
Lovens lange arm: 
 

På politiskolen: 

”Hvordan vil de gå fram for å spre en folkemengde?” 

”Gå omkring med innsamlingsbøsse!” 

 
 
Lovens lange arm3: 

Politimannen: De kjørte 114 km/t.  

Sjåføren: ”Umulig. Jeg har bare kjørt en halvtime!” 

 

Kontroll 

”Det vraket der kan en ikke kalle bil!” sa politimannen. 

”Å, det var godt. For jeg har nemlig ikke førerkort!” sa mannen. 

 

Manglende retningssans: 

En turist spør en politimann: ”Unnskyld, er dette andre gate til venstre?” 

Jeg bruker bilen mellom båten og jobben: 

Veiskilt: Politimannen: ”De kjørte for fort, Det er bare 60 

her.” Motorsyklisten: ”Det sto jo 88 der borte. 

Politimannen: Det er vei nummeret det.” Motorsyklisten: 

Da var det godt du ikke så meg på riksvei 144. 

 

Lovlydig tyv:  

Så var det mannen som ble stoppet fordi han hadde stjålet en 

bil. ”Hvorfor tok de ikke heller bussen?” spurte politiet. ”Jeg har 

ikke førerkort for buss!” svarte mannen. 

Falsk id: 

”Hvorfor oppgav du falskt navn til politimannen?” ”Jeg var ikke 

riktig meg selv den dagen!” 

 

 

 

 



P-bot:  

Dommeren: ”De dømmes til 1000 kroner i bot for å ha robbet P-

automater!”  

Tiltalte: ”Kan jeg betale i kronestykker?”  

 

 

Godt bytte: 

”Kona er blitt frastjålet kredittkortet sitt.” ”Har du varslet politiet?” 

”Er du vill, tyven bruker langt mindre enn kona gjorde!” 

 

Godt bytte 

Ei ung dame var uheldig stoppet motoren ved et trafikklys. Så 

gikk det ikke bedre enn at hun kvelte motoren da hun skulle 

starte igjen. En bil bak hadde dårlig tid og begynte å tute. Etter 

noen minutter sprakk det for dama. 

Hun gikk til bilen bak og sa: ”Kan de være vennlig å prøve starte motoren i min bil, så kan jeg sitte og 

tute for dem?” 

 

 

På feil plass: 

En opphisset mann ringer politiet: ”Dere må komme med en gang, 

bilen er frastjålet ratt og pedaler!” 

Det varte og rakk imidlertid og mannen ringte igjen: ”Dere trenger 

ikke komme likevel, jeg hadde satt meg i baksetet!” 

Da kom politiet med en gang. 

 

Nyttig navn: 

Politiet stopper en som har kjørt mot rødt lys og skal ha 2000 kr i 

bot. 

”Hva er navnet?” 

 ”Jaroszaczack Kotschenewsky Joholazxcowitz junior” 

”Ja, det får gå for denne gang da!” 

 

Laster til besvær: 
 
Grådighet: Sweet-dreams: 
Lille Lise drømte at hun spiste en marshmallow. Da hun våknet var hodeputa vekk. 
 
Etter at de to ble ett, har de kranglet om hvem av dem de skal være! 
 
Fylla har skylda: 
Da Andersen skulle ut og feste, låste han døra etter seg. 
Da han kom hjem etter en fuktig natt ute på byen, kunne han dessverre ikke 
finne nøkkelen i noen lommer, i mørket. Tilfeldigvis så han et vindu sto på en 
liten gløtt, han klarte med god teknikk og få åpnet vinduet såpass at han så 
vidt klarte å sno seg inn. Han landet med et brak på golvet, men var glad han 
kom seg inn. Neste morgen fant han nøkkelen. Den hadde stått i døra hele 
kvelden og natta. 
 
 
 



Slenge seg fra tre til halv fire 
En mann gikk til stranda for å slappe av. 
Like etter var det en mann som spurte hva klokka var. Da var klokka 3. 
Mannen sovnet, men så var det en som ristet i ham og spurt hva klokka 
var. Irritert skrev han en lapp: ”Jeg vet ikke hva klokka er!” og la seg til å 
sove igjen. 
Like etter ristet en i ham og sa: ”Klokka er halv fire!” 
 
Stortinget: 
Representant A: ”Hvorfor åpner du aldri munnen under debattene?” 
Representant B: ”Gjør jeg vel, hver gang du taler gjesper jeg.” 
 
 
Offentlig hemmelighet: 
A: ”Hva mener du med å prate i all offentlighet at jeg er en idiot?” 
B: ”Å, skulle det være en hemmelighet?” 
 
Spøk frabes: 
”Mente du alvor med å kalle meg en idiot?” ”Ja.” 
”Det var godt for jeg tåler nemlig ikke spøk!” 
 
Jobbeskrivelse: 
Sjefen: ”Hvorfor sitter du her og sover?” 
Nytilsatt: ”Det ble sagt det var en drømmejobb!” 
 
A: ”Hva er buktaler?” 
B: ”Det motsatte av en baktaler?” 
 
Stolthet: 
Det var en dame som var fryktelig nærsynt, men det ville 
hun ikke innrømme. 
For å overbevise andre gikk hun ut i skogen, og plasserte en nål i stammen på 
et stort tre. 
Mens de gikk tur i skogen, og ennå langt unna treet sa hun: 
”Er det ikke en nål som er langt der borte?” 
Hun begynte å løpet mot treet, men plutselig løp hun rett inn i ei ku. 
 

