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Jesus kom vandrende, da han så en skare mennesker samlet omkring en 
kvinde, der lå på jorden: 
- Hvad sker her? Råbte han. 
- Hun har bedrevet hor, og nu skal hun stenes! Råbte flokken. 
- Lad den iblandt jer, som er uden synd, kaste den første sten, sagde Jesus. 
Næppe havde han udtalt ordene, før en kvinde styrtede frem og smadrede 
staklens hoved med en stor sten. 
Jesus gloede på hende og skreg: 
- Mor!! 
 
 
Soldaten møder stærkt forbrændt hos militærlægen. 
- Hvordan kunne det gå til, unge mand? 
- Joeee, jeg sad i vagtstuen og halvsov, og så drømte jeg, at jeg var sammen med 
oberstens smukke datter. 
- Hvordan får man forbrændinger af det? 
- Joeee, jeg vågnede pludselig op med den ene arm fast knuget om kakkelovnen 
og den anden hånd ulmede nede i askeskuffen. 
 
 
Bønnemøde.  
Den angerfulde unge pige står frem og bekender: 
- I går hvilede jeg i Djævelens arme. I dag ligger jeg ved Jesu' bryst! 
Stemme fra salen: 
- Er du ledig i morgen, søster? 
  
 
- Hvad er det, der er rødt og hvidt, og sidder i et hjørne? 
- En baby, der leger med et barberblad! 
 
 
- Hvordan får man så en baby til at sige som en kat? 
- Man fryser barnet ned i fire uger, og så tager man en 
motorsav...Miiiiiaaaaaavvvvvv! 
  
 
Jytte var blevet så umanerlig forkølet og kunne næsten ikke snakke, men pæn skulle 
tøsen være, så hun gik til frisøren: 
- Goddag! Jeg vil gerne kneppes... 
- Det gør vi sandelig ikke her, lille frøken! 
- Ok, så gnider jeg.... 
 
 
Peddersen er hos lægen, og lægen har fået et nyt EDB-vidunder, som man stiller et 
glas urin ind i, og kort efter kommer diagnosen ud på en strimmel papir. 



- Du har tennisarm, siger lægen. Pas på! 
Nu beslutter Peddersen at tage pis på lægens nye vidunder, så han går hjem og får 
konen og datteren til at tisse i glasset, hvorefter han malker en ladning "kærnemælk" 
oveni. 
Dagen efter stiller lægen glasset ind i maskinen, og efter klik og kluk og trut kommer 
strimmelen ud. Lægen studerer den med nogen undren og siger så: 
- Din kone har underlivsbetændelse og din datter er gravid, men hvis du ikke 
snart holder op med det pjat, så får vi aldrig kureret din tennisarm.... 
 
 
Det første sociale boligbyggeri i Amerika? 
??? 
ONKEL TOMS HYTTE 
 
 
...han var så from, at der stod "Missionshotellet" på alle hans håndklæder.... 
  
 
Stærkt blødende blev han bragt til skadestuen. 
- Hvad er der sket? Spurgte lægen. 
- Konen slog mig, fordi jeg kaldte hende en billig luder! 
- Hvad i alverden slog hun med, så skadet som du er? 
- En pose eenkroner.... 
 
 
Gamle malermester Hansen malede soveværelset hos det ældre direktørægtepar, og 
så en morgen, da han mødte på arbejdet, blev han antastet i entreen af en meget 
ophidset direktørfrue, som havde opdaget sin mands håndtryk i den våde maling i 
vindueskarmen. 
- Malermester Hansen! Råbte hun. Kom straks med ind i soveværelset og se, hvor 
min mand har haft hånden i nat! 
- Tak som byder, frue! Men faktisk vil jeg gamle Svend hellere ha' en kold bajer... 
  
 
- Hvordan gik mødet så på afholdshotellet? 
- Fint! Fint! Hele salen var fuld.... 
 
ANNONCE: 
Hvorfor gå til Banko, for at vinde en halv gris, når man kan gå til enkebal og få 
en hel so ? 
  
 
Han kom ind på apoteket og bad om en æske præservativer. 
Apotekeren:  
- Jamen, De har jo allerede købt en gang før i dag, hr. 



- Jo, men dengang anede jeg ikke, at hun ville overnatte... 
  
 
Psykologen tegnede en rund ring og bad manden fortælle hvad det var: 
- Det er et kvindebryst! Så tegnede han et kvadrat og gentog spørgsmålet. 
- Det er en nøgen kvinde, sagde manden. 
- De er jo fuldstændig sexfikseret, sagde psykologen. 
- Og DET skulle komme fra Dem! De, som sidder og tegner pornografiske billeder 
hele tiden... 
 
 
Olsen kom til lægen og klagede:  
- Jeg forstår det altså ikke, doktor. Jeg hverken ryger, drikker eller går med damer, 
men alligevel lider jeg af en forbandet hovedpine. 
- Det må være glorien, der strammer. 
 
 
De lægestuderende drøftede abnorme kvindelige kønsorganer med professoren, og 
man betragtede netop et tilfælde, da professoren sagde: 
- Her ser de ærede studenter og studiner et typisk tilfælde af fortykkede skamlæber. 
Da lød det bagerst fra salen: 
- Med to Kér eller to Gér, hr. professor? 
 
 
- Hvornår opdagede du, at du var en tøffelhelt? 
- Da min kone begyndte at gennemrode lommerne i mit pynte-forklæde! 
  
 
Han stod foran eksekutionspelotonen, fik bind for øjnene og blev stillet det 
obligatoriske spørgsmål, om han ville have en sidste cigaret. 
- Nej tak! Jeg er ved at holde op med at ryge! 
  
 
- Far! Hvad er en eunuk? 
- Det er en mand, der er afskåret fra at lade sig friste... 
  
 
- Op med humøret, sagde tjener Madsen til den meget nedtrykte kunde ved 
stambaren. Tænk på, at hver gang sekundviseren flytter sig på uret, så fødes der et 
barn - og du slipper for at betale børnepenge... 
  
 
Strudsene stikker slet ikke hovedet i jorden for at gemme sig. De vil bare se, hvilke 
pornofilm muldvarpene har på programmet. 
  



 
Adam og Eva traskede rundt i Edens Have, og da der ikke var stort andet at lave, 
så var de jævnligt inde i buskene for at bolle. 
Bagefter gik Eva altid ned for at vaske sig i søen, og en dag, mens hun gjorde 
det, mødte Adam Vorherre: 
- Hvad laver I så, børn? Spurgte den gamle. 
- Vi har lige bollet, Herre! 
- Udmærket! Fremragende! Men hvor er Eva? 
- Hun er som sædvanligt nede ved søen, for at vaske sig bagefter. 
- Det kan I Fandme ikke være bekendt!  
- Jeg får aldrig - ALDRIG - dén lugt af fiskene igen... 
 
 
Enhedslistens Frank Aaen døde og vågnede op i et mærkeligt sted.  
En mand hjalp ham op og viste ham rundt.  
Frank Aaen så, at han befandt sig i et samfund indrettet efter socialismens 
principper og han var vildt begejstret.  
"Jeg vidste ikke at Himlen så sådan ud." Sagde han.  
"Dette er ikke Himlen.." sagde manden. 
 
