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BRYGGERIARBEJDERE           

-Hvor mange bajere drikker i ude på bryggeriet?  

-Åh, en 20-30 stykker om dagen er da ret almindeligt, men der er også 

dage, hvor vi får mange.   

 

BRÆNDENDE KÆRLIGHED         

Gastronomien gør store fremskridt, måtte jeg forleden sande, da jeg var 

på indkøb. Nu kan ”Brændende kærlighed” også fås som dybfrost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

BRÆNDEVIN IKKE FORBUDT      

To gamle husmænd følges ad hjem fra staden. Søren: -Nå, hvad sagde 

så doktoren?  

Anders: -Han sagde, at jeg skulle passe på!  

Søren: -Må du så ikke drikke brændevin mere?  

Anders: -Brændevin var aldrig i hans mund. Spiritus måtte jeg ikke få, 

det var det rene gift, men rom og brændevin var ikke på tale.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

BRØD TIL?                   

To venner skulle ud at fiske på søen. Peter ventede ved båden, mens 

Per hentede proviant i landsbyen. Langt om længe kom han med en 

kurv indeholdende fire flasker snaps og en lille pakke rugbrød i skiver. 

Peter undersøgte kurven og sagde: -Det er meget godt, men hvad skal 

vi dog med alt det brød?  

 

BUDDING OG FROMAGE          

-Tjener, sig mig engang, hvad er det for en dessert, De har serveret 

mig?  

-Hvordan smager den?  

-Den smager af sæbe. -Nå, så er det buddingen, for vores fromage sma-

ger af klister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       

BUTLER                      

-James, hendes nåde fortæller, at du i aftes rullede en tønde tværs over 

hallen, mens du skrålede gamle soldatersange. Er det korrekt?    -Des-

værre, Deres nåde. Desværre.  

-Jeg kan blot ikke forstå, at jeg selv ikke har bemærket det. Hvor kan 

jeg dog have været?    

-I tønden, Deres nåde. I tønden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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BØF                         

-Tjener er denne bøf købt på auktion? -Bestemt nej!  

-Nå, jeg syntes også nok jeg kunne mærke, at den ikke havde været 

under hammeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

BØFFEN FLYVER                     

-Tjener, vær venlig at lukke døren. -Så gerne hr., trækker det på Dem?   

-Nej, men det er tredje gang, at bøffen blæser på gulvet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

CHOKOLADE                   

Gåde: Hvordan kender man forskel på han og hun chokolade?  

-Det er hanchokoladen med nødder!      

 

CITRON MED BEN              

Bargæsten til sin sidemand: -Har du nogensinde set en citron med ben? 

-Nej, naturligvis ikke!  

-Tænkte det nok! Den fulde tjener er ved at presse en kanariefugl ned i 

min gin.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CITRONVAND                

Efter nogle timer på dødsruten var Bendtsen for alvor blevet tørstig og 

bestilte en drink -Bartender, jeg trænger til en Dry Martini. Lav den 

med én del vermouth og 9 dele gin. -Så gerne, ønsker herren en citron-

skive i?  

Bendtsen (lidt pirrelig): -Hør nu her min ven, det var jo ikke en citron-

vand, jeg bad om. 

 

COCKTAIL                    

-Åh tjener! Hvor blev den kønne servitrice af, der serverede os en cock-

tail.  

-Ønsker fruen en til?  

-Nej ellers tak, men min mand er også forvundet. 

 

COGNACKUR                      

-Hvad har De gjort ved Deres forkølelse, før De konsulterede mig, 

spørger lægen.  

-Jeg drak en halv flaske cognac i går aftes? -De tror da vel ikke det 

hjælper? -Nej, men jeg havde desværre kun den halve flaske!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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NEDLAGTE FJENDER            

Foran et værtshus stod en soldat fra Frelsens Hær med et skilt: Alkohol 

er menneskets fjende. -En lidt bedugget herre kiggede på skiltet og gik 

ind på værtshuset. To timer senere kom han ud med 2 flasker i bukse-

lommerne. Han gik hen til frelsersoldaten, gjorde honnør og sagde: -

Melder, at jeg har nedlagt 12 fjender og taget 2 til fange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

NEMT VÆDDEMÅL 

-Er det rigtigt, at du vandt et væddemål på 1000 kr.  -Ja.  -Hvad gik det 

ud på?  -Jeg måtte ikke spise i 10 dage og ikke sove i 10 nætter.    -

Hvordan klarede du det? -Jeg sov om dagen og spiste om natten. 

