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Bagskærmen rasler 
Indsendt af Mikkel Pedersen / Mixen 

Roller To personer 

Rekvisitter To stole 

Replikker Denne gode gamle sketch behøver jo næsten ingen forklaring, men her kommer den aligevel 

for dem der ikke kender den. 

 

To stole stilles op efter hinanden. 

De to personer sidder på stolene. 

De siger begge motorlyde. 

 

Den forreste (råbende) 

BAGSKÆRMEN RASLER!!! 

 

Den bageste (også råbende) 

Hvad siger du? 

 

Den forreste 
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BAGSKÆRMEN RASLER!!! 

 

Den bageste 

Jeg kan ikke høre hvad du siger, for bagskærmen rasler! 

Deltagere 2 eller flere deltagere 
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Frisør Sketch - Fætter 
Indsendt af Mickro 

Scene Frisør 

Roller Frisør 

Kunde 

Rekvisitter Stol evt. saks 

Replikker Hos en frisør.. 

 

Hvordan vil du have de hår skal klippes.. 

 

Kunde: Li som min fætter 

 

Frisør: Hvordan har din fætter det? 

 

Kunde: Han har det da meget godt.. 

Varighed m 

Deltagere 2 eller flere deltagere 
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Gammel æggekage 
Indsendt af Morten N. Dalgaard 

Roller tjener, gæst 

Rekvisitter et dækket bord evt. med æggekage 

Replikker Gæsten 

Tjener, denne æggekage er uspiselig! 

 

Tjeneren  

Undskyld hr., men må jeg påpege, at vi har lavet æggekager længe før De blev født! 

 

Gæsten  

Hvorfor serverer De dem så først nu? 

Deltagere 2 eller flere deltagere 

Aldersklasser Seniorvæbnere (14-15 år) 

Seniorer (16-18 å  
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Menig 67 
Indsendt af Rasmus B. Nielsen 

Scene Kasserne 

Roller Over Sergent, Menig '67 

Rekvisitter Evt. Soldater uniformer 

Replikker Menig '67 spadserer rundt i gården på må og få. 

 

Sergent (kalder): '67 ! 

67:(ingen reaktion) 

Sergent (kalder højere): 67! 

67:(ingen reaktion) 

Gentages et par gange, højere for hver gang. 

67: Eh, hva? er det mig de taler til? 

Sergent: Ja gu' er det dem jeg taler til, ser de måske andre til stede? 

67: Jeg hedder sandelig ikke 67, jeg hedder Jens Peder. 

Sergent: Her i hæren kalder vi hinanden med numre, ikke med navne. De hedder altså 67 - Jens Peder, det 

hedder de kun hjemme ved deres mor! 

67: Jamen, hvad må jeg så kalde hr. over sergenten? 

Sergent: ÅÅååhhh, din idiot! 

67: Javel! hr. din idiot! 

Varighed m 

Deltagere 2 eller flere deltagere 

Aldersklasser Pilte (9-11 år) 
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Menig 67 
Indsendt af Rasmus B. Nielsen 

Scene Kasserne 

Roller Over Sergent, Menig '67 

Rekvisitter Evt. Soldater uniformer 

Replikker Menig '67 spadserer rundt i gården på må og få. 

 

Sergent (kalder): '67 ! 

67:(ingen reaktion) 

Sergent (kalder højere): 67! 

67:(ingen reaktion) 

Gentages et par gange, højere for hver gang. 

67: Eh, hva? er det mig de taler til? 

Sergent: Ja gu' er det dem jeg taler til, ser de måske andre til stede? 

67: Jeg hedder sandelig ikke 67, jeg hedder Jens Peder. 

Sergent: Her i hæren kalder vi hinanden med numre, ikke med navne. De hedder altså 67 - Jens Peder, det 

hedder de kun hjemme ved deres mor! 

67: Jamen, hvad må jeg så kalde hr. over sergenten? 

Sergent: ÅÅååhhh, din idiot! 

67: Javel! hr. din idiot! 

Varighed m 

Deltagere 2 eller flere deltagere 

Aldersklasser Pilte (9-11 år) 
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Menig 67 på observations øvelse 
Indsendt af Rasmus B. Nielsen 

Scene Landskab 

Roller Over Sergent, menig 67, evt. menig 60 - 66 

Rekvisitter Evt. Soldater uniformer 

Replikker Soldaterne kommer marcherende og sergenten standser delingen. 

