
Denne store E-bog i A3 og flotte farver fortæller chokerende og 

skælmske afsnit af "Danernes Historier" med glimt fra fjerne tider 

op til nutiden. Læs om:

Afsløring af den sprøjse baggrund for Danmarks største politiske vittighed: 

Fremskridtspartiet! 

Dyk i den blodige Danmarkshistorie: Grevernes henrettelse og partering - og 

nu pisser vi, hvor det skete! 

Afsløring: Danmark skulle udslettes med atombomber i 1983! 

Svenskerne ville erobre Danmark, da Hitler døde! 

Vi opfylder en smuk piges ønske om at vise sig nøgen for garderne på 

Amalienborg! 

Danskeren, der åd og drak og horede til han blev 146 år! 

Forsker bruger formue på at studere Christian den Fjerdes sprutnæse! 

Sandheden om Danernes hær! 

Mød Jesus fra Skovlunde! 

Elverkongens datter slog mig for en tier! 

Russerne har pantet Bornholm! 

Tysk korporal grundlagde Danernes Efterretningstjeneste! 

Jysk UFO-fantast skal redde miljøet! 

Det sidste korstog på Frederiksborg Slot! 

Grever og baroner blev ruineret i hendes seng! 

Tommestokken er skyld i Danmarks ulykke! 

Danernes Store Bastian er Den Onde Parkeringsvagt! 

Forsvarets hårde nyser er stadig brevduen Rasmine! 

Vejledning for den naive landbo, som besøger Kjøbenhavn! 

Revolution truer fra en ø i Roskilde Fjord! 

Ny skattereform betyder, at en bil skal køre på en gammel stol! 

Bliv sortseer uden straf fra DR! 

Hun lægger blomster på Hitlers datters grav på en lille dansk ø! 

Feltlægerne arbejdede med slagteknive i 1864! 

Negerslavens tipoldebarn græd da jeg hejste Dannebrog på Jomfruøerne! 

Nyt EU-direktiv gør Nordsjællands kvinder til jaget vildt! 

Danmarks største buk, Kaj Lykke der døde 1702, har fået sit hoved igen! 

Afsløring af skatteminister Thor Mögers nye færdselslov (som aldrig blev 

gennemført)! 

Og så sluttes med opskrifter på herlige sommerdrinks!
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Onsdag den 22. august 2012 havde

Danmarkshistoriens største
politiske vittighed 40 års jubilæum!
Fremskridtspartiet blev stiftet i Grøften i Tivoli

den 22. august 1972!

Baggrunden var lanceringen

af en sjov bog om en

advokat, som var millionær, 

men pralede med, at han 

betalte

NUL kroner i Skat



Det hele startede som en stor joke, der var fostret af 

to Anders-And-forfattere på værtshuset herunder

en fugtig nattetime nogle måneder før!

LÆS DEN UTROLIGE HISTORIE OM DEN STØRSTE 

JOKE I DET DANSKE DEMOKRATIS HISTORIE

Bæverdingen Figaro på det

indre Vesterbro, hvor ideen til

en bog, der endte med 

Fremskritdspartiet, blev udklækket

af journalisterne Bjarne Castella

og Vilhelm Joost!

Ekstragrinets udgiver og redaktør Bjarne Castella med 

Glistrup og bogforlægger Jeppe Vinten ved det nu 

historiske pressemøde i Grøften i Tivoli 22. august 1972
(Bogforlæggeren er dobbelt, for han fik et nervesammenbrud over regningen, fordi 

hele pressen mødte frem!)