 
Bartenderen var efterhånden godt træt af de to drukne fyldebøtter ved baren, som 
omsider afbrød han deres vrøvl: 
- Ved I, hvad forskellen er på en gynækolog og en bartender, venner? 
- Nej! Fortæl! Fortæl! 
- Jo! Gynækologen behøver kun at se på ét røvhul ad gangen… 
 
 
Bonden sidste ord til konen på dødslejet: 
- Og ku´ du it ta´ og gywt dæ mæ Jens Pesen. Han har snydt mig nowet så 
gewaldigt i en grisehandel… 
 
 
Manden føres op til galgen for at blive hængt. 
- Hvad dag har vi dag? Spørger han fængselspræsten. 
- Mandag. 
- Tjaeeee. Dét lover ikke godt for resten af ugen… 
 
 
- Hvorfor græder du, min dreng? 
- Jo! For min far er marinesoldat. 
- Det er da ikke så slemt. 
- Jo! For mor har glemt hans nummer… 
 
 



- Hvem ønsker De at tale med? Spurgte damen, da han trådte ind på skattekontoret. 
- Ikke nogen bestemt. Jeg ville bare lige se, hvem jeg arbejder for… 
 
 
HUSK: 
En gentleman er en mand, der kan tælle kussehår med tænderne uden at få 
åndenød… 
 
 
Den medicinstuderende er oppe i Det Mandlige Lem. Nervøst fumler han med 
slipset og putter hånden i lommen – hvortil eksaminator bemærker: 
- Hov! Hov! Ikke kigge i facitlisten… 
 
 
- Ved du, at en kamel kan arbejde i 30 dage uden at drikke? 
- Pyh! ER det noget? En journalist kan drikke i 30 dage UDEN AT ARBEJDE! 
 
 
…og så var der bokseren, der blev far, fordi han havde stødt under bæltestedet… 
 
 
Mads og Maren er på vej hjem på cykel fra bal i forsamlingshuset. Mads vil gerne 
grumme på – og han prøver ihærdigt at overtale hende til en tur i høet. 
Forgæves. 
Mads: - Årh jo, bette Maren! Vil do itte nok… 
Maren: - Nej! Mads! A haar min´sager! 
Mads: - Jamen, bette Maren. Dem ka´ A da ta´ på a baggagebærer… 
 
 
De tre gutter sidder på en bar og praler med hvem der kan gøre deres kone mest 
ophidset: 
- Jeg slikker hende fra tæerne og op til brysterne, så er den hjemme, siger den 
første. 
- Ja, jeg behøver kun at slikke hende fra knæene og op til lysthuset, så er hun helt 
på toppen, siger den anden. 
- Nej venner, griner den tredie. Jeg slår rekorden: 
- Jeg ryger lige på midt inde i stuen, og når jeg er færdig, hiver jeg den ud og tørrer 
den af i gardinet, så skal I se hvor hun bliver ophidset... 
 
 
- Hvorfor har du sort BH på i dag? Spurgte luderen Rosa sin kollega Viola? 
- Det er fordi min alfons døde i går... 
 
 
Telefonen ringede hos dyrlægen: 



- Det er Jensen. Min kone er på vej hen til Dem med vores gamle kat. Lad som ingen 
ting og giv hende en diskret sprøjte, så hun sover stille ind. 
- Det er forstået, hr. Jensen. Men lige et enkelt spørgsmål: Kan katten selv finde 
hjem? 
 
 
Han stod ved baren ved siden af en meget sexet pige. De sludrede over et par drinks, 
men så fortrak han langsomt til den anden ende af baren. 
Bartenderen var noget overrasket, så da herren bad om en frisk drink, spurgte han: 
- Hvorfor skred du fra hende den frække sag? 
- Årh, du. Vi havde for meget til fælles. 
- Nå, hvordan? 
- Jo. Vi elsker f. eks. begge to at slikke fisse... 
 
 
Statistisk Departement har i en ny rapport afsløret, at gennemsnitsskeden hos 
kvinder er ca. to centimeter længere end gennemsnitspikken hos mænd…. 
ERGO: 
Så nu går der – alene i København – Én million centimeter ubrugt fisse rundt! 
Og tænk så på alle provinsbyerne….. 
 
 
Husmand Olsen kom til lægen: 
- Den er helt gal, doktor! Sagde han. Jeg kan kuns få kalorius op at stå, når jeg 
er ude i marken – og inden jeg når hjem er den faldet igen! 
Lægen grublede lidt, men så fandt han løsningen: 
- Olsen! Jeg ved jo, du har jagttegn og gevær. Du ta´r geværet med ud i 
marken, når du arbejder, og når kalorius så er der, så fyrer du et skud af, så 
konen kan høre den er gal og komme ud til dig! 
Der gik nogle måneder og så mødte lægen Olsen på gaden: 
- Nå, Olsen! Hvordan går det med konen – og geværet, ha. Ha. 
- Joee, doktor. Konen døde desværre for nogle uger siden. 
- Må jeg kondolere! Jamen, hvordan skete det? 
- Hun løb sig i hjel, da andejagten gik ind…. 
 

To gamle venner mødes i himlen og den ene siger: 
- Jeg døde af kulde. Hvad med dig? 
- Jeg døde af lettelse. 
- Hvordan det? 
- Jo, jeg havde en mistanke om, at min kone havde en elsker, så jeg tog tidligt hjem 
fra arbejde for at afsløre hende. Jeg kiggede i skabene, under sengen - ja selv i 
køkkenskabene. men fandt ingen, så blev jeg så glad, at jeg fik et hjertestop. 
- Idiot! Sagde den anden. Hvis du havde kigget i fryseren havde vi begge været i 
live i dag. 



 
 
- Hvordan forklarer man en sort mand med en hvid pik? 
- Dén er sgu´ vanskelig. 
- Slet ikke! Det er en minearbejder, der har været hjemme til frokost…. 
 

- Oda! Har du set, at man nu vil forske i p-piller til mænd..? 
- Det er da spild af penge. Dén sag var klaret, hvis de sendte dobbelt så mange 
sportsudsendelser i fjernsynet... 

 
Jens og Sofie er på biltur. På en stille skovvej standser Jens bilen – og Sofie 
spørger: 
- Hvá så, bette Jens? Skal jeg smøje bowserne af eller spytte tyggegummiet 
ud? 

 

To ældre damer mødes på torvet: 
- Jeg har fået en ny bil 
- Neeej, hva’ for een? 
- En Toyota. 
- Må jeg se den? 
- Ja, da, den holder lige herovre.  
Ca. 2 minutter senere: 
- Jamen Karen, det er da ikke en Toyota, det er en Mitsubishi! 
- Det ved jeg da godt, men hvis jeg siger det, så falder mine tænder ud!  

- Er din far hjemme, lille ven? 
- Nej! Far er i retten! 
- Jamen, det sagde du også for fem måneder siden. 
- Rigtigt! Men han er ikke kommet hjem endnu… 
 
 
- Jeg ser på Deres IT-håndtering ved tastaturet, at De er religiøs, sagde direktøren 
til den nye sekretær. 
- Hvorledes, hr. direktør? 
- Jo! Som skrevet står: SØGER OG I SKAL FINDE! 
 
