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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

Humorspalten er ofte det første jeg leser i
Tidsskriftet. Her kommer en liten historie fra
i sommer som handler om å komme til kort
som lege for sine nærmeste.

Svigerfar
Svigerfar var blitt solbrent og svigermor
spurte om råd. Jeg foreslo Hydrokortison
salve. Svigermor drog av sted til apoteket.
Vel hjemme igjen forteller hun svigerfar at
nå har hun kjøpt Hydrokortison til ham. Svi-
gerfar ser opp fra avisen og halvt forundret,
halvt irritert utbryter han: «Hva skal vel jeg
med Hydro-kort i Son, jeg har jo Esso-kort
på Ås?»
– Svigerlegedatter

Når to tankeverdener møtes, oppstår in-
kongruens. Selv jeg med Statoil-kort i Oslo
forstod denne. Det kan komme av at gjen-
kjennelse også er viktig for humoropplevel-
sen. Alle som leser Humorsplaten først, er ut-
fordret. 

Sommeren bød også på språklige rariteter på
epikrisefronten.

Kannibalisme?
En pasient med artrose i kneet har ved en ope-
rasjon i  kneet fått «fjernet menneske». Det
er anført at han er operert i «fjøra» og går
med «krikker». 
– Fysikalsk medisinsk overlege

Innsenderen  anfører at han vil at vi skal se
hvordan «sommerkirurgien» ved et av lan-
dets sykehus arter seg. Han antyder at kirur-
ger ikke må bli så badelystne at de må ope-
rere i «fjøra» og at det er oppsiktsvekkende

at mennesker fjernes fra knærne. Humor-
redaktøren kan bare føye til at ordet «me-
nisk» ikke alltid blir rett stavet. Vi har tidli-
gere referert en pasient som skulle lese opp
en operasjonsbeskrivelse for en artroskopisk
meniskektomi som radbrakk de fleste latin-
ske gloser. Det var ikke lett å holde latteren
tilbake da han kom til det mediale kammer
og leste «i det mentale kammer….».

Ha for øvrig en mental aften med humor som
miljømerket rensemiddel.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør

leger på tverslegerpåtverslegerpåtverslegerpåtv

Flyktet fra sykehuset
«Skarpt forfulgt av politi, læger, studenter og
sykepleiersker, styrtet en ung mann forleden
dag splitter nøken gjennom Eastends gater.
Da han så forfølgerne hale inn på ham, for-
svant han inn i en butikk, trengte ut i bak-
gården og klatret over et halvt dusin mure,
men blev omsider innfanget, svøpt i et laken
og per ambulanse transportert til hospitalet.
Han hadde ligget på operasjonsbordet mens
lægerne beredte sig på å sprette ham op. Sy-
net av instrumentene hadde fylt ham med en
sådan redsel at han plutselig tok flukten uten
hensyn til sin mangelfulle påkledning.»

Stavanger Aftenblad 25. august 1926

Sosialisme under Thatcher
«Så gjennomført var dette satt i system i øy-
riket at jeg som kom fra det sosialdemokra-
tiske Norge, opplevde helsevesenet i Eng-
land, selv under Margaret Thatcher, som
rene, skjære sosialismen.»

Ulf Andenæs, korrespondent i Aftenpos-
ten, om sine erfaringer med den engelske
fastlegeordningen

Selvsagt tone
«Noen vil kanskje si at jeg har en arrogant
tone, men jeg er tross alt overlegen.»

Overlege i NRK P2s satireprogram Hallo
i uken

Rivende utvikling
«Det er ikke mange tiårene siden leger ble
oppfattet som menneskene nærmest Gud –
sammen med presten, lensmenn og til dels
lærere. Gjennom sin væremåte kunne det
også virke som om  noen av dem så på seg
selv slik.»

Rolf Nordberg, sjefredaktør i Glåmdalen

Elskerinne måtte repareres
«Et hull er et hull… Omtrent slik må han ha
tenkt, mannen som dukket opp på Dekkmann
for å få lappet sin oppblåsbare Barbara.»

Agderposten

Bare et lite punktum
«I gårsdagens artikkel «Eldre dopes og bin-
des» hadde det falt ut et punktum, og lege-
dekningen ved norske sykehjem ble dermed
fremstilt som høyere enn den egentlig er.»

Bergens Tidende

Med kolleger, ingen sykmelding
«Har legen en kollega som fastlege, kan ikke
fastlegen sykemelde!»

Dagens Medisin

Noen som passer for meg?
«– Så snart lengden og tykkelsen på menns
kjønnsorganer i de ulike landsdelene er kjent,
vil det være et stort fremskritt for familie-
planleggingen, sier sjefen for forplantnings-
biologi ved Det indiske rådet for medisinsk
forskning».

NTB/AFP

Karius og Baktus forbigått
«En kvinnelig britisk lærerstudent fikk sjokk
da hun svelget sin egen tannbørste.»

VG Nett
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