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Menn er morsommere enn kvinner
Av Maria - 20. januar 2019 | 18:38
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Fredag denne uken var det duket for Humorprisen, en prisutdeling for norske
komikere. Flere komikere, både menn og kvinner, var nominert i åtte ulike

Bonde Tusvik. Flere kvinner var nominert til priser, men ingen vant, og Tusvik forlot
prisutdelingen i «protest» mot mangelen på kvinnelige vinnere.
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En som ikke var så tilfreds med årets prisutdeling, var den kvinnelige komikeren Sigrid
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likestillingspolitikk, der kjønn tillegges en avgjørende betydning. Det er viktigere at det er
mange nok kvinner som vinner, enn at det faktisk er de som har gjort seg fortjent til en
pris, som stikker av med seieren.
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I så måte er ikke dette en særlig oppsiktvekkende oppførsel fra Tusvik. Dette er holdninger
som har eksistert i Norge lenge, og har vært rådende innen likestillingspolitikken. Kjønn og
gruppetilhørighet er viktigere enn kvalifikasjoner. Alle grupper skal ha «representasjon»,
koste hva det koste vil.
Man har fått for seg at kvinner først er likestilt med menn når man er representert
tilnærmet likt i alle mulige sammenhenger. Følgelig må kvalifiserte menn vike for en
dårligere kvalifisert eller mindre egnet kvinne, for å kunne oppnå de radikale feministenes
gruppefikserte idealer. Da er det kanskje ikke så rart at Tusvik synes at kvinner skal prises
på bekostning av morsommere menn. Kvinner skal jo løftes frem, bare fordi de er kvinner,
det er vi jo vant til i dette landet.
Men er kvinner i det hele tatt like morsomme som menn?
Kvinner og menn har ulike styrker. Vi er alle individer, og vi er alle ulike, men over lag er
det klare forskjeller mellom de to kjønnene. Og studier viser faktisk at menn er
morsommere enn kvinner. Det mener kvinner selv også.
Christopher Hitchens skrev i Vanity Fair i 2007 at kvinner oftest er mindre morsomme, fordi
man rett og slett ikke trenger å være det for å tiltrekke seg en partner. Den britiske
forfatteren, som døde i 2011, mente at menn er morsommere, for å kunne imponere
kvinner. Kvinner vil ha morsomme menn.
Kvinner trenger ikke bruke humor for å bli attraktive for menn, for menn er mer visuelt
tiltrukket av kvinner. Å være morsom som kvinne blir mer som en bonus enn som en
nødvendighet.
Menn tar mer risiko med spøkene sine, de tuller mer på andres bekostning og bruker et
mer vulgært språk, og begge kjønn mener at menn oftere er morsomme.
Nå betyr ikke dette at det ikke finnes morsomme kvinner. Det finnes morsomme kvinner.
Pernille Sørensen er det mange som ler av, selv om hun er håpløst venstrevridd.
Men, om det bare er menn som vinner ved en årlig prisutdeling, så er ikke det særlig
oppsiktvekkende. Humor og komedie er en mannsdominert bransje verden over. Det har
sine naturlige forklaringer, og det er ikke et problem.
En ting er i hvert fall sikkert. Det meste er morsommere enn å måtte utstå klaging og
syting fra krenkede og hysteriske kvinner, som bruker skam og likestillingslingo for å tvinge
deg til å le av dem.
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Trygve Mannes • for 18 timer siden

Jeg tror aldri jeg kommer til å orke å høre henne fortelle en vits igjen. Vi trenger desperat en ny
elite.
84 △

▽ • Svar • Del ›
Ronny Bru > Trygve Mannes • for 16 timer siden

Kevin Vågenes er langt morsommere som "kvinne" karakterer enn Tusvik, Tønna mfl. ....
Det var nok som ein raud klut framfor ei narsissistisk OTTAR kvinne.
20 △