 
- Ved du, hvorfor rejer ikke har nogen hænder? 
- Næh. 
- Det er såmænd bare for, at de ikke skal ligge og pille sig i dåsen… 
 
 



 
- Min datter! Sagde moderen. Det er min erfaring, at vejen til mandens hjerte går 
gennem maven. 
- Ærlig talt, mor! Har du ikke altid sigtet LIDT HØJT? 
 

Jens og Peter står på golfbanen. Det er deres ugentlige golf dag. Det er Peters tur, 
men han er umanerlig længe om at skyde og står længe og tripper og sigter. 
- Skynd dig dog lidt mand, siger Jens 
- Ja, Ja...men min kone står oppe i klubhuset og kigger på, og jeg vil så gerne lave 
det perfekte skud! 
- Glem det! Siger Jens - du kan umuligt ramme hende på denne afstand! 

 

En dame kommer ind i en forretning for at købe en BH. 
Ekspedienten spørger om det skal være model "Frelsens Hær" "Diktatoren" eller 
"Pressen"?  
Damen spørger forvirret om hvad han dog mener med det? 
- Jo", siger ekspedienten. "Frelsens Hær" løfter de faldne. "Diktatoren" samler 
de store masser og "Pressen" gør en myg til en elefant!  

 
 
Den unge arkæolog fra Nationalmuseet var sendt på udgravningsarbejde langt 
faén i vold i Det Mellemste Østen.  
- Ja, her sker jo ikke meget, siger en kollega, da han ankommer, men du skal 
nok komme til at synes om stedet alligevel. Vi får f. eks. hver fredag aften en 
hel lastbil med sprut. 
- Jeg drikker ikke! 
- Nå, men om lørdagen kommer der en bus med villige piger fra byen. Kræs, 
siger jeg dig! 
- DET er bestemt ikke noget for mig! 
- Nå! Er du bøsse? 
- Ih nej! UHA! UHA! 
- Så er jeg alvorligt bange for, at du heller ikke vil synes om søndagene… 
 
Lille Ole mødte i skolen. Fuldkommen utrøstelig. Han græd og græd og græd. 
Hjerteskærende. 
- Jamen, lille Ole. Hvad er der dog i vejen? Spurgte lærer Jensen. 
- Det er min far. Hulkede Ole. Den grimme mand. Han har druknet vores 
kattekillinger. Alle OTTE! 
- Ja, det var da synd, sagde læreren. 
- Ja! Han havde bestemt lovet, at jeg måtte gøre det! 
 
 



Lægen: 
- De har galdesten og nyreforkalkning, Nielsen. 
- Skal jeg så op på kommunen og ha´ byggetilladelse? 
 
 
De kvinder. De kvinder. Altid blander de myndighederne ind i sagen:  
Enten politi, borgmester eller præst! 
 
 
…og så var der brudgommen, der faldt ud af sengen og landede på alle FEM! 
 
 
- Ved du, hvorfor vejene er så snoede på Bornholm? 
- Nej. 
- Jo, for da man fik alle de nye veje i Jylland, så blev de gamle sendt til Bornholm – 
og de var alt for lange… 
 
 
Hendes kærlighedsliv var som et træ: Én ny ring hvert år! 
 
 
Længe havde redningsbåden drevet rundt på Atlanten. Omsider skimtes land. Men 
kort efter råber en af de skibbrudne skuffet: 
- Årh nej! DET er Skotland! 
- Hvordan kan du vide det? 
- Der hænger lokumspapir til tørre i haverne…. 
 
 
- Nu har jeg besluttet at drikke mig fuld TO GANGE OM ÅRET: 
Når Dronningen har fødselsdag – og når hun IKKE HAR DET! 
 
 
Og så et lille digt i anledning af første sommerdag: 

Når græsset gror på de grønne enge 
Og pilleren står på de store drenge 
Når stæren fløjter i træets top 
Og tøserne de smækker kussen op 
Når hjertet banker mellem patter og lår 
Og nosserne taktfast mod røvhullet slår 
SÅ ER DET SOMMER I DANMARK! 

 
 
Nej! Og TUSIND gange nej, sagde Tusindbenet og klemte benene sammen…. 
- Hvorfor tror du Preben er så vild med fremmede damer? 
- Han har fået installeret elektrisk lynlås i bukserne….. 



 
 
Det danske inspektionsskib var på Færøerne og en rasende færing opsøgte 
kaptajnen: 
- Én af Deres gaster har gjort min datter gravid! 
Roligt og velafbalanceret tænder kaptajnen piben og tager et søkort frem: 
- Se alle disse fjorde og vige og øer. Alt dét skal jeg bevogte dag og nat. Er det så 
urimeligt at forlange, at De selv overvåger de få centimeter fjord, det drejer sig 
om…. 
 
 
- Mor! Hvad er SEX? 
- Ååårh – det er sådan en slags forspil til HUSGERNING, søde datter…. 
 
 
- Ved du, hvad Fanden siger, når han tager telefonen? 
- Næææh. 
- HVEM I HELVEDE TALER JEG MED? 
 
 
Der var vild panik i nonneklosteret.  
Søster Marie var fire måneder henne og nu modtog hun abbedissens 
svovlende vrede: 
- Svar mig, søster Marie! Hvordan er Synden kommet ind i dette hellige hus? 
- Jeg tror ikke det er så slemt endda, nådige Abbedisse.  
- Den fik kun spidsen ind gennem gitterporten! 
 
To manufakturhandlere sidder i baren på modeudstillingen og udveksler 
erfaringer, og det viser sig hurtigt, at den enes omsætning er langt, langt 
større end den andens. 
- Jow da! Siger den dygtige. Ded er simpelthen reklamens magt, do! 
- Jamen, hvorledes? Fortæl! Fortæl! 
- Tjaee – jow: F. eks. købte jeg et parti dametrusser til spotpris, og så satte jeg 
et skilt i vinduet med teksten: 
”Fryser De om numsen? Gå til Thomsen!”  
- Alt blev udsolgt på få dage! 
- Jow da! Men dén íde kan jeg itte rigtig bruge, do! 
- Hvorfor dog inte? 
- Jeg hedder jo KNUDSEN! 
 
 
- Er min kone her? Spurgte manden på lighuset. 
- Hun skrev, at hun ville tage livet af sig…. 
- Nogle særlige kendetegn? 
- Ja! Hun stammer, og så klaprer tænderne, når hun taler… 



 
 
Nu er den danske befolkning endelig delt i to dele: 
1)  Dem, der ligger på maven for den socialdemokratiske samlingsregering. 
2)  Dem, der ligger på ryggen, fordi de er kommet ned med nakken. 
 
- Far! Hvorfor må en mand i Danmark kun have én kone? 
- Min dreng! Min dreng! Loven i dette land beskytter de svage… 
 
- Ak ja! Ak ja! Sukkede den dødtrætte ægtemand. I mit næste liv vil jeg være 
støvsuger. 
- Støvsuger?? Hvorfor dog det? 
- Jo. Så bliver man taget på slangen. Får rystet posen, og det hænder oven i købet, at 
man bliver lånt ud til nabokonen... 
 