Sergent: "Aaalleee holt!" 

Sergent (peger bag sig): "Nå hvor mange tønder hvede tror i så sådan en mark som den bag mig kan give?" 

(ingen reagerer) 

Sergent: "Er der virkelig ingen der kan sige mig det? Sådan en samling bønder som jer burde da vide det!" 

67 (meget forsigtigt): "Melder hr. din idioten; de står og peger på en roe mark!" 

Varighed m 

Deltagere 5 eller flere deltagere 
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Menig 67 skyder med mortér 
Indsendt af Rasmus B. Nielsen 

Scene Kasserne 

Roller Over Sergent, Menig 67 +evt. menig 65 og 66. 

Rekvisitter \\\"Granat\\\" (paprør/jonglør kegle/....) 

Evt. Soldater udklædning 

Replikker Over sergenten rækker 67 granaten. 

Sergent: \\\"Nå 67! Lad mig så se at de har lært at skyde med morter!\\\" 

67 fumler lidt med granaten 

Sergent: \\\"67! Pas dog på med den tingest, ved de ikke at de kunne slå os allesammen ihjel!? 

Så sent som i sidste uge var der 12 mand i Ålborg der sprang sig selv i luften under en øvelse!\\\" 

67: \\\"DET kunne ikke ske her\\\" 

Sergent: \\\"Og hvorfor så ikke, så fumelfingeret som du er kan ALT ske\\\" 

67: \\\"Melder hr. din idioten; vi er kun 2 (/3 /4).\\\" 

Varighed m 

Deltagere 3 eller flere deltagere 
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Bænken er nymalet 
Indsendt af Morten N. Dalgaard 

Scene Park 

Roller Far, dreng 

Rekvisitter Bænk 

Replikker Søn 

Far, må jeg sidde på dit skød? 

 

Far 

Tja, men hvorfor vil du ikke sidde ved siden af mig. Der er jo masser af plads på bænken? 

 

Søn 

Fordi den lige er blevet malet. 

Deltagere 2 eller flere deltager 
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Dåsetomater 
Indsendt af Morten N. Dalgaard FDF Birkerød 

Scene Retssal 

Roller Dommer 

Frue 

Rekvisitter Stol 

Evt. dommerens hammer 

Replikker Dommeren 

Frue, kan De beskrive hvordan deres mand kom til skade? 

 

Fruen 

Jeg kastede tomater på ham. 

 

Dommeren 

Kun tomater? Hvordan vil De så forklare det åbne kraniebrud, forårsaget af deres kasten med tomater? 

 

Fruen 

Ja ok... dåsetomater. 

Deltagere 2 eller flere deltagere 
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Familiesnak 
Indsendt af Erik Jakobsen 

Scene bænk i park 

Roller en gammel mand, 

en lille dreng eller pige 

Rekvisitter et sæt gammelmandstøj 

et par træsko 

Replikker En gammel mand og en lille dreng eller pige sidder på en bænk og slapper af. 

Den gamle mand strækker benene og sparker træskoene af for også at strække tæerne. Barnet kigger på 

træskoene og på den gamle. 

 

Barnet (jublende)  

Så bedstefar nu skal jeg have en ny cykel.  

 

Den gamle mand 

Nå, hvorfor tror du det?  

 

Barnet 

Jo, for da jeg bad om en, sagde min far, at det blev først, når du satte træskoene. 

Deltagere 2 eller flere deltagere 
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Far slog sig 
Indsendt af Morten N. Dalgaard 

Roller mor, sønnen Peter 

Replikker Lille Peter kommer grædende ind til sin mor. 

 

Lille Peter 

Far slog sig over fingeren med hammeren. 

 

Moderen 

Det er da ikke noget at græde over, du skulle hellere grine. 

 

Lille Peter 

Det var jo det jeg gjorde... 

Deltagere 2 eller flere deltagere 
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For 1 kr. hundeprutter 
Roller Fire børn, en slikmutterRekvisitter Evt. stige eller stol, hylde, bolcheglas Et 

barn kommer ind i en slikbutik. 

Slikmutter Hvad skal der være? 

Barn 1 Jeg vil gerne have for 1 kr. Hundeprutter. 

Slikmutter Så gerne. 

