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I slutet av sommaren 2002 satt jag i ett litet kvalmigt rum tillsammans med
programchefen på RIX FM, Christer Modig, och spånade nya programidéer till den
kommande hösten.
Vi hade en idé om att varje dag berätta en lite galen historia ur verkligheten, men vi
saknade ett bra namn. Det första arbetsnamnet på programpunkten var ”Inte Alla Hästar
i Stallet”. Sen ändrade vi oss till ”En Mupp För Mycket”, men inte heller det kändes bra.
Vi behövde ett kort snärtigt namn som enkelt förklarade inslaget. Resultatet blev den
programpunkt som vi idag kallar för ”Dagens Pucko”. Varje veckodag delar jag ut en virtuell
s.k Puckopokal till någon eller några som gjort sig förtjänta av den genom att visa prov på
utomordentlig dumhet.
Under åren som gått sedan ”Puckot” för första gången rullade ut i etern så har en icke
sinande ström av dårar passerat genom radiovågorna. Till dags dato är det över 450
Puckopokaler som delats till ivriga mottagare runtom i världen. Ett axplock av dom är
sammanställda i den här boken.
Jag söker dagligen högt och lågt efter material till Dagens Pucko. Internet är den givna
källan då alla stora nyhetsbolag finns enkelt tillgängliga. Majoriteten av inslagen är äkta
nyhetstelegram och tidningsartiklar saxade från diverse nyhets- och mediebolag.
I vissa fall är källan till historierna lite luddig och chansen finns att du stött på dom
tidigare som vandringssägner eller s.k Urban Legends.
Jag har i de flesta fall tagit mig friheter med texten för att göra god radiounderhållning
av historierna.
Det som gjort programpunkten så omtyckt genom åren är det faktum att vi alla, en eller
flera gånger, gjort bort oss rikigt ordentligt. Med lite inlevelseförmåga så kan man i många
av historierna få en känsla av att ”det kunde ha varit jag”.
Man brukar ju säga; ”Det är genom sig själv man känner andra”, och med tanke på hur
många andra människor än du själv som redan fått en puckopokal så stiger oddsen varje
dag att just DU är nästa mottagare av en Puckopokal.
Kom ihåg att jag redan fått ett par stycken, så du är i gott sällskap när du blir
medlem i klubben.
Vi hörs i etern!

Kristian ”Dr Bartos” Bartos.
Stockholms Skärgård, slutet av Augusti 2005.

inlaga dagens pucko

05-08-17

14.35

Sida 6

7

Lagens långa arm – Historier om klantiga poliser

19

Mänsklig nyfikenhet –
Hur långt är människan villig att gå för
att tillfredställa sin nyfikenhet?

35

Brott lönar sig inte – Klantiga brottslingar

63

Kvinnlig dumhet – Även kvinnor beter sig dumt

79

Manlig dumhet – Här är det männen som utmärker
sig, ofta i jakten på sexuell tillfredställelse

121

Tur – Smart, dum i huvudet eller bara bonnatur?

149

Otur – Osmart, dum i huvudet eller otur?

179

Att vilja väl –
Men att inte riktigt nå hela vägen fram

191

Alkohol - Är ofta källan till dumma infall

203

Brödrafolken –
Våra kamrater i grannländerna är också puckon

209

Dödlig dumhet – Dumhet med dödlig utgång

221

Vi är inte alltid bäst – Dumma Svenskar

LAGENS
LÅNGA ARM
HISTORIER OM KLANTIGA POLISER

inlaga dagens pucko

05-08-17

14.35

Sida 8

SUPERSNUTAR

En puckopokal kommer här till Seattles SWAT Team,
en elitstyrka inom polisen som bl.a har till uppdrag att
lösa speciellt farliga fall där vapen och sprängmedel
är inblandade.
Det hela började med ett telefonsamtal till polisen från
en man som sade att han hade hört skottlossning från
ett närbeläget hus.
SWAT-teamet kom till platsen och omringade huset.
I närmare fem timmar bevakade de hårda killarna i
skyddsvästar huset. Under den här tiden gjordes en massa
avancerade SWAT-manövrar och små krigslister för att få
ut den beväpnade galningen ur huset utan att någon
oskyldig skadades. Man sköt bland annat in flera
tårgasgranater, men till ingen nytta.
Det som hände var att dörren gläntades och det fladdrade
i gardinen då tårgasen sköts in. ”-Smart typ”, sa polisen.
“-Han släpper in frisk luft, den här kommer att bli tufft!”
När fem timmar gått så fick man dock nog och bestämde
sig för att göra en massiv, tungt beväpnad, inbrytning.

