Folk og røvere
Vil den som har tatt toget fra perrong 9, vennligst sette det tilbake da det er mange som venter!
Manglende stedsans:
”Jeg kan ikke finne igjen veien!”
”Kanskje det har vært en landeveisrøver på ferde?”
Den brøytinga…
En Oslomann i en fin bil snurret rundt på svingete veier i Hallingdal, og bilen havnet
ute på et jorde.
Det samlet seg snart noen skuelystne, og Oslomannen syntes han måtte si noe:
’Hvem har ansvar for brøytinga i denne bygda?’ spurte han.
’Å, je vet itte der du er, men her på vegen er det Statens vegvesen!’ var svaret han
fikk.
Røver i øst og røver i vest..
- Hvorfor plyndrer sjørøverne i Somalia båter ute på havet?
- Fordi det ikke var mer å hente av folk på land.

Den intellektuelle fronten:
Fjernt og nært:
Er det ikke rart, sa en parkbetjent. Om en astronom påstår det er 132.000 lysår til en
planet, så tror folk det. Hvis vi skriver at benken er nymalt, må alle stikke fingeren i
malinga for å sjekke det.
”Over ævne”:
”Hva er det du sier er over mitt hode?”
”Enhver bemerkning med vidd!”

Tid er relativt:
Da Albert Einstein skulle forklare at tid kunne være relativt, benyttet han flg. Eksempel:
Tenk deg å skulle sitte 5 minutter på en glohet plate, sammenliknet med å være sammen 5
minutter med jenta du elsker.

Tatt på kornet:
Picasso ble frastjålet et maleri, men hadde fått et glimt av tyven. Da han leverte en skisse av
den mistenkte, kom politiet etter et par dager med en bensinpumpe og spurte om det var den.
Omvendt logikk:
En mann var i ukjent område. Han hadde hørt at han hadde i vente to kjentmenn hvorav den ene uansett snakket sant
og den andre uansett løy om veien. Men han visste ikke hvem som var hjem.
Ganske riktig, da han kom til et veikryss sto de to der. Han visste han fikk kun ett forsøk før den ene av dem gikk
videre. Hvordan skulle han stille rett spørsmål for å finne veien videre?
(Spørre en tilfeldig hvilken vei den andre sa var rett vei, og så gå motsatt vei.)
Halvt eller dobbelt:
”Jeg tror ikke halvparten av hva folk sier!” sa forsvarsadvokaten.
”Jeg tror sannheten er nærmere det dobbelte av hva folk sier!” sa skattejuristen.

Boklig tyngde:
Ei mann kommer stormende inn i en bokhandel rett før stengetid:
Jeg skal ha ei bok til min mann, sier han.
Skal det være en lett eller tung bok, spør en fra betjeningen.

Spiller ingen rolle, jeg har bilen rett utenfor’, sier han.
Nyttig bok
Har du hatt bruk for boken: ”Hvordan bekjempe mygg?”
”Ja, jeg slo i hjel fire stykker med den i går!”
Skrapet rene?
”Hvorfor virker lufta renere i New-York enn i Mexico-City?”
”Det kan være fordi det er flere sky-skrapere!”
Verst eller best?
Professoren: Jeg er så distré at jeg ikke kan huske hva jeg har glemt!
Filmkritikeren: Av og til kan det være bedre enn å huske hva en burde
glemme!
Utenfor intervallet?
Om en forlenger kurven for gjennomsnittshøyde bakover, så vil ikke vikingene rukket stort høyere enn grasstråene i
slaget på Stiklestad (i følge Kjell Aukrust).
Er selvgjort alltid mulig?
At levende vesener skulle oppstå tilfeldig med all den informasjon som finnes i cellene*,
synes for noen like sannsynlig som at en bok har skrevet seg selv.
* Ett DNA-molekyl i en enkelt amøbe inneholder genetisk informasjon som kan fylle åtti bøker på 500
sider.