(U)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 den 

forrige jobben min, sa sjefen at jeg var ansvarlig! 
 
 
Latskap 
Hansen var særdeles lat, men merkelig nok fikk han tilbud om jobb 
et annet sted og bad om attest. 
Sjefen ville gjerne bli kvitt ham, men uten å lyve. Han skrev: Den 
som får denne mannen til å jobbe for seg, er særdeles heldig! 
 
 

 
Trafikksituasjoner: 
  
Jeg kolliderte med en syklist, men han sa det var hans feil da han var påkjørt før. 
 
”Hvem har skylda?”, spurte politimannen. ”Neimen om jeg vet”, sa den ene. ”Jeg så en annen vei da 
det smalt!” 



 
Konas bemerkning etter bilturen:  
Takk for lånet av bilen –bildet under. 
 

 
Hastverk er lastverk: 

De hadde det travelt, familien som skulle fylle bensin. Da de 

hadde betalt sa ungen: Ikke snu deg pappa, men 

bensinslangen følger etter bilen. 

Unnskyldinger ved trafikkuhell: 
 
Lyktestolpen kom mot bilen i 
stor fart og trykte inn hele 
sida på bilen. 
 
 
 

Jeg fortsatte rett fram, da det ikke skulle være noen rundkjøring der; 
bildet til høyre.. 
 
Svingen rettet seg ut, men bilen fortsatte å svinge.. 
 
«Ulykken kunne vært unngått hvis begge hadde klart å stoppe.» 
 
«Hans skyld - han holdt altfor liten avstand til bilen bak.» 
 
 

På glattisen 

 
«Det hadde fryst på om natten, så veien var helt isolert. Bilen min skled nærmest på eget initiativ inn i 
bil B.» 
 
«Null sikt, snødde veldig. Det kom et vindkast (tror jeg) og jeg mistet all kontakt med bilen.» 
 
«Bil B skulle svinge til høyre, men lot være å bruke blinklys da det var såpeglatt.» 
 
«Plutselig grep brøytekanten tak i forhjulet mitt og dro bilen rundt så den traff en stolpe.» 
 
 

Tenkte bare... 
 
«Jeg skulle ut på E 18, men på grunn av Bs plassering hadde jeg redusert sikt.  
Da jeg så en luke, kjørte jeg litt fram. Der fikk jeg bedre oversikt, og da så jeg at det ikke var noen luke 
likevel.» 
 
«Jeg tenkte vi kunne praktisere glidelåsprinsippet. Det tenkte ikke han.» 
 
«Det falt naturlig for begge kjøretøyene å kjøre slik det ble gjort, men i ettertid kan en jo lure på hvor 
lurt det var.» 
 
«Jeg mener kollisjonen kunne vært unngått hvis ikke to biler hadde prøvd å kjøre inn i den smale 
undergangen samtidig.» 
 
«Bil A stoppet foran bommen som følge av feil filvalg.  
Om bil B klarte å stoppe i tide, er usikkert, men bil C, D og E traff bil B fortløpende. Jeg kom som bil 
F.» 
 



«Jeg tilbakeviser B’s påstand vedrørende trafikkuhellet i rundkjøringen. Han nevner noe om en høy 
kum (15-20 cm) i grøfta. Hva hadde han i grøfta å gjøre? Dessuten sier han at han måtte bremse 
kraftig, bare det tilsier jo at han hadde for stor fart. Og dessuten kjørte han jo inn i meg en gang til 
lenger fremme. Slå den!» 
 
«Jeg vil fortelle at alt som tidligere er skrevet på dette skadeskjema er skrevet av fører A. Jeg er fører 
B. Fører B er helt omtåket etter sammenstøtet.» 
 
«Jeg gjør oppmerksom på at hverken jeg (A) eller B mener det var slik det skjedde, men et meget 
innpåslitent vitne (hr. Holm) overtok fullstendig styringen da vi skulle skrive skademeldingen.» 
 
«I forvirringen som fulgte etter sammenstøtet, ble skademeldingsskjemaet delvis feil og ufullstendig 
utfylt. Det skyldes at vi ikke hadde noe skademeldingsskjema.» 

 

Realisme: 
Melding på lerretet etter kinoen: 
1000 kr funnet i salen. Eierne bes vennligst danne kø ved kassa. 
 
Kunstig kommentar: 
Mannen: ”Min kjærlighet er som rosen i ditt hår!” Dama: ”Kunstig, mener du?” 
Ærlighet varer lengst: 

Den gamle dama kunne ikke finne smykkeskrinet sitt og meldte det 
stjålet. 
Etter en tid fikk hun erstatning fra forsikringsselskapet. 
Så hendte det at det dukket opp igjen, det hadde bare falt ned og blitt 
gjemt. 
Den ærlige dama skrev til forsikringsselskapet: Jeg synes ikke jeg 
kunne beholde erstatningen når gjenstanden dukke opp igjen, så jeg 
gav pengene til Frelsesarmeen. 
 
 
Falle i fella: 
En skiløper-ikke av de lureste, falt ned i en bresprekk og var fanget der. 
Etter en stund kom det en ski patrulje og ropte ned: 
”Det er fra Røde Kors”.  
”Jeg har kjøpt lodd” svarte mannen. 
 
 
Lang nok: 
”Å så grusom lang vei!” sukket frua. 
”Hadde den ikke vært så lang, hadde den ikke rukket fram!” svarte herr Nøktern.  
 


