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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

«Etter lang tids abstinens må en historie ut»,
skriver en av våre mer trofaste bidragsytere.

Fest i Afrika
For 4–5 år tilbake arbeidet jeg i Afrika, i et
land i nød, oppløsning og krig. Etter et år var
kontrakten slutt og vi skulle reise hjem. Vi
ønsket å lage fest og la alle få fråtse i mat.
Følgelig kjøpte jeg en diger okse som ble pas-
set på i en måned av 7–8 mann med ma-
skingevær. Den store festdagen kom, oksen
ble slaktet og folk strømmet til. Det ble mye
dans, sang og opptreden.

En pantomime var som følgende: En ung
fager kvinne tok imot friere. Først kom en
ung vakker muskelsvulmende gutt, men han
ble jagd bort fort og effektivt. Deretter en rik
mann med masse kuer, men den skjønne
fnyste foraktelig. Etter han kom en mektig
høvding som hersket over liv og død, men
den fagre kvinnen var forsatt gram i hu. Til
slutt kom en gammel og gråhåret gubbe på

skjelvende og tynne bein. Han snakket, ty-
deligvis kloke ord, langt og lenge, og alle
hørte på ham med stor ærbødighet og den fa-
gre ble varm i blikket og omfavnet han.
Denne frieren ville hun ha. Og med dette
snudde hele ensemblet seg og stirret meget-
sigende på meg. Jeg skjønte poenget, men ble
ikke smigret.

Festen forsatte, og på afrikaneres vis, dan-
sen og sangen bare tiltok i intensitet. Til slutt
ble jeg løftet opp av to ferme damer fra vas-
keriet, og dradd med, her skulle danses.
Stemningen var høy og det hele tok vel litt
av. 

Dagen etter  kom en fra operasjonsstuen
og sa: – Doctor, do you know what they say
about you in the village?
– No?
– They say: «That surgeon, who was dan-
cing: a very, very dangerous man.»

Det hjalp på selvfølelsen.
– Very dangerous surgeon

Humorens mange sosiale og psykologiske
effekter skal man ikke kimse av. Også re-
daktøren har tydd til humor når selvfølelsen
skulle reddes. Da jeg arbeidet med min dok-

torgrad på albueskader, møtte jeg en viss
skepsis fra de idrettsmedisinske og ortope-
diske miljøer, hvor de fleste doktorgradspro-
sjekter de siste ti årene har hatt fremre kors-
bånd som tema. Imidlertid forsvant både de
skeptiske kommentarene og deres negative
effekt da jeg oppdaget at man godt kan klare
seg uten knær, men man kommer ikke frem
i livet uten albuer. 

Dersom det er flere med intakt selvfølelse,
hører redaksjonen gjerne fra deg. 
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Politisk fødsel
«– Det er mest mat i høyre pupp. Venstresi-
den er jeg litt sår på.» 

Ordfører Anne Kathrine Slungård (H),
Trondheim, som nettopp har født lille Kris-
tin, til Adresseavisen

Verre kan det neppe bli
«Evnen til selvrefleksjon blant stortingsre-
presentanter er omtrent på nivå med Den
norske lægeforening.»

Sigurd Allern, medieforsker, i NRK P2

Også mot forkjølelse?
«Kondom – det eneste som hjelper.»

Overskrift i Glåmdalen

Foreldre er håpløse
«Foreldre greier ikke en gang å konkludere
med at poden har vrikket foten før en lege
har skrevet det på et stykke papir.»

Max Jens Holm, smittevernoverlege, kon-
stituert legevaktsjef, til Stavanger Aftenblad

Vannet gikk på Slottet
«Sigurd fikk en kongelig start på livet. Mens
mamma Christine Meklenborg og pappa
Lars Birger Salvesen feiret Mette-Marit og
kronprins Haakons bryllup på Slottet, gikk
vannet. Sigurd ville ut.»

Fædrelandsvennen

Ingen sak for hovedverneombudet?
«Hovedverneombud Eva Larsen ved Nord-
lands sentralsykehus, avd. Sjøgaten, har fått
et omsorgsproblem å hanskes med. En kat-
temor med tre små som har slått seg til uten-
for kontorvinduet…

– Vi her på kontoret sørger for at katten
får mat, sånn at den ikke trenger å forlate un-
gene sine for å gå på jakt. Og den spiser godt.
Men (..) vi synes ikke dette er noe værende
sted for den. 

For å gjøre leiet litt mykere for mor og
barn, har Larsen og hennes kolleger ofret en
mopp til liggeunderlag. – Det er i alle fall litt
mykere enn asfalten, sier hun.»

Nordlands Framtid

Lytehumor
«Blinde vil jage bort narkomane», het en
overskrift i avis1 sist onsdag. Vi lover her og
nå å være på plass med kamera hvis Norges
Blindeforbund gjør alvor av å ta de hvite
stokkene fatt…»

Minileder i avis1, Schibsteds gratisavis i
Oslo

Uhelbredelige Valgerd?
«KrFs Valgerd Svarstad Haugland sier til
Dagsavisen at det er mulig for mennesker å
bli helbredet fra homofili.

Vi vet ikke eksakt hva som feiler Svarstad
Haugland, men regner etter hvert med at det
uansett er uhelbredelig…»

Minileder i avis1, Schibsteds gratisavis i
Oslo
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