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Presisjon er alt.

Vi liker når prote�kk si�er perfekt på første forsøk. I 23 år har vi samarbeidet med noen av de dyk�gste
tannteknikerne i verden. Det har gi� oss et solid rykte som leverandør av presisjon og kvalitet.
Det betyr mindre �d på �lpasning og oppfølging, og vil se�es pris på av både deg – og pasientene dine.

Som bonuskunde får du opp�l hver 9. MK kostnadsfri� (ekskl.au).

5 ÅRS
GARANTI

Ring oss på 32 89 60 55 for et godt �lbud!
NEDRE STORGATE 65, 3015 DRAMMEN | FAKS: 32 89 60 62 | DENTRADE@ONLINE.NO | WWW.DENTRADE.ORG
Agent for DWWW, Modern Dental Lab We put a smile on your face
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TANNLAB er et av landets ledende og mest innovative tanntekniske  
laboratorier. Laboratoriet ble etablert i 1984, og våre kunder er blant de 
fremste tannleger i Norge. Laboratoriet ble i 1997 sertifisert i henhold til  
ISO 9002 som det første tanntekniske laboratorium i Norden.
      
Pilestredet 40 •  Klingenberggaten 7  •  Pb. 6960 St. Olavs plass, 0130 Oslo  •  Tlf +47 23 33 38 38  •  post@tannlab.no  •  www.tannlab.no

Vi har åpent 
hele sommeren!

Vi ønsker alle nye
og gamle kunder
en riktig god
sommer.

Våre laboratorier i
Pilestredet 40 og
Klingenberggaten 7
er åpne i sommer.
Våre forsendelser
til Hong Kong går
som normalt på
tirsdag og fredag.

FREMSTILLING
Vi tilbyr deg protetikk som 
møter dine pasienters 
individuelle behov. Våre 
tannteknikere er meget 
kompetente og har lang  
erfaring med å utføre avan-
sert og kompleks protetikk.

RÅDGIVNING
Velger du TANNLAB som 
din tanntekniske partner  
får du valgmuligheter og 
råd basert på vitenskape-
lige anbefalinger og 
erfaringsbasert tannteknisk 
kompetanse. 

FORMIDLING
Vi kvalitetssikrer og 
formidler tannteknikk 
fra profesjonelle 
produsenter, lokalt og 
globalt, enten du velger 
konvensjonell eller digital 
fremstilling.
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■ DIVERSE

To meget pent brukte
Fimet F1-uniter selges komplett, eks. rtg.,
grunnet avvikling 9. juni-14. To mikromo-
torer ved siden av multiflexkobling tur-
bin. Operasjonsbelysning, herdelampe etc.
alt i LED. Medisinsk dataskjerm på hver
unit.
Tlf.: 916 42 960.

Nytt og ubrukt
Alegra blått vinkelstykke selges. Type WE-
56 LED G. Vunnet i premie av Norsk Den-
tal Depot. Send bud på mail ved interesse!
Mailadresse: mamjot@gmail.com
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Blå dør, røde roser. Foto: Kristin Aksnes.
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En världsledande flytbar komposit 
med exceptionell styrka, putsbarhet, 

och användbarhet. Kan därför 
användas till alla kompositarbeten.

G-ænial Universal Flo adapterar 
perfekt till djupa och trånga kaviteter, 

men är samtidigt starkt nog till att 
användas på ocklusalytor. Tack vare 

materialets flytbarhet och unika tixotropa 
egenskaper så blir G-ænial Universal Flo 

valet vid alla svårare fall där du inte vill 
kompromissa mellan hanterbarhet och styrka. 

www.gceurope.com

Från den minsta Klass V 
   till den största Klass II 

  G-ænial Universal Flo™ från GC

ESTETIKEN BLIR ENKLARE MED GC

        KONSTEN ATT SKAPA
   ESTETIK MED FLYTBAR
           KOMPOSIT

GC NORDIC AB  
Tel. +46 8 555 793 12
info@nordic.gceurope.com 
http://nordic.gceurope.com 

146762-GC-GANEIAL-UNIVERSAL FLO-ADV-210x270-SW.indd   1 29/10/12   13:27
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L E D E R

God sommer
eg tenkte jeg skulle finne ut hva som-
mer er for noe. Definisjonsmessig.
Den enkleste veien er å gå rett til

Google, som leder til Wikipedia.
Sommeren er den lyseste og mildeste

av de fire årstidene, skriver Wikipedia.
Perioden følger etter våren og avløses av
høsten. Om sommeren er blomstringen og
veksten i naturen på sitt kraftigste.

Den astronomiske sommeren er perioden
fra sommersolverv til høstjevndøgn, som på
den nordlige halvkulen inntreffer fra 21.
juni til 23. september. I tempererte og ark-
tiske soner på kloden regner en vanligvis
juni, juli og august som sommermåneder.
Det er der vi er. Og vi nærmer oss midten av
juni måned, og skulle dermed ha mye som-
mer foran oss hvis alt går som det skal.

Innen meteorologien defineres somme-
ren som perioden da normal døgnmiddel-
temperatur for det aktuelle stedet er over
10 °C. OK. Så det er noen forutsetninger. La
oss håpe de blir innfridd, tenker jeg. Og vel
så det, helst. Jeg tåler over 10 grader, jeg.

Store norske leksikon supplerer med
å si at etter denne definisjonen varer
sommeren i Oslo 129 døgn, i Tromsø 69
døgn, mens Vardø ikke har noen sommer
ettersom den varmeste måneden (juli) har
en normal middeltemperatur på 9,2 °C.
Sommeren kommer først til Flekkefjord,
10. mai; og den varer lengst rundt Oksøy
ved Kristiansand, til 10. oktober. På prim-
staven regnes for øvrig hele halvåret fra
14. april til 14. oktober som sommer.

Solen står høyt på himmelen og den
gjennomsnittlige dagtemperaturen er
høyest, heter det videre hos Wikepedia.
Og: For den delen av befolkningen som
arbeider med naturens avkastning er der-
for sommeren årstiden for slit og arbeid,
mens den for resten av befolkningen er
tiden for ferie og fritid.

Og der sier vi takk til Wikipedia og
Store norske leksikon.

Det er kanskje en og annen tannlege
som driver et småbruk eller noe større, og
som skal slite og arbeide i sommer, men
for de fleste andre er det tid for ferie og

fritid, vil jeg tro. Og kanskje det blir mer
tid enn ellers til å lese, for noen.

Tidende kommer i hvert fall med som-
mernummer i år også. Her er det lesestoff
om litt av hvert – og fine bidrag fra mange
tannleger. Tusen takk for det. Det blir ikke
sommernummer uten at vi får stoff fra dere.

Som en rosin i pølsa har vi også fått en
helt spesiell fagfellevurdert vitenskapelig
artikkel til årets sommernummer. Det er
ikke vanlig kost. Hvis noen lurer på hvor-
for vi har en av Frode Øverlis Pondus-teg-
ninger på forsiden skjønner dere det når
dere ser hvilken fagartikkel jeg snakker
om. En sjeldenhet. Morsom, lærerik og
veldig underholdende, synes jeg. Ellers er
det litt av hvert, og noe for alle, håper jeg.

Og noen vil kanskje ikke lese i det hele
tatt. De fleste skal imidlertid ha ferie, går
jeg ut fra. Jeg håper dere finner på noe
som gir rekreasjon, sammen med noen
som dere liker å være sammen med –
enten det er dere selv eller noen andre.

Jeg vet ikke hva det blir for meg i år.
Mange løse tråder gjør det vanskelig
å planlegge. Sånn kan det også være – og
det går fint an å ta ting som de kommer,
og gjerne på sparket. Vi skal leve her og
nå, sies det – av de som holder på med
mindfulness, som det heter.

Det er ikke så dumt. Og det er kanskje
litt lettere sagt enn gjort – å ikke tenke på
det som har vært eller det som skal
komme. Gi det som er her og nå en aksep-
terende og ikke-dømmende oppmerk-
somhet. Vi snakker om sinnets og hjertets
tilstedeværelse – eller bevisst, våken til-
stedeværelse her og nå, i øyeblikket,
i tanken, i følelsen, i sansningen eller
i den opplevelsen eller handlingen som
utspiller seg akkurat nå.

Det bidrar til stressmestring, smerte-
lindring og frigjør energi og blokkeringer
– viser visstnok evidensbasert forskning
gjennom 30 år.

Her og nå ønsker jeg god sommer!

J
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Avtalekunder får rabatt 
 på både forbruksvarer og 
  tanntekniske arbeider!

Det er vi som gir deg  
de største økonomiske  
fordelene på klinikken!
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NYHET!
Nå tilbyr vi budtjeneste over hele landet!

Vi sender arbeider til deg 4 ganger i uken:

•	 Tirsdagsendinger returneres fra Oslo  
mandag 6 dager senere

•	 Onsdagsendinger returneres fra Oslo  
tirsdag 6 dager senere
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•	 Fredagsendinger returneres fra Oslo  
torsdag 6 dager senere

InterDental
Avdeling Tannteknikk

Vi ønsker våre kunder 
en riktig god sommer, og 
vil samtidig informere 
om at vi holder  åpent 
hele  sommeren!
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P R E S I D E N T E N H A R O RD E T

En samlet forening – vår største styrke?
i er midt i en spennende tid for 
norsk tannhelsetjeneste. Det går 
nå flere prosesser som kan 

komme til å føre til store forandringer 
i vår sektor. Regjeringen foreslår end-
ringer i kommunestrukturen som igjen 
vil kunne medføre endringer for fylkes-
kommunene. De vil også begrense vek-
sten i offentlige utgifter, og de snakker 
varmt om fritt behandlervalg. Utbeta-
lingene fra Helfo til tannhelsetjenester 
har økt kraftig de siste årene, og Helse-
direktoratet har fått i oppdrag å se på 
finansieringsordningen, spesielt inn-
slagspunktene 7, 8 og 14. Nå, mer enn 
noen gang tidligere, er det viktig at vi 
i NTF er aktive. Vi skal være premissle-
verandører, og vi skal og må tenke nye 
tanker, komme med innspill og påvirke 
der vi har mulighet.

