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Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres 
anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett 
til å redigere historiene forbeholdes. 

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den 
norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 
Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal @
ulleval.no

Dagens nummer er viet mannen.

Lite, men vondt
Humoristiske ytringer kan ofte være både
korte og konsise: Jeg gjorde et lite, men
ganske smertefullt inngrep på ytre genitalia
hos en yngre mann. Under behandlingen
spurte jeg flere ganger om det gjorde vondt,
men pasienten, som etterhvert ble aldri så lite
blek om nebbet, knep bare munnen igjen og
ristet på hodet. Da han litt senere var på vei
ut av kontoret, kom det imidlertid kort og
tørt: «Ho slepp i kveld.»
– Hudlege

Fra Danmark har vi fått tilsendt en vennlig
historie fra et bramfritt miljø som vi slipper
til:

Cancer testis
Innenfor visse ervervsgrupper hersker det et
særlig frilynt språk, som en sjelden gang også
tas i bruk når det er en som blir syk. Stillas-
arbeidere har en slik bramfri sjargong der er
tradisjon for å lage grovkornet spøk med
hverandre. En av dem hadde fått testiscancer
og fått fjernet den ene testikkelen, og det til
og med på sin fødselsdag. Det skulle imid-
lertid ikke avholde kameratene fra å avlegge
ham et besøk ved sykesengen. En av dem fikk
lurt til seg en lue og maske samt en hvit frakk
som han tok på seg ute på gangen før noen
av fødselsdagsgjestene gikk inn. Iført dette
legeantrekk slo han opp døren til sykerom-
met, skred inn med raske skritt, trådte hen til
sengen og løftet dynens nederste del opp.

Han så alvorlig på pasientens intimere del(er)
og erklærte: «Vi bliver nok nødt til at fjerne
den andre også.» 

Hvor lenge pasienten forble i troen på, at
det var legen – hvis han da overhodet hadde
trodd det – sier historien ikke noe om, for inn
veltet de andre gjestene med øl og kake og
med dem en spesielt innbudt person. En ma-
gedanserinne som opptrådte iført sitt karak-
teristiske kostyme. Dette vakte særlig be-
geistring hos pasienten og bidrog til en hur-
tig rekonvalesens.
– Anestesilege

Det blir mer og mer klart for redaktøren at
dansk vennlighet er noe annet enn norsk
vennlighet. Ha en vennlig aften.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Fjernt fra far og folk
«Hva jeg skal bli? Aner ikke, i hvert fall ikke
lege som min far. Overarbeidet og bundet til
masse papir og skrivebord, og liten kontakt
med mennesker.»

Russepresident i Oslo Joakim Dyrdal til
Aftenposten

Et bakholdsangrep
«Fastlegeordningen er et bakholdsangrep fra
Arbeiderpartiet mot enkeltindividets frihet,
og må undergraves med alle tilgjengelige
midler.

Nei, skal man drive det til noe, må man
ikke finne på å få fast lege. Man må bruke
vidt forskjellige leger hele tiden. Så kan man
skaffe seg henvisning til spesialister. Det er
først da dørene åpner seg for de virkelig at-
traktive diagnosene.»

Frank M. Rossavik, spaltist, i Bergens Ti-
dende

Fast innslag på Dagsrevyen

«Har du lagt merke til hvordan Dagsrevyen
alltid må ha en tolv minutters film om helse-
vesenets problemer hver dag? Det holder
ikke at en glinsende Ingolf Håkon Teigene
leser opp at nedskjæringer nå vil gjøre det
vanskelig for avdeling 4 på Ullevål sykehus,
å nei, det blir ikke virkelig nok. Vi må se det!
Hvis ikke sykehuskrisa – som har vart siden
ca. 1970 – blir filmet, så blir den glemt, ten-
ker de i Dagsrevyen. Så det som skjer er føl-
gende: Trist kvinnestemme begynner å for-
telle: «Hun ligger alene nå, Anne Olsen fra
Bodø. I syv uker ble hun fortalt at hun skulle

få behandling, men ingenting skjedde: «Æ
føl nok att æ itt blir...» Videre. Kamera sei-
ler nedover korridoren i dette sykehushelvete
der norske leger er travelt opptatt med å ta
livet av mennesker.»

Pål Veiden, spaltist, i Morgenbladet

Fra ordboken
«Silikonpupper = utlagt barm»

Torkjell Berulfsen, programsekretær

Sannheten om legene I
«Legene gjør mye godt, men bare hvis de
selv vil.»

Fra innringerspalten i Bergensavisen

Sannheten om legene II
«Mitt inntrykk er at ingen politikere har sty-
ring med legene.»

Fra innringerspalten i Bergensavisen

Likevel ikke så populært?
«Folk brenner jo ikke etter å bli lagt inn på
sykehus. Det er noe folk helst ønsker å
unngå.»

Lege og stortingsrepresentant Olav Gun-
nar Ballo (SV) i NRK P2

Av to onder
«–  Hvilket yrke vil du velge når du blir stor?

– Lege. Det ser morsomt ut å operere men-
nesker. Det er litt ekkelt med blod, men jeg
venner meg nok til det. Før ville jeg bli stats-
minister. Men de må vise seg så mye på tv –
og tenk om du dummer deg ut på TV!»

Alvilde Grønneberg, 9, til Dagbladet

Bløtkakekasting med humor
«Utenriksminister Thorbjørn Jagland tar
selv bløtkakekasting med godt humør. Nå vil
han lære resten av departementet å puste ut
og tenke positivt. I et brev til UD-ansatte an-
befaler Jagland sterkt et kurs han selv har tatt.
Statsråden driver i brevet ren reklame for en
spesiell organisasjon, The Art of Living
Foundation, som holder meditasjonskurs i
Oslo. Den indiske guruen Sri Sri Ravi Shan-
kar er stiftelsens frontfigur. Ifølge den kristne
avisen Magazinet har kursene til The Art of
Living klare hinduistiske trekk.»

avis1

De riktige bøkene
«– Eg ser at doktoren har mest gamle lege-
bøker?

– Ja, det stemmer, men jeg behandler
nesten bare gamle pensjonister.»

Fra den tegnede spalten «Jendrine og
Albinus» i Lofot-Tidende
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