Fru Højesteretssagfører N.N. var ud at lufte sin lille moppehund på fortovet. Mens 
hunden forrettede sit ærinde, så vendte den noble dame diskret ryggen til. 
Så kom en herre af lavere klasse forbi og sagde: 
- Nu kan De godt hive i snoren, frue…. 
 
 
Og så hævder spejderne, at de kan ligge i telt på Møn og røre Hveén….. 
 
 
- Ved du, hvad forskellen er på en cykel og en neger? 
- Nej. 
- Cyklen begynder ikke at synge "Old Man River", når man tager kæden af den... 
 
 
- Om Olsen er en god sælger? Er du vimmer, mand! Han har præsteret at sælge 
børnepudder på Jomfruøerne... 
 
 
De to gutter sad på en bar med en smuk kvindelig bartender, og den ene af dem 
bagte løs på hende i timevis, så efter adskillige drinks sagde den anden: 
- Stop nu det pjat, makker! Det fører jo ikke til en skid. 
- Sludder! Jeg er lige ved at få hende overtalt. 
- Jaså! Så kig lige en gang på den snor, som hænger ud over kanten på din Bloody 
Mary.... 
 
 
Ligheden imellem en cykelrytter og en luder? 
De er begge på røven, hvis gummiet springer. 
 
 



- Ved du, hvad der sker, når en bøsse tager fejl af vaselinen og tapetklisteret? 
- Nej! 
- Så falder tapetet ned! 
 
 
- Hvorfor slog De Deres kone med et bordben? Spurgte dommeren 
hustrumishandleren. 
- Jeg orkede ikke at løfte hele bordet. 
 
 
- Hvad kalder man en cowboy, der er kussetyv? 
- En SEKSLØBER, naturligvis! 
 
 
- Sig mig! Hvad bestiller De med hovedet i gasovnen, hr. Hansen? De ved jo 
udmærket, at pensionærerne ikke har adgang til køkkenet! 
 
 
Præsten havde fået gule ærter med flæsk lørdag aften, så da han prædikede søndag 
formiddag røg der en del finker af panden. 
- Pssssst! - lød det, og noget susede lige forbi hans øre. 
Lidt efter røg endnu en finke - og igen sagde det Psssst - og nu bemærkede han et 
søm. der fløj gennem luften! 
Langsomt drejede han hovedet - og dér på korset sad Jesus og holdt sig for næsen 
med begge hænder. 
 
 
De mødtes der nede, de to gamle kammersjukker. Begge et stykke oppe i 
firserne. Syndet havde de – alle deres dage. 
- Nåh, det ser da ikke så slemt ud, som jeg frygtede, sagde den ene gamle til 
den anden. Her ligger du med et dejligt skår på bare sytten år! Så er der altså 
alligevel også noget, der hedder belønning i HELVEDE! 
- Nul, makker! NUL! Hun er ikke min belønning. JEG ER HENDES STRAF! 
 
 
Den unge mand var netop i færd med at hænge sig. Dramaet fandt sted i hans 
moderne kontor. Hans kone og børn havde forladt ham. Hans elskerinde var 
stukket af med en anden. Hans forretning var gået neden om og hjem. 
I samme øjeblik som han ville lægge løkken om sin hals, dukkede en gammel 
heks op og skreg: 
- Gør det ikke...jeg skal opfylde tre ønsker for dig. Hvad ønsker du dig? 
- Jeg ønsker mig min familie hjem! Jeg ønsker mig en million skattefrit! Jeg 
ønsker mig min elskerinde tilbage til vores lille hemmelige elskovsrede. 
Den gamle heks svarede: 



- Jeg skal opfylde dine ønsker - i morgen - men først må du tilbringe en 
kærlighedsnat med mig. 
Heksen var virkelig gammel og hæslig, men han ville jo så gerne have sine 
ønsker opfyldt, så de gik i gang hjemme i hans soveværelse. 
Næste morgen vågnede han og så med forventning og væmmelse på den 
gamle heks, der lå ved siden af ham i sengen. 
- Jeg spekulerer på, sagde han, hvorfor en heks med magisk kraft som du, 
ikke gør dig selv ung og smuk? 
- Jeg spekulerer også, sagde heksen med et hæst grin, om ikke du er for 
gammel til at tro på hekse?  
Jeg er såmænd bare rengøringskonen i firmaet.... 
 
 
En lille fyr kommer fuldstændig afsindig af raseri ind på et værtshus på Vesterbro i 
København og råber: 
- Hvem har malet min cykel rød? 
- Det har jeg! Svarer en stor rocker ved baren. Var der noget, stump? 
- Tjaee - jeg - jeg ville bare sige, at nu er den tør, så du ká gi´ den anden gang... 
 
 
- Hvordan går det med det nye job som elevatorfører? 
- Årh du, det er sådan op og ned... 
 
 
To præster stod og så på topløse badepiger, og der var julelys i den enes øjne. 
- Pas på! Sagde den anden. Herren ser alt! 
- Ja, ja, men hende her så jeg li' godt først! 
 
 
- Lene! Jeg må betro dig en ting, sagde Ulla. Din mand bedrager dig! 
- Ha. ha. Jeg ved, at han bedrager mig. Jeg ved hvor længe han har bedraget mig, 
hvor han gør det og med hvem - men jeg fatter ærlig talt ikke HVAD han gør det 
med... 
 
 
Enkemanden kom ud fra krematoriet med urnen under armen. Næppe var han 
udenfor døren, før han skruede låget af urnen og sagde: 
- Endelig er du død, dit rivejern. Nu kan jeg blæse dig et stykke puuuuuust! 
 
 
- Har du hørt om fyren, der kastede sin svigermor ind til krokodillerne i Zoologisk 
Have? 
- Blev han ikke meldt til politiet? 
- Ork jo. Af Dyreværnsforeningen... 
 



 
- Min herre! Hvad bilder De Dem ind! Ringe mig op og påstå, at jeg har skrevet mit 
navn og telefonnummer på pissoiret på Hovedbanegården. Det må virkelig dreje sig 
om en anden Vera Harasjapchilikowitskjaj... 
 
 
Turisten spørger en nordmand: 
- Jeg hører, at De har været fårehyrde i over 30 år. Har det præget Dem? 
- Næ ææææææææææææææææææææ 
 
 
- Mor! Må jeg få en ny kjole, når skolen begynder efter sommerferien? 
- Absolut ikke - Svend! 
 
  
- Har du hørt, at de har løst arbejdsløshedsproblemet i Århus? 
- Næh. 
- Jo, de arbejdsløse får udleveret et stykke papir, hvor der står VEND på begge sider... 
 
 
- Doktor! Er onani farligt? 
- Nej, nej. I hvert fald ikke med måde. Men hvorfor ikke få en dame til noget regulær 
sex? 
- Har jeg, doktor. 
- Hvor ofte har I samleje? 
- Tre, fire gange... 
- Om måneden? Om ugen? 
- Om dagen, helt klart, doktor. 
- Hvorfor onanerer De så? 
- Hun er religiøs, doktor. Hun vil ikke kneppe under måltiderne... 
 
