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- Ved du, hvorfor pigerne er skabt med bløde hår imellem benene?  
- Nej. 
- Hvis de var stive, ville mændene få prikket øjnene ud... 
 
Videnskaben har nu bevist, at Eva tog sig en dukkert i Paradisets Have. Og mens 
hun svømmede rundt her, så svømmede en sild ind i hendes nedre dele. 
Men tilbage står det store videnskabelige spørgsmål: 
Er det silden, der lugter af fisse - eller omvendt? 
 
Svenskeren til danskeren: 
- Sludder! Selvfølgelig  ka'  jeg  li' nordmænd! Men jeg ved bare ikke rigtig, hvor 
længe de skal koge... 
 
- Sidste uge sagde lægen, at jeg skulle gå i seng med hønsene, men det er 
dælme svært, du! 
- Hvorfor det? 
- De falder hele tiden ned af pinden... 
  
Den ene læge til den anden på den store lægekongres: 
- Næh, du! Plastiske operationer. Det er dælme fremtiden! 
- Jaså. 
- Jo, ser du: For et lille års tid siden indopererede jeg et par damebryster på 
ryggen af en sømand. 
- Og det gik godt? 
- Mon ikke! Jeg er på procenter, og holder hans røv til det, så er jeg millionær 
inden jul! 
 
Impotens? Jo, det er som at spille billard med kogt spaghetti. 
 
Manden havde mistanke om, at konen var ham utro, så han lavede en snedig 
indretning med en skål fløde under sengen, og ovenover hængte han en sten. 
Og hvad fandt han, da han kom hjem? 
FLØDE! 
 
Konen lå på dødslejet og lægen sad ved sengen med ægtemanden. 
- Ja, Olsen, nu tror jeg, at Herren kalder din kone hjem til sig. 
- Det kommer han dælme hurtigt til at fortryde, hr. doktor. 
 
- I betragtning af sagens alvor, sagde bestyrelsesformanden ved firmaets 
generalforsamling, så foreslår jeg, at vi indleder oplæsningen af årets regn-
skab med en kort andagt. 
 
- Ved du, hvad der sker, hvis man bryder et af De Ti Bud? 
- Nej. 
- Så er der kun ni tilbage... 
 
Paven døde og for til Himmels, men her blev han ekstraordinært tildelt et enkelt 
besøg nede på jorden, fordi han var den hellige store mand. 
Stor modtagelse i Rom. Verdenspressen samlet på Peterspladsen. Og så det 
store spørgsmål: 
- Hvordan ser han så ud, ham deroppe? 
- Tjee, begyndte Paven. For det første er HUN NEGER... 
 
 
Masochisten til sadisten: - Slå mig! Slå mig! 
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Sadisten til masochisten: - NEJ! 
 
De sad i frokostpausen i arbejdsskuret og sludrede om, hvor ofte de fik noget på 
den dumme. 
Enkelte fik den dyppet hver eneste dag. Andre et par gange om ugen, og nogle få 
stykker kun en gang om måneden. 
Men i hjørnet sad en lille mand med sin ostemad og grinede for sig selv. 
- Hvad griner du af? 
- Joee, jeg får kun noget én gang om året, og det er på min fødselsdag. 
- Synes du ærlig talt, at det er så forbandet morsomt? 
- Jep! For det er nemlig min fødselsdag i dag! 
 
Gamle Olsen prøver en af de hersens Burgerbarer. Bestiller to hamburgere. 
Pigen tager dem under hver sin arm og står helt stille. 
- Hvad skal det forestille? 
- Joe, de er frosne, så de skal lige tøes lidt op. 
- Gudskelov jeg ikke bestilte en Hot Dog! 
 
Bonden og hans søn var temmelig dovne, hvad der fremgår af denne 
ordveksling:  
- Ole! Stik ud og se om det regner! 
- Jeg gider ikke, fatter! 
- Nå...jamen....så kald hunden ind og se om den er våd... 
 
