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Sensasjonelt!
«Overlege refser Legeforeningen»

Dagens Medisin

Svensk taleteknikk
«Når man holder en tale, trenger man to ar-
mer.»

Sveriges statsminister Göran Persson for-
tviler etter at han knakk kragebeinet i et syk-
kelvelt, 

Aftonbladet

Ert på deg et raskt hode
«En av dem som viste lav aktivitet i fron-
tallappen, fikk tilbake et normalt nivå etter å
ha sluttet å spille videospill i tre måneder, og
i stedet lekte med erteposer.»

NTB – AFP gir deg oppskriften på hvor-
dan du skal få tilbake hjerneaktiviteten

Dumt forslag
«– Nei, jeg er ikke enig, for da får jeg ikke
røyka. Det blir vanskelig å konsentrere seg
for dem som ikke får røyka.»

Daniel Jensen kommenterer utdannings-
ministerens og helseministerens forslag om
helt røykfrie skolegårder på forespørsel fra

 Østlendingen

Forbudt og populært
«…Leiv Vidar har ingen planer om hold-
ningskampanjer for å øke pølsas status.

– Det skal være litt forbudt. Alt som er litt
forbudt, smaker godt iblant, forsvarer Arne
Vidar.»

Dagbladet

Godt at dåpen er unnagjort
«Prest Gisle Melling ber kommunelegen
vurdere om årets konfirmasjon i Sildpollnes
kirke må avlyses. Kirken har vært uten vann
i flere måneder.»

Lofotposten

En aldershelt
«Finn Wang (75) er ikke helt som andre pen-
sjonister. I fjor ble han meid ned i skisporet
og endte på sykehus. Da han ble spurt om
det var noe han trengte, var svaret: «Nye
racingski til konkurranser», og til helgen
går 75-åringen Birkebeineren.»

Drammens Tidende

Raske omskiftninger
«Vår tid krever raske omskiftninger og end-
ringer. Det er ikke alltid like lett. Gjennom et
langt liv har en stakkars bladmann skrevet
side opp og side ned om urettferdig forde-
ling, sult og nød. Men nå vise vekten at fed-

me og overvekt er et større globalt problem
enn sult.»

Bjarte Botnen, utenriksredaktør, i Vårt
Land

Nyttig med legesønner
«Jon A. Lea vokste opp som legesønn i Ås-
gårdstrand. Folk ringte hjem til doktor Lea
døgnet rundt. Jon besvarte mange telefoner
fra pasienter når faren ikke var hjemme. Det
hendte rett som det var at de da spurte junior
til råds i stedet, og han unnlot ikke å gi pa-
sientene medisinske anvisninger.

– Ta en globoid, De, fru Johnsen, og legg
Dem godt under dyna, skal han blant annet
ha sagt.»

Tønsbergs Blad

leger på tvers
Humoristiske opplevelser fra legelivet pub-
liseres anonymt, men sendes inn med navn
og adresse. Rett til å redigere historiene for-
beholdes. 

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift
for Den norske lægeforening, Postboks 1152
Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90.
E-post: stein.tyrdal@uus.no

Vi serverer et par enkle forretter: «Det blir
ikke bedre flyt av å seriekoble flaskehalser»,
sukket vår oppegående kollega idet han slo
til og betegnet røntgenavdelingen som
Secret Service. Det er bra med bedre flyt
bare det ikke flyter ut. Eller som en forutse-
ende kollega så treffende sa det: Man får
håpe det flasker seg, bare det ikke korker seg
også.

Stofftilgang
Vi konstaterer at narkomanien nå har nådd
tidsskriftet Helsesekretæren (s. 19, nr. 1/
2000). I en annonseliknende artikkel søker
de etter personer som har «lyst til å skrive
for Helsesekretæren». Det gis en «grei over-
sikt over hva du bør huske på». Overskriften
lyder: «Huskeliste når du leverer stoff til 

Helsesekretæren.» Vi får håpe at de fikk tak
i noen arbeidsnarkomane med stor stofftil-
gang.

Så over til hovedrettene: «Håper du synes
disse historiene fortjener en plass i spalten
din, jeg er nemlig sugen på å slå julekort-
rekorden!» skriver en nyutdannet lege.

Jobb på alvor
Som medisinstudent tar jeg faget på alvor og
prøver diskré å spre litt informasjon i mine
medmenneskers hverdagsliv. Jeg innså der-
imot at det hadde gått litt langt da jeg spurte
min 6-årige lillebror i påsken om han ville
være med å spille spill. Svaret kom kjapt: «Ja,
men vent litt da, æ ska bare gå og defekaner
litt feces!».

Senere i påskeferien fikk min nest minste
lillebror raserianfall, og da var det ikke gren-
ser for hva en stakkars storesøster ble kalt.
Han hylte ut: «Din forbanna Bricanyl!»

– Fjellrosa

Miljøet påvirker. Her om dagen leverte min
datter (ti år) følgende enkle definisjon av hikke:
Hyperenergiske diaphragmakontraksjoner. Det
viste seg at kilden var en klassevenninne hvis
mor var fysioterapeut. Da pustet jeg lettet ut.

Redaksjonen likte godt fjellrosens signatur
og slutthilsen som serveres som dessert:

Enda gøyere hadde det blitt om det hadde
stått

Ha en GØY aften med tilsendt stoff.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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