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Agneta Hebbe i Stockholm har vän-
ligen ställt delar av sin privata sam-
ling journalgrodor till avdelningens
förfogande. Här finns några klassiska
återseenden för de mångåriga bak-
längesbläddrarna, men också en hel
del nya ansikten, företrädesvis inom
den ädla delgenren syftningsfel.

Själv är Agneta särskilt intresserad
av grodor med psykiatrisk anknytning;
avdelningen kan förmedla eventuella
bidrag.

Hundbiten i vä ben, men hunden har
inte orkat tugga sig igenom huden som
är helt intakt.

Jag tittar på pat i mikroskop och blir
inte klokare av det.

Vid 15-årsålder försökte en man
våldtaga henne utan resultat.

Patientens huvudsakliga problem
tycks vara huvudvärken.

Mår alldeles utmärkt, har sökt läkare
ett flertal gånger för detta.

Lever ett penislöst leverne.
Har inte hämtat ut PC ännu men har

gjort det nu.
Pat har efter utskrivningen från lasa-

rettet druckit bl a T-sprit som är i fysisk
kondition.

Får komma åter i morgon förmiddag
för påtittning om ingen förbättring. Pat
arbetar ju på sju här. Är välförstådd med
detta.

Bor i modern lägenhet i Huddinge
med tre toaletter.

Kommer ut från toaletten och ser
mycket glad ut.

Uppger att han klämt fingret i en
bildörr och fått skavsår på foten.

Remiss från öron där hon fått ett
knytnävsslag mot vä öga.

Ett sår 2 cm norr om hö ögonbryn.
I förra veckan upplevde hon att ögo-

nen försvann i tunnelbanan.
Ögonen sticker.
Kan lyfta britsen från underlaget.
Kommer hit då han druckit Blomstra

och möbelpolish tillsammans med för-
äldrarna.

Vi bör kolla att Bectrimet biter på ku-
sarna i urinet.

Under en semestervistelse i USA
som varade från mitten av febr tills för
några dagar sedan då pat och hans hust-
ru tillsammans med deras dotter och
hennes man och deras barn + en syster
till dottern och en mormor till dotterns
man, så har det definitivt skurit sig mel-
lan pat och dotterns man.

Åter om en vecka till mott för spiral-
insättning då pat ej vill bli gravid mer
p g a oförståndig make. Löper stor risk
att bli gravid på nytt.

Buk: mjuk, oöm, andas fint.
Pat har legat här över natten och so-

vit av sig sin rusning.
Pityriasisversicaålår.
Röker och dricker 1 paket cigaretter

om dan.
Pat har haft tandvärk som strålat upp

emot örat och ryckt ut en visdomstand.
Hon kommer in kraftigt smärtöm sit-

tande under hö arcus.
Pat dog i juni och detta har tagit ho-

nom mycket hårt.
Gift med en 7 veckor gammal son.
Patienten har huvudvärk i huvudet.
Bor i modern lgh, dock med mörk

miljö i trappan.
Pat går själv före operationen med 2

levande stöd efter.

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen tövar icke att återkom-
ma, denna gång med diverse mer eller
mindre avsiktliga tillkortakommanden.

Själv har avdelningsföreståndaren ge-
nom en kombination av p- och e-post fått
ytterligare ett inlägg om praktisk urolog-
språklära. Det är Staffan Ohlsson i Lidkö-
ping (just det, vid Vänern) som skriver:
»Apropos diskussionerna kring det nyda-
nande urologiska substantivet ’urinör’,
måste jag härmed varna för nyttjandet av
det latinska ordet ’urinator’. Detta betyder
nämligen dykare, vad fantasin än må spe-
la för spratt med detta faktum!»

Samma krokiga vägar nyttjade ett
meddelande från Göran Sperber i Uppsa-
la, som apropå Stephan Rössners syn-
punkter på kongressologiskt kyssande
(avdelningen nr 44/96) påminner om en
Staffan Lindén-teckning från den tid när
Sovjet började skjuta upp folk i rymden.
Den visade en man som förfärad satt upp i
sängen och utbrast: »Jag drömde att jag
var rysk kosmonaut och måste pussa hela
regeringen!»

Genomgående konventionell p-post
använder Bror Gårdelöf i Linköping för att
vidarebefordra en historia ur den lokala
räddningstjänstens personaltidning
»Brandposten». Det gällde ett larm om en
9-årig pojke som fastnat med ett finger i
säkerhetsbältets låsanordning. Fadern
fick instruktion om att föra sonen med vid-
hängande bil direkt till stationen. Där kon-
staterades att fingret svullnat såpass kraf-
tigt att pojken borde till akutmottagningen.
Men där fanns inte verktyg tillräckligt och
det blev ambulans till brandstationen där
situationen reddes ut med en bågfil.

»Har detta hänt förut?» undrar artikeln
om ambulansresan akuten–brandstatio-
nen. Vet någon baklängesbläddrare mån-
ne besked?

Slutligen kan föreståndaren inte låta bli
att apropå debatten om limerickens väsen
och ursprung (t ex avdelningen nr 22/95)
visa vägen till salig Edvard Lears egen
hemsida:

http://www2.pair.com/mgraz/Lear/
Detta hörn av Internet är fyllt av ädla

förfäder till limericken, fakta om författaren
samt flera utmärkta pekpinnar (»länkar»
på internetiska) till liknande sidor; kort
sagt ett måste för nonsensälskaren.

Avdelningen måste återkomma.

Ny grodsamling

Tack Ingvar Lysell för fransklektio-
nen (avd nr 43/96)! Den behövdes för-
visso men låter inte mitt förslag trots
allt bättre? »Vad rätt du tänkt fast det var
fel …» (Grönköpings Veckoblad).

Nu var ju inte det hela menat annat
än som skämt och behov finns knappast
av någon femininform – om det över
huvud taget finns behov av någon form
alls. Fast trots allt kan ju just i frågan om
offentliga faciliteter ett könsbestämt
ord (?) vara användbart.

Mitt fel torde ha uppkommit genom
att jag inte tänkt på franska utan, i den
mån jag över huvud taget tänkt, gjort det
på latin eller italienska. Jag tänker över
huvud taget sällan på franska som väl i
den medicinska terminologin mer trass-
lat till än klarnat ordbildningen – dock
givetvis inte lika mycket som engels-
kan.

Jag har väl snarast, om än mer eller
mindre omedvetet, tänkt mig urinator
respektive urinatore till urinatrix re-
spektive urinatrice. Huruvida jag i
verkligheten tänkt är mera osäkert. Nu-
mera gör jag detta endast i nödfall.

Lyckligtvis tas jag sällan på allvar.
Bertil Staland

Om franska
och latin