Lille Tommy sad og så fodboldkamp i TV, men det var sengetid, og mor bad ham 
gå i seng.  
- Og husk så at be' din aftenbøn! Formanede hun. 
- Jamen, mor! Tror du virkelig det går an at forstyrre Gud midt i kampen? 
 
En nonne gik ind i en vinhandel og bad om en halv flaske whisky. 
- Søster, vil det være moralsk rigtigt af en respekteret forretningsdrivende at 
sælge spiritus til en nonne? Spurgte forretningens ejer. 
Kvinden lænede sig ind over disken og hviskede:  
- Det er for at lindre priorindens forstoppelse! 
Ejeren tænkte lidt over det og besluttede så at sælge hende whiskyen som 
lægemiddel og på betingelse af, at hun skjulte den i en pose og ikke fortalte 
det til nogen. 
En time senere, da ejeren lukkede forretningen, så han, at nonnen sad på en 
bænk skråt overfor, godt beruset. 
- Søster, sagde han vredt. Jeg gik kun med til at sælge Dem whiskyen, fordi De 
sagde, det var for at lindre priorindens forstoppelse. 
- Det er det osche, snøvlede nonnen. - Når hun ser mig, så schkider hun i 
bukserne! 
 
En beruset mand kom vaklende ind i kirken. Han gik længe rundt, indtil han 
nåede skriftestolen, som han satte sig ind i. 
En præst havde set manden og lagt mærke til hans dårlige forfatning, og da 
manden var forsvundet ind i skriftestolen, tænkte præsten, at han måske 
havde brug for hjælp. 
Derfor satte præsten sig ind i den anden boks i skriftestolen. 
Der var stille i meget lang tid. Så spurgte præsten: 
- Kan jeg hjælpe dig, min søn? 
- Det ved jeg ikke, svarede manden langsomt. - Er der noget papir inde hos 
dig? 
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To tissemænd skal op til skriftlig eksamen. Den ene er stiv af skræk og den 
anden er total afslappet.  
- Hvordan pokker kan du være så afslappet her lige før den skriftlige? Spurgte 
den "stive".  
- Århh, jeg var oppe i mundtlig i går… 
 
En blind mand gik ind for at søge job i en trælasthandel. Chefen i 
trælasthandelen mente nu ikke, at den blinde kunne kende forskel på 
træsorterne. Men den blinde mand bedyrede, at hans lugtesans var 
fænomenal, og at han kunne lugte sig til træsorterne. Og han gættede rigtigt 
på to prøver med bøg og teaktræ. 
Men chefen tvivlede stadig og bad sin sekretær lægge sig nøgen på disken. 
- Lugt, min gode mand! Hvilken træsort er det? 
Den blinde mand snusede og snusede. Han gik frem og tilbage. Grundede -  og 
udbrød til sidst: " 
- Jeg har det! Det er træ fra en lokumsdør fra en fiskekutter! 
 
- Hvad kalder man en centrumdemokrat, der spiller tissemand?  
- En cd afspiller 
 
- Hvorfor, kalder man den nye Mazda 2002 for ”en fisse”?  
- Den er lige så grim som en fisse - men meget god at køre frem og tilbage i. 
 
Fire dårlige grunde til at være en pik: 
1:  Du har hul i hovedet. 
2:  Din bedste ven er en fisse. 
3:  Din nabo er et røvhul. 
4:  Når du har det aller bedst kaster du op. 
  
- Hvorfor gnider kvinder sig i øjnene, når de vågner? 
- Fordi de ikke har nosser de kan klø sig på ... 
 
- Hvilke ord hader en kvinde at høre, når hun dyrker vild og dejlig sex? 
- Skat! Jeg er hjemme! 
  
