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ÆGGEVARMER   Liggehøne.     

 

ÆGTEFÆLLE  Det er en fælle 

man går i, når man gifter sig.  

Karen Cecilie, 7 år 

 

ÆGTEMAND   Det, der bliver 

tilbage af en mand, når nerven er 

trukket ud. Helen Rowland   De er 

som ild, hvis de ikke plejes, går de 

ud. Zsa Zsa Gabor    

 

ÆGTESKAB   En vidunderlig 

indretning, som tillader to menne- 

sker at dele de bekymringer, de ikke 

havde, før de blev gift. Karl Farkas 

Ægteskabet forenkler livet, men gør 

dagene mere komplicerede.   

 

 
 

ÆGTEVIET    Lovformelig gift. 

(se også nummerplade)   

                                                                                                                                                                               

ÆGTEVIV   Kvinde som før ægte- 

skabet klagede over, at der ikke var 

mænd i deres liv, og efter ægte- 

skabet klager over, at der ikke er liv 

i deres mand.  

efter Ole Calle   

ÆGTHED   Min kærlighed til 

kunsten var ægte, indtil jeg opda- 

gede, at de malerier, jeg havde købt, 

ikke var det.  

Henrik Tikkanen   

 

ÆLDNINGSTEGN   Når man 

begynder at skifte sine følelser ud 

med symptomer.  Irvin S Cobb.     

             

ÆNDRINGER   Fremskridt er et 

rart ord, men ændringer er dets 

drivkraft, og ændringer har sine 

modstandere. Robert F. Kennedy  

 

ÆNDRINGSFORSLAG Ofte 

fornuftige forslag, politikerne  und- 

lader at stille af frygt for at få dem 

vedtaget. Peder Tabor 

                                                                                                                            

ÆNGSTELSE   Hvis du ængster 

tiden bort, gør du livet tomt og kort. 

Hvis du glæder dig ved mangt, gør 

du nuet rigt og langt.  

Piet Hein  

                                                                                            

ÆRBARHED   Et fænomen,  

meget afhængigt af belysningen. 

Vittorio Gassmann.  

Fornem dyd, når nogen kigger.  

Jim Bishop   

                                                                                                       

ÆRBØDIGHEDSFAKTOR  

Noget, der kommer snigende med 

alderen.  

Man bliver anklaget for ting, man 

aldrig fik taget sig sammen til at 

gøre og berømmet for dyder, man 

aldrig har haft.  

efter Robert Musil                                       
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ÆRE   Et begreb, letlevende 

kvinder og fremtrædende politikere 

kan sælge med gevinst, mens 

hæderlige mennesker må udsælge 

dem til spotpris. Hjalmar Bergman   

 

ÆRGRELSE   Den manglende 

evne til at omsætte raseri til 

handling.  Wolfgang Herbst     

  

ÆRLIGHED   Egenskab, man kan 

være i besiddelse af, men hvis folk 

skal være helt ærlige, må de 

indrømme, at det er de ikke.  

Otto Ludwig.  

Ærlighed kommer man længst med 

i politik - når man ikke kan klare sig 

på anden måde. Frejlif Olsen                                                                                                                                                                                                                                                  

                                    

ÆRMER   Beklædningsdel, man 

ikke kan ryste noget ud af; det være 

sig vittigheder eller kaniner, hvis 

man ikke har stukket dem derind i 

forvejen.  efter Rudi Carell    

                                                                     

ÆRTER   Grøntsag, som det er 

vanskeligt at tilberede, især når man 

bruger bælgvanter.   

 

ØDIPUS   Første menneske om 

hvem det vides, at han byggede 

broen over generationskløften.     

                                                                                                                                    

ØJEBLIK   Det tidsrum, der 

forløber, fra det grønne lys tændes, 

til bilisten bagved trutter i hornet. I 

evighedens perspektiv/ er øje- 

blikket som et liv. Piet Hein        

 

ØKOGRIS   Miljøsvin         

ØKONOM  En ekspert, der i 

morgen ved, hvorfor de ting, han 

forudsagde i dag, ikke indtraf. 

Lawrence J. Peter Men hans gæt er 

rimeligvis lige så godt som enhver 

andens. Will Rogers   

                                       

ØKONOMI   Kunsten ikke at spare 

nogen udgifter på at gøre alt så 

økonomisk som muligt. Samuel 

Goldwyn. Det eneste fag, i hvilket 

nye svar hver gang er de rigtige på 

det samme spørgsmål. Danny Kaye   

Jeg vil være økonomisk uafhængig; 

om jeg så skal låne hver en cent. 

Max Eastman    

                                                                                                                                    

ØL   Øl er godt, det må man lade. 

Kolde øller går som varmt brød i 

sommervarmen, for en enlig svale- 

bajer, gør ingen sommer.  

Godt råd: drik aldrig spiritus på tom 

mave - tag en øl først.    