 
- Og hvad er så forskellen på frustration og enorm frustration? 
- Frustration er første gang, du opdager, at du ikke kan anden gang. Enorm frustration 
er anden gang, du opdager, at du ikke kunne første gang... 
 
 
- Jeg har lovet mor, at fyrene ikke får lov at kæle for mig under bæltestedet, sagde 
hun. 
- Et løfte er et løfte, sagde veninden. Men hvad vil du så gøre ved det? 
- Tjeee...foreløbig går jeg til gymnastik, for at lære at gå på hænder... 
 
 
En del mænd er født med dårlig samvittighed. Andre gifter sig til den... 
 



 
Spildtid: Tidsrummet imellem at du kommer og hun går hjem... 
 
Lars Pesens hest havde revet sig på et pigtrådshegn og fået et stort kødsår.  
Bonden snakkede med konen, og hun gav ham et hygiejnebind til såret. 
Det hjalp på krikken, men så slap bindene op, og karlen blev sendt i byen. Han 
gik ind på apoteket og bad om nogle hygiejnebind. 
- Hvad størrelse skal det være? Spurgte apotekeren. 
- Størrelse? Tja det ved jeg inte, sagde karlen, men jeg kan fortælle, at såret er 
sådan ca. en halv meters penge... 
 
 
Tre kirurger sidder og praler med deres bedste operationer: 
Kirurg nr. 1:  
... og så kom der en mand ind, som havde haft hånden i blenderen. Den var 
helt kvast, men jeg lappede den sammen, så den var så god som ny!  
Kirurg nr. 2:  
- Det lyder da meget fint, men jeg har altså opereret på en, som havde fået 
hele underkroppen kørt over af en damptromle. I dag er han på 
fodboldlandsholdet!  
Kirurg nr. 3:  
- Skulle det være noget? Jeg fik engang en patient ind, som var blevet kørt 
over af en mejetærsker. Der var kun et røvhul og et fipskæg tilbage.  
- Jeg lappede sammen på ham, og i dag er han formand for Folketinget! 
 
 
- Se så, børn! Sagde lærer Jensen, da han stolt viste en hest, han havde tegnet på 
tavlen. Er den ikke fantastisk livagtig, børn? 
- Ork! Dét er ikke noget, sagde lille Jens. Min storebror er så dygtig til at tegne 
nøgne damer på lokumsdøren, at fatter forstuvede tissemanden tre gange i sidste 
uge…. 
 
 
…og hvad er så en virkelig ægte og sand musikelsker? 
Jo! Det er en mand, der hører en pige synge på badeværelset …og som lægger 
ØRET til nøglehullet… 
 
 
Betjenten: 
- De har kørt over de 80 kilometer i timen! 
Bilisten: 
- Umuligt! Ganske umuligt! Det er ikke mere end et kvarter siden, at jeg kørte 
hjemmefra… 
 
 



En bøsse kommer ind i et rigtigt værtshus af de go'e gamle slags. Bøssen tripper 
stille op til baren og be'r om et lille glas letmælk. 
- Kan du komme UUUDDDDD din lede bøsse ! råber bartenderen. Vi vil fand' me 
ikke ha' så' en no' en som dig her! 
- Århh, siger bøssen. Må jeg ikke nok få lov til at få et lille glas letmælk? Jeg skal 
nok være musestille og ikke genere nogen. 
- Nå ja, så skide være med det,  siger bartenderen og giver bøssen sin letmælk. 
Bøssen forsvinder så helt ned i det fjerneste hjørne og gemmer sig godt i mørket. 
Lidt efter kommer en rigtig arbejder ind og råber efter et par bajere. Efter at have 
skyllet begge bajere ned på under 2 minutter råber arbejderen: 
- FOR HELVEDE! EFTER ET PAR BAJERE FØLER MAN SIG SGU' SOM EN 
RIGTIG TYR!! 
Hvorefter det lyder nede fra bøssen: 
- muh ?? 
 
- Fantastisk så længe lugten af brændevin holder sig! Nu er det præcis ét år siden, 
at min mand meldte sig ind i afholdsforeningen – og han lugter stadig af 
brændevin…. 
 
En mand ringer en kontaktannonce ind til en Ugeavis:  
- Venlig og kærlig mand søger intellektuel kvinde til gåture i naturen og samtaler om 
livet.  
- Skal den i på tirsdag, spørger damen fra avisen.  
- Ja, det håber jeg sgu, men det skal du ikke skrive! 
 
Direktøren for Statsfængslet kaldte fangerne sammen: 
- Jeg har en glædelig meddelelse til jer, sagde han. I morgen kommer Villy 
Søvndal!!! 
- Dét var fandmé også på tide, lød det fra salen. 
 
Manden havde fået en ny pacemaker fra et kendt dansk elektronikfirma indopereret. 
Efter nogle uger klagede han: 
- Ét eller andet er forkert i dén dims, sagde han. Hver gang jeg laver det frække med 
konen, så åbner de automatiske døre i vores garage…. 
 
- Så var der kvinden, hvor dildoen havde sat sig fast. Hun tog ned til lægen. Da 
lægen havde undersøgt hende, sagde han: 
- Jeg kan desværre ikke få den ud! 
Hvorpå kvinden svarede: 
- Det er også lige meget, bare du kan sætte nogle nye batterier i! 
 
Lille per kan ikke komme ind i biografen, for damen siger, at filmen er forbudt for 
børn. 
Så spytter lille Per i næverne og tørrer dem af i håret. 
- Hvorfor gør du det? Spørger damen. 



- Jo! For i aftes hørte jeg min store bror sige inde på værelset, at når han kom spyt 
på hovedet, så gled den lettere ind…. 
 
Det var den om tyrken, der gik nede på stranden og sparkede til nogle sten. 
Pludselig får han øje på en flaske i vandkanten, som han straks samler op og 
åbner. Ud kommer en ånd og siger: 
- Ahhhh.......det var dejligt at komme ud efter 200 års fængsel, så du skal få to 
ønsker opfyldt! 
- OK, siger tyrken. For det første vil jeg gerne være rigtig dansker! 
HOKUS-POKUS, og han blev en rigtig dansker. 
 - Og for det andet, siger tyrken, så vil jeg gerne være økonomisk uafhængig. 
HOKUS-POKUS, og så blev han tyrk igen! 
 
Lærerinden: - Lille Lise! Kan du give os alle sammen et godt eksempel på, hvad 
ordet MULIGVIS betyder. 
- Jo. Min søster er 17 år. Hun får klaverundervisning derhjemme. Når 
musiklæreren er kommet, plejer min søster og ham at låse døren ind til stuen, 
hvor klaveret står. 
Så en dag kiggede jeg ind gennem nøglehullet og så, at de begge to havde taget 
bukserne af. MULIGVIS skulle de til at skide i klaveret... 
 
Ole på 15 ligger og boller sin søster på 14: 
- Du er skisme dygtig, brormand! Stønner hun. Du gør det faktisk meget bedre end far! 
- Ja! Ikke sandt! Det siger mor også... 
 