Jo, en stackars ensam hund. Huset visade sig vara helt
tomt och efter att man fått kontakt med de boende i huset
så visade det sig att hunden hade varit ensam hemma.
“-Det bästa han vet är att kolla på filmkanalen!”,
sa hans husse.
TV:n hade helt enkelt stått på på ganska hög volym.
Därifrån hade ”skottlossningen” kommit. När tårgasen
hade skjutits in hade TV:n träffats och gått sönder.
Hundkraken hade blivit alldeles hes av all tårgas som
skjutits in, och han hade skräckslagen sprungit runt i huset.
Därav fladdret i gardinerna.
Hunden, som klarade sig utan skador,
fick en livstidsförbrukning av hundkex
från det intilliggande snabbköpet.
Seattles SWAT Team får en puckopokal, inget snack.

Vad fann man i huset?
>>>
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ALLT ÄR INTE KNARK SOM SOM DAMMAR

En stor fet puckopokal går härmed till Polisen i Cook
County, Illinois, USA.
Augustin Montes stoppades i en rutinmässig trafikkontroll
och arresterades hårdhänt av poliserna efter det att dom
kastat ett öga på flaket på Augustins pickuptruck.
Där på flaket hittade man fyrkantiga plastpaket fyllda med
vitt pulver märkta med klistermärken föreställande den
amerikanska flaggan.
Under de senaste 6 månaderna i Cook County så hade
knarklangare gjort stora affärer på en modedrog som på
gatan kallades för US-DUST.
Polisen insåg snabbt att det som Augustin transporterade
var ett stort parti av den illegala drogen.
Augustin greps och åtalades på studs för innehav av
droger till ett uppskattat värde av 45 miljoner kronor.
Han kastades i fängelse trots sitt ihärdiga nekande.
Han släpptes dock lika snabbt som han gripits, då
innehållet i paketen analyserats. Det visade sig att det
vita pulvret var CEMENT. Något som också stod klart
och tydligt på säckarna, tillverkarens namn var nämligen
American Cement.

LAGENS BLINDA ARM

Ett icke namngivet Amerikanskt polisdistrikt får stå med
skammen i den här historien.
Polismyndigheten hade en rutinmässig auktion där man
auktionerade bort stöldgods, hittegods och annat som
beslagtagits.
Bland annat auktionerades en -92’a Chevrolet i fint
skick ut. Köparen var en man som skulle på bilsemester
ner till Mexico.
Två veckor senare fick mannen ett mindre problem med
bilen och öppnade upp en del av instrumentpanelen för
att byta en säkring.
När han hade gjort det åkte den laglydige medborgaren
i raketfart till närmaste polisstation.
Varför? Jo, gömt bakom handsfacket hittade han
kokain för 6 miljoner kronor.
Mannen fick en fet hittelön och polisen får puckopokalen
för att man inte hittat drogerna i bilen.
Till saken hör att man hade beslagtagit bilen av en ökänd
narkotikalangare som tidigare hade släppts på grund av
brist på bevis.
Nu fanns bevis tack vare den hemmafixande bilköparen.
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ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN

TEKNIKENS UNDER

En puckopokal kommer med posten till Glasgow Sheriff
Court i Scotland som bötfällde Jay Mack för fortkörning.
Ett ganska alldagligt brott och något som sällan
väcker uppståndelse.
Domstolens besked delgavs familjen via post. Men efter
ett rådslag kring köksbordet kom familjen fram till att ingen
överhuvudtaget kört bil det datum som boten gjorde
gällande. Allra minst Jay Mack. Boten skickades tillbaka
med motiveringen ”-Ni har fel kille”.
“-Nej då”, kom svaret tillbaka, den här gången dessutom
med en fet förseningsavgift.
Det hela slutade med att boten steg upp till omkring 10.000
kronor innan Jay Mack kallades till rättegång
för utebliven betalning. Mycket upprörd och helt utan tålamod kom Jay Mack till domstolen tillsammans med sin
mamma. Men när Jay kallades till vittnesbåset föll hela
rätten samman av skrattsalvor – till och med domaren
skrattade så tårarna rann när Jay Mack förgäves försökte
klättra upp i den ganska höga vittnesstolen.

