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GESTAPO                     

Hitlers fyldepen, en gave fra Franco, var forsvundet. Han ringede 

straks til Gestapo og satte dem på opgaven. Imidlertid fandt han 

to timer senere fyldepennen, som han havde forlagt.  

-I behøver ikke arbejde videre med sagen. Jeg har fundet fylde-

pennen! -Undskyld, min fører, men vi har allerede pågrebet de 

skyldige. -Så må I lade dem gå igen! -Umuligt, min fører, alle tre-

dive har allerede tilstået.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

GIFT                        

Under en debat i det engelske underhus protesterede et kvindeligt 

medlem - lady Astor -mod Churchills tale, idet hun giftigt tilfø-

jede: -Hvis jeg var gift med Dem, ville jeg komme gift i Deres 

kaffe! Churchill bad om ordet og svarede kort: -Og hvis jeg var 

gift med Dem, ville jeg drikke kaffen.  

   

 
GLÆDE 

Lars Løkke Rasmussen og Pape var på vej til et møde i Ålborg i 

en af flyvevåbnets helikoptere. De sidder og snakker om, hvordan 

de ville kunne glæde folk. Løkke tænker straks på noget med 

penge. -Lad os smide en tusindkroneseddel ud, siger han. Så er 

der da en, der bliver glad. Pape har en bedre ide. -Det er da bedre 

at smide ti hundredkronesedler ud, så er der da 10, der bliver 

glade.                                                                                              -

Ha, ha, griner piloten. Det er sgu da endnu bedre, hvis jeg smider 

jer to ud. Så er der 5 millioner, der bliver glade!!  



GUD BEVARE KONGEN 

En dansk nazist henvendte sig i informationen i Magasin i Køben-

havn: -Heil Hitler. Hvor er herreafdelingen.  

-Gud bevare kongen! Anden sal til venstre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

HADERSLEV RETUR 

En vinternat vågner Haderslevs borgmester H. P. Geil pludselig 

og opdager, at nogle små grønne mænd kravler ind under døren til 

hans kontor på rådhuset. -Vi kommer fra en fremmed planet, siger 

den ene. Vi er kommet for at opfylde dine 3 største ønsker. H. P. 

Geil tænker sig for en gangs skyld grundigt om. Til sidst siger han: 

-Jeg vil gerne til Barbados og ligge på stranden under palmerne. 

Den lille mand gør en håndbevægelse -og vupti -et øjeblik efter 

ligger Geil i badebukser på en strand på Barbados.   -Hvad er dit 

andet ønske? spørger den lille, grønne mand så. -Jeg ønsker mig 

så mange penge, at jeg kan leve sorgløst resten af mit liv.  

Igen en lille håndbevægelse og fluks står der sækkevis af dollars 

og kroner ved siden af H. P. Geil. -Og hvad er så dit tredje ønske? 

spørger den lille, grønne mand. -Jeg vil aldrig i mit liv lave noget 

fornuftigt mere, griner Geil. Den lille grønne mand gør endnu en 

håndbevægelse og VUPS, så sidder H. P. Geil atter på sit kontor 

på Haderslev rådhus. 

 

HERLIGT VEJR 

Denne samtale fandt sted, da Corydon var finansminister. Mette 

Frederiksen kigger ud ad vinduet: -Herligt vejr i dag. En medar-

bejder siger: -Men der er tæt tåge. -Netop, så kan Corydon ikke 

tage flyet og ankommer først om 3 timer med toget. 
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HVEM ER HAN?                

Det var i en københavnsk biograf under krigen. I en propaganda-

film tonede Hitlers billede pludselig frem. -Hvem i alverden er 

han, lød da en stemme fra tilskuerpladserne. En dansk nazist skød 

op fra sin plads og brølede: -Hvem var det?  

-Nå, lød det så fra samme plads som før, kendte du ham heller 

ikke?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 

HÅRDT TRÆNGENDE             

Medens stiftsprovst C.M. Norring (1883-1945) var præst i Brøn-

derslev, var han socialdemokratisk folketingskandidat. Under et 

vælgermøde i Vrå-kredsen havde han en skarp diskussion med 

den konservative ingeniør Winkel fra Dybvad, som på et punkt i 

Norrings tale afbrød ham med et:  

-Jeg ville ønske, jeg havde al den forstand, som pastor Norring 

mangler.  