For å få nye innspill og ideer er det 
viktig å se hvordan andre land har 
organisert sin tannhelsetjeneste. 
Hovedstyret har derfor vært på studie-
reise til Danmark og Sverige for 
å utveksle erfaringer og bli orientert om 
hvordan systemene er i disse landene. 
Dette var meget nyttig og interessant. 
Det overordnede inntrykket jeg sitter 
igjen med, er at det norske systemet, på 
tross av mangler og skjevheter, er over-
siktlig, rimelig enkelt å tilegne seg og 
stort sett ganske rettferdig for pasien-
tene. Det kan selvfølgelig bli bedre, og 
det arbeider vi for hele tiden, men sys-
temene i våre naboland er ikke noe vi 
skal skryte «opp i skyene». Det svenske 
systemet er utrolig detaljert og veldig 
vanskelig tilgjengelig, både for 
behandlere og pasienter, og det danske 
systemet veldig uoversiktlig med finan-
siering fra ulike kilder på ulike nivåer. 
Så vi lærte i hvert fall en god del om 
hvordan vi slett ikke vil ha det.

En annen ting som slo meg etter 
besøkene i våre to naboland, er at de 
bruker mye tid på «intern problema-
tikk». I Danmark har de to tannlegefo-
reninger som ikke står samlet overho-
det. De er også i konflikt med andre 
profesjonsforeninger. I Sverige består 
Tandläkarförbundet av fire medlemsor-
ganisasjoner (ansatte tannleger, privat-
praktiserende med egen virksomhet, 
lærere ved tannlegeutdanningene og 
studenter). De har vært gjennom en 
vanskelig periode etter at de privat-
praktiserende medlemmenes forening 
Privattandläkarna gikk ut av forbundet 
og dannet en ny bransjeorganisasjon 
for de private bedriftene. Selv om 
mange av de privatpraktiserende med-
lemmene nå er tilbake, er Tandläkarför-
bundet svekket. De fire riksforeningene 
er svært selvstendige og har ofte meget 
ulike syn på politiske saker. Det er disse 
foreningene, især Tjänsttandläkarne og 
Tandläkare – Egen Verksamhet, som 
uttaler seg om tannhelsepolitiske saker 
innenfor sine respektive områder. 
Tandläkarförbundet tar ikke politisk 
standpunkt, med det resultat at de har 
svært liten påvirkningskraft.

Vi har heldigvis en samlet og sterk 
tannlegeforening i Norge. Det er en stor 
styrke, ja kanskje vår aller største! Våre 
medlemmer har selvfølgelig også ulike 
synspunkter og meninger om saker. 
Ikke alle er fornøyde med hvordan for-
eningen håndterer viktige saker. Men 
etter dialog og forhandlinger internt 
har vi hittil i alle år klart å komme fram 
til løsninger slik at vi holder sammen 
og fronter norsk tannhelsetjeneste på 
en god måte overfor politikere og 
i media. Som en samlet forening må vi 
enkelte ganger tone ned budskapet og 
ikke snakke med de aller største boksta-
vene, slik som små pressgrupper kan 

gjøre. Jeg er likevel helt overbevist om 
at dette er en liten pris å betale for det 
viktige samholdet.

Alle er med! NTF favner alle norske 
tannleger, og derfor er vi, selv om vi er 
få, en sterk forening med troverdighet 
og gjennomslagskraft. Når NTF fronter 
medlemmenes interesser, også enkelt-
gruppers, vil argumentene ha stor 
tyngde.

Diskusjon og uenighet er bra, og vi 
blir kanskje nødt til å ta de riktig store 
debattene fremover. Det er opp til for-
eningens høyeste organ, representant-
skapet, å gi hovedstyret de fullmakter 
som kreves for å ta nye og eventuelt 
andre veivalg enn tidligere. Jeg håper 
og tror at vi sammen skal komme fram 
til gode løsninger slik at NTF utad fort-
satt kan stå som en samlet og sterk for-
ening som arbeider for foreningens 
visjon: «Dyktige og tilfredse medlem-
mer med fornøyde pasienter i en 
befolkning med god oral helse».

Det gjøres en stor innsats av de 
mange tillitsvalgte ute i lokalforenin-
gene, i spesialistforeningene og i sen-
trale verv. Sammen er dere alle med på 
å gjøre NTF til en viktig og slagkraftig 
forening. Sammen utgjør vi en betyde-
lig faktor i norsk tannhelsetjeneste! 
Dette gjør at jeg ser optimistisk på 
fremtiden, selv om jeg tror at hele tann-
helsetjenesten, og dermed også NTF 
som forening, står overfor store utfor-
dringer. Det skal vi takle – sammen.

Tusen takk til alle flotte tillitsvalgte 
der ute! Dere gjør en fantastisk jobb for 
NTFs medlemmer.

Jeg ønsker dere alle en riktig god 
sommer! 

V
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S I S T E N Y T T F Ø RS T

På Høyden får pris

Universitetet i Bergens nyhetsavis På 
Høyden får ViS-prisen fra Vitenskaps-
akademiet i Stavanger for avisens jour-
nalistiske dekning av vesentlige fors-
kningspolitiske og forskningsetiske 
spørsmål.

I begrunnelsen heter det:
«Universitetsavisen På Høyden fikk 

innført Redaktørplakaten i 2012, og har 
benyttet den redaksjonelle friheten som 
fulgte av dette til å reise viktige fors-
kningspolitiske spørsmål i tråd med 
journalistikkens krav til kritikk og sam-
funnsrelevans og forskningens tradi-
sjoner for meningsbrytning. Derved har 
På Høyden vært med å utvikle en ny 
tradisjon for uavhengige universitetsa-
viser og bidratt til fri debatt i og rundt 
universitetsmiljøet om avgjørende fors-
kningsetiske spørsmål i tilknytning til 
finansiering av norsk forskning og 
i tilknytning til vilkårene for landets 
forskingspersonale.» Vitenskapsakade-
miet trekker spesielt frem På Høydens 
dekning av Statoils finansiering av 
norsk forskning.

– Vi er litt overveldet over å ha fått 
denne prisen. Vi synes det er veldig gøy 
at en liten redaksjon som vår får pris 
i selskap med medier som Aften-
ponsten, NRK P2 og Morgenbladet, sier 
ansvarlig redaktør Dag Hellesund i På 
Høyden.

Han forteller at uavhengige universi-
tetsaviser er et nokså nytt fenomen 
i Norge, som ble innført da Uniforum 

ved Universitetet i Oslo fikk redaktør-
plakat i 2005. Hellesund sier at det er 
positivt for hele forskningsnorge at 
man får uavhengige journalistiske vur-
deringer på stoffet som blir skrevet.

– Vi ser på prisen som en anerkjen-
nelse av alle uavhengige medier ved 
universiteter og høyskoler, sier Helle-
sund.

Prisen er på 50 000 kroner og blir 
delt ut 17. juni i Arkeologisk museum, 
Stavanger. På Høyden vil bruke pris-
pengene på en videreutvikling av jour-
nalistikken.

Hviter ikke

Whitening-tannpastaer du får kjøpt 
i butikk i Norge inneholder små meng-
der slipemidler. Mengden er for liten til 
å ha noen blekende effekt av betydning 
for tennene, skriver forskning.no.

– Tannpastaene med såkalt white-
ning-effekt gir deg ikke hvitere tenner, 
forteller førsteamanuensis Vibeke 
Kjærheim, ved Institutt for klinisk 
odontologi ved Universitetet i Oslo 
(UiO)– Dessverre finnes det ingen mira-
kelmidler i tannpastaen, kanskje bort-
sett fra fluor, og fluor finner du like 
mye av i alle tannpastaene.

– Alle som ikke har et spesielt pro-
blem, kan trygt kjøpe en helt enkel 
tannpasta. Kjøp gjerne den billigste, 
sier førsteamanuensis Vibeke Kjær-
heim.

Et enkelt råd: Velg den du liker best, 
eller den som koster minst.

Er du storbruker av kaffe, te, rødvin 
eller tobakk, kan slipemiddelet 
i whitening-tannpastaer fjerne noe av 
misfargingen du får på tennene.

Noen whitening-tannpastaer inne-
holder også optiske hvitemidler, av 
noen produsenter kalt 3D-effekt. Disse 
gjør ikke tennene hvitere, men de kan 
gi et optisk inntrykk av at tennene ser 
litt hvitere ut.

– Men effekten er marginal, sier 
Kjærheim.

Professor Anne Skaare ved UiO 
karakteriserer mye av innholdet 
i dagens tannpastaer som kosmetikk 
uten virkning.

– Skal tennene dine bli hvitere, må 
det kraftigere lut til enn den du finner 
i tannpastaene, bekrefter hun.

Da må du bruke hydrogenperoksid 
eller karbamidperoksid i høyere kon-
sentrasjoner enn det som er tillatt 
å bruke i norske tannpastaer. For å få 
hvitere tenner, må du altså få utført 
tannbleking.

Når forskning.no henvender seg til 
Colgate for å høre hva de svarer på 
synspunktene til forskerne ved UiO, 
viser Colgate til at alle selskapets 
påstander gjennomgår en grundig eva-
luering for å sikre at de er riktige.

– I Norge markedsfører vi flere 
whitening-tannkremer som inneholder 
et spesielt rensende silica-basert slipe-
system, som effektivt fjerner flekker på 
overflaten av tennene. Disse hvithets-
fordelene er støttet av kliniske studier 
som følger globale standarder og 
strenge vitenskapelige metoder, skriver 
Ole-Marthin Hexeberg, markedssjef 
i Colgate Palmolive Norge.

– Våre kliniske studier er gjennom-
ført av ledende eksperter og godkjent 
av flere vitenskapelige og akademiske 
institusjoner, legger han til

I utlandet kan du få kjøpt slipetann-
pastaer med mye slipemiddel. Bruker du 
slike over lang tid, kan du risikere 
å slipe bort så mye av emaljen at du får 
fram det gulaktige tannbenet (dentin) 
under emaljen. Over tid kan du altså 
ende opp med å få gulere tenner, ikke 
hvitere.

Professor Anne Skaare forstår godt 
at mange forbrukere synes det er van-
skelig å velge tannpasta. Hun tror de 
aller fleste velger ut fra smak og behag.

For noen av oss kan det ha noe for 
seg å lete etter spesielle tannpastaer.
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– Tannkremer mot ising i tennene 
kan ha en effekt.

– Tannkremer mot dårlig ånde som 
er tilsatt sink, kan også ha effekt.

– Tannkremer mot syreskader har en 
mulig, men usikker effekt.

Det vanligste munnproblemet folk 
sliter med er munnskold, også kalt 
after. Dette er smertefulle sår som opp-
står i munnen.

Har du lett for å få munnskold, bør 
du velge en tannpasta uten såpestoffet 
SLS (natrium lauryl sulfat). Dette skum-
memiddelet finnes i nesten alle vanlige 
tannpastaer. Det gir deg følelsen av at 
tannpastaen rengjør bedre og er mer 
behagelig å ha i munnen.