 

NOGET I DEN?                   

Kresten lå for døden, og hans kone Maren stod ved hans seng og ville 

gerne snakke med ham, så længe hun kunne. Nu var de begge slemme 

til at drikke, så da hun ville prøve, om han endnu kunne sige noget, 

spurgte hun: -Kan du sige flaske? Kresten lukkede det ene øje på klem, 

og så kom det forsigtigt: -Er der noget i den?  

                                 

NOSSEBAJER OG DÅSEØL 

1 bil med 3 personer. Fyren på passagersædet til føreren:  -Skal du ikke 

have en nossebajer? Føreren: -Hvad er en nossebajer? Fyren på passa-

gersædet: -Det er sgu da en bajer, som du drikker, og når du ikke drik-

ker, så står den nede ved dine nosser! Føreren: - Jamen, så vil jeg da 

gerne have en nossebajer. Pigen på bagsædet: -Jeg vil da også gerne 

have en nossebajer. Fyren på passagersædet: Det kan du sgu da ikke få, 

du har jo ikke nogen nosser. Pigen på bagsædet sidder lidt skuffet. Så 

læner hun sig frem: -Kan jeg så ikke få en dåseøl? 
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NUL KREDIT                  

-Takket være fyren derhenne er murer Svendsen på vej til at blive af-

holdsmand.  

-Er manden da fra afholdsbevægelsen?  

-Næh, han er den nye kroejer, og han nægter at give kredit! 

 

NUL SPISEVOGN 

En ung fyr i København sprang en sen aften på bussen med en cola i 

den ene hånd og en pølse i den anden. -Det er ellers ikke nogen spise-

vogn det her, sagde chaufføren surt. -Nej, det ved jeg. Det er derfor, 

jeg selv medbringer maden. 

 

NYDELSE                  

En mand gik ind på en bar og bestiller sig et glas øl. Da han har drukket 

det meste, kalder han på bartenderen og kaster den sidste sjat af øllet i 

ansigtet på ham. Samtidig siger han: -Det må du meget undskylde. Jeg 

skammer mig meget over det, men det er noget psykisk, noget tvangs-

mæssigt. Men nu har jeg også bestilt tid hos en psykiater, og jeg håber, 

han kan helbrede mig. Nogen tid efter kommer han igen og bestiller et 

glas øl, og igen kaster han den sidste sjat i hovedet på bartenderen. -Jeg 

troede ellers, at du havde været hos psykiater, siger bartenderen, mens 

han tørrer øl af ansigtet, men det hjalp åbenbart ikke. -Jovist har det 

hjulpet, siger bargæsten, for nu skammer jeg mig ikke mere over det.                

 

NYDELSESFORBUD              

Jensen sad i baren og bestilte en cognac med snaps og likør i. -Det var 

dog en rædselsfuld blanding, udbrød tjeneren spontant. -Ja såmænd, 

sukkede Jensen, men min læge har forbudt mig at nyde spiritus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

NYTTIGE GAVER            

Andreas rundede de 80, og det gik ikke stille af. Han var ved godt hel-

bred og holdt en pæn stor fest, hvori det meste af det lille sogn deltog. 

Der var naturligvis også mange gaver, og eftersom folk kendte Andreas 

godt, var størstedelen af gavebordet dækket med flasker. Præsten var 

også med og han beundrede naturligvis gavebordet, men han var alli-

gevel lidt betænkelig og sagde: -Det ser skam fint ud, men alligevel nu 

al den spiritus. -Ja, afbrød Andreas fornøjet, udelukkende nyttige ga-

ver, ikke også hr. pastor.      


