
Vitser  
De to dværge 
To dværge, vi kalder dem dværg 1 og dværg 2, ville ud i byen og finde nogle dejlige kvinder. 
   Det lykkedes efter megen møje og overtalelse på en slags hotel i den indre by. De betalte for hver sit 
værelse og gik med hver sin dejlige kvinde op på værelserne. 
   Dværg 1 fik et problem med rejsningen og blev frustreret, da han jo så gerne ville. Og inde fra Dværg 2’s 
værelse lød der gentagne gange støn og bump og vennens råb: 
   - Nu kommer jeg.  Lidt efter igen: - Nu kommer jeg. Det frustrerede Dværg 1 endnu mere. 
   På vejen hjem fortalte Dværg 1, at han ikke havde kunnet få rejsning, og at han var blevet meget 
frustreret. 
   - Ha, sagde Dværg 2, - det er ingenting. Jeg kunne ikke engang komme op i sengen. 
 
Sådan opstod jodlen, fortalt af Gynter (klik) 
  
Johnny og motorcyklen 
Johnny kom fra det mørke Jylland. Han havde lige fået en fed MC, det er den jyske forkortelse for 
motorcykel, og den var med krom og højglans lak. Den strålede og skinnede. Han var dog lidt nervøs for, 
hvis der skulle komme regn. 
   - Det skal du ikke være bange for, for du skal bare skynde dig at smøre den ind i vaseline eller lignende, så 
vil regnen prelle af, beroligede motorcykelsælgeren ham med. Dette råd var Johnny meget glad for.  
   Så en dag fik Johnny en lækker kæreste, og hun inviterede ham hjem, så han kunne hilse på hendes 
forældre. 
   Han ankom på den dejlige maskine og stillede den, så man tydeligt kunne beundre den fra vinduet. Han 
blev godt taget imod, og lidt efter skulle de spise, hvilket foregik i ro og høflighed. De fik også dessert. 
   Da der var taget af bordet, sagde faderen pludselig: - Den første, der siger noget, skal vaske op. 
   Ingen var interesseret i at tage den store opvask, så alle tav. 
   På et tidspunkt lavede moderen kaffe, og de satte sig ind i stuen. Faderen tog sin normale plads i den 
store bamsestol. Johnny satte sig i sofaen overfor imellem sin kæreste og moderen. De drak kaffe i total 
stilhed. 
   Det blev lidt kedeligt for Johnny. Så han tænkte, han lige så godt kunne have lidt sex med sin kæreste der 
på sofaen. Så det gjorde han. Da de var færdige, kom han til at kede sig igen, så han gjorde det også med 
moderen. Hun sagde ingenting. 
   Så hørte Johnny pludselig dryp på tag og ruder. 
   - Sørens også, tænkte han, han havde selvfølgelig glemt at smøre MC’en ind, og han skyndte sig at grave 
dåsen med vaseline frem fra sin bukser. Han rejste sig op og kantede sig forbi sin kæreste. 
   - STOOOP, råbte faderen, jeg skal nok tage den opvask! 
  
To tosser 
To tosser var ude at gå en tur. 
   De snakker om det gode vejr. Pludselig ser de noget ligge på fortovet. De stopper og kigger længe på det. 
   - Hmm, siger den ene, bukker sig og stikker sin finger ned i det. Han kigger på det, som sidder på fingeren, 
smager på det og siger overrasket: - Jeg tror, det er lort. 
   - Hva’, siger den anden og klør sig i nakken. Han bukker sig ned og stikker sin finger i det. Kigger på det og 
smager på det. – Jeg tror, du har ret… Det var godt, vi ikke trådt’ i ’en. 
 
Firbenet og aben 
En abe og et firben sidder i et træ og ryger en joint. Firbenet bliver tør i halsen og går til floden for at drikke 
vand. Den er noget påvirket og falder i vandet. 
   En krokodille ser det, og hjælper den op og siger: - Hvad laver du dog? 
   Firbenet fortæller om jointen og om tørsten. 
   Krokodillen går ikke ind for stoffer og går ind i junglen for at snakke med aben. Ved foden af træet kigger 
den op på aben: - Hey du!!! 
   Aben udbryder: - FÅÅÅRK mand! hvor meget vand drak du? 
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Musen & elefanten 
En hanmus og en hunelefant var ude at gå sig en tur. Pludselig skreg musen, at den havde lyst til sex. Åh 
nej, nu igen, tænkte elefanten. Men den fandt en god solid kokospalme at læne sig op ad, og musen 
kravlede hen bagpå og begyndte sit forehavende. En kokosnød faldt ned på elefantens hoved og den 
udstødte et AV! 
   –JA, lød det fra musen, og ta’ DEN, og ta’ DEN, og ta’ DEN …  
 
Musefælden 
En mand havde opfundet en ny type musefælde og ville have patent på sin opfindelse. Han gik på 
patentkontoret og blev vist ind til en af de ansatte ingeniører, som så skulle vurdere, om der kunne gives 
patent. Ingeniøren bad opfinderen demonstrere sit produkt. Produktet bestod af tre stykker plade, skruet 
sammen, så de to af pladerne dannede sider til den tredje plade, som var en smule længere og dannede 
bunden. For enden af bundpladen var der et barberblad. 
   - Jo, forklarede han, - man stiller fælden hen foran musehullet og placerer et lille stykke ost på den anden 
side af barberbladet. Musen får færten og kommer hen, kigger op over barberbladet, og vups, så skærer 
den halsen over. Han så glad og forventningsfuldt på ingeniøren. 
   Ingeniøren kiggede på arrangementet, vendte og drejede fælden, og sagde så: - Det ser jo meget godt ud, 
der er bare et problem. Man kan jo ikke skære i noget bare ved at presse det imod. Der skal bevægelse til 
sammen med presset. 
   Opfinderen gik skuffet hjem. 
   Men næste dag mødte han op igen. Han kom ind til den samme ingeniør, som modtog ham med megen 
skepsis, da det så ud til at være nøjagtig den samme fælde som dagen før. 
   - Hvad er forskellen? spurgte han. 
   - Jo, sagde opfinderen, nu har jeg fundet ud af det. Man sætter fælden hen foran musehullet, men UDEN 
ost. Så kommer musen ud, går hen til barberbladet, kigger op over det og drejer hovedet fra side til side: 
Hvor fanden er osten? 
  
De to bill’er 
I Kiev sidder en mand ved en bar og drikker et par vodkaer. 
   Pludselig går døren op og en langhåret cowboy træder ind og stiler mod baren og bestiller en stor whisky. 
   De sidder der og skuler lidt til hinanden. Efter et par genstande mere hiver cowboyen tre mønter op af 
lommen, trækker sin revolver, kaster mønterne op i luften og skyder hul i hver enkelt. 
   - Bill, siger han, Buffalo Bill. 
   Den anden sidder lidt, drikker så sin vodka, trækker bukserne ned og fremviser tre penisser. – Bill, Tjerno-
Bill.  
 
Kort og godt 
A: Deres sidste ord er altså “Nej”? 
B: “Ja!” 
 
Selvtillid ... 
... er når en hanmus svømmer rygsvømning, nærmer sig Knippelsbro og råber: - OP MED BROEN!  
 
Limericks 
Der var en mand i Vanløse 
Som elsked' en pige fra Ganløse 
Men pigen var slem 
Hun bed i hans lem 
Nu gør han det kun med de tandløse 
 
Semitter 

- Hvad sker der, hvis en semit med et lem på over tredive centimeter løber ind i en mur? 
- ??? 



- Han slår næsen. 