 

ØLANKER Klage over at bajerne 

ikke bliver serveret hurtigt nok 

.                                                                                                                                                                 

ØLDRIKKERI Regel for øldrik- 

keri: Drik aldrig flere end du kan 

bære.    

                                                                                                                                                             

ØLFREMSTILLING  Øl tilsættes 

under lagringsprocessen kvindelige 

hormoner, for efter et par stykker, 

kan man hverken holde kæft eller 

køre bil.     

                                                                          

ØLGLAS  Selv et ølglas kan være 

arkitektur! -Ja, det kan der være 

noget i. Storm P.  
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ØLMAVE   Hængeparti erhvervet 

ved for megen motion i form af 

armbøjninger. Mindre veludviklet 

parringsmuskel.  

  

ØLPARADOKSET  Den, der 

aldrig kan få nok, får næsten altid 

for meget. Ove Fahnøe   

 

ØLREGNING  Nota, som løber 

mere og mere op, jo mere der løb- 

er ned.    

 

ØNSKEBARN  Nogle kalder deres 

barn et ønskebarn. Og jo større det 

bliver, des mere ønsker det sig.   

 

ØNSKEBEN Politikernes arbejds- 

fri biindtægter. 

                                                                                                                               

ØNSKEKVIST  Drømmelejlighed 

på øverste etage. 

                                                                                                                                                                                       

ØNSKER   En slags håb, der har 

den egenskab at se ganske ander- 

ledes ud før og efter deres opfyld- 

else.  

Peter Bamm 

                                                                                                                       

ØNSKESEDLER   Tusindlapper.    

                                                                                                                                                                                                        

ØREMÆRKEDE I disse ghetto- 

blaster- og diskotekstider er sneglen 

meget truet, ja selv de ellers så 

hårdføre hammer, ambolt og stig- 

bøjle er alvorligt mærkede.   

 

ØRER   Legemsdel man både kan 

have for meget omkring og for lidt i 

mellem.   

ØRKENSHEIK   En fyr, der har sit 

på det tørre, hvis hans oliefelter ikke 

er det.                                                                                                                                                      

 

ÅBENHED Herved forstår mænd- 

ene kunsten at tilstå så meget, som 

kvinden allerede ved.   

Tatjana Sais.  

Nogle mener, det er tegn på 

åbenhed, når de hælder vand ud af 

ørerne.  Otto Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       

ÅDSELSGRIB   Adskiller sig fra 

advokater derved, at de ikke får 

bonuspoint, når de flyver.   

  

ÅKANDE   En plante, som det  kan 

være farligt at opholde sig under i 

lang tid. 

 

ÅL  Fisk, der åbenbart ikke dør, før 

den bliver druknet i brændevin                       

                                                                                                                                                     

ÅLERUSEN   Den tilstand, man 

befinder sig i, når man har ladet 

ålespisningen ledsage af rigeligt 

med snaps.  

                

ÅND   Sjælens atmosfære. (Joseph 

Joubert). Ånd er magt, men det 

omvendte er sjældent tilfældet. 

(Storm P) 

                                                                                                                     

ÅNDEDRÆT   Åndedrættet består 

af to dele. Den første er inspi- 

ration, den anden er transpiration.    

                

ÅNDEMANER   Person, der ud- 

rydder dårlig ånde.  

efter Leif Panduro     
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ÅNDEN   Udtrykket "at opgive 

ånden" om at dø er egentlig mal- 

placeret. De fleste har opgivet den 

lang tid før. K. K. Steincke     

 

ÅNDFULD  Noget de fleste mener 

at være, selv om de kun er ( eller 

især når de er) fulde. 

 

ÅNDFULDHED   Banalitet frem- 

ført af en kendis.    

 

ÅNDRIG SAMTALE   En sam- 

tale, hvor man får de andre til at 

holde kæft.  

efter Otto Ludwig   

 

ÅNDRIGHED   Let at kunne gøre 

sig forståelig uden at blive tydelig. 

Jean Anouilh 

 

ÅNDSEVNER  Noget man mister 

med alderen, heldigvis ofte i samme 

tempo som et aftagende behov for 

samme.  

efter Malcolm Cowley 

 

ÅNDSLIV   Et samfund med et 

alsidigt åndsliv betegnes som vær- 

ende kultiveret. En mand med et 

alsidigt åndsliv kaldes derimod en 

splittet sjæl. K. K. Steincke  

 

ÅNDSNÆRVÆRELSE  Evnen til 

at fortsætte samtalen medens den 

anden fyr klarer regningen.  

 

ÅRENE  Med dem er det som med 

snapsene. Det er de sidste, som 

knækker én. Norge     

ÅRSAG   Eks: Når en mand giver 

sin kone blomster uden årsag, er der 

en årsag. Molly McGee                                                                                                                                      

 

ÅRSTIDER  Når skotterne smider 

juletræet ud, så er det virkelig blevet 

sommer.  Denison Flamingo       

                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

  F.K 

 

ÅSYN   Besigtigelse af vandløb i 

tilfælde af nabotvistigheder.  

 

 

 