Dobler risiko
Personer 
som har vært 
rammet av 
akutt hjerte-
infarkt har 
mer enn 
dobbelt så 
høy sann-
synlighet for 
å lide av 

periodontitt, skriver den svenske Tand-
läkartidningen.

Dette viser en studie utført av greske 
forskere som har undersøkt 200 hjerte-
infarktpasienter uten diabetes og sam-
menlignet dem med 100 friske perso-
ner. Studien ble utført ved Hippokra-
tion-sykehuset i Aten.

Tidligere har studier som har under-
søkt sammenhengen mellom hjertesyk-
dom og periodontitt gitt svært varier-
ende resultater. Årsaken til dette, mener 
de greske forskerne, er at de eldre stu-
diene har vært veldig ulike med varier-
ende pasientpopulasjoner og periodon-
titt-definisjoner.

I denne studien var sammenhengen 
stabil uansett hvilke kliniske mål som 
ble anvendt for å måle periodontitt, og 
sammenhengen ble sterkere jo stren-
gere mål for periodontitt som ble 
anvendt. Dette mener forskerne styrker 
studiens resultat.

Kodovazenitis G, Pisavos Stefanadis 
C, Madianos PN. Association between 
periodontitis and acute myocardinal 
infarction: a case-control study of a 
nondiabetic population. J Periodont 
Res 2014; 49: 246 – 52. Les mer: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
jre.12101/abstract

Verdens dyreste tann

Verdens dyreste tann er en øvre hjørne-
tann som satt i Napoleon Bonapartes 
munn frem til 1817, skriver den sven-
ske Tandläkartidningen.

Det er Guinness rekordbok som opp-
lyser at tannen ble solgt for 11 000 
pund under en auksjon i Storbritannia 
i 2005. Summen steg til 13 000 pund 
når alle avgifter ble regnet med. Det vil 
si 135 000 norske kroner etter dagens 
kurs.

Den skjørbukrammede tannen ble 
trukket ut av legen Barry O’Meara mens 
Napoleon satt i eksil på Santa Helena 
etter tapet ved Waterloo i 1815.

På 
nett

Utsøkte reiseblogger

Magasinet National Geographic har 
en egen reiseseksjon, og har blant 
annet samlet et utvalg av reiseblogger 
på sine sider. Som alltid er bildene 
førsteklasses og reisemålene spredt 
over hele verden. Her skriver folk om 
sine beste reiseopplevelser, som for 
eksempel om ferie i Colombias hoved-
stad Bogotá, kirsebærblomstringen 
i Kyoto i Japan, urbane oppdagelses-
ferier og fotturer langs Irlands vest-
kyst.

Adressen er: travel.nationalgeo-
graphic.com/

Google med høydeprofiler for
syklister
Google har forbedret sin karttjeneste 
for syklister og viser nå høydeprofiler 
på sykkelrutene i Google Maps. Norge 
er et av i alt 14 land som fikk høyde-
profilene på plass i Google Maps 
i mai. Den nye sykkelinformasjonen 
er foreløpig bare tilgjengelig i Google 
Maps i nettlesere for PC og Mac, ikke 
for mobile enheter.
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V I T E NS K AP EL I G A RT I KK E L Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 462–8

Svein Johannes Bråstein Økland og Sigbjørn Løes

Ansiktstraumatologi i litteraturen
En analyse av tann- og kjeveskader i Pondus og Asterix

Forfattere
Svein Johannes Bråstein Økland, tannlegestudent. Institutt for
klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
Universitetet i Bergen (UiB)
Sigbjørn Løes, dr. philos. Overtannlege ved Kjevekir. avd.,
Haukeland univ. sjukehus, Helse Bergen HF. Førsteamanuensis ved
Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske
fakultet, UiBF

Kjeve- og tannskader er vanlige ved voldshandlinger. De synlige
konsekvensene av slike skader kan forklare hvorfor traume mot
ansiktsregionen ofte forekommer i illustrert litteratur. Vi har
analysert den bestselgende norske tegneserie noensinne, Pondus,
og den verdensberømte serien Asterix, og har analysert alle ska-
der av kjever og tenner. Begge serier har et betydelig innslag av
vold. Mekanismer og skadeomfang ble registrert, samt omsten-
dighetene rundt traumet. Offer, gjerningsperson, eventuell
behandling og inntak av ulike substanser som alkohol eller styr-
kedrikk ble notert for hvert tilfelle. I begge serier er overfall med
slag hovedårsak til skadene. I Pondus var flertallet, 54 %, av gjer-
ningspersonene kvinner. Alkoholpåvirkning var en sterkt medvir-
kende årsak til mange skadetilfeller. Dette står i kontrast til Aste-
rix, der kvinner generelt er svært dårlig representert i de ulike
voldsscenariene som utspiller seg. I Asterix er det Asterix og/eller
Obelix som står for de fleste skadene. Romerske legionærer påfø-
res flest ansiktsskader, til tross for at majoriteten bruker hjelm.
Hjelmen falt imidlertid relativt ofte av som konsekvens av trau-
met. Styrkedråper er som regel benyttet før et angrep. I Pondus
er ofrene oftest å finne blant en liten gruppe karakterer, med
Jokke som mest utsatt. Denne figuren har fra år 2 000 til i dag
mistet over 60 tenner som følge av vold og skader.

raume mot tenner og kjever er vanlig ved voldshand-
linger (1) og kan representere en stor utfordring for
behandlende tannlege. De er naturligvis ofte en stor

belastning for pasienten. Skader på ansikt og synlige tann-

skader kan ikke minst virke sosialt hemmende (2), og det er
derfor ikke unaturlig at denne type skader fremheves i illus-
trert litteratur der vold er et gjennomgangstema. Tegneserien
Pondus av Frode Øverli er sammen med Henrik Ibsen, Jo
Nesbø og Synne Sun Løes en av Norges store litterære
eksportartikler. Serien trykkes i 130 aviser i Europa og er
oversatt til 15 språk, deriblant latin. I Norge selges mellom
60 000 og 80 000 eksemplarer av det månedlige bladet og
over 100 000 julehefter. Pondus finnes også i bokform, med
opplagstall sammenlignbare med bladene. Serien beskriver
dagliglivet for Pondus med familie, bestevenn (Jokke) og en
rekke andre bekjente. Det er en viss vektlegging av publivet
og oldboysfotball, således er voldsutøvelse og traumer tem-
melig utbredt. Vi har analysert skademekanismer, utløsende
årsak og eventuell behandling for alle kjeve- og tannskader
i Pondusbladene fra nr. 1 utgitt juni 2000 og til og med 2013.
Dataene er deretter sammenlignet med tilsvarende skader vist
i de 35 utgitte Asterix-albumene, en annen klassisk tegneserie
kjent for sine voldsscener (3). Asterix representerer imidlertid
en annen tidsepoke og en annen sosial kontekst, nærmere
bestemt i romersk-okkupert Gallia i år 50 f. Kr. Funnene dis-
kuteres i forhold til egne erfaringer og tilgjengelig statistikk
fra Helse Bergen og tilgjengelig litteratur innen temaet.

Hovedbudskap

• Det sosiale stigma ved ansikts- og tannskader gjør at slike
skader ofte poengteres i illustrert litteratur.

• I tegneserien Pondus er tannskader gjennomgangstema,
særlig ved voldsutøvelse. Både gjerningspersoner, ofre og
behandlere inkludert tannleger karrikeres.

• I Asterix er traumene ofte mer alvorlige. De fleste skadene
skyldes her få gjerningspersoner(Asterix og Obelix) som
skader en rekke ofre (legionærer). I Pondus er det en rekke
gjerningspersoner, med overvekt av kvinner, som skader et
lite utvalg menn gjentatte ganger

• Særlig Pondus kan gi innblikk i tannlegestereotypier
i befolkningen.

T
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Materiale og metode
Samtlige Pondus-blader utgitt fra 2000 og frem til og med 2013
ble analysert. Kun ordinære bladutgivelser er gjennomgått, ikke
julehefter eller bøker, da dette ville ført til endel dobbeltregistre-
ringer. Alle skader mot kjeveregionen ble registrert, samt endring
av tannstilling og eventuelt tanntap. Tanntap ble ansett som ve-
rifisert der en enten så eksartikulerte tenner eller der det var ty-
delige diastema svarende til tanntap like etter skaden hadde
skjedd. Offer, eventuell gjerningsperson og skademekanisme ble
også notert, samt årsak, eventuell behandling og hvorvidt alko-
hol var involvert. Kjeveskadene i Asterix er ofte mer diffuse.
Samtlige 35 album utgitt i Norge ble gjennomgått og kjeveskade
ble registrert i tilfeller der en kunne se kryss/plaster/sår i kjeve-
regionen, direkte slag mot kjeve og/eller tann, om offeret tar seg
til kjeven/munnen etter traume, der man kan se at tennene er
slått ut. I noen tilfeller indikerer offeret kjeveskade verbalt ved
f.eks. å kommentere at de bare kan spise med sugerør. Kjeveska-
de ble også registrert i tilfeller der offeret blir så hardt rammet at
kjeve- og tannskade vil være uunngåelig, f.eks. hvis offeret blir
truffet av en bautastein. Skademekanisme, offer og eventuell
gjerningsperson identifiseres. Det er også registrert etnisk bak-
grunn og eventuell bruk av hjelm på skadetidspunkt. I likhet med
i Pondus er mange av skadetilfellene relatert til drikke, og skade-
frekvens og -alvorlighet ved inntak av styrkedrikk hos gjernings-
person vurderes i forhold til inntak av alkohol inntatt hos offer
i Pondus.