En puckopokal går med expressbud till en brottsling som
togs av polis i Pennsylvania misstänkt för inbrott.
De båda poliserna som arresterade mannen var både
kreativa och utrustade med ett stort mått humor. Först lät
dom mannen nervöst sitta i arresten i nästan 2 timmar. Sen,
när mannen var påtagligt nervös så hämtade dom med bistra miner honom till ett förhörsrum.
Väl inne i rummet gick dom fram till en osannolik skapelse.
Dom hade nämligen kvickt hämtat fram ett gammalt
durkslag och några sladdar som dom dragit in bakom en
kopiator. Allt för att det skulle se ut som om grejorna var
kopplat till kopiatorn.
Till brottslingen sa poliserna att utrustningen var en
toppmodern lögndetektor. Poliserna hade förberett
två original som låg i varsitt fack i kopiatorn.
Där satt då tjuven med ett durkslag på huvudet bredvid en
kopiator, samtidigt som poliserna tryckte fram kopior av det
original som de tyckte passade.

Jay Mack är nämligen bara 2 år gammal.
Åtalet lades ned med omedelbar verkan och man öppnade
istället en utredning för att klura ut hur det var möjligt att
ingen hade uppmärksammat Jay Macks ålder tidigare.
Man tror att en fortkörare uppgett namnet Jay Mack
då han gripits för fortkörning.
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Under förhöret kunde mannen med stor förskräckelse se
hur maskinen korrekt spottade ut papper där det stod,
”TRUE” och ”HE’S LYING” på.
Till slut var han så nedbruten av den fantastiska
lögndetektorn att han erkände inbrottet.
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OVANLIGT VERKTYG

LÅTSASPOLIS

En polisman hade tilldelats ett vaktpass utanför Cordoba
City Bank i Cordoba, Argentina.
Mannen satt utanför banken och höll koll då en av bankens
städare kom ut för att ta lite frisk luft och en kall läsk.
Mannen kunde dock inte får upp läskflaskan eftersom han
inte hade nån öppnare och frågade polismannen om han
hade någon öppnare. Det hade inte polismannen, men efter
lite eftertanke så kom han på ett sätt att lösa problemet.
Polismannen drog sin tjänstepistol och försökte öppna
flaskan genom att använda avtryckaren som öppnare.
Pistolen brann av och träffade den stackars städaren
i benet.

Här kommer en puckopokal till en man i 30-års
åldern i norra Kalifornien.
Mannen hade köpt en begagnad f.d. polisbil och hade
ett ovanligt sätt att tjäna extrapengar.
Han ställde sig helt fräckt vid vägen och stoppade
förbipasserande bilar och krävde fortkörningsböter.
Hans tur tog dock slut då han en dag hade oturen att
stoppa en riktig polis. Polisen var på sin lediga dag och var
på väg till några goda vänner.
Den äkta polismannen, klädd i civila kläder, märkte direkt att
denna ”person”, som nu stoppat honom inte var en riktig
polis. Bland de mer uppenbara tecknen på att
mannen var en fejk var hans block med bötesblanketter.
Mannen hade med kulspetspenna och linjal ritat ett eget
skakigt bötesformulär som inte på långa vägar liknade
polisens egna. Dessutom krävde den falske polisen mer
än dubbelt så mycket som den påstådda fartöverträdelsen
skulle ha kostat enligt gällande lag.

Polismannen förlorade jobbet och tvingades betala omkring
en miljon till städaren.
Om den olycksaliga läskflaskan öppnades av tilltaget
förtäljer inte historien.

Det hela slutade med en bizarr scen vid sidan av vägen där
förbipasserande kunde se hur en civilist under pistolhot
satte handfängsel på en polis i uniform.
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PLIKTEN KALLAR

Olika människor lägger olika mycket vikt vid sina arbeten.
I stora drag kan man väl säga att i ena änden av spektrat
finns dom som kommer så sent dom kan och går så tidigt
dom kan och gör så lite som möjligt där i mellan.
I andra änden finns dom som ser sitt jobb som ett kall
och i princip bor på jobbet och kan hela företagets
bokföring utantill.

Janice vände sig mot den hjälpsökande medborgaren och
sade med ett upphöjt ointresse att det bästa råd hon kunde
ge var att han skulle leta rätt på en telefon och ringa 911.
“-Jag är inte i tjänst just nu så jag kan inte hjälpa till”,
var hennes lakoniska svar på hans förvirrade
ansiktsuttryck. Den konfunderade mannen gjorde
som han blivit tillsagd.

