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14.998 FLYGTEDE I HAST            

15.000 mennesker valfartede i går til Rømø for at se hvaler. To af dem blev 

skåret op og luftet ud for at hindre, at maven eksploderede.  

JYDSKE VESTKYSTEN     

 

50 % STØRRE END ANDRE BERØMTHEDER 

Händel var halvt tysker, halvt italiener og halvt englænder. Han var en tem-

melig stor mand.  STIL 

 

ABER PÅ KRIGSSTIEN.    

En håndfuld mænd er blevet sendt til Mellemamerika for at undsætte to em-

bedsmænd, som er blevet taget som gidsler af gorillastyrker.  

FYENS STIFTSTIDENDE    

 

ABNORME DØTRE 

Patienten har to teenagedøtre, men ikke andre abnormiteter.  

LÆGEJOURNAL 

 

ADMINISTRATIONEN ER HELT DØD.   

Benny Nielsen, 27 år, og bisat i Grindsted, er udnævnt til sekretariatschef på 

borgmesterkontoret. VESTKYSTEN             

 

ADVARSEL MOD BL.A. STILSKRIVNING  

Men det er jo næsten lige meget, hvad man laver, så er det farligt. Det er lige 

meget, hvad man laver, for når man sidder og skriver stil kan man få en flue 

i øjet eller sådan noget. STIL  

 

AFDØDE SIGER SIN MENING         

Jeg er meget misfornøjet med udvalgets afgørelse, og jeg er sikker på, at min 

mand, såfremt han endnu havde levet, ville have vendt sig i sin grav og have 

klaget over denne behandling.  

BREV TIL SOCIALFORVALTNINGEN     

 

AFKALD                          

Han får tilbud om mange jobs, men siger afkald på dem alle.  

BOGANMELDELSE         

 

AFMAGRINGSKUR PÅKRÆVET 

Vi vil fortælle moderen, at hun kan kighostevaccineres, når hun vejer 4 kg. 

LÆGEJOURNAL 
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AFSPADSERING                    

Efter turen tilbage til hytten skulle vi lave mad. Vi var rimeligt trætte, men 

det var jo ikke så sært, når vi havde afspadseret 10 km.  STIL                  

 

AFSTRAFFELSE                    

Som fysisk afstraffelse gives eftersidning, men man kan også komme op til 

inspektøren eller få en seddel med hjem. STIL  

 

AGRESSIVT RÅDYR                 

Rådyr halvt ædt. Truer nu med at skyde hunde. AVISOVERSKRIFT  

   

ALARMER SØREDNINGSTJENESTEN     

På Flensborg fjord sejlede den weekend mange skibe, som skar gennem bøl-

gerne med deres kulørte sejl. STIL 

 

ALDRIG SKET FØR PÅ DE KANTER     

Pige kom galt af sted. Overskrift VESTKYSTEN   

 

ALFA OG BETA PÅ MIDTBANEN 

Kammeratskabet er alfa og beta på vores fodboldhold, og det er da nok også 

derfor vi blev sønderjyske mestre. STIL                

 

ALKOHOL SOM PROBLEMKNUSER        

Folk skal lære at løse problemerne med alkohol. SKIVE FOLKEBLAD 

     

ALLE ANDRE MÅ KEDE SIG          

Hvis man er under 18, bliver der arrangeret meget om aftenen. STIL 

 

ALLE KENDER GARAGEN             

Den garage benægter alle at være uvidende om.  

ÅRHUS STIFTSTIDENDE  

 

ALLE MÅ NU BEDRAGE ALLE     

Parlamentarikerne er enige om, at kampen mod bedrageriet skal stoppes.  

SØNDAGSAVISEN         

 

ALLE TIDERS HALSBRAND            

Utroligt, siger beredskabschefen, der selv efter syv timers slukning stadig 

ligger og ulmer.  

FYENS STIFTSTIDENDE   
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ALLE VAR SOM BESATTE            

Sofaerne, som var placeret rundt om i hjørnerne var alle besatte. Der var ad-

skillige, som allerede havde besat en plads på dansegulvet.  STIL  

 

ALLIGEVEL IKKE MISBRUG?            

Antallet af dødsfald er reduceret i Holland som følge af misbrug af ecstasy. 

FYNS AMTS AVIS 

 

ALSIDIG IDRÆTSDAG      

Ved skolens idrætsdag var der mange konkurrencer. Nogen løb, andre hope-

de. Af løb var der spurt og langrend, men man kunne også tage cyklen.  STIL                   

 

ALSIDIG KOST                    

I det sydlige Spanien lever befolkning af turister og appelsiner.     

ORIENTERINGSOPGAVE  

 

ALT FOR MEGEN SNAK              

Men der er nu andre befolkningsgrupper, der er urimeligt snakket bagud.  

