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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 

Religion påvirker vår helse. Vi nærmer oss
rushtiden for kirkebesøk og vi bidrar derfor
til dobbel dose premedikasjon.

Et barn
I kirken talte presten meget aggressivt og
sint. Det ble for mye for den lille gutten som
hvisket til sin far: – Skulle vi ikke bare be-
tale og gå?
– Dansk prest

Mange barn
En mann kommer til presten og ber om å få
døpt det sjuende barnet. Presten sier: – Sju
barn, det er mange! Hvorpå mannen svarer:
– Å nei, min bror har 12 barn! 
– Ja, men er det så med den samme konen? sier
presten. – Nei, sier mannen, vi har hver vår!
– Dansk prest

Våre forstillinger preger vår oppfattelse og
vår tale. Derfor sier humor som oftest noe om
hva som ikke blir sagt. En kollega fikk sagt
det med humor. Han vedstår seg å ha sendt
en brosjyre for tørrsterilisator med teksten
«Er du trygg på sterilisatoren din?» til en god
kamerat (og hypokonder) som hadde gjort sin
samboer gravid…. Vi får håpe at de fortsatt
er gode kamerater for på forsiden av brosjy-
ren stod det: «Bruk levende bakteriesporer til
å teste at den fungerer slik den skal.» Vi iler
til og advarer mot bruk av anthrax. 

Gyn.-humor
Mer vennligsinnet bruk av humor finnes i an-
nonseringen av Kurs nr. L-836 Emnekurs i
gynekologi for allmennpraktiserende leger.
Den gynekologiske undersøkelsen omtales
som «mormuntre spekuleringer», urininkon-
tinens omtales som «flom og vannverks-
katastrofer», cervix omtales som «munnen
som ikke lyver», infertilitet har tittelen 
«usædelige stevnemøter», mens «cellulært
anarki» er tittelen på temaet gynekologisk

onkologi og vulvasykdommer tituleres som
«vulvittigheter».

Redaksjonen gratulerer med festlig pro-
gram og håper at kurset også ble lærerikt. 

I samme åndedrag minner vi om nordisk
kongress i medisinsk humor 8.–9. mars 2002.
Temaet er humor og kommunikasjon. Den
norske lægeforening har godkjent kurset med
ti timer som valgfritt kurs for samtlige spe-
sialiteter. Påmeldingsskjema fås ved hen-
vendelse til HumorRedaktøren.

Vi tar ikke imot kollekt, men tar mer enn
gjerne imot vittigheter og nye historier fra det
virkelige legeliv til glede for en voksende 
leserkrets. Ha en innsendt aften.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Milten – gjenoppdaget organ
«Inntil nå har det vært laber interesse for mil-
ten, dette lille organet på venstre side av buk-
hulen, omtrent på høyde med ribbe nummer
ti. Den er en del av lymfesystemet, passer litt
på blodet og produserer hvite blodlegemer.
Vi er nå blitt kjent med at den kan rammes
av brann.»

Bjarne Botnen i Vårt Land

Mye moro med armer
«Det er mye morsomt i boka. Jeg synes jour-
nalisten som hadde mistet armen sin i gapet
på en løve i India var gøyal. Spesielt da han
på Internett søkte på «need-a-hand-com» og
faktisk fikk kjøpt seg en ny arm.»

Biblioteksjef Fride Aase på Dokka (om
John Irvings siste bok) referert i Oppland 
Arbeiderblad

Irriterende skattlegging
« – 29. mai 1999 ble du erklært død. Det var
svaret Jørn Betten (31) fikk hos Nordland
sentralsykehus da han skulle sjekke journa-
len sin. Nå irriterer Betten seg over at han
har betalt skatt i de to årene han ikke skal ha
levd. Sjeflege Raymond Teigen ved sykehu-
set innrømmer fadesen.»

Nordlandsposten

Ikkje særleg høfleg
«Førstegongsfødande Scarlet Skjeldestad
(23) fekk ikkje sitje på drosjeturen til sjuke-
huset. Fostervatnet hadde gått, og føraren av
maxi-taxien frykta at setetrekka i bilen skulle
bli øydelagde. Han bad kvinna stå oppreist i
bilen. 

– Eg opplevde ikkje sjåføren som særleg
høfleg, seier kvinna.»

Firda

Heller influensa enn Norheimsund
«Nemn influensa-vaksine for «Mannaben-
ken» i Øystese, og temperaturen stig over den
raude streken på termometeret. Raseriet
skuldast at den årlege, felles vaksinasjonen
mot influensa i haust er sentralisert til Nor-
heimsund. 

– Dette finn me oss ikkje i, knurrar karane
som dagleg samlast i Tunet i Øystese der dei
løyser store og små problem. – Har me valet
mellom influensa og vaksinasjonstur til Nor-
heimsund, så vil eg forsyne meg heller ha in-
fluensa, hevdar ei ilter røyst.»

Hordaland Folkeblad

Sentrum er stedet
«Ungdommer som bor i de ytre bydeler i Åle-
sund røyker mer, har et mer usunt kosthold
og mistrives mer enn sine jevnaldrende i 
indre deler av kommunen.»

Sunnmørsposten

Eggsentralen AS
«En italiensk kvinne føder denne uken en
jente på sykehus i Roma. Om tre måneder
må hun tilbake – for å føde tvillinger!»

VG Nett
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