Resultater
113 kjeve- eller tannskader er registrert i Pondusbladene. 9 av
disse var selvforskyldte, 12 var skader under fotballkamp. De res-
terende var med få unntak voldsrelatert. Kun ett voldsoffer er
kvinne (Ponni-Petra), men i voldstilfellene var det 62 ganger
kvinner som sto for skadene. (Langt flere kvinner i serien skades
ved vold, men ingen av disse hadde sikre kjeve- eller tannskader.)
Jokke er den som hyppigst blir utsatt for kjeveskader, ved 32 til-
feller. Bussjåfør Ivar er nest hyppigst utsatt, 21 ganger. Dårlige

sjekkereplikker i alkoholrus (eksempler kan være: «Du svetter lite
til å være så feit» eller «Du er støvete – la meg feie over deg») er
hyppigste årsak til at disse figurene ender opp som voldsofre.
Jokke er den som oftest har opplevd tanntap (figur 1), og har
i perioden 2000 – 2013 mistet mer enn 60 tenner. Dette indikerer
selvsagt omfattende tannbehandling. I 36 av det totale antall
skadetilfeller har offeret vært sikkert alkoholpåvirket, i 14 tilfel-
ler er det sannsynlig ut fra omstendighetene, mens i 18 tilfeller
er det usikkert. Av spesiell interesse kan det nevnes at iatrogene
kjeveskader er påført pasienter av tannlege som del av terapi ved
to anledninger. En iatrogen og villet kjeveleddsluksasjon er do-
kumentert i figur 2, ved en annen anledning ble dynamitt benyt-
tet for multiple ekstraksjoner hos en periopasient. De fleste ska-
dene skyldtes stump vold uten redskap, men både bløtkaker, før-
stehjelpskoffert, golfkøller, en pose med kald betasuppe og ved to
anledninger fisk har vært benyttet under voldsutøvelsen. Fotbal-
ler var vanligste årsak til kjeveskader når voldstilfellene holdes
utenfor, men termiske skader er observert ved inntak av kaffe og
pizza grandiosa, og ved et særlig kuriøst tilfelle eksploderte et
ansikt etter inntak av granateplejuice. Ti traumer førte til syke-
husinnleggelse, mens tannlege ble oppsøkt tre ganger. Psykolog
ble konsultert to ganger: Ved ett av disse tilfellene hadde bussjå-
før Ivar fått en enkelt fortann ekstrahert under en date etter sitat
«noe grønt i glasset». Det er uklart hvem kvinnen som foretok ek-
straksjonen var, muligvis kan det ha vært en tannlegestudine
med behov for ekstra trening. Ved langt de fleste kjevetraumer er
videre behandling ikke dokumentert.

I Asterix er det registrert 201 tilfeller av kjeveskader (tabell 1).
193 av disse skyldtes vold og 8 fall/uhell. I 12 av tilfellene var
fisk, bautasteiner, trær eller annen redskap benyttet under volds-
utøvelsen og i 6 av tilfellene ved uhell. 2 skadetilfeller skyldtes
fall. I 18 av tilfellene ble det observert tannskader. Kun ett offer
(ratio 1: 200) og kun 5 (5: 196) gjerningspersoner var kvinner
(figur 3). Asterix og Obelix sto tilsammen for 130 av traumene,
langt de fleste ofrene (131) var legionærer eller offiserer i Den
keiserlige romerske armé. I 128 skadetilfeller hadde offeret hjelm

Figur 1. Jokke er den figuren som har mistet flest tenner, over 60 stk. fra år 2000 til i dag. Hovedårsaken er voldsutøvelse, gjerne etter lite
velvalgte kommentarer. Voldelige kvinner står for hovedparten av traumene. Pondus © Frode Øverli, distr.: strandcomics.no, gjengitt med opp-
havsmanns tillatelse.
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på hodet, men denne falt av i 91 av tilfellene (tabell 1). Styrke-
drikk var involvert i 182 av 201 ansiktstraumer. Inntak av styr-
kedrikk synes å predisponere for tann- og kjeveskader, da denne
type skader ikke ses like hyppig ved f.eks. masseslagsmål gallerne
imellom, der styrkedrikk normalt ikke brukes.

Diskusjon
Tann- og kjeveskader kan gi store funksjonsmessige problemer
og påvirker sosial funksjon i stor grad (4). Dette er dessuten svært
vanlige skader ved voldsutøvelse der våpen ikke benyttes (1).
Tanntraumer anses i dag i deler av verden som den største og
mest alvorlige utfordring for barns tannhelse (5). En studie fra
USA viser at ca. 25  % av befolkningen under 50 år har hatt til-
feller av tanntraume (6). Det er derfor ikke unaturlig at voldstrau-
mer illustreres med tanntap eller hematomdannelser og skjevstil-
linger i ansiktet. Det finnes en rekke tegneserier der vold mot an-

sikt dokumenteres hyppig, og blant alle superhelter er et velrettet
slag mot haken et mye brukt middel for å sette skurker ut av spill.
Vi valgte de to seriene da de begge er begrenset i omfang, til en
viss grad presenteres kronologisk, er velkjente for et allment pu-
blikum og holder høy litterær og tegneteknisk kvalitet. Klassike-
ren over alle, Donald Duck, falt utenfor, da omfanget er enormt,
voldsutøvelsen begrenset, men først og fremst fordi endene i all
hovedsak mangler tenner og kjever. Dog finnes det unntak som
vil drøftes. For skuffede Donald-fans finnes det imidlertid noe
data, og det kan bl. a. henvises til en artikkel tidligere utgitt
i Tidsskrift for Den norske legeforening (7).

Diagnostikk av tann- og kjevetraumer ut fra tegnede illustra-
sjoner er ikke enkelt. I Pondus dokumenteres tanntap ganske
nøye og ofte ses i tillegg til utslåtte tenner også diastemata i offe-
rets munn etter traumet. Endret tannstilling er også ofte vist, men
her skal en merke seg at i det aktuelle persongalleriet endres ofte
både tannstilling og faktisk også antall tenner etter stemnings-
leiet hos den enkelte figur. Dette er ikke unikt for Pondus: Til og
med i nevnte Donald Duck får medlemmene i andefamilien (ana-
tidae), særlig ved sterkt sinne, full tanngard. Tannmorfologien
kan sogar endres, fra perlehvite rette tenner til triangulære
«hoggtenner». I Asterix er kjeveskadene vanskeligere å identifi-
sere, og en må derfor ty til mer indirekte metoder for å kartlegge
skadene. Skadediagnostikken er derfor mindre nøyaktig (figur 4).
Hovedparten av eksartikulerte tenner som vises direkte i seriene
er molarer, men også fronttenner er observert. I de tilfellene det
ses diastemata etter traume indikerer disse oftest utslåtte incisi-
ver. Samtidig ser man i et par tilfeller at offeret tydelig har fått
slått ut tennene, men at disse ikke kan ses utslått. Et protesehel-
sett er også observert på en fotballbane under kamp.

Den eksakte mekanisme som induserer den mekaniske energi
som fører til dentale traumer, er delvis ukjent (8). Man skiller
gjerne mellom hvordan skaden oppstår: Direkte traume inntreffer
når tannen selv blir truffet av en ytre faktor som for eksempel
kanten på en steintavle (Asterix). Indirekte traume inntreffer når
nedre tannrekke blir presset opp og fullt lukket mot den øvre, som
ved et knyttneveslag opp og mot underkjeven (Asterix og Pon-

Figur 3. Prosentandel menn og kvinner som henholdsvis offer og
gjerningsperson i Pondus og Asterix. Selvforskyldte skader, falls-
kader og andre tilfeller der en gjerningsperson ikke er involvert er
utelatt. Skader påført i fotballkamper er inkludert. Kvinner er nær-
mest fraværende i Asterix, noe som ofte er tilfelle i litteratur fra
antikken.

Figur 2. Tannleger beskrives ofte som rene sadister i Pondus. Her påføres pasienten en iatrogen dobbeltsidig kjeveleddsluksasjon, riktignok
indirekte i terapeutisk øyemed. Teknikken anses som interessant. Pondus © Frode Øverli, distr.: strandcomics.no, gjengitt med opphavsmanns
tillatelse.
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dus). Direkte traume innebefatter normalt den anteriore region,
indirekte traume mer posteriort, som regel krone eller krone-rot
frakturer i premolar og molar området. Dette er vanskelige skader
å diagnostisere ut fra tegneserier. Her vil det også være større
sannsynlighet med kjevefrakturer (9).

Stump vold uten bruk av våpen eller redskap er vanligste ska-
demekanisme i Pondus, Asterix og for den saks skyld også
i Norge for øvrig. I den grad redskap benyttes er det i Asterix
bautastein som er det foretrukne våpen, og da særlig hos Obelix.
I Pondus benyttes tidvis mer moderne objekter som golfkøller,
men oftest er det ulike former for matvarer som forårsaker skade
der knyttnever ikke er direkte involvert. Et meget interessant
sammentreff er at i både Asterix og Pondus benyttes fisk til en
viss grad som slag- og kastevåpen. Vi kjenner ikke til noen andre
tilfeller, hverken fra litteraturen eller traumemottak, der fisk har
vært benyttet på denne måten.

Alvorlighetsgraden av traumene generelt er ulike i de to seri-
ene. I hovedsak er det større antall alvorlige skader i Asterix. En
gruppe tyske nevrokirurger analyserte i 2011 de 34 første Asterix
albumene og identifiserte hele 705 tilfeller av hjerneskade,
hvorav over halvparten av ofrene hadde en beregnet initial Glas-
gow Coma Scale (GCS) (10) på under 9, noe som indikerer alvorlig
hjerneskade (3). Denne studien er imidlertid senere kritisert for
svakheter ved metodikken (11). Det meget høye antallet alvorlige
skader kan tilskrives seriens kontekst: Det er i Asterix snakk om

Figur 4. I Asterix er traumene ofte voldsomme. Et karakteristisk
trekk er at offeret ofte slås helt ut av ruten. Artikkelforfatternes
hypotese om at det forelå en statistisk påvisbar sammenheng
mellom tanneksartikulasjon og at offeret blir slått ut av sandale-
ne lot seg ikke verifisere. De franske rettighetshaverne ga ikke til-
latelse til bruk av illustrasjoner fra Asterix i artikkelen, men en pa-
rodi er tidligere trykket i Pondus og denne illustrerer en typisk ska-
desituasjon. (Merk at i de originale Asterixhistoriene står kvinner
for kun 5 tilfeller av vold som medfører kjeveskade. Pondustegner-
ne, som liker å fremheve kvinner som voldsutøvere, har her tegnet
den romerske centurionen som kvinne.) Pondus © Frode Øverli og
Arild Midthun, distr.: strandcomics.no, gjengitt med opphavs-
manns tillatelse.

Tabell 1. Oversikt over skademekanismer, ofre og gjerningsperso-
ner i Asterix for kjeveskader

Traumemekanismer

Skade forårsaket av gjenstander (fisk, bauta-
steiner, dører, trær, mm.