▽ • Svar • Del ›

Insanus > Trygve Mannes • for 11 timer siden

Det Bonde Tusvik antagelig ikke forstår er at hun nå har skapt materiale til andres
fremtidige stand up shows. Hvis ikke andre norske komikere plukker opp hansken og
harselerer med henne i forbindelse med dette er det å regne som grov
tjenesteforsømmelse. :-)
17 △

▽ • Svar • Del ›
Trokkolainen > Insanus • for 2 timer siden

Det finnes ingen norske komikere etter Oluf og KLM. «Norske komikere»
harselerer kun med Mette Marit og Listhaug, noe som begynner å bli veldig
utslitt.
But But, jeg er enig i din betraktning av det eventuelle materialet Tusvik skaper.
Kurt Moen
1△

▽ • Svar • Del ›
Pytt > Trokkolainen • for 17 minutter siden

Jodda. Lillelørdag!

△ ▽ • Svar • Del ›
Peter Bering > Trygve Mannes • for 3 timer siden

Det finnes jo ingen ‘elite’ i NRK. De er bare et redskap for en ond elite.
4△

▽ • Svar • Del ›

Idar > Trygve Mannes • for 15 timer siden

Ja det trenger vi virkelig.

△ ▽ • Svar • Del ›
ad1648 • for 17 timer siden

Er Sigrid Bonde komiker? Jeg trodde hun var en feminist-aktivist. Jeg har aldri hørt hun si noe
som er i nærheten av å være morsomt.
80 △

▽ • Svar • Del ›
Jack Locasto > ad1648 • for 13 timer siden

Hun har visst høstet latter EN gang, den gangen hun sa hun ville bli komiker..
21 △

▽ • Svar • Del ›

Astraios > ad1648 • for 4 timer siden

Sigrid Tusvik Bonde er ingen komiker - hun er bare irriterende, ufin og vestrevridd
feminist. Disse to egenskapene hennes gir henne innpass i NRK slik at hun kan tjene til
livets opphold. En "komiker" som lever av å rakke ned på andre mennesker og er stygg i
kjeften.
Det beste med et innslag med Tusvik Bonde er AV-knappen.....
13 △

▽ • Svar • Del ›

Henning Rutledal • for 17 timer siden

Det finnes ikke noe morsomt, ved politisk korrekte komikere! Jeg konstanterer at man
latterliggjør og stigmatiserer kristne og kristendommen, men ikke en eneste av disse
umorsomme og gjennom-feige drittsekkene tør åpne munnen med et eneste lite pip mot islam.
63 △

▽ • Svar • Del ›

Tore • for 18 timer siden

Hun har jo aldri vært morsom. Låghalte komikere må jo også få pris syns jeg.
52 △

▽ • Svar • Del ›

Balder Vonbrot • for 17 timer siden

SBT er ikke morsom. Basta! Hun er sint, lumpen og direkte slem, men aldri morsom. Så enkelt
er det. Å kalle henne for "komiker" er en hån mot alle morsomme kvinner og menn som finnes
der ute. Synes i det minste jeg (og ganske mange andre). Det samme gjelder ganske mange
andre norske"komikere". Det sagt så har jeg stor sans for f.eks. Anne-Kat. Herland og Pernille
Sørensen, men det betyr da ikke at jeg forventer at disse kvoteres inn til å vinne priser.
SBT demonstrerer med dette utspillet at hun forstår fint lite av den verden hun forsøker å være
morsom i. Og forklarer vel også dermed igrunnen hvorfor hun mislykkes så totalt som komiker.
45 △

▽ • Svar • Del ›
Fjomp E. Nissen > Balder Vonbrot • for 16 timer siden

Jeg tror Anne Kat kunne laget et hysterisk morsomt helaftens standup-show om det at
kvinner vil kvoteres inn til å få priser for å være morsomme.
16 △

