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En svensker, en nordmand og en dansker arbejdede på en byggeplads. De 
satte sig for at spise deres madpakker i stilladset på 20. etage. 
 
Hvis det er makrel i tomat så hopper jeg ud, sagde nordmanden, åbnede 
madkassen og så en mad med makrel i tomat , hvorpå han hoppede ud. 
 
Hvis det er en ostemad så hopper jeg også ud, sagde danskeren, og da 
han så at det var en ostemad , hoppede han også ud. 
 
Hvis det er leverpostej, så hopper jeg også ud, sagde svenskeren, åbnede 
madpakken og hoppede. 
 
To uger senere mødtes de tre enker. Jeg forstår det ikke sagde den 
norske enke. Jeg troede , han elskede makrel i tomat.  
 
Jeg forstår det heller ikke . Han har altid godt kunne lide ostemadder, 
sagde den danske enke.  
 
Og jeg forstår i hvert fald ikke noget, sagde den svenske enke. Han har 
selv smurt madpakken!  
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
En dame køber et skab i Ikea og går hjem og samler det i soveværelset 
iflg. anvisningen.  
Lidt efter kører et tog forbi hendes vinduer.  
Huset dirrer og skabet falder fra hinanden.  
Hun samler det igen, men da næste tog kommer, rasler det igen fra 
hinanden.  
Hun ringer til Ikea og klager.  
De lover at sende en montør for at hjælpe hende.  
Han kommer og samler det rigtigt, og så kommer toget.  
Skabet falder sammen igen.  
Så er hans plan at samle skabet og stille sig ind i det og holde øje med, 
hvad det er, der går galt hver gang.  
Det gør han, og han indtager sin plads.  
Så kommer manden hjem fra arbejde.  
Nej, skat. Har du købt nyt skab? Han går ind og åbner døren, og dér 
sidder montøren.  
Hvad Fanden er meningen, spørger han.  
Montøren svarer: Du tror nok, det er løgn, men jeg sidder faktisk og 
venter på toget... 


