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KANNIBALER 
 

ADVARSEL OG STRAF              

-Hvad får kannibalen, når han kommer for sent til middagen? -En 

næse.  -Og hvis det gentager sig?  -Så får han fingeren. 

 

BARE ROLIG                  

Den skibbrudne sømand driver i land på en lille palmeø og bliver 

modtaget af en sort mand i bastskørt på stranden. -Findes der nogen 

kannibaler her på øen, spørger sømanden nervøst. -Nej, De kan være 

ganske rolig. Vi spiste den sidste i fjor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

BORDBØN         

En engelsk opdagelsesrejsende blev dybt inde i det mørkeste Afrika 

fanget af en gruppe kannibaler og puttet i gryden. Medens vandet 

blev varmet op, bad den opdagelsesrejsende en stille bøn og blev 

meget forbavset, da høvdingen gjorde det samme. -Beder De også, 

spurgte han med håb i hjertet. -Ja, det gør jeg da. Min onkel har læst 

teologi i Oxford, og han har lært os at bede bordbøn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

DE TO KONER  

En indfødt kom hen til missionæren i Afrika og bad om at blive døbt. 

-Nej, Mglowla, det kan jeg ikke, så længe du har to koner, beklagede 

missionæren. Manden gik bedrøvet sin vej, men kom igen et par 

dage efter. -Nu mig kun have en kone.  

-Nå, hvad har du så gjort ved den anden? -Uhm..hende mig spist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

EN TIL HVER                 

-Hvor mange mennesker får vi til middag i dag, spurgte kannibalen 

sin kone. -Kun en til hver!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ENDELIGT     

Missionæren var på besøg hos en kannibalstamme og spurgte i 

samtalens løb, om det ikke snart var på tide, at man afskaffede 

kannibalismen.  

-Jamen, den har vi skam da afskaffet i tirsdags!  

-I tirsdags, hvorledes det?  

-Jo, forstår du, vi havde kun tre fjender tilbage, og dem åd vi så.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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DYR RET 

Folketingets formand var på ferietur dybt inde i junglen i selve 

kannibal-land, da han kom forbi en restaurant. Interesseret gav han 

sig til at læse spisekortet. Man kunne få stegt missionær til 20 kr., 

ristet safariguide til 40 kr. og helstegt farseret politiker for 200 kr.  

-Hvorfor er politikere så meget dyrere end de øvrige retter? spurgte 

formanden.  

-Har De nogensinde prøvet at rense én af de fyre? spurgte køkken- 

chefen. 

 

DÅSEMAD IGEN                

Kannibalsønnen ser sin far komme slæbende hjem med en ridder i 

rustning og udbryder:  

-Øv, skal vi nu have dåsemad igen?    

 

FESTMÅLTID       

I en vild stamme i den sydamerikanske urskov fejrede man den 

nyvalgte stammeleder.  

Under festmåltidet henvender en af de indfødte sig til sin sidemand: 

-Jeg kan faktisk ikke lide vores gamle høvding.  

-Så nøjes med at spise grøntsagerne, foreslog hans sidemand. 

 

FINGERMAD   

En kannibal siger til en anden kannibal: Hvad har du så fået at spise 

i dag?   

-Åh, en kold skulder og et par fingermadder!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

FJERKRÆ IGEN                

-Hør kælling, skal vi nu have fjerkræ igen, sagde kannibalen vredt 

til sin kone. Det var tredje dag i træk, at hun serverede stegt indianer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

FLØJT VENLIGST              

Kannibalen til missionæren i suppegryden: -Vær venlig at fløjte, når 

vandet koger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

FORLOREN SKILDVAGT          

Kannibaler er i virkeligheden særdeles gæstfrie. Jeg selv har lige 

været på besøg hos en stamme, der bød mig på forloren skildvagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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MÅLLØS KAKADUE             

-Der står på skiltet, at det er en talende papegøje, men endnu har den 

ikke sagt et ord. -Nej, den er simpelthen blevet målløs over, at jeg 

vil sælge den så billigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

NYMALET 

Da en klasse besøgte dyreparken, opdagede Jens på hegnet ind til 

zebraerne et skilt, hvorpå der stod: Forsigtig. Nymalet. Jens siger da 

til læreren: -Sikken en omgang svindel. Jeg troede da, at dens striber 

var ægte.  

 

NÆRIGPIND                   

Olsen havde taget sin papegøje med på ferie. Da de skulle passere 

tolden, bemærkede tolderen, at man skulle betale en afgift for at tage 

papegøjer med over grænsen. -Nå, hvad koster det så? -100 kr. for 

levende papegøjer og 10 kr. for udstoppede. Så skreg papegøjen: -

Nu skal du ikke få nogen gode ideer, din nærigpind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

NÆRSYNET BRILLESLANGE             

En gammel brilleslange er hos øjenlægen. -Jeg er begyndt at se 

dårligt. -Prøv de her briller, og kom igen om et par uger. 

Brilleslangen vendte tilbage allerede næste dag. -Er brillerne ikke 

gode nok? -Jo tak, glimrende. Jeg er blevet klar over, at jeg har boet 

sammen ned en have-slange de sidste to år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ORM I ÆBLET 

-Hvad er værre end en orm i et æble, du lige har bidt i? -En halv orm 

i et afgnavet æble. 

 

OVERKLOG KO                 

Uheldige Hansen fik motorstop på en mindre vej langt ude på landet. 

Pludselig kom en ko traskende hen mod ham og sagde i forbifarten: 

-Det er nok karburatoren. Forbløffet styrede Hansen sine skridt til 

den nærmeste bondegård og fortalte, hvad der var sket. -Havde koen 

en stor hvid plet over det ene øje, spurgte bonden med et listigt smil. 

-Ja netop, nikkede Hansen ivrigt.  

-Nå, men det skal du såmænd ikke tage dig af, svarede bonden 

sindigt. -Den aner ikke en klap om biler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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OVERFALD 

Skildpadden blev overfaldet af tre snegle. Da den rapporterede 

overfaldet, spurgte politiet, om den kunne genkende sneglene? -Nej 

jeg kan ikke huske noget, det hele gik simpelthen så hurtigt. 

 

PAPEGØJE PÆDAGOGIK          

-Hans er det dig, der har lært papegøjen alle de bandeord?   

-Nej, tværtimod mor.  

-Tværtimod. Hvad mener du med det?  

-Jeg har fortalt den, hvilke ord den absolut ikke måtte sige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

PARTISK PAPEGØJE           

 -Hr. fuglehandler, jeg vil gerne have denne papegøje byttet. Den 

holder hele tiden med min mand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

PINDEMADDER                 

Et gribbepar fløj over Etiopien under den sidste hungerkatastrofe. 

Den ene kiggede ned og sagde. -Hvad siger du til pindemadder i 

aften, skat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PINDSVIN OG KAKTUS          

Et lille pindsvin gik en tur i ørkenen, men blev træt og faldt i søvn 

ved siden af en kaktus.  

Da han vågnede og vendte sig en halv omgang, mumlede han: -Er 

det dig mutter?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

PINDSVINEAVL                

Læreren: -Hvordan formerer pindsvin sig? Eleven: -Forsigtigt, 

yderst forsigtigt, vil jeg tro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PITBULL 

-Hvilket dyr har fire ben og en arm?   

-En lykkelig Pitbull.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

POSTULAT                    

På postterminalen i København er man ved at oplære en undulat til 

at læse de breve, som man ikke bringer ud, op for kunderne i 

telefonen. Det er et postulat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