▽ • Svar • Del ›
888JollyBob888 > Fjomp E. Nissen • for 14 timer siden

.
Spiller ingen rolle hvike politiske preferanser Annt Kat.Herland har; hun er herlig
humoristisk uansett.
Verre er det med hysterisk venstrepakk som oppfattes morsomme av bare
fanatiske sosialister eller på NRKs barne-tv.
.
4△

▽ • Svar • Del ›

Tacopulver > Balder Vonbrot • for 14 timer siden

Linn Skåber! Det er dama si det.. Lyckliga gatan bla..
1△

▽ • Svar • Del ›

AJansen • for 17 timer siden

Tussevik Bonde, og Lisa Tønne er jo dokumentasjonen på at kvinner ikke er morsomme,
kanskje vi skal opprette en pris for ikke fullt så morsomme, hetsende kvinner...
40 △

▽ • Svar • Del ›

Tradisjoner • for 17 timer siden

Ja, Bonde Tusvik var ikke snauere enn at hun skrev en "kronikk" i Dagbladet (surprise!) om den
store uretten som ble begått mot henne og hennes medsøstre fredag kveld. En kronikk som er
full av utilsiktet humor, for hva er vel morsommere enn en dårlig taper innenfor "faget" komedie,
som insisterer på at hun er kjempemorsom, og at alt sammen er andres feil? Hvis vi ikke ler av
vitsene hennes, undertrykker vi henne altså. Tipper på at oppdragene kommer til å stå i kø.
35 △

▽ • Svar • Del ›
Barley > Tradisjoner • for 8 timer siden

De som delte ut disse prisene kunne i det minste vist at de hadde litt humor. Før Tusvik
tok kvelden kunne de ropt henne opp for å motta kveldens overraskelsespris. Det hadde
rett og slett vært moro og se Tusvik bli overrakt prisen som årets stusseligste komiker.
3△

▽ • Svar • Del ›
Balder Vonbrot > Barley • for 3 timer siden

:-DDD

△ ▽ • Svar • Del ›
LasseRon • for 16 timer siden

Er man komiker fordi man føder på TV, spruter puppmelk på TV, bæsjer på TV, spiser busene
sine på TV? (har jeg glemt noe nå?)
Begynn å vær morsom du Sigrid, så kanskje vinner du en pris.
32 △

▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > LasseRon • for 14 timer siden

Dette var reklamen under kommentaren din 😁

les mer

4△

▽ • Svar • Del ›

Alv Hjørson • for 17 timer siden

Maria du er på trygg is når du slakter kvotert humor.
Jeg har til gode å oppleve at en kvinnelig humorist overgår en ener av mannlig komiker. Ever.
Derimot har jeg senest i dag opplevd at en kvinnelig journalist overgår samtlige mannlig
kollegaer som har omtalt den dårlige taperen, og den elendige komikeren Bonde Tusvik sitt
utfall mot sine egne.
At du tør.
29 △

▽ • Svar • Del ›

Triturus cristatus • for 17 timer siden

Det er en kvinnelig standup-komiker i USA som heter Amy Schumer. Hun er veldig politisk, og
er selvsagt langt ute på venstresiden. De konservative har en vits om henne som går omtrent
som følger:
"Folk lo da Amy sa hun ville bli komiker. Men nå er det ingen som ler lenger!"
23 △

▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > Triturus cristatus • for 14 timer siden

Eneste Schumer gjør er å gnåle om fetta si hele tiden. Vagina ditt, og vagina datt..
Fra 2:01

