Den kalde krigen
Da Nixon var på besøk i Moskva skulle han
kappsvømme med Bresjnev.
Pravda refererte slik: Bresjnev kom nest først,
mens Nixon kom nest sist!

Har jeg sett deg før?
Da Nixon kom til Beijing i 1972, ble mange
rødegardister forbauset. Det er jo ansiktet til
halmdukka vi har spiddet under trening!?

Hvem er størst?
Mao Tse Tung kom til Paris og møtte De
Gaulle på 60-tallet.
Først presenterte den besøkende seg: Mao!
Da svarte verten: Moi !

Likhet og forskjeller:
Hva er likheten og forskjellen mellom
kristendom og kommunisme?
Kristendom preker om fattigdom, kommunismen
setter den ut i livet.
På den sikre siden:
Sagt i DDR på 70-tallet:
Hva synes du om forholdene i DDR?
’Nøyaktig det samme som du!’

Hemmelig valg:
I DDR fikk innbyggerne beskjed om bare å
legge en lukket konvolutt i stemmeurna. Det
skulle være hemmelig valg.

Siste ord
Den unge og frittalende sovjetiske lyriker
Vladimir Majakovski døde i 1930.
Offisielt var dødsårsaken selvmord.
Først nå er hans siste ord blitt kjent: ”Ikke skyt,
kamerater!”

Ignorant
Hvor mange partier har dere i Sovjet, spurte
amerikaneren.
Ett, svarte russeren, og det er mer enn
nok!
Polen I:
Polakkene eksporterte billig kull til Sovjet.
Til gjengjeld importerer Sovjet billig stål fra
Polen.

Polen II:
En eldre polsk jøde søkte om tillatelse til å
forlate landet og ble bryskt bedt om grunnen.
Det er to grunner til at jeg vil dra: - Den første er
at jeg frykter jødene får skylda hvis
kommunismen bryter sammen. - Tullprat, sa
kommunisten. - Kommunismen vil aldri bryte
sammen.
- Og det er grunn nummer to, svarte
jøden.
Polen III:
Hvorfor elsker alle polakker sine russiske
naboer? Spør læreren.
- Fordi russerne har befridd oss.
- Men hvorfor hater polakkene amerikanerne?
- Fordi de ikke har befridd oss? svarte eleven.
KGB I?
I den verste rushtrafikken på en buss i Moskva,
slår en trafikant en annen på skulderen og spør:
”Unnskyld, jobber De i KGB?”

”Nei” svarer den andre overrasket.
”Har De noen slektninger der da?” spør den
første anstrengt.
”Nei”, svarer den andre.

”Kjenner De noen som jobber der da?” presser
den første fram.

”NEI” svarer den andre.
”I så fall, kan du fjerne den *?¤#% paraplyen
din fra foten min?”
KGB II
I 1949: Hvilke skritt ville De ta hvis de ble
skygget av KGB?
-Så raske og lange som overhode
mulig!
I 1989: - etter 40 års overvåking:
I en hetebølge som ville bli den sikre død for
den forfulgte, ringte han KGB og ba dem
”skygge” ham!
KGB III
På et partimøte var den kamerat som brukte
uttrykket: ”Takk Gud”
Han ble straks irettesatt. Han skulle i stedet si:
”Takk kamerat Stalin.”
Hva skal jeg si når Stalin er død da? spurte
han.
Da kan du takke Gud, sa kommissæren.

Flere spørsmål?
Partiets mann foreleser om kommunismen og
alle dens gode sider, ikke minst materielt.
Etter foredraget sier Ivan Ivanovitsj:
Vel og bra, men hvor er det blitt av kjøttet?
En måned senere er det nytt foredrag, og også
blir det stilt spørsmål:
Hvor er det blitt av Ivan Ivanovitsj?

Siste hilsen
Ivan Ivanovitsj fikk delta på en delegatreise til
mange land, takket være sine forbindelser I
Kreml.
Først hilste han fra ”det frie Ungarn”, så fra det
frie Tsjekkoslovakia” til sist fra ”det frie Polen”.
Endelig kom det en siste hilsen fra den frie Ivan
Ivanovitsj!
Pass tiden!
Tre arbeidere ble dømt til langvarige
fengselsstraffer i Sovjet på 1930-tallet:
A sier: - Jeg kom fem minutter for tidlig og ble
dømt for forsøk på sabotasje.
B sier: Jeg kom ti minutter for sent og ble dømt
for bedrageri mot staten.
C sier: Jeg kom presis og ble dømt for å ha et ur
fra USA.

Sikker spådom:
Sigøynere i Øst-Europa livnærte seg ofte ved
som spåkoner eller menn.
Et hyppig forekommende spørsmål var: Når
kommer Stalin til å dø?
Jeg vet ikke sa spåkona, men jeg er sikker
på at det kommer til å skje på en festdag!

