
For mye og for lite: 
 

Utrolig: 

”Så fint hår du har, en skulle tro det var parykk!” 

”Det er parykk”.  

”Å, det skulle en ikke tro..” 

 

 

Hårreisende:  

”Kan du nevne et eksempel på bortkastet arbeid?” 

”Å Fortelle en skallet mann en hårreisende historie.”  

 

 

Stemmefarge: 

”En kan se på lang vei at du stemmer rødt ja”, sa mannen 

til ei dame med rødt hår. 

”Og du stemmer blankt ser jeg”, svarte dama. 

 

Rundt omkring blir det ingenting: 

”Skal det være en satellitt klipp?” spør frisøren. ”Hva er 

det?” spør kunden.  

”Tre omganger rundt månen!” svarer frisøren. 

 

Når enden er god.. 

To gamle gubber satt på en nymalt benk. 

Jaja, sa det ene. Jeg kan nesten kjenne det lakker mot enden. 

 

 

Nevnt og unevnt 

 

Long time ago: 

”Det var da forferdelig som du ser ut på håret. Du burde ha klippet deg for lenge 

siden!” 

”Jeg har klippet meg for lenge siden!” 

 

Kalde føtter: 

”Er det ubehagelig å være så flintskallet?” 

”Bare når det snør om vinteren, eller fluene og måker er for nærgående om sommeren” 

 

Helt blankt: 

Maleren viser fram et hvitt lerret: Jeg kaller det: ”Ku spiser gress.” 

Kunde: ”Men hvor er gresset?”.  

Maleren: ”Kua spiste det opp.“ Kunden: ”Men hvor er kua?”.  

Maleren: ”Det var ikke mer gress, så hun gikk!” 

 

Alderdom føles 

Jeg kan nesten ikke se, det er ikke det verste. 

Jeg har stive fingre og armer, det kan jeg leve med. 

Men mitt hode: det er som en vil røre rundt med en fuglefjær i en tønne 

tjære 

 

 

Glemsk. 

Den distré professoren begynte lure på om 

hukommelsen begynte å skrante. Han fant ofte 

ikke hjem igjen. Til slutt fikk han det bekreftet: 

”Kan du si meg hvor professoren bor?” spurte 

han en guttunge. 

”Nei, men bestefar da!?” sa gutten. 



 

Mer glemsk. 

To ektepar var ute og spaserte. Først gikk mennene. 

Damene gikk etter og pratet. 

Den ene mannen ble spurt om de skulle ha noen gjester 

til sommeren. 

Da lette den andre etter navn, men kunne ikke huske det 

og spurte om et potetslag med kvinnenavn. 

Omsider kom de fram til Beate. Ja! sa mannen, henvendt 

til kona: ”Beate, hvem besøker oss til sommeren?” 

 

Mest glemsk 

Presten sto og skulle si fram trosbekjennelsen. Han begynte med: 

”Jeg tror på”, men så stoppet det.. 

Klokkeren som kjente problemet, hvisket fram: ”Jeg tror på Gud 

Fader!” 

”Ja, men det gjør jeg også!” sa presten høyt! 

 

Begynnende senilitet:  

Tegn på at man begynner å bli gammel: Først glemmer man navn. 

Så glemmer en hva en skal gjøre, deretter hva en holder på med.. 

Til sist husker en det som burde vært glemt! 

 

Ordspill: 

Har du hørt om bakeren som gikk på loffen, men så kom politiet og 

kneip’n for de mente han ikke hadde rent mel i posen! 

 

Min far selger egg. ”Er han grossist?”. ”Nei, han er egoist.”  

 

Hvorfor kan ikke jeg turne, når Tina Turner? 

 

”Hvorfor går ikke toget nå da?” - Det venter på strøm! ”Kan ikke 

han ta neste tog?” 

 

Hvorfor kan ikke jeg grine, når fuglen på den grønne gren? 

 

I mørket: Se opp for tauet! ”Hvilket t-t-auu” 

 

”Pass for stupet!” ”Hvilket stuuuu..p” 

 

Se opp for svingdøren! Hvilken sving..dør..dør..dør.. 