▶

7△

▽ • Svar • Del ›
Progressive Nihilism > Tacopulver • for 2 timer siden

Det er stort sånn, ja. Ikke alltid, men nesten alltid holder kvinnelige komikere på
med mensen, at de er fulle og har (igjen) ligget med noen hvor de selv var helt
intetanende, sine mislykkede pupper, strekkmerker, m.m. Akkurat som selv
feminister har dokumentert: kvinnelige malere tidligere målte nesten alltid
selvportrett eller kvinner. Mens mannlige malere malte mennesker og natur.
Dagens kvinnelige malere begynner når de er 50 og maler nå skyer, sol eller
måne og en form for horisont. Unikt som bare f....
Kreativitet og innsyn krever empati og når man leser hjerneforskning noen år,
som man helst ikke publiserer, forstår man at kvinner er iboende solipsistiske fra
naturens side, som et overlevelsesinstinkt, og når man blir oppmerksom på dette
hører og ser man det så tydelig i alt de gjør og skriver og sier. Også i innlegg her
på Resett.
1△

▽ • Svar • Del ›

Ten4 • for 16 timer siden

Skal humor kvoteres? I så fall vil jeg ha inn svart humor.
Karine Haaland er et annet eksempel på at kvinner kan være morsomme.
Jeg har aldri oppfattet Bonde Tusvik som morsom. Jeg har alltid trodd at hun led av krampe når
hun opptrer. Da blir det enten å zappe eller å hengi seg til søvnen.
19 △

▽ • Svar • Del ›
klaraklok > Ten4 • for 14 timer siden

Og jeg da, som ikke en gang har skjønt at denne dama var komiker!
7△

▽ • Svar • Del ›

Hansen • for 17 timer siden

Det har vært morsomme kvinner i norsk underholdningsbransje, men de tilhører stort sett
tildigere generasjoner. Anne Marit Jacobsen, Elsa Lystad og Aud Schønemann er nasjonale
ikoner som var morsomme, fordi de var ekte. Nå for tiden prøver de for hardt. Det blir kunstig
og tilgjort, og de færrreste identifiserer seg vel med folk som hu derre Tusvik. Hvor blir det av de
vanlige og naturlig morsomme norske kvinnene? Linn Skåber glimter til innimellom da.
16 △

▽ • Svar • Del ›
Progressive Nihilism > Hansen • for 2 timer siden

Enig med deg angående Aud Schønemann, iallfall som Moder'n. Etter å ha lest gjennom
tråden her med forslag til kvinnelige komikere som er morsomme er dette det første
navnet som var morsom i nevnte rolle. Sammenligner man Schønemann som Yvonne i
norske Olsen banden med den danske utgaven av Yvonne er det som henholdsvis 8.
divisjon og øverste liga.
1△

▽ • Svar • Del ›

bitten • for 17 timer siden

Fleksnes var humor med innhold som var av det aller morsomme slaget , men
Sigrid Bonde Tusvik har så til det grader en tørr humor som man kan gråte over .
15 △

▽ • Svar • Del ›
en > bitten • for 16 timer siden

Synes bare det hun gjør er ekkelt og ikke til å le av, men hun hadde vel fortjent å bli
ukens resetter for oppførelsen sin.
10 △

▽ • Svar • Del ›

Mattmaapende • for 17 timer siden

Godt observert, og bra at dette fenomen skrives om
Dette er en angstbitersk, selvsentrert kvinne som påfører mer indre ubehag enn latter når hun
viser seg på skjermen. Der er alltid en dobbel agenda
Det var også hun som kalte politisjefen i kirkenes rasist, eller noe som betyr det samme, fordi
de til slutt nektet den frie innsykling på russegrensa i 2015
14 △

▽ • Svar • Del ›

AlfaFischer • for 16 timer siden

Vær så snill og arranger et demonstrasjonstog mot denne kvinnediskriminerende prisutdelingen
av komipriser. Kan dere ikke tromme sammen kvinneklovnene i Ottar, noen morsomme batikkhekser og noen latterlige SV-tisper slik at vi kan få en latterkule vi vil huske i mange år.
Please....gjør det!
12 △

▽ • Svar • Del ›

Olaus Trøgheim • for 17 timer siden

Tusvik fører alltid til kanalbytte her i heimen.
10 △

▽ • Svar • Del ›

Sverre Høegh Krohn • for 17 timer siden

Kvinner liker ikke prestasjon. De liker å bli elsket for den de er. Da blir humoren deretter. Ingen
mann blir elsket for den han er. Alle forventer han gir sitt ytterste. Han gir alt og derved er han
også mye mer morsom. Prestasjon er mannens vesen.
9△