Nordiske granner:
Finsk sauna: Da finnen ble tatt til fange av kannibaler og sluppet i gryta, kunne han få
oppfylt et siste ønske: Ikke slipp ut dampen, sa finnen.
Da svensken, nordmannen og finnen skulle dele ei hytte i Lappland gikk det først et år i
stillhet. Da sa svensken, ja her var det godt og lugnt. Ett år etter sa nordmannen, ja det var det sannelig. Etter nok ett
år sa finnen: Blir det mer prat her nå, så flytter jeg!
Ulike som hester
To nesten like hester: For å se forskjell på to hester han hadde kjøpt, klippet svensken halen av den ene. En stund
etterpå skjønte han at han hadde vært dum: Den hvite hesten var mye mindre enn den svarte!
Ost er sunt:
Kunden: ”En cheeseburger, takk!”
Kunden: ”Få en hamburger da!”

Ekspeditøren: ”Det har vi ikke!”
Ekspeditøren: ”Med eller uten ost?”

Ikke selvbetjent
Vesle Per på 5 år ble sendt på butikken av mor og skulle handle ei sild og
en brus. ’Hva skal du ha da?’ spurte ekspeditøren. ’Jeg kal ha en bjus’, sa
Per. Det fikk han. Skal du ha noe mer?’ Jei kal ha ei tjil. Han fikk ei brus til.
Dette gjentok seg noen ganger, men så sa Per på gråten:
’Jeg kal ha ei tjil me hue og jompe på!’
Vi klapper i hendene:
Det var en nordmann og en svenske i et hengefly (uten bunn). En av dem måtte slippe taket i tauet..
”Jeg kan godt gjøre det!” sa nordmannen. Da ble svensken så glad at han klappet i hendene!

Forklaring følger:
”Har De lyst til å høre en svenskevits?” ”Nei takk, jeg er svensk!”
”Det spiller ingen rolle, jeg kan forklare den!”

Which die?
”Did you come here to die?”, ble svensken spurt da han prøvde krysse gata i New York.
”No, I came here yesterdie”, sa svensken.
Fett med mer:
”Hvorfor drakk du oppvaskmiddelet?” Det sto: ”Fjerner fett på det!”

Overtro:
”Er De overtroisk?”.
”Ikke i det hele tatt. Det betyr ulykke å være det!”
Knutsen og Ludvigsen?

Det var en gammel erfaren svensk elgjeger som het Bjørn.
Han var i ferd med å bli for gammel som jeger og syntes han måtte lære en annen det han kunne. Nå var det ikke så
mange smarte kandidater, men han traff til sist på Jørn (kunne ikke funnet noen dårligere).Bjørn tok med jørn ut i
skogen og sa han skulle stille seg foran en huleåpning og rope: Tuut-tuut. Det skulle tilsvare bjørnens parringsrop.
Hvis han da fikk noe svar skulle han vente til han så det gule i øynene på bjørnen før han trakk av. Jørn gjorde dette:
Han gikk ut i skogen og fant en stor åpning. Der stilte han seg foran en åpningen og ropte: Tuut-tuut.Langt inne syntes
han å høre Tuut-tuut.Han skimtet to lysende prikker som nærmet
seg. Jørn ropte igjen: Tuut-tuut og igjen svarte det, nærmere nå.
Jørn ventet til han skulle se det gule i øynene på bjørnen.
Tuut-tuut sa det og så kom toget og kjørte over ham.
Lur Bjørn:
I Sverige hadde en mesterskytter siktet på en bjørn midt mellom
øynene i mørket. Han ventet med å flå bjørnen til det ble lyst. Da var
det imidlertid ingen bjørn! Sporene avslørte hendelsen: Det var spor
etter to bjørner som hadde stått inntil hverandre. Siden det kun var to øyne i mørket, måtte de ha lukket hver sitt øye,
så jegeren skulle bomme!
Finish(ed):
Are you finished, spurte kelneren i restauranten. No, I am Danish.

Fortsettelse/Feilmelding:
‘Slå ditt hode i tastaturet for å fortsette’