Slikmutter finder en trappestige frem og kravler meget besværet op til øverste hylde. Tager blocheglasset 

med Hundeprutter og kravler ned igen. Skruer låget af og tager for 1 kr. Hundeprutter. Skruer låget på og 

kravler op og sætter glasset på plads og kravler ned igen.  

Barn 1 betaler og går. Barn 2 kommer ind. 

Slikmutter Hvad skal der være? 

Barn 2 Jeg vil gerne have for 1 kr. Hundeprutter. 

Slikmutter Så gerne. 

Slikmutter finder en trappestige frem og kravler meget besværet op til øverste hylde. Tager blocheglasset 

med Hundeprutter og kravler ned igen. Skruer låget af og tager for 1 kr. Hundeprutter. Skruer låget på og 

kravler op og sætter glasset på plads og kravler ned igen. 

Barn 2 betaler og går. Barn 3 kommer ind. 

Slikmutter Hvad skal der være? 

Barn 3 Jeg vil gerne have for 1 kr. hundeprutter. 

Slikmutter Så gerne. 

Slikmutter finder en trappestige frem og kravler meget besværet op til øverste hylde. Tager blocheglasset 

med Hundeprutter og kravler ned igen. Skruer låget af og tager for 1 kr. Hundeprutter.  

Barn 3 betaler og går. Barn 4 kommer ind. 

Slikmutter Skal du også have for 1 kr. hundeprutter? 

Barn 4 Nej! 

Slikmutter skruer låget på glasset og kravler besværet op og sætter glasset på plads og kravler ned igen. 

Slikmutter Hvad skal du så have? 

Barn 4 Jeg vil gerne have for 2 kr. Hundeprutter!!!!. 
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Fraskilte Barbie 
Indsendt af Morten N. Dalgaard 

Roller en mand, en sælger 

Replikker En mand havde glemt sin datters fødselsdag og kom løbende stakåndet ind i en 

legetøjsbutik. 

 

Ekspedienten 

Hvad kan jeg gøre for Dem? 

 

Manden 

Det er min datters fødselsdag og jeg har ingen anelse om hvad jeg skal købe til hende... 

 

Ekspedienten 

Hvad med en Barbie dukke?  

Vi har Strand Barbie til 195,-, Børnepasser Barbie til 195,-, Sygeplejerske Barbie til 195,-, Stewardesse 

Barbie til 195,- og så er der forresten fraskilte Barbie til 3.495,- 

 

Manden 

3.495,- ?!?!?  

Hvorfor koster Fraskilte Barbie 3.495 kroner?" 

 

Ekspedienten 

Fordi, når du køber Fraskilte Barbie, får du også Ken's hus, Ken's bil og halvdelen af alle Ken's penge... 

Deltagere 2 eller flere deltagere 
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Glarmesteren 
Indsendt af Martin Wøldike 

Roller Frue, mand, en lille dreng 

Rekvisitter En fodbold 

Replikker Fruen sidder i køkkenet, da der lydder et vældigt brag. En fodbold suser gennem vinduet, og 

hun kigger straks ud, men der er ingen at se. En halv time senere ringer det på døren. En lille dreng stå 

uden for og siger. 

 

Lille dreng 

Det var mig, der smadrede Deres vindue, men nu kommer min far og sætter en ny rude i. 

 

Fruen 

Det var ikke så godt, men hvor er det godt du er ærlig. 

 

Drengen går. Få minutter senere kommer en mand, og sætter en ny rude i. 

 

Manden 

Sådan, og her er så regningen, frue. 

 

Fruen  

Hvad siger De? Er De da ikke drengens far? 

 

Manden 

Nej, Vorherre bevares, er De da ikke hans mor? 

Deltagere 3 eller flere deltagere 
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Dovenskab 
Indsendt af Morten N. Dalgaard 

Roller arbejdsmand, formand 

Rekvisitter bræt 

Replikker Nyansatte Hansen kommer gående ind over scenen med et bræt over skulderen. Formanden 

kalder nyansatte Hansen hen til sig. 

Formanden 

Sig mig lige en gang Hansen, hvordan kan det være, at alle de andre bærer 2 brædder ad gangen, mens De 

kun bærer 1? 

Nyansatte Hansen 

Hmmmm.., de andre er nok bare for dovne til at gå 2 gange! 

Deltagere 2 eller flere deltagere 

Dum i fængsel 
Indsendt af Brian Thomsen [BT] 

Scene i en celle i et skotsk fængsel 

Roller to fanger 

Replikker Fange 1 

Hvad sidder du inde for? 