18

Angrep (slag) 181

Fall 2

Offer

Kjønn

Mann 200

Kvinne 1

Kvinne: mann 1: 200

Type traume

Kjeve-/ansiktstraume 183

Tanntraume 18

Etnisk bakgrunn

Briter 2

Egyptere 2

Gallere 23

Gotere 4

Indianere 1

Belgiere 2

Banditter/pirater 2

Sivile romere 16

Keiserlige romerske arme 131

Romerske gladiatorer 2

Vikinger 10

Utenomjordiske 2

Sjørøvere 4

Gjerningsmenn

Kjønn

Mann 196

Kvinne 5

Kvinne: mann 5: 196

Etnisk bakgrunn

Asterix eller Obelix 60

Asterix 36

Obelix 34

Andre gallere 41

Romere 18

Briter 4

Gotere 3

Vikinger 2

Sveitsere 1

Piktere 2

I 186 av 201 tilfeller av kjeve-/ansiktstraume og/eller tanntraume var styrke-
drikk involvert. Det er en klar tendens at styrkedrikk bidrar til mer alvorlige
traumer.

I 128 av de 201 tilfellene hadde offeret hjelm på hodet.

I de 128 tilfellene hvor offeret brukte hjelm, falt hjelmen av i 91 av tilfellene.

I 6 av de 18 tilfellene hvor skaden ble forårsaket av en gjenstand, skjedde ska-
den ved et uhell.
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mer eller mindre organisert motstandskamp mot militære styrker
på okkupert område. Dette står i sterk kontrast til sivilt liv i en
norsk by, selv om traumer i daglig virke også kan gi et bredt
spekter av skader (figur 5). Forholdet mellom ansiktsskader og
nevrokirurgiske skader i Asterix er for øvrig sammenlignbart
med virkeligheten (figur 6). Meget store traumer beskrives også
i Pondus, ved minst ett tilfelle blir det utført hemostatisk nødki-
rurgi på Jokke med pakking av indre organer, og akutte blod-
transfusjoner forekommer. Særlig store skader som hodeeksplo-
sjoner er også observert. Dette tilhører sjeldenhetene og skjer kun
under spesielle omstendigheter, som når en mann blir tvunget til
å snakke om følelsene sine (Dette føyer seg inn i rekken av uvan-
lige, men dramatiske medisinske symptomer særlig Pondus utset-
tes for ved ikke-mandige sysler, som shopping, valg av stuegar-
diner, golfspill, osv.). Hvorvidt bruk av hjelm har hatt beskyt-
tende effekt på romerske legionærer i Asterix er usikkert. Som
tidligere nevnt falt hjelmen av i mange av tilfellene. Bruk av
hjelm er i vår verden ved sykling vist å redusere risikoen for
hode-/ansiktsskader i øvre- og midtreregion med ca. 65  % sam-
menliknet med de som ikke bruker hjelm. Dog kan man ikke se
at hjelm har noen beskyttelse for nedre del av ansikt og kjeve
(12). Skal hjelm ha vesentlig beskyttende effekt mot kjeve-tann-
skader må den dekke kjeve-ansiktsområde i form av bøyler eller

lignende. Romerske hjelmer hadde i Asterix ikke slike anretnin-
ger, med unntak av noen gladiatorhjelmer.

Langt de fleste skadede i begge tegneserier er menn. Funn
i annen, mer akademisk litteratur sammenfaller med dette og
viser at prevalensen er klart høyere blant gutter (nesten dobbelt
så høy) enn jenter, men at den synker ved økende alder. Det er
antydet at forskjellen mellom jenter og gutter blir mindre, dette
grunnet at jenter i mer og mer grad deltar i aktiviteter som fot-
ball, håndball og ishockey (13). Tall fra sveitsisk forsikringsstati-
stikk viser at ca. 20  % av alle tanntraumer skyldes sport, med fot-
ball og ishockey som vanligste traumeleverandører (14). I 2002
ble 45 000 tenner skadet (32 800 fortenner, 4 000 hjørnetenner,
3 800 premolarer, 4 100 molarer). 16 400 av disse trengte ikke
behandling. Behandlingskostnader var i 2002 på 21 millioner
dollar bare i Sveits (14). Tann og kjeveskader medfører således
store kostnader, og Jokke er dokumentert som et betydelig inn-
tektsgrunnlag for tannlegestanden (figur 7).

En studie gjort i Storbritannia i år 2000 på barn mellom 11 og
14 år viser at 17,2  % har sammenheng med sport og 4,3  % av ska-
dene er grunnet vold (15, 16). Fotball anses som en av høyrisiko-
sportene når det kommer til tanntraume. Selv om det her er snakk
om barn, er tallene rimelig sammenfallende med Pondus, der
drøye 10  % av skadene ble påført pasienten på fotballbanen.

Figur 5. Også i norsk dagligliv oppstår alvorlige traumer som beskrevet i Pondus. A: Omfattende tannskader. Ingen kjevefraktur. B: Komplisert
mandibulafraktur og tannskader. C: Multiple ansiktsfrakturer etter fall.

Figur 6. Antall kjeveskader i Asterix er totalt 201, som vist i tabell 1. 705 nevrokirurgiske traumer er tidligere registrert (3). I perioden
2009–2013 ble det tatt imot 1 707 traumepasienter med antatt alvorlig skade, dvs. alle mindre skader (som isolerte kjeve/ansiktsfrakturer) er
her utelatt. 408 av disse hadde nevrokirurgisk skade som dominerende skade og ble overført til nevrokirurgisk avdeling. 311 var menn. 27 (26
menn) ble overført til ØNH-avdeling, mens 7 (6 menn) hadde kjeveskade som dominerende skade og ble overført kjevekirurgisk avdeling. An-
tallet alvorlig skadde utgjør en liten del av pasientene i et akuttmottak: Bare i 2013 ble 33 607 pasienter tilsett i akuttmottaket på Haukeland
universitetssjukehus. Kun 345 av disse var multitraumepasienter. Dette er en langt lavere andel enn i Asterix.

462-468_Vit art Økland.fm Page 466 Monday, May 26, 2014 1:11 PM



467 D E N N O R S K E T A N N L E G E F O R E N I N G S TIDENDE 2 0 1 4 ; 1 2 4 N R 6

Voldsrelaterte skader er i Pondus overrepresentert i forbin-
delse med alkoholinntak, oftest hos offer. Dette er sammenfal-
lende med vår erfaring, der pasienter med voldsrelaterte kjeve-
skader ofte har vært beruset på skadetidspunktet. I Asterix er det
derimot inntak av styrkedråper hos gjerningsperson som er for-
anledning til de fleste voldsskader. Alkohol er imidlertid ikke
ukjent i Gallia: Det finnes flere eksempler på at Obelix er beruset,
og i «Asterix hos britene» drikker en hel romersk avdeling seg fra
sans og samling i jakten på en tønne med styrkedråper.

Tannleger har ingen rolle i Asterix. Helsehjelp ivaretas der av
druider og trollmenn. Romerne har imidlertid et sanitetskorps til-
knyttet sine militæravdelinger, med egne feltleger. Disse har et
generelt dårlig rykte, og «dreper flere enn en hel legion væpnet
til tennene» ifølge en romersk guvernør. Behandlingen varierer
sterkt, fra mer tradisjonelle behandlinger som årelating, til mer
utradisjonelle tiltak som ofring av bjørnekjøttkaker og farsert sji-
raffhals til gudene. Galliske trollmenn fremstiller medisin av
naturprodukter. Både jordbær, hummer, misteltein, edelweiss,
ulike røtter og teblader er observert i grytene. De ulike medisi-
nene er generelt effektive, men kan ha spektakulære bivirknin-
ger. I Pondus har både leger og tannleger fremtredende roller. De
bidrar først og fremst i behandling av voldsofre, og resultatene
er generelt gode, særlig med tanke på antallet tenner f. eks. Jokke
har mistet gjennom tiden. Han fremstår allikevel med intakt smil
i starten av de fleste historier. Flere kirurger ser på ham som en
medisinsk utfordring, og savner de komplekse skadene som ble
voldsomt redusert etter at han fikk fast følge med Camilla. Tann-
leger utøver imidlertid også både psykisk og fysisk terror overfor
pasientene. Pondus, som selv har utpreget grad av odontofobi,
erfarer dette ved en rekke anledninger. For en analyse av befolk-
ningens oppfatninger av tannlegestanden anbefales derfor stu-
dier av Pondus. De meget store opplagstallene kan indikere at
dette er noe mange kjenner seg igjen i.

Takk
Takk til Hege Strand og Håkon Strand i Strand Comics for velvil-
lig hjelp og tilrettelegging for bruk av illustrasjoner, og takk til
traumekoordinator Kurt B. Andersen for innhenting av tall fra
akuttmottaket ved Haukeland universitetssjukehus.

English summary

Økland SJB, Løes S.
Maxillofacial and dental trauma in illustrated literature –
a review of Pondus and Asterix comic strips

Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 462–8.

Facial and dental trauma is common outcomes of interpersonal
violence. The social stigma of such injury may explain why it is
common in illustrated literature. We wanted to analyze the best-
selling Norwegian comic strip of all times, Pondus, and one of
the world’s most known comic books Asterix, for traumatic den-
tal injuries (TDI) and maxillofacial trauma. Trauma mechanisms,
predominating injury patterns and relation to real life were stu-
died. Analysis of all Pondus comic books from 2000 till today,
and all 35 Asterix comic books was performed, and all maxillo-
facial traumas and TDIs was registered. Victims, offenders and
trauma mechanisms were noted, as well as the circumstances of
the trauma, treatment and the involvement of alcohol or doping
agents. In Pondus, 113 maxillofacial or dental injuries were re-
gistered. The majority of the injuries was related to assault. Wo-
men were the offenders in over 54  % of the injuries, and alcohol
was involved in more than 44  % of the cases. 201 maxillofacial
injuries were registered in Asterix, where 193 by assault and 8 by
fall or accident. Women were the offenders in only 5 of the cases.
In 18 cases TDI was observed. Asterix and Obelix were the offen-
ders in over 130 of the injuries. The largest group of maxillofacial
trauma and dental injured characters was constituted by Romans
(65.2  %). Helmets had been worn in 63.6  % of the cases but had
been lost in the majority of the cases (71.1  %). The doping agent

Figur 7. De mange tannskadene i Pondus bidrar sterkt til tannlegenes inntekt, selv om aktuell tannbehandling er udokumentert i de fleste
skadetilfellene. Pondus © Frode Øverli, distr.: strandcomics.no, gjengitt med opphavsmanns tillatelse.
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called «magic potion» was used by the characters in 90.5  % of the
cases. Today, the maxillofacial region is by far the most frequen-
tly selected target in assault, most by young male adults. There
is a clear link between alcohol intoxication and injury, often by
the victims. The Pondus comic strip and Asterix albums most cer-
tainly reflects these experiences. Although, no case of death was
found in the comics and the severity of the traumas can not, in
general, reflect the reality in a Norwegian city. The Pondus strips
also indicates women as the offenders in the majority of the ca-
ses, which differs from today’s knowledge.
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Under Kievs 
gylne kupler
Av tannlege Torbjørn Guldseth

Ukraina har preget nyhetsbildet den siste tiden.
I skrivende stund i mars måned har Russland
overtatt Krim-halvøya, og landets framtid er
uviss. Jeg var der i oktober før opprøret og de
politiske omveltningene fant sted, og mens det
fremdeles hersket fredelige tilstander.