A: - Hvordan forklarer man en sort mand med en hvid pik? 
B: - Det er en minearbejder, der har været hjemme i frokostpausen. 
 
Han træder hende flere gange over tæerne, da de danser. 
- Undskyld! Stammer han. 
- Det skal du ikke tænke på, siger hun. Men det er fordi jeg gik så meget uden sko på 
fødderne, da jeg var barn. Derfor har jeg fået sådan nogle store fødder. 
Nå, han følger hende hjem og alt forløber, som det skal. 
Men da han skal gå om morgenen, siger han: 
- Ja, ikke fordi det kommer mig ved - men da du var lille - gik du så osse meget rundt 
uden bukser på? 
 
- Hvordan traf du beslutningen om at blive jøde? 
- Før var jeg ateist. Men det opgav jeg. 
- Hvorfor? 
- Ingen helligdage. 
 
 
 



Hørt på operationsstuen: - Jeg kommer igen om to minutter, sagde overlægen, jeg 
skal lige ned og lægge kroner i parkometeret!  
 
Konen til manden efter et større skænderi:  
- Du skal aldeles ikke bilde mig ind, at en vielsesattest kan udløbe!!!  
 
Undervejs til en middag på landet, kørte ægteparret forbi en gård, hvor de så to 
heste, der stod fredeligt og harmonisk, ved siden af hinanden.  
- Se på de heste! sagde hun, så godt skulle vi også altid have det med hinanden!  
Da de sent på eftermiddagen kørte hjem, passerede de den samme gård. I folden 
så hun det samme idylliske syn: To heste, der stod og gned mulerne kærligt mod 
hinanden.  
- Se! sagde hun, de har det stadig godt og fredeligt med hinanden. Sådan skulle vi 
to også have det!! Han tog piben ud af munden, og svarede lakonisk: 
 - Det er ikke den samme hoppe!!  
 
Fruen til den nye stuepige:  
- Og det siger jeg dig, Marie, jeg tåler ikke omgang med fremmede mænd.  
- Det må jeg sige, udbrød Marie, så er fruen og jeg rigtignok to vidt forskellige 
karakterer.  
 
- Viste du så din kone den artikel om sparsommelighed? 
 - Ja, naturligvis!  
- Gav det noget resultat?  
- Ja, jeg er holdt op med at ryge!  
 
I begyndelsen af deres ægteskab ringede manden hjem til konen præcis klokken 
10.45 hver dag og sagde: - Hallo, skat, det er din elsker. Kan jeg besøge dig nu, 
hvis din mand ikke er hjemme?  
Dette havde stået på i nogle uger, og konen var ved at være træt af spøgen, så da 
telefonen ringede en dag klokken 10.45, tog hun røret og talte først:  
- Hallo, skattemand, min mand er på kontoret og skal arbejde over, så skynd dig at 
komme. Bagdøren står åben.  
Der blev en pause, så rømmede sognets præst sig og sagde:  
- Jeg tror hellere, jeg vil ringe en anden dag, når Deres mand er hjemme.  
 
Tre mænd stod og talte om den dag, de skulle tage afsked med livet.  
- Når jeg dør, sagde den ene, så skal min aske spredes ud over Fælledparken, for 
der har jeg haft mine bedste stunder.  
- Jeg vil nu have en ganske almindelig begravelse med familiegravsted, så jeg kan 
hvile ved siden af min kone, som jeg har haft mine lykkeligste timer med, sagde den 
anden. 
 - Hvad skal der mon blive af mig? Spurgte den sidste. 
 - Dig! Svarede de andre to i munden på hinanden. Du skal hverken brændes eller 
begraves. Du bliver hældt på flasker igen...  



 
- Far, må jeg låne bilen i aften?  
- Ja, men tanken er tom.  
- Det gør ikke noget.. jeg skal ikke køre i den!  
 
En flot ung mand står og beundrer sit eget spejlbillede og udbryder begejstret:  
- To centimeter længere, og jeg er konge! 
Hans kone håner ham omgående med ordene:  
- To centimeter kortere og du er dronning!  
 
To togførere sidder på stationen og udveksler erfaringer. Den ene siger:  
- Du sku' fandme ha' været med her forleden. Pludselig ser jeg en nøgen dame 
ligge på sporet.  
- Hva' gjorde du så? 
- Jeg stoppede selvfølgelig toget og stod ud og kneppede hende. 
- Fik du også suttet den af?  
- Nej, jeg kunne ikke finde hovedet! 
 
De to nabokoner står og snakker over hækken, og fru Hansen siger: 
- Jeg synes altid, at det er tørvejr, når du holder storvask, fru Mortensen. 
Hvordan kan du være så heldig? 
- Nå, held er det nu ikke, men jeg har min metode: 
- Inden vi står op om morgenen, så føler jeg ind under dynen hos Mortensen. 
Hvis den hænger til højre, så bliver det regnvejr, men hvis den hænger til 
venstre, så bliver det tørvejr. 
- Jamen dog! Jamen dog! Hvad så, hvis den står lige op? 
- Ja, så bliver der med garanti ikke vasket dén dag! 
 
Langturschaufføren fra Ålborg var på vej til Hamburg med 300 høns på ladet. Men 
fordi turen varede et par dage havde han taget sin papegøje med. 
Ved Vejle tog han en flot blondine op som blaffer, og han blev hurtigt nærgående: 
- Hvis jeg ikke får dig, sagde han, så smider jeg dig ud!  
- Så smid! Vrissede hun - og det gjorde han.  
Men nu skræppede papegøjen som en vanvittig, og sur, som han var, blev den smidt 
om på ladet til hønsene. 
Ved tolden skulle lasten kontrolleres.  
- Hør, det stemmer ikke med papirerne, sagde tolderen, da han havde kigget op i 
ladet. Du har jo kun fire høns med! 
Forfærdet kigger chaufføren op på ladet, og dér sidder papegøjen med en høne i 
kløerne og skræpper: 
- Hvis jeg ikke får dig, smider jeg dig ud! 
 
 



Fremmedlegionærerne var blevet trætte af at spille russisk roulette, så de fandt på 
noget nyt: Nøgne skulle de gå ind til seks smukke kvinder, og det var ikke ludo, der 
skulle spilles.  
Men: De fem af pigerne var eksperter i fransk massage - og den sjette var 
kannibal! 
 
 
STRØTANKER VED STAMBORDET 
Dét er med kærlighed som med mæslinger: Vi skal alle igennem det! 
 
- Hvad vil du helst undvære: Vin eller kvinder? 
- Det afhænger af årgangen! 
 
- Betinget straf? 
- Det er at afsone hjemme hos konen... 
 
Moderen til datteren:  
- Fik du nogen svar på din kontaktannonce? 
Datteren: 
- Masser! Osse fra far... 
 
 
HUSK! 
...måske har hun ikke meget i den øverste etage - men se på trapperne derop, mand! 
 