Tsjekkoslovakia:
Etter invasjonen i 1968 dukket dette spørsmålet
opp i Praha:
- Hva er det tryggeste landet i verden?
- Det er Israel som bare er omgitt av fiender.

Det kapitalistiske Vesten

Skotland1:
Engelskmenn vil ha det til at skotter er
gjerrige, og forteller blant andre denne
vitsen:
Skotten tente et lys og satte et speil bak det.
”Hvorfor gjør du det pappa?” spurte sønnen.
”Det er andre søndag i advent i dag” sa
skotten.

Skotland2:
En skotte hadde brukt den samme golfballen
i 25 år, men så en dag slo han den bort og
klarte ikke finne den igjen. Etter å ha lett i
14 dager, dukket han opp i sportsbutikken,
og sa: ”Her har der meg igjen!”

På Polsk:
David Zbigniew var innehaver av et stort
bilverksted i Oslo. En av arbeiderne het
David Jensen. En selger kom inn en dag og
spurte etter David. Zbigniew ? svarte
arbeideren han traff. Litt forvirret gikk
selger en og spurte en annen om det samme
og fikk samme svar: Zbigniew? Etter flere
slike forsøk, slo han fortvilet ut med armene
og spurte: ”Er det ingen som snakker norsk
her?”

Uniten
”How can they allow the book Norges
Lover” to be a study book?”

Nordmannen hadde slektninger i USA og
sendte en brunost og ostehøvel over til jul.
I takkebrevet sto: ”Steikespaden var fin,
men såpestykket var ikke særlig tess!”

Mal-traktert:
Svingdøra til saloonen for opp, og Bill på ca
1,60 kom inn:
”Hvem har malt hesten min?” spurte han.
George på ca 2,10 reiste seg.
”Jeg ville bare si at første strøket er tørt!” sa
Bill.

Midt-Østen:
Jøden fikk servert svinesteik, som han ikke
har lov å spise.
Dette så en katolsk pater, som ikke har lov å
gifte seg:
”Når skal du begynne å spise svinekjøtt
da?” sa han.
”Det blir vel i ditt bryllup, tenker jeg” svarte
jøden.

Okke som…
På en jødisk kongress, ville man i GT´s ånd
ta forbehold om framtiden:
Neste kongress blir, om Gud vil 1.uke i juli
neste år.
For sikkerhets skyld føyde man til: Uansett
blir det kongress om 2 år!

Diverse sprøe vitser:
Lovens lange arm1:
En mann skulle teste den nye bilen, og hadde
fått turtallet bra opp da han oppdaget blålys bak
seg.
Han hadde ikke så mye penger igjen, og ville
benytte fartsvidunderet til å kvitte seg med
politiet.
Han økte farten til 140, men de hang på. Da han
kom til 160 hang de ennå på, og han fant å
måtte stoppe. OK, sa politimannen, jeg har en
halv time igjen av vakta. Hvis du kan komme på
en unnskyldning jeg ikke har hørt før, skal du
slippe straff. ”For tre år siden stakk kona av
gårde med en politimann, nå var jeg redd du
skulle bringe henne tilbake”, sa mannen. Den
hadde ikke politimannen hørt før, og han måtte
holde løftet sitt.
Kannibaler og jegere:
Da kannibalen kom for sent til middag, ble han
møtt av en kald skulder.
Kannibalmora sa strengt til ungen sin: ikke prat
med mat i munnen.
Kannibalgutten lekte med sønn til misjonæren.
Da brølte faren: ”Slutt å lek med maten”.
Hett sidesprang:
Føreren av motorsykkelen var godt kledd med
pelsfrakk, skinnlue og hansker. Passasjeren i
sidevogna hadde derimot kun tynn frakk. Da de
hadde kjørt et stykke så føreren at passasjeren
var rød i ansiktet av svette. Han syntes det var
rart i kulda, men ga på ennå mer. Passasjeren
ble nå blodrød i ansiktet og svetten silte. Da
stoppet føreren og spurte om han ikke enset
kulda? - Nei, du skjønner bunnen i sidevogna
falt av straks etter start!” sa passasjeren.

Sprettert:
En amerikaner fylte en gang bensin på en
stasjon i Setesdal med sin flotte sportsbil.
Folk stimlet sammen inntil bilen for å se
skikkelig. Amerikaneren smelte bildøra
igjen, og startet opp. Etter en stund da han
kjørte i 100 så han i speilet en moped, som
fulgte etter. Han syntes det var litt rart, men
økte farten til 120. Likevel hang mopeden
på!” Han ville bli kvitt denne mopeden og
ga på til 140, men avstanden var den
samme! Da bremset han ned, og mopeden
for forbi! Endelig klarte begge å stoppe, og
amerikaneren spurte: - Hvor fort går den
mopeden din? - Før jeg satte fast bukse
selen i døra di, gikk den 40 km/t!” sa
mopedisten.