år du kjører fra flyplassen inn 
mot Kiev, så får du først øye på 
silhuetten av en enorm kvinne-

skikkelse med skjold og sverd. Det er 
den 62 m høye Rodina Mat, som over-
satt betyr «Nasjonens Mor». Det offisi-
elle navnet er Monumentet over for-
svaret av Fedrelandet. Folkevittigheten 
kaller henne «Jernjomfruen», enda hun 
er laget av titan. Sverdet er 16 m langt 
og skjoldet veier 12 tonn, så statuen er 
typisk for Sovjet-tidens pompøsitet. 
Innvendig går det heis opp til den 
høyre handa, og der er det en plattform 
med utsikt over millionbyen og elven 
Dnepr.

I sokkelen til statuen ligger Museum 
for den store Fedrelandskrigen som har 
store utstillingshaller med såkalte 
dioramaer. Det er glassmontere hvor 
man framstiller krigsscener med 
våpen, kjøretøyer og soldater i for-
grunnen, og med en glidende over-
gang til en malt bakgrunn. Så dyktig 
utført at du ikke ser skillet mellom vir-
kelighet og bilde. Utstillingen har også 
makabre innslag, for eksempel et par 
hansker laget av menneskehud. Et 
besøk i museet og du skjønner hvilken 
katastrofe den andre verdenskrigen 
var for Ukraina. Mellom fem og syv 
millioner sivile mistet livet, av dem var 
en million jøder. I tillegg regner man 
med at 2,7 millioner av soldatene som 
falt på sovjetisk side var etniske ukrai-

nere. Ingen klarer å fatte alle tragedi-
ene som skjuler seg bak slike tall, og 
i et land med en slik historie blir ikke 
noe glemt i løpet av bare to- tre gene-
rasjoner.

BLANT UNDERJORDISKE MUNKER •

Klosteranlegget Kyevo-Pecherska Lav-
ra ligger på en høyde over byen. 
Pechera betyr hule og lavra betyr klos-
ter. Det er det helligste sted for den or-
todokse kirke, så hvert år valfarter ti-
tusener av pilegrimer dit. Du finner 
kirker med de karakteristiske gylne ku-
plene og muséer fulle av ikoner, reli-
kvier, malerier, bøker og skulpturer. 
Klosteret ble anlagt i 1051 av en rus-
sisk munk som senere ble kanonisert 
til St Antoniy. Han hadde avlagt mun-
keløftet på Athos i Hellas. (Den spesielt 
interesserte leser finner en artikkel om 
Athos i Sommernummeret 2010.) De 
første munkene gravde ut huler i elve-
bakken der de levde som eremitter, 
bare med en liten åpning for mat og 
drikke. Når en munk døde, ble kroppen 
naturlig konservert uten balsamering 
av den lave temperaturen og tørre luf-

ta. Mumiene har holdt seg helt til 
i dag, og de blir derfor ansett som hel-
lige og tilegnes helbredende egenska-
per.

Dagens bygninger i Lavra ble anlagt 
i det 18. århundre i ukrainsk barokk 
stil. Det er en fryd for øyet å vandre 
mellom alle de vakre kirkene. Innven-
dig er de dekorert med freskomalerier, 
ikoner og mosaikker. Øvre Lavra tilhø-
rer patriarkatet i Kiev og er senter for 
den religiøse aktiviteten i Ukraina, 
mens Nedre Lavra med grotteklostrene 
tilhører Moskva-patriarkatet. Du mer-
ker godt skillet mellom de to religiøse 
verdenene. De Moskva- ortodokse er 
strengere og ikke særlig glad i oss van-
tro utlendinger.

Turister får bare slippe inn i en liten 
del av huleklostrene ettersom mange 
områder er forbeholdt presteskapet og 
pilegrimene. Munkene vokter inngan-
gen, og med drevne øyne sorterer de 
vekk ikke-troende. Jeg ble øyeblikkelig 
avslørt, selv om jeg med vilje hadde 
ikledd meg loslitte bukser og en gam-
mel skinnjakke. Nå ville tilfellet at jeg 
kom i snakk med en ukrainsk mor og 

N

Rodina. Mat
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hennes datter. De bodde i London og 
var på pilegrimsferd. Samtalen endte 
med at jeg inviterte dem på lunsj 
etterpå hvis jeg fikk lov til å slå følge. 
Damene var anstendig kledt med side 
skjørt og sjal som tildekket hodet. 
Denne gangen gikk det greit å passere 
vaktpostmunken.

Å besøke Nedre Lavra er en spesiell 
opplevelse. Gjennom de trange tunel-
lene kommer du til den underjordiske 
spisesalen, og det fins tre underjor-
diske kirker. Du må kjøpe stearinlys for 
å lyse opp der du skal gå. De mumifi-
serte kroppene av over hundre munker 
ligger i glasskister inne i nisjer. Mumi-
ene er dekket til, så du ser bare en fin-
ger eller en tå som stikker ut. Du finner 
St Antoniy som grunnla klosteret 
i 1051, og likedan den hellige Nestor 
Krønikeren. Han er studentene sin 
skytshelgen så de tenner lys foran ham 
for å få gode karakterer til eksamen. 
Synd at jeg ikke kjente til Nestor den 
gang jeg tok eksamen i røntgen på 
Tannlegehøyskolen. En annen berømt 
munk er Ioann Martyren. Han kjempet 
imot de syndige tanker man kan få om 

St. Nicholas-kirken

St. Andrea-kirken
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kvinner og kvinnekjønn ved å la seg 
begrave halvveis i de 40 dagene som 
fasten varer. Resultatet var at hans 
syndige, nedre halvdel gikk i oppløs-
ning, mens den hellige overdelen av 
kroppen forble intakt. Kanskje vi skal 
kalle ham en halv-helgen?

Grottene er ikke stedet for den som 
lider av klaustrofobi. De smale gangene 
er bare en meter bred og knapt to meter 
høye. Det blir trangt om plassen der du 
manøvrerer stearinlyset ditt i trengse-
len. Enkelte av pilegrimene fylles av 
religiøs ekstase og da råder det kom-
plette kaos. Mumiene har jo helbre-
dende kraft, så pilgrimen kneler for 
å kysse foten til én, før han kaster seg 
over til andre siden for å kysse hånden 
til en annen. I gledesrusen svinger de 
lysene sine farlig nært ansiktet ditt. For 
en gangs skyld var jeg glad for å ha lite 
hår på hodet. Det var en skremmende 
opplevelse for en sindig protestant som 
er vant med norsk høymesse. Jeg må 
innrømme at det var godt å komme ut 
i dagslyset igjen.

I VIKINGENES SPOR • Fyrst Jaroslav 
av Gardarike erobret Kønugard, som 
Kiev het på norrønt, i 1019 med hjelp 
av svenske og norske væringer. Væ-

ringene var datidens leiesoldater. De 
ble også brukt av keiseren i Miklagard. 
Hvis du kommer til Istanbul og besø-
ker den blå moske Hagia Sofia, kan du 
gå opp på galleriet. Der finner du et 
forunderlig bevis på væringenes nær-
vær. En runeinnskrift forteller at Halv-
dan var her.

Jaroslav var gift med den svenske 
prinsessen Ingejerd Olofsdatter. Snorre 
forteller at Olav den hellige bodde hos 
Jaroslav før han dro tilbake til Norge 
og falt i slaget på Stiklestad. Kongs-
datteren Elisaveta Yaroslavna, eller 
Ellisiv av Kiev som hun kalles i norsk 
tradisjon, ble gift med kong Harald 
Hardråde, så det var tette bånd til 
Norge.

Jaroslav og Ingegjerd er begravet 
i St Sophia-katedralen. Denne vakre 
kirken er den eldste i Kiev og har en 
seks meter høy mosaikk av Jomfru 
Maria. Etter å ha overlevd i tusen år 
fra 1017, tror de ortodokse at mosaik-
ken har evig liv og umulig kan bli øde-
lagt. UNESCO var nok ikke helt over-
bevist om det samme, for de fant det 
tryggest å sette katedralen på verdens-
arvlisten.

For noen år siden ville man ved hjelp 
av moderne DNA-analyser kartlegge 

Jaroslavs vikinge-tilknytning. Da for-
skerne åpnet sarkofagen, inneholdt den 
bare ett skjelett! Et eksemplar av 
Pravda fra 1964 lå ved siden av. Forkla-
ringen på mysteriet? Det viste seg at 
sovjetiske forskere hadde tatt med seg 
levningene til Leningrad i 1936 og gjort 
en nøye beskrivelse av hvert bein. 
Dokumenter viste at skjelettene ble 
returnert til Kiev i 1940, oppbevart på 
et lager og lagt tilbake i sarkofagen 
i 1964. Til alles forbauselse omtalte 
handover-papirene bare ett skjelett. 
Hva kan ha hendt med det andre? Den 
rådende forklaringen er at ukrainske 
kollaboratører tok med seg Jaroslav da 
de rømte Kiev sammen med tyskerne 
i 1943. Ulike kilder hevder at skjelettet 
endte opp i New Jersey hos en ukrainsk 
prest. Han hadde det liggende under 
senga si i 50 år, men før sin død over-
leverte han det til en biskop bosatt 
i Brooklyn. Biskopen innrømmet våren 
2010 i samtale med ukrainske forskere 
at han hadde det i sin forvaring. Da han 
senere ble intervjuet i Newsweek, nek-
tet han imidlertid for det. Nå har det 
ukrainske utenriksdepartementet enga-
sjert seg for å finne ut av saken. Kan-
skje kan de løse mysteriet og bringe 
Jaroslav hjem igjen.

