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Otto Leisners vittigheder – Manden, Kvinden, Politik Otto Leisner Hent PDF ”Hvis politikere ikke har nogen

problemer, kan de altid nedsætte et udvalg til skabe nogen.” Nutid minder så meget om fortiden, at man
skulle tro, det var en joke. Det er det så også under fanen ”Politik” i Otto Leisners vittighedskartotek.

Politikere og i særdeleshed Baunsgaard og Krag bliver taget under kærlig behandling i kapitlet ”Politik”.
“Mand til ven: - Jeg går ubetinget ind for ligeberettigelse. - Jeg også. Jeg er blot spændt på, hvornår vi får den
igen.” Otto Leisners vittighedskartotek rummer mange emner. ”Manden” er tildelt sit helt eget faneblad. Der
er selvironi, kamp om ligestillingen hjemme som ude og lur os om ikke en mænd – og i sær kvinder – kan
nikke genkendende til vittighederne. ”Det er jo klart, at kvinder aldrig kan få samme succes som mænd – de
har jo ingen hustruer, som hjælper dem.” ”Kvinden” er tildelt sit helt eget faneblad. Otto Leisner brugte
vittighederne enten på Familie Journal eller i en af sine mange tv-udsendelser. Det er altid godt at have en

kort vittighed ved hånden – eller en vittighed på kort i lommen.

 

”Hvis politikere ikke har nogen problemer, kan de altid nedsætte et
udvalg til skabe nogen.” Nutid minder så meget om fortiden, at man
skulle tro, det var en joke. Det er det så også under fanen ”Politik” i

Otto Leisners vittighedskartotek. Politikere og i særdeleshed
Baunsgaard og Krag bliver taget under kærlig behandling i kapitlet
”Politik”. “Mand til ven: - Jeg går ubetinget ind for ligeberettigelse. -

Jeg også. Jeg er blot spændt på, hvornår vi får den igen.” Otto
Leisners vittighedskartotek rummer mange emner. ”Manden” er

tildelt sit helt eget faneblad. Der er selvironi, kamp om ligestillingen
hjemme som ude og lur os om ikke en mænd – og i sær kvinder –



kan nikke genkendende til vittighederne. ”Det er jo klart, at kvinder
aldrig kan få samme succes som mænd – de har jo ingen hustruer,
som hjælper dem.” ”Kvinden” er tildelt sit helt eget faneblad. Otto
Leisner brugte vittighederne enten på Familie Journal eller i en af

sine mange tv-udsendelser. Det er altid godt at have en kort vittighed
ved hånden – eller en vittighed på kort i lommen.
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