Gammel vane vond å vende:
Det var et småbruk ved havet som ønsket ei
bedre strand.
De søkte og fikk lov å legge fyllmassen til en
brønn ut mot havet.
Da de boret etter ferskvann, boret de først
1000m ned uten å finne noe,
Imidlertid gjorde massen det mye greiere å
komme til på sjøen, så de fortsatte å bore.
Etter 2000 m fant de fortsatt ikke ferskvann,
men stranda ble finere og finere..
Endelig etter 4000m var stranda bra nok, men
de satt igjen med et hull som kunne være farlig..
Da fant de ut at det var tilstrekkelig rom for en
gammeldass i århundrer.
Det gikk greit inntil de fikk besøk, da var det en
gjest som ble ikke kom inn etter doturen.
De fant ham på dosetet, helt blå i ansiktet. Han
var død av mangel på surstoff.
Ingen skjønte noe, helt til de spurte kona hans:
Han pleier å holde pusten til han hører plasket,
kunne hun fortelle!
Dyp brønn
Tormod og Trygve er ute og går en tur da de
kommer til en stor brønn. De lurer på hvor dyp
den er, så Tormod går og finner en stein som
han kaster ned i brønnen. De hører ingen lyd og
begynner dermed å lete etter en større stein.
”Se her!” roper Trygve. ”Jeg har funnet en
kjempestein! Hjelp meg å bære den bort til
brønnen.”
Tormod iler til og hjelper å bære kjempesteinen.
Etter mye pes, får de vippet den opp på kanten
på brønnen og dytter den ned. De hører
fremdeles ingen lyd, men plutselig kommer det
en geit i full fart og stuper ned i brønnen.
Tormod og Trygve står og kikker ned i brønnen

da en bonde kommer bort til dem.
”Har dere sett en geit her?” ”Ja”, svarer Tormod,
”den hoppet akkurat ned i brønnen.”
”Det kan umulig være min geit. Jeg bant den
fast i et langt tau til en kjempestein der borte,
men nå er den søkk borte.”
Kort beskjed:
Jeg skal ikke ha avisen i morgen, og med i
morgen mener jeg i dag, for jeg skrev dette i
går!
Mellomlegg:

”Nå skal jeg si deg en ting min gode venn:
Neste gang du smeller slik med dørene legger
jeg ikke fingrene i mellom!”

Kluss med ord:
Petter: I går skjøt jeg med gevær en hare på
hundre meter. Kari: Det var en lang hare.
Petter: Nei, i går skjøt jeg en hare med gevær
på hundre meter. Kari: Det var et langt gevær.
Petter: Nei, nei: I går skjøt jeg på hundre meter
en hare med gevær. Kari: Det var godt han ikke
skjøt deg først da.

Fra krigen
Litt av hvert: Var det farlig under krigen, spurte
noen en motstandsmann.
”Å ja noen ganger overlevde vi, andre ganger
ikke”, sa han.

9.april 1940
Kjutta sto i aprildagene i 1940 og så på tyskernes
angrep på byen. Man skjøt med skarpt, og Kjutta
syntes nok dette var litt i det stiveste. Så traff en
granat kirketårnet. Da sprakk det for Kjutta, og han
utbrøt: - Nei nå e de pinadø på tide at møndighedane
griber inn!

Ikke øyenvitne
Kjutta var uheldig. Han falt fra 2.etasje og landet
med et dunk i bakken.
”Folk stimlet sammen, og spurte hva som
hadde skjedd!”
”Æ veit ikke. Æ e just kommen!”
Misforståelse.
Kjutta kom på sykehuset en annen gang, da
spurte pleieren:
”Har du pyjamas?”
”Nei, sa Kjutta. Jeg har isjias!”
Mer Kjutta:
Kjutta syklet utfor kaia og falt i vannet. Etter en
kort stund dukket han opp, men så dukket han
under og ble lenge! Endelig dukket han opp.
”Hvorfor dukket du under igjen?” spurte folk.
”Jeg hadde glemt å låse sykkelen!” sa Kjutta.

Griseri:
Kjutta var ikke akkurat noen kokk, og hadde
store problemer med bare å steike egg.
De klistra seg til pannebunnen. Du må bruke
smør i panna, sa nabofrua.
”Jeg prøvde, men det rant ned i aua!” sa
Kjutta.
Max Manus
At det ble den mest sette norske filmen skyldtes
nok at det var ’max manus’.