St. Sophia-katedralen
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Hvem var dronning Eufemia?
Av tannlege Johnny Grøthe

Du er en av mange hvis du ikke har hørt om
dronning Eufemia av Norge før. Ikke desto min-
dre blir nå en av det nye Oslos hovedgater i Bjør-
vika oppkalt etter henne. Hennes plass i histo-
rien blir ikke minst knyttet til Akershus festning
i og med at hun var gift med kong Håkon 5.
Magnusson som bygget festningen.

ufemia, hun var grevinne av Arn-
stein, datter av fyrst Witzlaw 2. 
av Rügen i Tyskland, var født 

omkring 1270, nøyaktig når kan vi 
ikke finne ut. Hun var firmenning av 
Håkon 5., og de giftet seg i 1299. Det 
var også ved Rügen at Olav Tryggva-
son falt i år 1000.

OVERDÅDIG BRYLLUP • Eufemia 
vokste opp hos morfaren, fyrst Witzlav 
1. av Rügen. Fyrst Witzlav må ha bodd 
på kongsgården i Oslo like etter at Eu-
femia giftet seg, fordi han ble begravd 
i Mariakirken.

Bryllupet sto i Mariakirken, som var 
kongenes egen kirke, på forsommeren 
i 1299. Brudefølget gikk i en staselig 
prosesjon fra Kongsgården til kirken. 
Omtrent på samme tid døde Eirik 2. 
Magnusson, og Eufemia gikk inn 
i dronningrollen straks hun kom til 
Norge. Under parets kroning i Oslo tok 
overdådigheten henimot orientalske 
former. Man kunne, etter de islandske 
annalene, gå de omkring 700 metrene 
ute fra Ørene til Hallvardskirken på 
«dunklær, kostbar silke og baldakin». 
Som medgift fikk hun jordegodset og 
øya Bygdøy. Kongeparet fikk kun en 
datter; Ingeborg Håkonsdatter.

KULTURELLE
INTERESSER • Dronning 
Eufemia var kjent for sin 
kulturelle interesse som 
blant annet ble vist ved at 
hun fikk oversatt en del 
ridderfortellinger til 
svensk; de såkalte 
Eufemiavisene. I norske 
Wikipedia står det dette 
om Eufemiavisene:

Eufemiavisene er beteg-
nelsen på tre høviske rid-
derromaner i verseform, 
skrevet på svensk ved det 
norske hoffet på begynnel-
sen av 1300-tallet. Foranledningen til 
at visene ble skrevet var at det svenske 
og norske kongehuset hadde inngått 
forlovelse mellom Eufemia og Håkons 
ett år gamle datter Ingebjørg og den 
tjue år eldre hertug Erik. Dronning 
Eufemia – som var opptatt av å dyrke 
kontinental kultur ved de nordiske 
hoffene – fikk overført tre franske og 
tyske 1100-tallsromaner i den høviske 
sjangeren til knittelvers, og sendte dem 
til sin tilkommende svigersønn for 
å pleie forbindelsen. De tre visene har 
tittelen Herr Ivan lejonriddaren (1303), 
Hertug Fredrik av Normandie (1308) 
og Flores och Blanzeflor (1312).

Eufemiavisene viser spor etter 
påvirkning fra middelalderballader, og 
disse sikkert daterte visene er blitt 
brukt til å spore opprinnelsen til den 
nordiske middelalderballaden. Den 
svenske balladeforskeren Bengt R. 
Jonsson hevder at balladen må ha vært 
på moten ved det norske hoffet på den 
tida da Eufemiavisene ble til, og han 
framsetter den teorien at den nordiske 
balladesjangeren ble utformet i norske 

hoffkretser på slutten av 1200-tallet, 
etter franske forbilder.

BYGDØY SOM MORGENGAVE • Hå-
kon 5.s dronning Eufemia var den før-
ste tyskfødte dronning på den norske 
trone. Ekteskapet mellom Eufemia og 
hertug Håkon ble trolig avtalt på et 
dansk-norsk forliksmøte høsten 1298, 
der fyrst Witzlav deltok som mekler og 
garant. Forsøkene på å finne en en-
gelsk og deretter en fransk ektefelle for 
Håkon ble da definitivt oppgitt.

Da hun giftet seg fikk Eufemia som 
medgift 3000 mark brent (rent) sølv, 
og hoveddelen av denne pengesum-
men ble benyttet til å fremme norske 
interesser i Danmark. Håkons morgen-
gave til den nye dronningen var en 
fast inntekt på 1200 mark sølv, og der-
til Bygdøy med alle tilhørende retter. 
I julen 1302 var fyrst Witzlav gjest hos 
kongeparet i Oslo for å delta i marke-
ringen av at den ettårige prinsesse 
Ingebjørg (eneste barn av Håkon og 
Eufemia) ble forlovet med hertug Erik 
Magnusson. Witzlav døde – som nevnt 

E Dronning Eufemia og kong Håkon 5. ble
gravlagt i Mariakirken i 1319 og overført til
Akershus festning i 1982.
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foran – under dette oppholdet, og tes-
tamentet som ble utferdiget 27. desem-
ber, har Eufemia som en av testamen-
teksekutorene.

STORPOLITIKK • Historikerne har si-
den P. A. Munchs dager satt ekteskapet 
mellom Håkon og Eufemia inn i en vi-
dere utenrikspolitisk ramme; handelen 
med de nordtyske byene, der fyrst 
Witzlav siden 1260-årene var en viktig 
politisk aktør, stod nå helt sentralt 
i norsk utenriksøkonomi. Det er derfor 
rimelig å se giftermålet som uttrykk 
for norske ønsker om et godt og stabilt 
forhold til sjøbyene. Tradisjonelt var 
det også et anspent forhold mellom 
Norge og Danmark. Ekteskapet kan 
naturlig oppfattes som en strategisk 
allianse for å demme opp mot det dan-
ske østersjøveldet. Det var dessuten 
stor likhet mellom de godsinteresser 
fyrst Witzlav og det norske kongehu-
set hadde i Danmark, noe som ytterli-
gere understreker giftermålet som ut-
trykk for og del av en antidansk poli-
tikk.

Eufemia var oppkalt etter sin farmor 
som var gift med fyrst Jaromar 2. Far-
moren døde imidlertid før den kom-

mende norske dronningen ble født, ca. 
år 1270. Eufemias far, fyrst Witslav 2. 
av Rügen, var en viktig brikke i det 
europeiske stormaktsspillet på 1200-
tallet, frem til sin død i 1302.

Dronning Eufemia døde i år 1312 og 
kong Håkon 5. i 1319. De ble gravlagt 
i Mariakirken, men deres levninger ble 
overført til Akershus i 1982.

DRONNING EUFEMIAS GATE •

Dronning Eufemias gate (se planteg-
ninger) planlegges som Bjørvikas 
hovedgate. Den vil gå i retning øst-
vest fra Kong Håkon 5.s gate (i dag 
Sørenga) i øst til Strandgata i vest. 
Dronning Eufemias gate vil dermed 
definere Bjørvikas øst-vest-utstrek-
ning. Den kryssende Håkon 5.s gate 
representerer Bjørvikas østskanse, 
mens den kryssende Strandgata (ved 
Christian Frederiks plass med Paléha-
ven) representerer Bjørvikas vestskan-
se. På øst-sida av Kong Håkon 5.s gate 
starter gateløpet på nytt – som Bispe-
gata. Nå er man ikke lenger i Bjørvika, 
men i Gamlebyen. Navnet Bispegata 
refererer til middelalderens Biskopall-
menning, som fram til slutten av 
1800-tallet var avgrenset av Bjørvik-

stranda i vest og Oslo torg i øst. Ved 
torget ligger Bispeborgen (Ladegården 
med barokkhagen) og bispekirka (St. 
Hallvardsruinen), derav navnet 
Biskopallmenningen, senere Bispega-
ta.

Dronning Eufemias gate skal være 
en 43,2 m bred og 700 m lang aveny. 
Den skal i hver retning ha: Ett sykkel-
felt, ett kollektivfelt for buss, ett vanlig 
kjørefelt, og i midten en egen trikke-
trasé. Ambisjonen er at motorgående 
trafikk skal begrenses mest mulig, og 
at gaten i størst mulig grad skal kol-
lektivbetjenes av trikk. Det er vedtatt 
at det skal være trikk i Dronning Eufe-
mias gate, og Ruters plan var at byg-
gingen skulle skje i 2013. Det er imid-
lertid ikke gjort noe politisk vedtak om 
hvor Bjørvikalinjen skal videreføres 
ovenfor Dronning Eufemias gate.

Plan over Eufemiasgate
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The Iranian 
connection
Av tannlege Nils J. Jacobsen

«Al» er navnet på en smågutt som tuslet etter
meg, hans bonus-bestefar, i mange år. Med sin
mørke hud og sitt livlige ansikt vakte han alltid
interesse, og jeg hadde stor fornøyelse av å for-
klare: Hans virkelige bestefar flyktet fra Iran
med kone, sønn og datter under Irak-krigen. Det
var god grunn til å komme seg vekk. Den para-
militære Basij-militsen tvangsrekrutterte tusen-
vis av ungdommer. Forsynt med plastnøkkel til
Paradis ble de sent til fronten etter å ha lært seg
å plukke fra hverandre og sette sammen igjen
noen skarve skytevåpen, gutter som jenter. En
million av dem ligger begravet ikke langt fra
Khomeynis mausoleum utenfor Teheran.

en vesle familien endte opp som 
kvoteflytninger i Norge. Det 
klarte de ved å fortelle at de til-

hørte Bahai-religionen, forbudt og for-
fulgt i Iran. Bahai oppsto på 1800-tal-
let og bygget sin nye, universelle lov 
på «ordet» fra tidligere profeter. Det lar 
seg dårlig forene med Islam, som er 
den endelige, sanne og uforanderlige 
religionen, derfor ble bahaier gjen-
stand for massakrer i det shiamuslim-
ske Iran. Vel etablert i Norge hørte jeg 
senere aldri et ord verken om bahai 
eller islam fra den familien. De tilhørte 
ikke den typen innvandrere som for-
langer å basere sitt nye liv på akkurat 
de samme verdier som de flyktet fra. 
Datteren ble etter hvert giftet inn i min 
storfamilie, og så kom Al. Hos meg 
resulterte disse forhold i en interesse 
for Iran som ikke lot seg konkretisere 
før jeg oppdaget at vår kollega og tep-

pehandler Terje arrangerte turer dit. 
Av uklare grunner var ett av mine del-
mål å sammenlikne Khomeynis mau-
soleum med det velkjente Lincoln 
monumentet i Washington DC.

