
 
 

 
 

  Uke nr: 1 

Fra sportens verden: 

På 50 tallet hadde Norge minst 3 store 
skistjerner : Halgeir Brenden, Martin Stokken og 
Arne Barhaugen. Ikke alltid gikk det like greit: En 
gang snubla Brenden i Stokken og falt i 
Barhaugen. 
 
Det endte godt: 
Etter en fotballkamp kan det oppstå trafikkfarlige 
situasjoner. Det har noe å si hvordan kampen 
gikk. En syklist ble påkjørt og havnet i grøfta. 
Hvordan gikk det ropte bilføreren til ham: 
”Start vant 2-0” var svaret! 
 
 
Lange flate ballær: 
Kona: ”Bruker de ikke runde baller i fotball?” 
Mannen: ”Jo, hvordan da?” 
Kona: ”Kommentatoren sa ballen var for lang!” 
 
Keeper i særklasse 
”Hvorfor spiller keeperen barbent?” 
”Han har lovt kona å legge fotballstøvlene på hylla.” 
 
Noen ble slått 
Landskamp i fotball: Tsjekkia Slo vakia 3-1. 
 
 
Knapp seier: 
Det må være noen rare hester: I siste løp vant en hest med et 
halvt hode! 
 
Livsviktig lag 
Hva mener de om ozonlaget? -Jo, dem heier jeg på! 
 
 

Navnet skjemmer ingen: 
 

”Hva heter du?” sa den ene hunden til den andre. ”Vet ikke, jeg tror 

det er Dekk!” 

 

Noen husker ennå den danske skøyteløperen Kurt Stille (det gikk 

ikke veldig fort..) 

 

Fylkeslege i Nord-Trøndelag Mait Kverkild kverker det meste. (VL ca 

18.3.09) 

 

”Wasteland ved Kenneth Ruus søker ved skjenkeløyve å leve opp til 

programerklæringen for Wasteland.” (VL 25.3.09) 

 

 

  



 
 

 
 

  Uke nr: 2 

Alle for Noen, Enhver for Ingen? 

Dette er en historie om fire mennesker kalt Alle, Noen, Enhver og Ingen: 

Det var et viktig arbeid som skulle gjøres og Alle var sikker på at Noen skulle gjøre det. 

Enhver kunne ha gjort det, men Ingen gjorde det.  

Noen ble sint på grunn av dette, for det var Alles jobb.  

Alle trodde Enhver kunne gjøre det, men Ingen forsto at Alle ikke ville gjøre det.  

Det endte med at Alle bebreidet Noen da Ingen gjorde hva Enhver kunne ha gjort. 

 

Veddemål: 
A:”Jeg vedder hodet på at jeg har rett.” 
B:”Jeg vedder lommeboka mi imot” 
A:”Den er jo tom” 
B: ”Ja så blir det lik innsats!” 
 

Flytende størrelse? 

A: ”Har jeg fortalt om den store fisken jeg fikk for 

lenge siden?” 

B: ”Ikke på en stund. Hvor stor er den blitt nå?” 

 

Ansvarlig! 

– Du skjønner vel at denne stillingen krever en ansvarlig person, sa sjefen til jobbsøkeren.. 

– Da har du funnet rette mann! Hver gang noe gikk galt på min forrige jobb, sa sjefen at jeg var 

ansvarlig! 
 
 

Annonser: 
 

Pent brukt motorsag, byttes mot protese hos sagfører.  
 
Flunkende nye antikviteter er kommet. 
 
”Hjertelig takk for all deltagelse i mitt bryllup”. 
 
”Kvist til leie hos mann som ikke har råd til nåla i veggen”. 
 
”Våre røkte oksetunger taler for seg”  
 
Annonse ved konkurs: Til våre kreditorer - husk evig eies kun 
det tapte!”  
 
 

Inskripsjoner: 
Hypokonderens gravstøtte: - Tror dere meg nå? 

Kverulantens gravstøtte: - Hva var det jeg sa? 

Den mistilpassede: - Jeg kan si det nå: Jeg likte meg egentlig aldri her! 