Fange 2 

Indbrud. Jeg havde lavet det mest geniale kup mod en guldsmed. Jeg smed en mursten gennem vinduet om 

natten og tømte butikken. 

Fange 1 

Hvordan blev du så fanget? 

Fange 2 

Næste dag, da jeg ville hente murstenen, stod politiet og ventede på mig. 

Deltagere 2 eller flere deltagere 
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Hestehandleren 
Indsendt af Janus Larsen 

Roller Hestehandler, utilfreds kunde 

Replikker En hestehandler står på en markedsplads. en utilfreds kunde kommer hen for at snakke. 

 

Utilfreds kunde  

Du, den hest, jeg købte af dig i går. 

 

Hestehandler 

Ja, hvad med den? 

 

Utilfreds kunde  

Den faldt død om i morges.  

 

Hestehandler 

Det kan umuligt være den hest, jeg solgte dig. Det har den i hvert fald aldrig gjort før. 
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Hvem kom først 
Indsendt af Morten N. Dalgaard 

Roller En læge, en civilingeniør, en computerkonsulent 

Replikker En læge, en civilingeniør og en computerkonsulent sidder og diskuterer hvilken profession, 

der er den ældste i verden. 

 

Lægen 

Jo, i Bibelen står der, at Gud skabte Eva af et ribben, han tog fra manden. Sådan noget har jo helt klart 

krævet et kirurgisk indgreb, så hermed er det vel bevist, at lægegerningen er det ældste erhverv... 

 

Civilingeniøren 

Stop lige en halv. Før det, faktisk helt i starten af Bibelen, står der, at Gud skabte himlen og jorden ud af 

kaos, så De tager fejl kære doktor. Mit erhverv er det ældste! 

 

Computerkonsulenten læner sig tilbage i stolen. 

 

Computerkonsulenten 

Det lyder da meget godt, men hvem tror I, der skabte kaos?  
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Læge sketch med lægemidler 
Indsendt af Kim Vincentz Petterson 

Scene Hos lægen 

Roller 1 patient og 1 læge 

Replikker Lægen 

Nu skal De bare ta' en pille 3 gange dagligt samt et stænk whisky ved sengetid, så skal De nok blive rask 

 

Patient 

Det skal jeg nok 

 

(SENERE) 

 

Lægen 

Velkommen igen - hvordan går det? Holder De mine forskrifter? 

 

Patient 

Tja, sådan da 

 

Lægen 

Hvordan det? 

 

Patient 

Jo, jeg er vistnok lidt bagefter med pillerne, men jeg er 6 uger foran med whiskyen 

Deltagere 2 eller flere deltagere 
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Min storebror slog mig med en skovl 
Indsendt af Morten N. Dalgaard 

Scene Klasselokale 

Roller Lærer, Lille Ole 

Rekvisitter Bandage 

Replikker Det var lille Ole, der kom i skole med hele hovedet bundet ind.  

 

Læreren 

Hvad er der dog sket lille Ole? 

 

Lille Ole 

Jo, ser du. Jeg blev stukket af en bi! 

 

Læreren 

Jamen, hvorfor har du så bundet hele hovedet ind? 

 

Lille Ole 

Min storebror slog den ihjel med en skovl! 

Deltagere 2 eller flere deltagere 
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Ti kroner 
Indsendt af Gitte Hjul Andersen 

Scene Hjemme 

Roller En mor og en lille pige 

Rekvisitter Ti kroner 

 Moren står og tørre støv af, da den lille pige kommer styrtende ind af døren.  

 

Pigen 

Mor, mor, må jeg godt få ti kroner til en gammel dame? 

 

Moren 

Ja.  

 

Pigen styrter ud af døren, men moren griber hende. 

 

Moren 

Hvem er den gammel dame? 

 

Pigen 

Den gammel dame nede i slikbutikken. 

 

 

 

Spejderhytten..  

Alle børnene løb ud ad den brændende spejderhytte, undtaget Ruth det var hendes prut.! 

http://1001line.dk/vittigheder/item/15241
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En ordentlig en  

En dansker, en tysker og en russer var ude at flyve.  

Danskeren smed et æble ud, tyskeren smed en pære ud, og russeren smed en bombe ud. 