WEEKEND                 

 

ALT PÅ HIMMELFART 

Står man tidligt op kan man se det hele vågne og stige med solen. STIL 

 

ALTSÅ SOM NR. HALVANDEN           

Han blev placeret mellem de to bedste. FYNS AMTS AVIS 

 

ALVORLIG TRUSSEL 

Fremtiden truer i krisetider. BERLINGSKE TIDENDE 

 

ANTALLET MINDSKES GRADVIST       

Der findes ingen eksakte opgørelser over antallet af heste i Nordsjælland, 

men der skydes på mindst 15.000.  

HELSINGØR DAGBLAD 

     

ANDRE SYNES DER ER FOR KOLDT 

Grønland er for det meste beboet af indbyggere. STIL 

 

ANVENDT SOM HOVEDPUDE?     

4 mands villatelt, brugt seks uger sammenlagt, sælges.  

ANNONCE  
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APANAGEN GIVET TIL HESTENE       

Herregud, det er da småpenge kongehuset koster i ekvipage. RADIO FYN             

 

APARTE TOILETVANER               

Ditte er kommet ind med kryds og tværs bogen og har bedt os om at hjælpe 

hende med at lave i den.  

BERLINGSKE TIDENDE    

 

ARBEJDE TIL ALLE      

Stor rift om mindre gode erhvervsdrivende. ERHVERVSBLADET         

 

ARBEJDSGIVERNE NØD VEL SYNET 

..ved strejken i 1999, hvor sygeplejerskerne blev taget med bukserne nede. 

FAGBLADET                             

 

ARBEJDSOMME BILER               

Jeg kravlede ind i teltet igen for at ligge mig til at sove.  Jeg faldt i søvn og 

sov igen, til bilerne begyndte at køre på hovedvejen for at komme på arbejde. 

STIL     

 

ARKITEKTONISK NYSKABELSE         

Frederiksberg Moderne ejendom. 4 værelser + forstue og terrasse 93 kva-

dratmeter solrig affaldsskakt.  POLITIKEN             

 

ARME KNÆGT   

Da jeg hørte om ulykken, faldt armene ud af hænderne på mig. STIL                           

 

AT GØRE GRÅSPURVE TIL KANONER   

Du investerer utrolige mængder energi i at få tingene til at køre. Men du sky-

der myg med elefanter. HOROSKOP EKSTRA BLADET       

 

AT LÆGGE GIFT FOR ARBEJDET      

Dine medbragte ideer og erfaringer vil sammen med den nybagte mønske 

erhvervspolitik danne forudsætning for et giftigt erhvervsfremmearbejde.  

UGEBLADET FOR MØN     

 

AVLEDYGTIGE UDSENDINGE?         

Enkelte stammer rummer en missionsstation, hvor en læge /missionær gør et 

godt job med en stor forøgelse af befolkningen som resultat.  

BERLINGSKE TIDENDE 
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BAGHOLDSANGREB 

Det er hans skyld. Han holdt alt for lidt afstand til bilen bag ham.  

FORSIKRINGSANMELDELSE 

 

BAKKER VI SNAGVENDT?          

Far blev vinket ind til siden af en patrulje og gjort opmærksom på, at han 

skulle huske at blænde til modlys, når han kørte i nærgående trafik. STIL                                                           

 

BANDIDOSROCKER MED DÆKADRESSE    

Gemt i et gammelt dæk, der er hængt op som gynge på en legeplads i Rød-

ovre, har en Bandidos-rocker gemt en skarpladt revolver.  

BERLINGSKE TIDENDE    

 

BARE DEN ER REN, SÅ GÅR DET NOK   

Flere tusind liter ren gylle, strømmede mandag ud i Binderup Mølleå nord 

for Vejle.  

JYLLANDS POSTEN       

 

BARE DET DOG HJÆLPER        

Mange steder hjælpede borgerne også med at rydde sneen.  STIL                        

 

BARE FOR AT PRALE?               

Jeg ringer simpelt hen af mangel på uvidenhed. DR-TV                 

 

BARE SÅ I VED DET                

Hver transportform har sine fordele. Det er f.eks. mere praktisk at tage et 

skib, hvis man skal over vandet, end et tog.  

POLITIKEN         

 

BEDRE END EN BOMBE I TURBANEN 

Det er som at få en appelsin i turbinen, siger en glad Christina Åstrand.  

ÅRHUS STIFTSTIDENDE   

 

BEDRE END ET GODT TARMSYSTEM    

Mennesket kan bedre udnytte planterne, fordi de har større hjerne til at bear-

bejde dem med. STIL                     

 

BEDRE FAMILIEPLANLÆGNING  

Ildebrande skyldes ofte børn.  Disse kan fremkomme dels med vilje, eller de 

kan skyldes dumhed.  STIL 
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