To bøsser er ud at køre i bil. Pludselig siger den ene:  
- Hold ind til siden, skat! Jeg skal lige have noget bagi… 
 
Manden kommer hjem fra sit arbejde på konservesfabrikken og siger til konen:  
- Jeg har altså sådan en stor lyst til at stikke pikken i agurkeskrælleren.  
- Du burde gå til psykolog. Siger konen. Det er jo ramlende vanvittigt. 
Næste dag kommer han hjem og siger: 
- I dag gik det ikke længere. Jeg stak sgú pikken i agurkeskrælleren! 
- Du godeste! Sagde konen. Hvad skete der så? 
- Ja, så blev jeg desværre fyret. 
- Men hvad skete der med agurkeskrælleren? 
- Ja, hun blev sgú også fyret! 
   
Ligheden mellem gamle mænd og lystfiskere er, at de begge holder stangen i 
hånden mens de håber på det helt store. 
  
En meget beruset og usoigneret mand henvender sig til den underskønne 
unge dame i baren: 
- Vil du bolle med mig for 10.000 kroner?  
- Ja, det kan du tro jeg vil! 
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- Fint! Siger manden og rækker hende en 100 kroneseddel. 
- Hvad fanden tror du jeg er? Spørger den skønne fornærmet.  
- Det har vi fundet ud af. Nu er det bare prisen vi forhandler om. 
  
- Far! Hvad er forskellen på teori og praksis? 
- Spørg din mor, om hun vil gå i seng med en fremmed mand for en million 
kroner. 
Det gør lille Peter og kommer tilbage.  
- Det vil hun godt, far.  
- Se min dreng. I teorien er mor nu millionær - men i praksis er hun kun en 
fattig luder. 
  
En mand kommer ind til lægen: 
- De må hjælpe mig, doktor. Jeg er blevet bollet af en elefant, og jeg har så 
forfærdeligt ondt i røven. 
- Så lægger De Dem bare op på briksen og spreder benene. 
Lægen stillede sig ned i fodenden og kiggede med meget store og forundrede 
øjne: 
- Vi har et lille problem, hr. En elefants tissemand er ca. 10 cm i diameter - og 
det hul her er mellem 30-40 cm i diameter. 
Patienten: - Nååår - men den gav mig altså også fingeren først! 
 
- Hvordan simulerer en bøsse orgasme?  
- Han spytter sin partner på ryggen! 
 
De syv små dværge henvendte sig til paven i Rom og spurgte, om der fandtes 
dværg-nonner? -  - Nej, svarede paven. Det har jeg aldrig hørt om. 
De seks af dværgene skreg nu af grin og råbte til Dumpo: 
- Æv! Bæv! Dumbo har bollet en pingvin! 
   
Luderne havde fået en aftale med en ældre pensioneret læge, der skulle 
undersøge dem en gang om måneden. Den første kommer ind. Hun har et stort 
W tværs hen over brystet.  
- Hvad er nu det? Spørger lægen.  
- Jo, det er jo blevet moderne, at unge mænd får tatoveret deres navn på 
brystet, og jeg har gennem et stykke tid haft Skrappe Williamson fra USA som 
kunde, og når vi så går lidt til den, kan det godt smitte af.  
Den næste kommer ind. Hun har også et stort W på brystet og fortæller den 
samme historie. Det er Skrappe Williamson fra USA, der smitter af. Den tredje 
kommer ind. Hun har også et stort W på brystet, og lægen siger træt:  
- Ja, ja. Det er Skrappe Williamson fra USA, der har smittet af.  
Dybt fortørner svarer luderen:  
- Jeg kender sgú ingen Williamson fra USA! Derimod har jeg en meget fast 
kunde. Han er franskmand, og han hedder Maurice ! 
 
- Hvad er forskellen på en fisse og en svensk øl? 
- Øllen bliver ved med at smage af pis! 
   
- Ole var på ferie i USA og ville prøve at springe elastikspring. Men da han først 
stod deroppe turde han alligevel ikke. Men lige bag ham stod en to meter høj 
neger og råbte: 
- SPRING! Eller jeg røvpuler dig! 
- Hvad så? Spurgte vennerne ved stambordet. Sprang du? 
- Gú gjorde jeg så! Men ikke mere end at det kunne syes… 
- Hvad er ligheden imellem en jomfru og en telefonsvarer?  