ORDBOGEN: 
Abebur                  = Lærerværelse 
Epoxy-elev              = Adfærdsvanskelig 
Trivselsskuret          = Folkeskolen 
Spritmannequin          = Servitrice 
Sjælevaskeri            = Værtshus 
Gadeindianer            = Politibetjent 
Varmkødsafdelingen      = Sædelighedspolitiet 
Afholdshotellet         = Detentionen 
Feudalrock              = Folkemusik 
Araberjuice             = Benzin 
Fajancearbejde          = Toiletbesøg 
 
 
- Hør, Anders! Kunne du i det mindste ikke knappe dine bukser, når du går 
hjemmefra? 
- Satans til sjusket madamme! det må være hende, børnene har det efter:  
De rydder heller aldrig op efter sig, når de har leget... 
 
 



Mellem veninder: 
- Jeg har lige fået mig en fast fyr. 
- Kun een? 
- Ja, for pokker! Jeg har jo kun een kusse... 
 
- Tjener! Har De frølår? 
- Nej, hr. Jeg går bare sådan, fordi jeg har fået en byld bagi... 
 
- Tjener! En flaske vin! 
- Rød eller hvid? 
- Det er lige meget. Jeg er farveblind! 
 
- Hvordan bærer du dig egentlig ad med at slå din mand for alle de penge? 
- Nemt nok. Jeg siger jeg vil flytte fra ham og hjem til mor - og så giver han mig altid 
penge til billetten... 
 
- Du skal skilles, hører jeg. Hvorfor? 
- Religiøse grunde, du. Udelukkende religiøse grunde. 
- Religiøse? DIG!! 
- Ja, så kan jeg jo virkelig komme til at elske MIN NÆSTE! 
 
- Sidste år forærede jeg min kone en luftmadras. 
- Jaså. Hvad får hun så i år? 
- I år får hun den pustet op. .. 
 
- Mor! Mor! Nu boller de inde i tossekassen! 
- Sludder! Det er bare en af de ansatte i børne- og ungdomsafdelingen, der spiser en 
banan. 
 
- Jeg glemmer aldrig, hvad min far sagde, da jeg kom ind bag tremmerne for første 
gang. 
- Hvad sagde han? 
- Dav og velkommen, sønnike! 
 
Telefonsamtale: 
HAN: - Nu er jeg træt af at blive holdt hen! I aften kommer jeg og flår alt tøjet af 
dig og elsker dig midt på gulvet! 
HUN: - Nej du gør ikke! 
HAN: - Jo! Og jeg boller dig så længe, at du hverken kan sidde eller gå i fjorten 
dage! 
HUN: - Nej! Nej! Nej! Det gør du i alt fald ikke! 
HAN: - Jo! Jo! Jo! Og jeg bruger slet ikke gummi! 
HUN: - JO! Det gør du i alt fald... 
 
 



Festaften hos familien Olsen:  
Far og mor og de otte børn skal have gåsesteg. Men desværre bliver der kun 
gumpen tilbage til familiefaderen, så temmelig sur vrisser Olsen: 
- Hva´ Faén! Skal farmand kun ha´ gumpen? 
- Ja, siger fru Olsen.  
- Dét sku´ du ha´ haft altid, for så havde der været en halv gås til os hver i 
aften… 
 
Alfred og Jens kom i slagsmål, men en betjent skilte dem ad – og hvorfor? 
- Vi var til bryllup, græd Alfred, og så strøg Jens i seng med bruden!  
– og dét var slet ikke hans tur! 
 
Repræsentanten besøgte en luder i det tyske Ruhrdistrikt. Han nød hendes virile 
underliv, men bagefter sagde han: 
- Det undrer mig, at en blondine som dig har sorte hår på fissen? 
- Elementært, min gode mand: I går var det lønningsdag for 
kulminearbejderne! 
 
Klassen skulle genfortælle det gamle drama om Adam og Eva og lille Mikkels stil 
lød: 
”Da Eva havde spist æblet, så stod Adam bagved med slangen”. 
 
Olsen ville glæde sin gamle mor på 80-årsdagen, så han forærede hende en 
papegøje, der talte 12 sprog flydende – og så kunne den også synge opera! 
Spændt ringede han hende dagen efter op for at høre, hvor glad hun var blevet for 
gaven. 
- Jo tak, søn! Dén smagte såmænd meget godt – men kors i r…., hvor var den SEJ! 
 
Strøtanker: 
Pornografi er litteratur, der kan læses med én hånd! 
 
Adam kom før Eva – men dét gør mænd jo for øvrigt altid…. 
 
Værtshusskilt: 
Her tror vi på Gud! ALLE ANDRE MÅ BETALE KONTANT! 
 
- Hvor mange børn har din søn? 
- To på kontant og én på afbetaling… 
 
- I går så jeg en hund med fem ben, morlil! 
- Så var du vel fuld igen dit svin! Hvor faén havde kræet det femte ben? 
- I munden, lillemor! 
 
 
 



Topmålet af fingerfærdighed: 
En kirurg, der opererer en myg for blindtarmsbetændelse med boksehandsker på! 
 
- Hvorfor lukker du altid øjnene, når du drikker? 
- Fordi min læge har forbudt mig at kigge for dybt i glasset! 
 
- Nå, nu har Peddersen fået gebis. 
- Har han fortalt dét? 
- Nej! Men det kom frem under samtalen! 
 
Olsen, der mildest talt var en sjælden kirkegænger, var lokket med til konfirmation 
og bagefter sagde han: 
- OK! Dét var nu ikke så slemt. Jeg kendte næsten dem alle sammen – men sig mig 
lige:  
- Hvem var ham bøssen i den sorte kjole? 
 
- Hvad er DIN favoritsport, Birthe? 
- KUGLESTØD! 
 
- Mor! Hvor mange år er det siden, at far døde? 
- Han er ikke død, lille Torben, men for fire år siden begyndte han at spille GOLF… 
 
Han var meget forelsket i damen, men han var så flov over sin lille tissemand, at han 
slet ikke turde tænke på at bolle hende. 
Nå, men efterhånden var han så vild i varmen, at noget måtte gøres. Han inviterede 
hende i drive-in-bio, og da de så holdt der i bilen i mørket, tog han omsider mod til sig 
og listede "våbnet" frem og lagde det i hendes lille hånd. 
- Jamen, Børge! Sagde hun. Du ved da, at jeg ikke ryger... 
 
De to venner fra landet gik omkring på engen udenfor gården. Så pegede den ene 
hen i et hjørne med højt græs og sagde: 
- Årh, disse minder. Lige derhenne fik jeg mit første knald. Og tænk dig! Lige derhenne 
bagved, der stod hendes moder! 
- Du godeste! Hvad i alverden sagde hun til det? 
- Hun sagde såmænd bare Muuuuuuuuhhhh.... 
 
Konen ville købe en papegøje til mandens 50 års fødselsdag. Hun fandt en i en 
dyrehandel, som var rimelig i prisen. Den havde nemlig været i et bordel. Men det 
betød ikke noget, sagde konen. 
Hun kom hjem med fuglen. Satte buret på bordet foran manden. Men i det samme 
skreg papegøjen: 
- Nyt lokale! Nyt lokale! 
Så gloede fuglen på konen og råbte: 
- Ny fisse! Ny fisse! 
Og så drejede den hovedet imod manden og sagde:  



- Men du er stadig den samme, din gamle buk... 
 
