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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

Fra barn og fulle folk skal man høre sannhe-
ten, heter det. I medisinske kretser kommer
sannheten gjerne fra en pensjonert kollega:
«Jeg har en del historier på lager. De fleste
har jeg hørt av lærere og eldre kolleger den
gang jeg var så ung og uerfaren at jeg lo hjer-
telig, noe jeg gremmes over av og til når jeg
leser om pasienter som klager over ufor-
skammede leger i pressen,» skriver vår his-
torieinteresserte pensjonist.

Den store koryfé 1
Det er mange legehistorier i omløp. Et ek-
sempel er fra da vi hadde kirurgisk klinikk
med professor Herman Gade (1901–72),
overlege ved kirurgisk avdeling, Haukeland
Sykehus. Da jeg var student ved sykehuset,
begynte Gade å operere pasienter med mi-
tralstenose ved å gå gjennom v. atrium og di-

latere mitralostiet med et instrument som var
festet til hans høyre pekefingers hanske (dette
var i 1949). På den måten kunne han bedre
stenosen, men insuffisiensen ble uforandret
eller verre. Dette var til hjelp for noen, men
Gade anså operasjonsmortaliteten for å være
i største laget. En dag kom en av Bergens
kjente menn til hans kontor. Han hadde med
seg sin kone. Hun hadde et typisk «facies mi-
tralis», som jeg og min årsklasse hadde sett
mange ganger. Pasientens mann spør da vår
lærer, den store kirurg, hva han mente om ko-
nens tilstand, og om han kunne gjøre noe. Da
svarer Gade til dem begge: «De vil altså ha
Dem en ny kone nu?»
– Pensjonert lege

Jeg får si som en karkirurgisk kollega sa:
«Det er billigere med pistol.» Replikken falt
da en eldre pasient med operasjonskrevende
abdominalt aortaaneurisme også måtte ope-
reres for sitt torakalt aortaaneurisme. Det
viste seg at pasienten aller først måtte til en
bypassoperasjon for at hjertet skulle tåle de
to andre operasjonene. Tre store inngrep som

alle hadde en mortalitetsrisiko fikk vår kol-
lega til å trekke overstående konklusjon i et
galgenhumoristisk hjertesukk. 

Den berømmelige diskusjonen om høna
og egget har også en infeksjonsmedisinsk pa-
rallell:

Den store koryfé 2
På vårt kull var vi 12, alle menn. En annen
gang vi hadde klinikk med Gade, demon-
strerte han en mannlig pasient med gonoroisk
artritt. Da diagnosen var stilt, spurte Gade om
vi visste hvordan man fikk gonoré. Da ingen
ville svare på det (dette var i 1950), svarte
Gade: «De får det av konene sine. Konene
får gonoré, derfor får mennene gonoré.»
– Pensjonert lege

Noen ganger blir man målløs. Ha en tilmålt
aften med eller uten ny make.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Ukultivert
«Hjort er tidsskriftnarkoman, og er så ukul-
tivert at han konsumerer hefter for kritisk
juss, Tidsskriftet for Den norske lægefor-
ening, osv.»

Dagbladets Magasinet i omtale av av-
troppende helse- og sosialombud i Oslo,
Helge Hjort

Forbud mot knockout
«Slik situasjonen nå fortoner seg på me-
ningsmålingene, deler vi Lægeforeningens
forbauselse over at Ap-regjeringen vil tillate
former for boksing der knockout er akseptert
som et naturlig utfall av kampen. Dette vir-
ker mildt sagt uhyre kortsynt – da med tanke
på stortingsvalget i september. Mye tyder jo
på at regjeringen da kan få en skikkelig
knockout, så et lovforbud mot denslags
kunne være kjekt å ha.»

«Joffen» (Fritjov Øverland), spaltist, i 
Fædrelandsvennen

Dristigst i Norge
«Hedmarkinger angrer minst.»

Hamar Arbeiderblad orienterer om salget
av angrepillen

En sak for Bispemøtet?
«Homofil poliklinikk»

Overskrift i Dagens Medisin

Redsel og gru
«Halve befolkningen er reddere for pølser
enn for ulv. Den som inhalerer mye pølse,
kan få kreft. Nå skal EU gjøre dem ytterli-
gere fem ganger farligere, leser vi. Det er
vanskelig å trekke noen helt klar slutning av
dette, bortsett fra at vår pølseelskende land-
bruksminister Bjarne Håkon Hanssen lever
farlig. Mjølkerampen vil for sin del erklære
at vi er reddere for Jan H. Petersen, enn for
pølser.»

«Mjølkerampen», Nationen

Legelisensen i fare?
«Urolog Yunusu Gono opererte gutten, og
sier at med ytterligere kirurgi skal hun være
i stand til å få barn.»

Sunnmørsposten

Før stortingsvalget – I
«Jagland har røpet et interessant anatomisk
særtrekk ved Høyres Jan H. Petersen: Han
har egentlig ikke hjerte... Nå venter vi na-
turligvis at Jan H. Petersen svarer med å på-
stå at Jagland ikke har milt. Da skal det ikke
være lenge før Jagland kvitterer med at Pe-
tersen mangler lever. Ogsåvidere. Slik kan
de holde på fram til valget.»

«Mjølkerampen», Nationen

Før stortingsvalget – II
«Etter valget forventer vi at partiene slutter
å påpeke anatomiske mangler, og i stedet be-
gynner å donere organer. Petersen vil natur-
ligvis tilby Fremskrittspartiet ryggraden sin,
mens han gir Ap fingeren. Ap frister SV med
silikon, mens Venstre gjerne vil dele kråsen
sin med Senterpartiet. SV tilbyr Sp gjeller
som virker under vann, mens Kristelig Fol-
keparti er litt snurt over at ingen er interes-
sert i sjela deres,»

«Mjølkerampen», Nationen

Sparekonto i Blodbanken?
«– Kvinner som ikke planlegger å bli gra-
vide, trenger ikke mensen. Fysiologisk vil
det være bedre å spare blodet, sier overlege
Rolf Kirschner ved Rikshospitalets Kvinne-
klinikk.»

VG
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