 

Engelsk salatsaus: ”Close the door, I am dressing!”. 

 

Har du hørt om elektrikeren fra Strømstad? 

 

Mitt navn er Horn, men det kan du blåse i. 

 

Slike dager kan en kalle kalde. Ja, de kan ikke hete hete! 

 

Nordlendingen sto ved kaia og så kajakken var lekk: ”Ka no” sa han. 

 

Det var ei and som ble truffet av en stokk. Da ble det ei stokkand.         

To fiskeboller satt på en gren: Den ene falt ned den hadde mistet kraften! 

Vet du et annet navn for ål unge? Barn-ål? 

Har du hørt om gutten som ikke kunne sykle fordi faren var i styret? 

Har du hørt om gutten som ikke kunne slå på lyset fordi faren var bryter? 



Arnt: ”Hvorfor kan ikke jeg tøre, når Jan Tore?”  

Jan Tore: ” You can’t, because you’re Arnt!” 

 

 

To nåler satt i en skjorte. Da sa den ene til den andre: ”Nå stikker 

vi!” 

 

Så var det hunden som logg®a seg inn på Internett. 

 

Har du hørt om jenta som ikke fikk ha hest, fordi faren var høy? 

 

Har du hørt om jenta som ikke fikk ha hest, fordi faren var lav? 

 

Han skulle opptre, men så våknet han halv fire. 

 

Kjøpmannen satte stor pris på sin kone. 

 

Kapteinen likte ikke sure miner. 

 

Frosken skjønte ikke et kvekk. 

 

Jeg har så vondt i beina. Det må være noe som går! 

 

”Bli med i skytterlaget og treff nye venner!” 

 

CV: Han fylte 50 år. 

 

Ett egg så inn i en speil og sa: Hjelp, jeg er blitt et speilegg. 

 

”Så mørk leiligheten din er.” ”Ja, jeg har kjøpt den svart!” 

 

Har du hørt om tapetsereren som gikk på limpinnen? 

 

Har du hørt om hun som ikke fikk spille gitar fordi faren var streng 

 

Det som holder Den Norske Opera i rute er Carmen. 

 

Han brakk benet i en håndvending. 

 

Hørt om presten som gikk på dykkerkurs fordi han ville bli 

sokneprest. 

 

Hva en epistel er? Kona til en apostel? 

 

Bjørnson til Ibsen etter turen: ”Takk for turnIpsen!” 

 

 

 

Så var det mannen som gikk seg vill. Han ble aldri tam igjen! 

Vi er alle like gamle, bare til ulike tider. 

 

Jordskjelv? 

Det var en gang to gele klumper som satt på et gjerde, så falt den ene ned. 

Da spurte den andre: - Gikk det bra, eller? - 

Jada, jeg ble bare litt skjelven. 

 

Glemt grammatikk 



Tre personer gikk seg vill. Den ene klaget og sa: ”Vi har ikke telt engang!” 

1-2-3, sa den andre: Nå har jeg telt til tre! 

 

Urettferdig 

En mann gikk butt i et tre i mørket og sa: Tre mot en er feigt! 

 

 

Men’s brains 

Scientists have finally figured out what is wrong with men.  

The problem lies in the two halves of their brains - the left and the right:  

The left half has nothing right in it, and the right half has nothing left in 

it! 

 

 

Fra avisene: 

”Fem hus ble evakuert, i tillegg til to hus som selv valgte å overnatte et annet sted” (VG’s nettutgave) 

 

Annonse:  ”Lite hyggelig hus til salgs!”  

 

 

Annonse: Hjelp til snørydding? 

Vi har utstyret for og brøyte, rydde og bortkjøring av pakeringsplasser, veier, gangstier, private. Snøfres på 

traktor, hjullaster, gravemaskiner og lastebiler. Strøsand på lager. Firma XX. Tlf. xyz. 

Fra Haugesunds Avis, 5.2.201 

 

Annonse:  Takk til alle som viste omsut mot meg på min 50 års dag med helsingar, blomar og gåver. Eg vil og 

takke mi kone NN for den gode suppa og kakene ho laga. 

