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Dag S. Thelle er professor i epidemiologi. 
Han har spilt en viktig rolle i mange av lan-
dets store helseundersøkelser og var med 
på å starte helseundersøkelsen i Tromsø i 
1974. Helseundersøkelsene i Tromsø pågår 
fortsatt og har etter hvert opparbeidet seg 
et stort tallmateriale, som har gitt grunn-
lag for mange doktoravhandlinger og ny 
viten om hva som påvirker helsa vår. Thel-
le er kjent for å ha kartlagt kaffens effekter 
på folkehelsa, hvor han påviste at det er 
bedre for helsa å drikke traktekaffe enn ko-
kekaffe. Nå forsker han bl.a. på epidemio-
logien bak hjerteflimmer.

Møter mellom mennesker består av en sam-
ling av tretten fortellinger og noveller, som 
handler om møter og avskjeder, som har 
satt spor i handlingspersonenes liv. Novel-
lene er korte og gir derfor rom for undring 
og tanker hos leseren, om hva som var for-
utgående før fortellingen starter og hva 
som vil skje videre. De bærer preg av reflek-
sjon hos forfatteren og et ønske om å gi 
dette videre til leserne. Noen møter er plan-
lagte, men tilfeldige møter kan også være 
verdifulle og sette spor. Noen ganger møter 
vi mennesker som spiller en avgjørende 
rolle i våre liv, selv om vi aldri møter dem 
igjen – og de får aldri vite det.

Novellen «Avskjed» hadde vi på trykk i 
Utposten nr. 5, om en eldre kvinne som lig-
ger på dødsleiet og om ham som kommer i 
sykebesøk med druer, og til slutt akkurat 
når fram til henne like før hun dør. En vak-
ker fortelling, som får meg til å tenke på 
alle de sykebesøkene jeg har vært i, både 
som lege og privatperson. Ærbødige møter, 
hvor hovedrollen spilles av den syke, og 
hvor man kan bli ydmyk over å få lov til å 
være tilstede. Det samme gjelder når et liv 
ebber ut, og noen faktisk ønsker at du skal 
være der.

I en travel hverdag passer det ofte godt å 
lese korte historier: på flyreise, på toget  
eller før man sovner. Det er en fin måte å 

dykke inn i andres livshistorier på, uten å 
måtte bruke altfor mye tid på det. Det er en 
tid for alt: en tid for korte fortellinger og  
en tid for tykke romaner, avhengig av hvor 
man er i livet og hva man er opptatt av.  
For oss som liker å lese, og som også liker å 
holde på med mye annet, kan korte fortel-
linger og noveller i perioder være gode å ty 

til. For de som ikke har oppdaget gleden ved 
å lese skjønnlitteratur, kan novellesamlin-
ger være en start på den gode virkelighets-
flukten, lærdommen, undringen, sorgen og 
gleden som bøker kan gi. 

– God bok!
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