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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 tid til annen får vi historier som har preg
av vandrehistorier. Redaksjonen velger å tro
at også vandrehistorier har sin rot i virkelig-
heten. Vi tviler ikke på begynnelsen av his-
torien som en av våre faste bidragsytere har
sendt inn, men selv om avslutningen er sann
gir den oss visse mistanker. Likevel er den
fortalt på en slik måte at den meget vel kan
ha hendt. 

Kondolerer
Jeg hadde en gammel og meget original tante
som betraktet legestanden med stor skepsis.
Hver gang jeg besøkte henne, berettet hun
historier om legetabber. En dag fortalte jeg
henne at jeg ville studere medisin. Hun be-
gynte å gråte og advarte meg lenge og inn-
trengende. Hun anbefalte meg å velge et an-
net studium. Men jeg lot meg ikke overtale
til å satse på en annen utdanning. Da hun

skjønte at jeg endelig ville bli lege, sluttet
hun å gråte og strålte opp i et smil og sa: «Du
skal få min velsignelse, for den kan du san-
nelig trenge til som lege!»

Siste gang jeg besøkte henne før hun døde,
fortalte hun meg denne historien: «Tobias var
alvorlig syk og ble innlagt i sykehus. Konen
fulgte ham. En ung og uerfaren lege misfor-
stod tilstanden og mente at Tobias hadde
trukket sitt siste sukk. Han trykket konen i
hånden og kondolerte. I samme øyeblikk
våknet Tobias og begynte å puste og hvisket:
«Nei – nei, jeg er ikke død!» Da svarte ko-
nen: «Ti stille Tobias! Legen har alltid rett!»
– HS

Historien illustrerer assosiasjonenes betyd-
ning for valg av historier. Den gamle tante
følte nok at døden nærmet seg. Slik kan hu-
mor si noe om avsenderens opplevelse av si-
tuasjonen. Rett anvendt er humor også et dia-
gnosticum.

I nr. 23/2001 skrev vi: «En gentleman for-
nærmer ingen uten at han mener det, lyder et
sitat av...» For de som nå har grunnet over

hvem som kom med de bevingede ord, kan
redaksjonen avsløre at rett svar var Oscar
Wilde. 

Vi har alltid visst at det ikke er noen spøk
å bli lagt inn ved psykiatrisk avdeling.

(Epi)krise 
Jeg har nylig mottatt en epikrise fra vårt lo-
kale sykehus’ medisinske avdeling som er
ganske oppsiktsvekkende. Det gjaldt en
mann som var innlagt for selvmordsforsøk.
Etter den akutte behandling fant man grunn
til å tvangsinnlegge ham i psykiatrisk avde-
ling. I den sammenheng var det nødvendig å
innhente en tutor-erklæring. Man henvendte
seg til politiet som rette vedkommende. I
henhold til epikrisen lovte politiinspektøren
å oversende en tortur-erklæring!
– SS

Vi forstår at helsepolitikk ble viktig i høstens
valgkamp. Ha en diagnostisk aften.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør og gentle-
man
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Ingen mentale forstyrrelser
«Arve «Bottolf» Opsahl, Olsenbandens ube-
stridte leder, er blitt FrP-frelst på sine eldre
dager. Derfor er det kanskje viktig for par-
tiets valgavis å slå fast at «ingenting tyder på
at hedersmannen på 80 år er preget av men-
tale forstyrrelser». Og i intervjuet stilles det
også følgende spørsmål: «Fikk du noen men-
tal forstyrrelse etter amputasjonen?», noe
Opsahl svarer benektende på. 

Slikt er greit å ha i bakhodet når Opsahl
slår fast at «Staten har loppa oss et helt liv»,
og «Bare han Jagland stikker nesa utafor lan-
dets grenser, så har han med seg penga mine
for å gi dem bort»…

Rolf Nordberg, sjefredaktør i Glåmdalen

Rik og frisk kineser
« – Oldemor var styrtrik, hadde snørte føt-
ter, spilte sjakk og røkte opium. Hun fødte
23 barn, og skal i tillegg ha gjennomgått flere
spontanaborter. Alle barna hadde samme far,
og hver sin amme, forteller Tong Wang
Hauge (32) fra Valderøy.»

Sunnmørsposten (den kinesiske oldemo-
ren, som røkte opium under svangerskapene,
ble 99)

Hjemmeulykker
«De fleste ulykker skjer i hjemmet. Og kvin-
nene må føde dem».

Sunnmørsposten kommenterer følgende
funn i Dagbladet: «Nå vil advokat Jan Erik
Langangen utsette saken fordi han har bruk-
ket kragebeinet og skal bli pappa».

Det endelige argumentet for snus
«Snus er bra. Snus er også maskulint. Opp-
riktig talt. Det må da være bedre at en mann
bruker snus enn sigaretter med filter?»

Audun Skaret, kommunepolitiker (H)
Aurskog-Høland, til Indre Akershus Blad

Ekspert på området
«Helsevernetaten i Oslo gikk til aksjon mot
restauranten etter at de fikk rapporter om at
folk kontaktet legen med voldsom diaré».

Sunnmørsposten

Veldig gode grunner
«Sven-Åke Wahlström var sulten, utslitt og
hadde nikotinabstinenser da han sparket en
sau i onsdagens episode av Farmen i Sve-
rige.»

Tidens Krav

Uhyggelige drikkevaner
«Næsen er lukket og uden frugt og i munden
får man en stor men kantet krop».

Vinanmeldelse i danske Dagens Medicin

Som om de vare mænd
«Tolv mann, nokre av dei kvinner, brukte sju
timar av laurdagen til å lære om bygging og
vedlikehald av steingardar ved Langset-
rane».

Storfjordnytt

Overveldende suksess
«Mange har ikke kommet gjennom på tele-
fon til Stokmarknes legekontor i det siste. På-
gangen etter at fastlegeordningen ble iverk-
satt, er så stor at telefonsystemet rett og slett
ikke har kapasitet nok til å ta imot alle».

Vesteraalens Avis

Muntert hos gynekologen
«Man må i hvert fall ha humor når man skal
til gynekologen på sine eldre dager.»

Wenche Foss, født 1917, til Tidens Krav
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