▽ • Svar • Del ›

KingKenny • for 17 timer siden

Man kunne jo lage en pris for "minst morsomme komiker". Der ville Bonde Tusvik ha gode
vinnersjanser!
9△

▽ • Svar • Del ›

Agurken • for 17 timer siden

Tusvik kan holde seg på pilkerommet sitt og sitte der og sutre.
Hun har aldri vært morsom, heller en tragedie, levende sådan.
9△

▽ • Svar • Del ›

Terje • for 17 timer siden

Kan ikke denne Sigrid Bonde Tusvik og hennes likesinnede bruke tid og energi på de virkelig
undertrykte kvinnene i dette landet.!!
- Jentene og kvinnene i store deler av det muslimske miljøet.!
Men S.B.T vil nok ikke se disse, det er heller ikke politisk korrekt.
Du har ikke mye å være stolt av SBT.
8△

▽ • Svar • Del ›

suverent • for 15 timer siden

Rolv Wesenlund, Leif Juster, Henki Kolstad.... Morsomme komikere i fleng. Kunne ramsa opp
mange menn. Men ei dame må være med: Hege Schøyen! ☺
7△

▽ • Svar • Del ›
AlfaFischer > suverent • for 15 timer siden

Og Aud Schønemann, Britt Elisabeth Haagensli.
5△

▽ • Svar • Del ›
Barley > AlfaFischer • for 14 timer siden

Rutinerte GT-Sara er heller ikke ueffen.
1△

▽ • Svar • Del ›

Barley > suverent • for 14 timer siden

Lise Myhre er også et oppkomme av kreativ humor.
1△

▽ • Svar • Del ›

Frida Fredriksen • for 12 timer siden

Hvem ser humor i Tusvik og Tønne? De snakker jo bare om egne underliv og ler av seg selv.
6△

▽ • Svar • Del ›

Tacopulver • for 14 timer siden

Tussvik bonde et fjols, men desverre ikke et å le av....
6△

▽ • Svar • Del ›

Tvisynt • for 16 timer siden

Visst finnes det morsomme kvinner, men Tusvik/ Tønne er ikke blant dem. Tusvik tror at å spy
ut all slags vulgariteter er morsomt. Men for eksempel Marit Voldsæter er fenomenal, det
samme er Hege Schøyen. Og flere andre. Tusvik får gode kritikker fordi hun er til de grader PK.
6△

▽ • Svar • Del ›
Bjørn Hanssen > Tvisynt • for 14 timer siden

Og så må vi heller ikke glemme Lene Kongsvik Johansen med bl.a. Kongsvik
ungdomsskole og Kongsgsvik videregående, som i sin tid gikk på TVNorge. Lene er
utrolig talentfull i sine mange roller!
1△

▽ • Svar • Del ›
Geir Tvedthaug > Bjørn Hanssen • for 2 timer siden

Costa del Kongsvik er også blant det beste som er laget av norsk, til dels
gjenkjennelig humor. Tusvik & Co blir som tegneserien Zelda: politisk korrekt,
men egentlig lite gjenkjennelig.
1△

▽ • Svar • Del ›

etnisknorsk • for 17 timer siden

Beklager damer men de eneste morsomme damene jeg kommer på i farten er Hege Skøyen og
Anne-Kath.
6△

▽ • Svar • Del ›

densensurerte • for 17 timer siden

Alt kvinner ikke kan - vil de ha kvotert inn.
Menn ER morsommere enn kvinner.
Kvinner egner seg til å le - først og fremst. Dessverre gjør de også for mye av det.
Christopher Hitchens vet hva han snakker om her:

▶

5△

▽ • Svar • Del ›
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