 

 

Israels turistdepartement sier at folk nå kan se ”stedet der den barmhjertige samaritan tok seg av mannen som 

falt blant røvere. VL om lignelsen om den barmhjertige samaritan. 

 

I Sevilla viser guiden stolt fram tobakksfabrikken der Carmen skulle ha arbeidet. 

 

Mange turister i London drar til Baker Street for å se hvor Sherlock Holmes bodde. 

 

Mange drar også til Oxford for å se hvor inspektør Morse oppklarte mer enn 80 (fiktive) mord. 

 

 

Grunn til suksess 

Nils Arne Eggen uttaler til avisene at: ”Ingenting er umulig, inntil det motsatte er 

bevist.” 

Det motsatte av ingenting er umulig, skulle bli alt er umulig eller evt. Ingenting er 

mulig. 

Det kan bli vanskelig å bevise disse påstandene.  

Det er muligens grunn til suksessen for RBK. (VL 13.9.2010) 

 

Ingen setning er umulig for denne mannen: 

 

Brand i Solvang 

Bygningsantikvar V. Brand var i ferd med å sluttføre dokumentasjonen over 

forsamlingshuset Solvang. Hun hadde planer om å ta en tur til, men dessverre brant huset ned natt til 1.juni.. 

(VL. 3.juni 2010) 

 



Debatt sidene: 

Han skjuler sin dumhet bak en mur av kunnskap. 

 

I  Parkerings-hus: Vennligst slå av motoren under 

tomgangskjøring! 

 

Flyvende tre 

I løpet av de siste ti årene har tornadoer klart å rive opp trær,  

lysstolper og hustak på Østlandet.  

(VL 13.9.2010) 

 

 

Spekematbilen til Joh.. 

Blir å finne på Kristiansand båtmesse… NB! Gratis inngang og 

parkering. (FV 3.juni 2010)  

 

Usain Bolt avviser han vil gifte seg og mener ekteskapet er som en 400 

m, altfor utmattende.  

VL mener en virkelig langvariant av Birken er mer passende 

analogi: der ville det gått opp og ned, på godt og dårlig føre- og med 

en intens lykkefølelse når en er i mål. (VL 3.juni 2010) 

 

 

Ulik vinkling: 

En erkebiskop skulle fly til New-York for første gang. 

På flyplassen ble han møtt av en journalist som spurte hva han syntes om nattklubbene i New-York. 

Erkebiskopen tenkte seg grundig om før han svarte: ”Finnes det nattklubber i New-York da?” 

På forsiden neste dag sto det: ”Erkebispens første spørsmål i New-York: Finnes det nattklubber her?” 

 

 

3 slags mennesker: 

Egentlig fins det bare 3 slags folk: 

De som får ting til å skje. 

De som følger med på ting skje og de som lurer på hva som er skjedd. 

 

Nye slag 

Det fins tre slag mennesker: De som kan telle, og de som ikke kan det! 

 

Kjøttvare i politikken: 

Freddy de Ruiter på AP’s fylkeskonferanse: ”Politiske vedtak er ferskvare og 

kjøttvekta rår!” 

Selvironi: 

Jeg har så lav utstråling at dørene på ICA ikke åpner seg for meg. 

Bønn om 1000kr 

En liten gutt ønsket seg virkelig 1000 kroner, og ba til Gud i 

ukevis, uten at noe skjedde. Til slutt valgte han å skrive et brev til 

Gud for å be om 1000 kroner. Postvesenet mottok brevet, som var 

adressert til "Gud, Oslo", og besluttet å videresende det til 

statsministeren. Statsministeren moret seg virkelig over brevet, og 

videresendte det til finansministeren med beskjed om å sende 

gutten penger. finansministeren synes 1000 kroner var i meste 

laget for en liten gutt, så hun sendte 100 kroner. Den lille gutten 

jublet da han fikk pengene, og han satte seg ned og skrev et 

takkebrev til Gud: "Kjære Gud, tusen takk for pengene du sendte 

meg. Jeg har forresten merket meg at du sendte det via 

regjeringen, og de trakk 90 prosent i skatt!” 

 