-Det kan jeg godt forstå, svarede Norring omgående. Jeg har al-

drig mødt nogen, der trængte hårdere til den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

HÆNGES ELLER SKYDES?        

En arbejder i Peking har fået til opgave at skaffe et stort billede af 

formand Mao til sin fabrik.  

Han ved ikke rigtig, hvordan han skal gribe sagen an, hvorfor han 

spørger en kollega: -Skal han hænges op eller stilles op ad en væg?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



GENDARM PERIODEN          

To danske gendarmer var på patrulje i en plantage ved grænsen. 

Pludselig får De øje på en mand, der har hængt sig i et træ.  

-Åh, nej, siger den ene, nu får vi et helvedes besvær end at under-

rette de pårørende, skrive rapporter og slæbe rundt med den stak-

kels mand.  

Han så sig omkring: -Ved du hvad, vi hænger ham sørme over på 

den anden side! Som sagt så gjort. Men næppe var de færdige, før 

de hørte skridt.  Hurtigt gemte de sig i buskadset. To tyske græn-

sevagter viste sig,  og den ene udbrød: -Nej vil du se, Otto, nu 

hænger han faneme herovre igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

GODT BEREGNET               

I et pensionat i London havde en tidligere oberst i længere tid ærg-

ret alle de øvrige pensionærer ved at prale med alle de bedrifter, 

han hævdede at have udrettet, og til slut tabte en af de øvrige pen-

sionærer tålmodigheden og sagde:  

-Lad os forudsætte, at De fortalte noget, som De ikke kunne gøre 

-og ved Gud, jeg skal påtage mig at gøre det.  

-Top, sagde obersten, jeg kan ikke betale min regning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

GURKHA SOLDATEN 

En officer gav i den indiske hær en beruset gurkha soldat følgende 

røffel: -Bahadur, du er et fordrukkent æsel. Hvis ikke du drak så 

meget, kunne du være kaptajn. – Javel, hr major. Sidste gang jeg 

var fuld, havde jeg drukket mindst 3 gange så meget, og da følte 

jeg mig som en general.  
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GYLDENT HÅNDTRYK 

US- army har for nylig fundet ud af, at de har for mange generaler 

og har derfor tilbudt dem et gyldent håndtryk. De har lovet enhver 

general, der trækker sig tilbage med det samme: en årsløn plus 

1000$ for hver centimeter målt i en lige linje mellem to punkter 

på generalens krop, som han vælger. Den første general accepte-

rede. Han sagde, at der skulle måles fra spidsen af hans tæer til 

toppen af hans hoved. 180 centimeter. Han trak sig tilbage med 

250000 $. Den næste general sagde, at de skulle måle fra spidsen 

af hans tæer til hans fingerspidser på hans udstrakte arme. 230 

centimeter. Han trak sig tilbage med 300000 $. Den tredje general 

ønskede at blive målt fra spidsen af hans penis til hans testikler.                     

Lægen satte målebåndet på spidsen af hans penis og begyndte at 

måle, men udbrød så: -Du godeste, hvor er dine testikler? Gene-

ralen svarede: -I Vietnam!   

HOS VORE FOLK             

I krigen 1864 kom en dansktalende tysk soldat ind til en sønder-

jysk bondekone  

-Herre milde Gud, udbrød hun i sin befippelse over at se en fjendt-

lig krigsmand.  

-Ham nytter det ikke, du råber på, svarede denne, han er ikke 

hjemme, men nordpå.  

-Da Gud ske lov, svarede bondekonen, så er han hos vore folk. 

 

HÅRDFØRHED                  

I en af Londons klubber faldt talen på de engelske soldaters tap-

perhed og hårdførhed.  

En gammel oberst hævdede, at der var mere gods i soldaterne i 

tidligere tider, og han berettede om en episode fra krigen i Ashanti 

ved Guldkysten.  

-Jeg fandt en dag i skovtykningen en af vore soldater spiddet til et 

træ af en af de indfødtes spyd. Der havde han siddet fastnaglet i 

tre dage uden at kunne komme løs.  

Da jeg udbrød: -Bevar mig vel gamle dreng, det må da gøre fryg-

teligt ondt. -Kun når jeg griner, hr. oberst, svarede han.                                   