 
 

 
 

  Uke nr: 3 

Kjedereaksjon: 

Dørskilt: Saksofon til slags!  Skilt på nabo døra: Hurra! 

 

Lett Blanding 

Forandring fryder: 

A: ”Vet du noen fordel ved å ha Alzheimers sykdom?” 

B: ”Nei” 

A:”En treffer nye mennesker hver dag.” 

 
Forhør: 
 
”Har jeg ikke sett ansiktet deres et annet sted?” 
”Nei, det har alltid sittet der det sitter nå.” 

 

Penger spart: 

Kunden: ”Her står det at to slips koster 100 kr. Hvor mye koster ett slips?” 

Ekspeditøren: ”70 kroner.” 

Kunden: ”Strålende, jeg tar det andre for 30 kroner!” 

 

Gjennomtrekt? 

Kunden: ”Kelner, kan du lukke vinduet?” 

Kelneren: ”Selvsagt, trekker det på Dem?” 

Kunden: ”Nei, men løvbiffen har blåst vekk et par ganger!” 

 

Hva lærer vi av en fireåring i huset? 

1. Når du hører toalettet spyle ned etterfulgt av ordene "Åh-åh" er det  

    allerede for sent.  

2. Bremsevæske og bensin lager masse røyk.  

4. Hvis du bruker en vannseng som hjemmebase når du har på deg piggsko  

    lekker den ikke. Den eksploderer.  

5. En stor vannseng inneholder nok vann til å fylle et hus på 200  

    kvadratmeter nesten to centimeter dypt.  

6. Uansett hvor mye gelepulver du tømmer i et svømmebasseng 

kan du  

fremdeles ikke gå på vannet.  

7. Videospillere kan ikke spille av vafler.  

8. Søppelposer er dårlige fallskjermer.  

10. Se alltid inn i ovnen før du slår den på.  

11. Plastikk leker og varme ovner er en dårlig kombinasjon.  

12. Brannvesenet har minst fem minutters responstid.  

13. En sentrifuge i en vaskemaskin kan ikke gjøre meitemark svimmel, men en  

       katt kan bli det. 
 

Vanskelig tilgjengelig 

- Mamma, mamma, jeg har velte den store stigen bak huset! 

- Det gjør ingenting. Den kan Pappa reise opp igjen. 

- Det kan han ikke, for han henger i takrenna. 



 
 

 
 

  Uke nr: 4 

 

What did you sei: 
”Hvor lærer haiene engelsk?” 
”På high school selvfølgelig” 
 

Adressat er viktig: 

Jeg skal ha en film til mitt fotografiapparat, sa professor Alstein Einbert. 
- 24 X 36? spurte ekspeditøren 
- 864, svarte professoren. 
 

Påskyndelse: 
– Pappa, hvorfor bruker du ku møkk til å gjødsle med? 
– Jo, du skjønner det, at den lukter så vondt at plantene må skynde seg å få frisk luft. 

Blodig alvor: 

Har du hørt om vampyren som var vegetarianer?  
Han spiste bare blodappelsiner. 

 

Vårens store høytid: 

Det var klart for konfirmering, det var bare overhøringen igjen. Presten var 

fornøyd med konfirmantene bortsett fra Espen. Espen klarte aldri helt å 

følge med i hva presten hadde og fortelle. 

Presten skjønte at han måtte stille Espen et enkelt spørsmål på overhøringen dersom det ikke skulle 

gå rett vest. 

Dagen kom og presten skulle stille Espen et spørsmål og spurte: 

- Hvorfor er du her i dag Espen? 

Espen ble forvirret og sa: 

- Var det ikke i dag jeg skulle komme? 

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!’ 

 

Bedre før var, enn etter snar: 

Enn etter snar: ”De soppene jeg plukket i går, dere har vel ikke spist dem!?...” 

 

To grøfter (Storm P):  

”Den som kun tar spøk for spøk, og alvor kun alvorlig: 

Han har i grunnen fattet begge deler like dårlig!” 