Da kom de ned på jorden, så lå der en pige og græd, og spurgte hvad der var i vejen:  

-Jeg har fået et æble i hovedet. 

Så kom de hen til en dreng der lå og græd, de spurgte hvad der var i vejen:  

- Jeg har fået en pære i hovedet. 

Så kom de hen til en grinende dreng og de spurgte hvad det var han grinede over, da:  

- Jo, da jeg slog en prut sprang hele skolen i luften ! .. 

Brug faldskærmen  

En Tosser ville til at springe ud af et fly, da hans ven holdt ham tilbage. Tossehoved du skal da bruge 

en faldskærm! 

- Skal jeg? spørger tossen. 

- Ja, det regner jo. 

 

De 2 mælkekartoner  

Den første mælkekarton til den anden:  

- Hvis jeg ikke snart bliver drukket, så bliver jeg altså sur.. 

De to tosser  

Der var to tosser der en nat sprang fra hustag til hustag. 

På et tidspunkt kom de til et sted, hvor der var meget langt imellem. 

Så sagde den ene “ved du hvad jeg kunne jo tænde for lygten og så kan du gå på lyskeglen”  

Den anden “nej nej den hopper jeg ikke på! så slukker du bare når jeg er halvvejs!” 

De to tosser  

To tosser havde forvildet sig til Sahara. Så sagde den ene: 

- Hold kæft, hvor må der være glat her! 

- Hvorfor det? 

- Sådan som de har gruset 

http://1001line.dk/vittigheder/item/15458
http://1001line.dk/vittigheder/item/15472
http://1001line.dk/vittigheder/item/15517
http://1001line.dk/vittigheder/item/15526
http://1001line.dk/vittigheder/item/15527
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Den lille sky  

Hvorfor skulle den lille sky gå i skole? 

-Den skulle lære at regne.. 

Prins Christian  

Hvad har Rip Rap og Rup til fælles med prins Christian? 

- De har begge en onkel Joakim 

 

Ko med horn  
Hvorfor har en ko horn?  

- Fordi det vil se dum ud med ringeklokker. 

Køer  
- Hvorfor har køer klokker under halsen? 

- Fordi deres horn ikke virker… 

Køer  
- Hvorfor har køer klokker under halsen? 

- Fordi deres horn ikke virker… 

Myggeungen  
Den lille myggeungen skulle ud på sin første flyvetur.  

Da den kom hjem spurgte dens mor:  

- Hvordan det var gået? 

- Fint svarede de klappede alle sammen af mig.. 

 

 

Parrer  
Hvad får man, hvis man parrer en elefant med en kænguru? 

- Store huller i Australien! 

http://1001line.dk/vittigheder/item/15550
http://1001line.dk/vittigheder/item/15927
http://1001line.dk/vittigheder/item/16952
http://1001line.dk/vittigheder/item/16958
http://1001line.dk/vittigheder/item/16958
http://1001line.dk/vittigheder/item/16973
http://1001line.dk/vittigheder/item/16987
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Pralende mus  
Tre mus sidder og praler med hvor seje de er; 

- Jeg er så sej, at jeg bruger musefælden til at træne muskler med, sagde den første. 

- Ha, jeg drikker rottegift, sagde den anden. 

Så gik den tredie. 

- Hvor skal du hen? spurgte de. 

- Hjem og give katten tæsk. 

 

Slanger  
“jeg er glad for jeg ikke er en giftslange !” 

sagde snogen til den anden snog 

“hvorfor ?” 

udbrød den anden slange 

“fordi jeg lige har bidt mig selv i tungen!” 

 

Skolen  
Lille Ole kommer hjem fra skolen det er første skoledag. 

Hans mor spørger:  

- Hvordan gik det? 

- Ikke så godt, jeg skal derhen igen i morgen. 

Sten  
To drenge bliver sendt op på skoleinspektørens kontor. 

Inspektøren spørgern den første:  

- Når hvad har du så gjort galt?  

- Jeg smed bare sten i vandet! 

- Det er der da ikke noget galt i, du kan gå min ven. 

Den næste dreng kommer ind i inspektøren spørger 

- Hvad har du så gjort galt? 

- Det er mig der er Sten! 

  

http://1001line.dk/vittigheder/item/16995
http://1001line.dk/vittigheder/item/17023
http://1001line.dk/vittigheder/item/17685
http://1001line.dk/vittigheder/item/17691
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