- Hvis jeg havde vidst, at du var jomfru, sagde han sveddryppende, så havde jeg ikke 
skyndt mig så meget og så voldsomt. 
- Og hvis jeg havde vidst, at du havde bedre tid, sukkede hun, så havde jeg taget 
strømpebukserne af.. 
 
Gamle Ane var ordineret stikpiller, men hun havde besvær med at få dem op.  
Men så fik hun øje på mekanikerlærlingen fra værkstedet overfor og med et 
par bajsere blev han lokket til at foretage indgrebet: 
Ane bukkede sig med den bare i vejret, men nu blev lærlingen forvirret og 
spurgte: 
- Skal dét være dér, hvor der er textylbehandlet eller dér, hvor stænklapperne 
sidder? 
 
Sømanden kom for første gang til Afrika og fik fat i en indfødt pige. Hele natten 
lå hun og skreg som en vild: 
- Jumba! Jumba! Jumba! 
- Ja, der var dælme liv i den tøs, sagde han til kammeraterne i messen dagen 
efter. Men det er nu ikke mange ord, de kan. Kun det hersens Jumba! Jumba! 
Jumba! Gud ved, hvad det egentlig betyder? 
- Det forkerte hul! Kom det tørt fra negerkokken. 
 
Kannibalen efter måltidet: 
- Jeg har ædt for meget, du. Jeg skal ud og brække mig.  
- Så gå ud bagved og grav et ordentligt hul og bræk dig dér! 
- Hvorfor alt det besvær, kammerat? 
- Jo! Så får bedstemor en ordentlig begravelse! 
 
- Har din kone kørekort? 
- Nej! Bilen så sådan ud, da jeg købte den… 
 
En præst kom en morgen meget nedtrygt ned til skranken i missionshotellet: 
- Noget galt, hr. pastor? 
- Jo, altså, stammede præsten. I nat vågnede jeg ved, at en beskidt rocker sad på 
mit bryst med sin pik fremme og pegede på mig med et oversavet jagtgevær mod 
mit hoved: 
- Sut den af eller jeg skyder! 
- Jøsses, hr. pastor! Hvad gjorde De? 
- Unge mand! Hørte De noget skyderi i nat? 
 
 
 
 
 



Livets tre store løgne: 
1) Det er fedt at være født i et slumkvarter. 
2) Penge er ikke alt. 
3) Jeg stikker den ikke helt ind, skat! 
 
- Hvor er din kone, Jensen? 
- Hun ligger i sengen med Malaria. 
- Ja! De Satans fremmedarbejdere…. 
 
- Hvad behandler De mest, doktor? Ulykkestilfælde eller sygdomme? Spurgte den 
unge dame sin bordherre, lægen. 
- Vanskeligt spørgsmål, frøken. Jeg er Gynækolog…. 
 
- Hvordan går det med dit ægteskab, Orla? 
- Årh, du. Nu har vi været gift i seks måneder og hun har sat samlejefrekvensen ned 
til to gange om ugen. 
- Det er squ´ ikke noget at pive over. Jeg kender mange, hun slet ikke knalder med 
mere…. 
 
- Ja, frue. Nu har jeg undersøgt Dem grundigt – og jeg må desværre meddele, at De 
har sukkersyge! 
- Årh, Gudskelov, doktor! Så er min mand bare slikken. Jeg var bange for, at han var 
pervers… 
 
HUSK: SØG SANDHEDEN! Tag en tur til Sahara! 
 
ANNONCE: 
Grund med fast ejendom til salg eller leje. 
Ung dame ønsker at udleje en skøn plet beliggende i en kløft mellem to velformede 
skråninger. 
På stedet findes – med regelmæssige mellemrum – rindende vand, og 
undergrunden kan gøres frugtbar ved ihærdigt muskelarbejde. 
Ejendommen er 17 år gammel. Og ved kildevældet blev der for 3-4 år siden plantet 
et buskads af hårdfør vækst. Ved fjernelse af tynd skillevæg kan ejendommen gøres 
dyb og bekvem for ung mand med stående kapital. Billet mrk. F. Issen. 
 
… som spøgelserne sagde, da de mødtes: Vi siger vel BUH til hinanden…. 
 
- Doktor! Doktor! Hurtigt! Kom herover. En mus er kravlet op i min kones – De 
ved nok! 
- Rolig! Hr. Mens jeg kører over til Dem, så skal De vifte med et stykke ost 
foran Deres kones vagina. 
Da doktoren nåede frem blev han lukket ind af husets unge søn. Han viste 
ham op i soveværelset, hvor fruen lå med spredte ben og jamrede sig. 
Og imellem benene lå manden og viftede med en røget makrel. 



- Idiot! Skreg doktoren. Jeg sagde jo OST, mand! 
- Jo! Jo! Rigtigt nok, men først må jeg ha´ katten ud… 
 
Udenrigs Villy og Skatte Holger holdt en eftermiddag fri her midt i de barske 
budgetforhandlinger med løfte-bryder-Helle og lejede en båd på Furesøen.  
Midt ude på vandet tabte Villy sin pibe, men han hev lommekniven frem og 
skar en ridse i rælingen. 
- Så fisker jeg den op senere på en anden fridag, grinede han. 
Men Holger rynkede den gamle pande og sagde eftertænksomt: 
- Ikke for optimistisk, Villy! Med alle de fallitter, vi påfører folket med vores 
mange ekstraskatter, så er det SLET IKKE SIKKERT AT VI KAN LEJE DEN 
SAMME BÅD! 
 
- Vær venlig at lukke vinduet, sagde den unge frue i toget med et lille spædbarn til 
herren overfor hende i togkupeen. Det er ikke godt for min lille. 
Kort efter knappede hun blusen op og begyndte at give barnet bryst. 
- Vær venlig at lukke blusen, sagde herren. Dét der er ikke godt for min lille… 
 
- Hvad ønsker I? Brølede direktøren til de forsamlede arbejdere. 
- I har garanteret mindsteløn. Garanteret bonus. Garanterede sygedagpenge. Og 
garanteret pension og gratis kantinefrokost. – Hvad ønsker i mere? 
- At få garanti for, at firmaet ikke går fallit med alle de udgifter” 
 
- Er du tilfreds med den nye stilling? Spurgte personalechefen. 
- Jep! Svarede frøken Silvia – og vrikkede røven på plads på skrivebordet. 
 
Ligheden imellem en teater- og filmkritiker og en eunuk? 
De ved begge, hvordan det skal gøres, men de kan ikke selv! 
 
Ligheden imellem et knald og et vagtskifte på Amalienborg? 
Jo! Der er én, der kommer og én, der går. 
 
- Gud! Sagde den fine dame på badeanstalten, da hun så den nøgne Maja i al 
hendes pragt. 
- Men du har jo ikke noget dernede – jeg mener håret! Hvor er det blevet af? 
- Kære frue, sagde Maja. Har du nogensinde observeret, at der gror græs på en 
HOVEDFÆRDSELSÅRE? 
 
- Ak ja, sukkede faderen på baren. Min søn får nok aldrig noget arbejde, for han er 
desværre ikke til at stole på. 
- Rolig nu! Så kan han da altid blive METEOROLOG! 
 
 
 
 




