hans 
guld! 
 

... og her hjalp det desværre ikke at grave The Holy Bible ned i sandet!  
 

Ak og ve! 
 

NU VENTER DEN RØDE 
SKATTEPLYNDRING HJEMME 

I GAMLE DANNEVANG! 
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Den Røde Regerings Skattedreng, Thor, har planer om 
at indføre kontrol af danskerne efter model af det nu 

hedengangne Østtyske hemmelige politi Stasi!  
Se box sidst i kapitlet! 

 

Thor-drengen vil dog ikke kopiere de originale Stasiuniformer herunder direkte.     

De virker for Nazi-agtige, forlyder det. I stedet arbejdes med uniformsmodellen herover med  

et meget originalt dansk design. 
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Replikskifterne herunder kan blive barsk 
virkelighed for danskerne allerede til jul! 

Køleskabspatruljen anden juledag. Ringer på hos Fru Olsen: 

 Ausweis bitte'... Vi muss dit hus kontrollieren - VERSTEHEN ! 

Slagtermester Petersen ... står De hér hos Deres svigermor og laver hjemmelavet 
leverpostej ... FYYYY ... Dét bliver dyrt! 

Thor vil indføre skattekontrol UDEN retskendelse! 

I et endnu ikke vedtaget forslag skal Stasimodellen bruges til at bekæmpe SORT ARBEJDE. 
Thor støttes af Enhedslisten! 

Her er det endnu hemmelige forslag:  

1. Skattevæsenets medarbejdere skal have lov til at bevæge sig ind på en privat ejendom for at 
kontrollere, om f.eks. en bunke brædder i forhaven bruges af håndværkere, som er i gang med at 
udføre sort arbejde for familien, der bor i huset. Det skal kunne ske uden en retskendelse.  

2. Folk på stedet får pligt til at oplyse cpr-nummer og vise gyldig legitimation.  

3. Vare- og lastbiler under fire tons skal være forsynet med navn eller logo.  

4. Entreprenører og håndværkere skal skilte med deres navne på byggepladser  

Og selv om sådan et skatte-korps kunne skrabe mange milliarder sammen til statskassen, 
så vil det være en grov krænkelse af grundloven.   

Thors mål er 100 procents overvågning så hurtigt som muligt: 

Overvågning på alle gader og stræder. Roadpricing via chip inkl. totalovervågning og automatisk 
bødeudskrivning i alle fartzoner. Staten sammenkører alle registre. Politiet sammenkører alle 
registre. PET må aflytte uden grund. Rygning bliver forbudt. Spiritus bliver forbudt. Fed mad bliver 
forbudt. Al betaling sker med via elektronisk betaling osv. Osv. osv  

Det må nu stå klart for alle tænkende individer, at 
Den Røde Regering er ved at omdanne Danmark 
til en socialiststat med DDR som forbillede! 

 
 
 
 
Her forelægger Thor ideen for et par ministerkolleger.  
Justitsministeren ser dog en smule betænkelig ud!!! 
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Her er et andet nært fremtidsbillede: En gæst på et værhus, hvor der dog 
hverken må ryges eller serveres spiritus, gribes i at ville betale med en mønt! 
Det giver en stor skattebøde – måske hæfte for mistanke om                    

SORTE PENGE! 

 

 
Her en box med et kort gennemgang af Stasis historie: 