Vissa jobb är inte bara ett jobb, dom är till och med mera
än ett kall, dom är en livsstil, t.ex en läkare får inte enligt
sitt skrås etiska riktlinjer bara åka förbi en trafikolycka
utan måste stanna och hjälpa till.

Efter en stund kom ett gäng av hennes kollegor och kunde
utan större problem övermanna och arrestera rånaren.
Janice betraktade lugnt hela händelseförloppet där hon
stod i kön med sin shoppingkorg.

Detsamma gäller polisen, kan man tycka i alla fall.
Dags att presentera poliskvinnan Janice R. Govern, vid
Chicago Police Department.
Efter jobbet en dag gick hon till en stor shoppinggalleria för
att handla. Hon bar fortfarande uniform och vapen, men var
i strikt mening ur tjänst, eftersom hennes pass
var slut.

Nu skall Janice, som kanske inte längre räknas under
parollen ”Chicagos Finest” upp inför en intern utvärderingskommitté som skall pröva hennes lämplighet som polis.
Kanske är läge att förtydliga att den amerikanska
polisens ledord inte är:
”To Ignore And Shop”, utan “To Protect And Serve”.

Hon stod och bläddrade bland kläderna på damavdelningen
när en annan shoppare, en man i 25-årsåldern, sprang fram
till henne och med panik i rösten berättade att banken intill
klädbutiken just höll på att rånas av en man beväpnad med
ett slagträ.
>>>
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MÄNSKLIG
NYFIKENHET
HUR LÅNGT ÄR MÄNNISKAN VILLIG ATT GÅ FÖR
ATT TILLFREDSTÄLLA SIN NYFIKENHET?
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SOLSTOLSPILOT

Idag går en puckopokal till en fantastisk man som gjort
något av det mest osannolika jag någonsin hört talas om.
Det var 1982 och vår hjälte heter Larry Walters och bodde
i Los Angeles. Larry hade alltid velat flyga, och en dag när
han satt i sin mysiga solstol och tittade upp mot himlen fick
han en ide. Han hoppade in i sin bil och körde iväg till ett
av försvarets överskottslager som fanns i närheten.
Där köpte han 45 väderballoner som ursprungligen var
menade för arméns meteorologer. Dessutom köpte Larry ett
gäng tuber med heliumgas. Väl hemma igen så förankrade
Larry solstolen vid altanens betongplintar, sen fyllde han alla
45 ballongerna med helium och band fast dom i solstolen,
en efter en. Han klädde sig varmt och packade solstolen
med matsäck, mackor och öl, och tog med sig sitt luftgevär
ombord på sitt luftskepp.
Larrys plan var att lite elegant stiga upp ett tiotal meter,
kanske något högre. Hänga där uppe i det blå och dricka öl
och ha det bra. Kanske snacka lite skit med de avundsjuka
grannarna och framkalla ett och annat förvånat utrop nere
från landbacken. När allt var klart så satte sig larry tillrätta
och skar av repet som höll fast stolen.
Nu visade det sig att Larry’s plan inte riktigt höll måttet.
Larry hade överhuvudtaget inte kollat vilken lyftkraft som
dom 45 väderballongerna hade.
När repet kapades så sa det “SVOOSH!”.

Larry själv kommer knappt ihåg de första 10 sekunderna av
resan upp i det blå. Det gick så fort och accelerationen
var så våldsam att Larry tappade orienteringen för några
ögonblick. Knappt FEM TUSEN meter upp i luften, just det
FEM KILOMETER upp i det blå, planade ballongen ut och
Larry satt där skräckslagen och iskall och visse inte vad
han skulle göra. Efter att ha tillbringat 14 skräckfyllda
timmar däruppe så tog Larry mod till sig och sköt sönder
ett par av ballongerna med luftgeväret, vilket gjorde att
ekipaget tappade en del av lyftkraften och sakta sjönk
ner mot marken.
Till slut fastnade Larry och hans märkliga transportmedel
i några telefonledningar.
Larry var tryggt tillbaka på landbacken, men hans luftfärd
hade väckt en massa uppmärksamhet. Inte minst bland
de piloter som skulle landa på Los Angeles flygplats och i
inflygningskorridoren såg en man drivandes omkring i en
soltsol under en fett knippe väderballonger.
Den dagen fick flygledningen ta emot en lång rad märkliga
radioanrop.
Larry klarade sig utan skador men fick böta 15.000 kronor
till det Amerikanska Luftfartsverket.
Numera tjänar Larry pengar på att resa omkring
och berätta om sin bizarra flygtur.
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