Iran, eller Persia om man vil, har 
«alt»: Fjell, høyslette, ørken og kyst 
mot Det kaspiske hav og Persiabukten, 
og landets 4 000 år gamle historie er 
vanskelig å overgå. I årenes løp ble 
dette området erobret av grekere, tyr-
kere, mongoler og arabere. Islam 
spredte seg etter Mohammeds død 
i 632. Kalenderen i Iran starter 21. 
mars 632.

Vestmaktenes interesse for Iran 
startet med oljefunn tidlig på 1900-
tallet. De sørget etter hvert for å sette 
Pahlavi-sjahene på tronen, og der ble 
de helt til den siste ble kastet ut ved 
revolusjonen i 1979. Den første gjorde 
forsøk på å få vekk fez og hijab og 

chador og restriksjoner på kontakt 
mellom kjønnene. Det kunne kanskje 
gått som i nabolandet Tyrkia, der 
Kemal Atatyrk fikk byttet ut arabisk 
skrift med latinske bokstaver. Men 
dessverre forsøkte statsministeren 
(Mossadeq) å få til mer lønnsomme 
oljeavtaler med oljeselskapene. Det 
tåltes ikke av Vesten, så han ble kastet. 
Det iranske hovedspråket farsi anven-
der derfor stadig det arabiske alfabetet 
med små modifikasjoner. For øvrig 
skal iranerne ha seg frabedt å bli for-
vekslet med arabere.

Terje fører oss først til Teheran, en 
by med 12 millioner mennesker om 
natten og 16 om dagen. Trafikken er 
eventyrlig. Tilsynelatende kaos med 
tre filer konsekvent omgjort til fem, 
men med muligheter til å gli inn i tra-
fikken fra sidegatene med millimeters 
klaring og uten bruk av horn! Jeg må 

D
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bare beundre sjåførenes ferdigheter. 
Og her slipper jeg å ergre meg over 
Asker-direktørenes el-biler, som peker 
nese av oss andre fra kollektivfeltet på 
motorveien mot Oslo!

Første opplevelse er Teppemuseet. 
Selv jeg, uten kunnskap på området, 
kan ikke unngå å bli revet med av den 
urgamle teppekulturen og av den 
avanserte arkitekturen, i sin tid initiert 
av dronning Saroya. Hvorfor tar ikke 
innvandrerne med seg håndverk av 
denne art til Norge i stedet for å selge 
kebab på alle gatehjørner?

Så til shahens palass. Det er snakk 
om den siste sjah, Muhammed Reza, 

som sto for et regime med hemmelig 
politi og undertrykkelse, legendarisk 
luksus for de få og dyp fattigdom for 
de mange. Beryktet er det overdådige 
selskapet som sjahen holdt for verdens 
koryfeer i Persepolis, oldtidsbyen som 
Alexander den Store brente. Også kong 
Olav var der. Ikke rart at folk ville ha 
revolusjon. Og, som de fleste husker, 
revolusjon fikk de. Ayatolla Khomeyni 
returnerte fra sitt eksil, fikk folkets 
støtte og gjorde Iran til en islamsk 
republikk, et teokrati der skoler og 
lover er islamisert etter Sharialovene. 
Selv ble han en helgen så god som 
noen. I ettertid er det lett å se at denne 

revolusjonen danner mønster for den 
såkalte «arabiske våren»: Ungdom 
starter demonstrasjon mot politisk 
undertrykkelse, som så overtas av isla-
mister og resulterer i et enda verre reli-
giøst/politisk regime.

Shahens palass er flott, men den 
kjempestore statuen av ham som står 
ved inngangen, er kuttet ved støvle-
kantene.

Så til en lokal flyplass for å ta oss til 
Isfahan, den gamle hovedstaden. Pas-
sasjeren på min venstre side er pratsom 
og nysgjerrig på Norge, men forstum-
mer når jeg vil inn på politiske spørs-

Persepolis ligner både på Palmyra i Syria
og på Kongenes dal i Egypt

Skolejenter utenfor Nasjonalmuseet Den skyhøye skulpturen av shahen uten for
palasset er kuttet ved støvlekantene
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mål. Han er redd for passasjeren på 
høyre side, som følger godt med uten 
å si noe. Isfahan er en storslagen gam-
mel by med parker, elver, broer, mos-
keer og bazarer. «Imam square «er 
større en Den himmelske freds plass og 
soukene rundt utrolig innholdsrike Her 
kan du få alt så nær som alkohol. Det 
vil si: med gode forbindelser og rikelig 
med penger så kan det nok ordne seg, 

men det er risikabelt. 
Min kamerat, en 
veteran fra Libanon 
med flere år bak seg 
i Saudi Arabia, er 
god til å prute. Jeg 
drikker te og nyter 
showet.

Guiden forteller 
oss at det er religi-
onsfrihet her i lan-
det. Han sier ikke 
noe om bahaier, men 
vi får med oss arme-
nernes museum og 

zoroasternes tempel. Det siste med 
innlagt foredrag av den hvitkledde 
biskopen. Jeg finner ut at det nok er 
zoroaster jeg egentlig er. Zoroastere og 
kristne har hvert sitt sete i Parlamen-
tet, men alle kandidater må godkjen-
nes av det islamske Vokterrådet, som 
sitter med bukta og begge endene i alle 
sammenhenger, også ved å peke ut 
presidentkandidater. Khomeyni var 
den første lederen av Vokterrådet etter 
revolusjonen. Basij-militsen, har etter 
hvert utviklet seg til et hemmelig 
politi, som dukker opp over alt og pas-
ser på at ikke et hårstrå stikker frem 
hos de heldekkede kvinnene. Også 
«våre» kvinner må finne seg i dette. Jeg 
syns jeg hører Al’s mor fnyse. Aldri 
verden om hun vil la seg dirigere på 
den måten! Hun vil ikke tilbake hit 
mer.

Det er meningen å fly videre til Shi-
raz. Jo visst, det er der druene stammer 
fra, men nå er det heller dårlig med 
vinproduksjonen. Flyet er innstilt, så 
vi må busse 40 mil. Det går hardt ut 
over noen av oss, så et stoppested ved 
en gammel «karavanserai», en av de 
gamle skysstasjonene som tilhørte Sil-

keveien, er kjærkomment på mange 
unevnelige vis. Men vi kommer frem 
ut på natten og er klar til ny utflukt 
neste morgen, denne gangen til ruin-
byen Persepolis. Der er kolossale kon-
gegraver uthogd i fjellveggen, det nev-
nes både Xerxes og Darios, og utsøkte 
steinrelieffer på vegger og søyler.

Persepolis minner både om Palmyra 
i Syria og Kongenes dag i Egypt. Vi 
blir overøst med informasjon, men for 
meg er kunnskapen bare på kort besøk 
i varmen. Da er det bedre tilbake i Shi-
raz etter solnedgang, der vi besøker 
byparken hvor nasjonalskalden Hafez 
hviler. Han synes å ha stor innflytelse 
den dag i dag. Iranske ungdommer 
valfarter til hans gravsted i kvelds-
mørket. På norsk foreligger en bok 
med utvalgte dikt og nydelige illustra-
sjoner: «I vinens speil». Intet alkohol-
forbud den gang, i hvert fall ikke 
innen poesien, hør bare:

Ved en feiltakelse vandret jeg bort fra 
skjenkestedets gate

Kast meg av nåde igjen inn på den 
rette veg

Tillat ikke at jeg blir lagt i jorden på 
min dødsdag

Ta meg til skjenkestedet og kast meg 
i vinkrukken

I en nærliggende landsby får vi se
hvordan garn farges. Bare naturfarger
gjelder. Ujevnheter i fargingen gir øket
liv til teppene, sier Terje. Vi får også se
hvordan en kvinne knytter tepper. Hun
sitter på gulvet mens hender og fingre
beveger seg uhyggelig fort. Det kom-
pliserte mønsteret kommer langsomt
frem. Det kan ta måneder. Vi tråkker
litt rundt i gatene og beundrer presti-
sjebygninger og små arkitektoniske
detaljer. Tilbake i Teheran blir vi gelei-
det gjennom nye basarer, museer og
parker og får besøke den lokale teppe-
grossisten der teppene blir vasket, tør-
ket og strukket. De som vil, får kjøpe
og mange gjør det.

Men kulturen kaller: Vi må innom 
Nasjonalmuseet og Juvelmuseet. Inne 
i Juvelmuseet er det mørkt og dystert, 
men uoverskuelige samlinger av gull 

og glitter, inklusiv selve Påfugltronen 
og Koh-i-nor diamanten, alt under 
sterk bevoktning. Jeg får utmattelse-
panikk og stavrer meg ut i lobbyen for 
å komme til hektene. Og fra Nasjonal-
museet husker jeg best en vrimmel av 
skolejenter i røde uniformer med 
ærbare hijab og leende, hylende, støy-
ende atferd, som blir ytterligere stimu-
lert ved synet av oss vestlige.. Kvin-
nene i vår gruppe ble særlig grundig 
gransket. En artig kontrast. Folk vi 
treffer er ellers vennlige og nysgjerrige 
på fremmede. Mannlige ungdommer 
uttrykker ett stort ønske: Å komme seg 
til USA.

Vår iranske rundtur skal avsluttes 
med et besøk i Khomeynis mausoleum 
som ligger inne på en gravlund utenfor 
byen. Gravlund er egentlig feil. Det er 
faktisk en hel by med graver og veier 
på kryss og tvers. En million falne fra 
Irakkrigen ligger her, andre grupper 
der. Her skulle nok de jordiske levnin-
ger til Al’s mor og onkel hvilt sammen 
med andre ungdommer fra Irak-kri-
gen. Ondskapsfulle meg tenker også at 
deres sjeler nå skulle ha nytt tilværel-
sen i Paradis sammen med selvmords-
bombere og andre martyrer som har 
ofret livet for en god sak. Men Al 
hadde aldri sett dagens lys.

Midt inne i denne nekropolisen tro-
ner Khomeynis voluminøse mauso-
leum med kupler og tårn. De påkostede 
bygningene er imponerende på utsi-
den, men innvendig ser det ut om en 
uferdig låvebygning, der ayatollaen 
ligger i et slags bur sammen med sin 
sønn. Onde tunger sier at sønnen ble 
drept av regimet, fordi han protesterte 
mot at faren, som ønsket å være en 
enkel mann, skulle plasseres i et mau-
soleum. Kona ligger for seg selv natur-
ligvis, utenfor buret. Folk stapper pen-
ger gjennom sprinklene som bidrag til 
å gjøre det hele ferdig. Vi forlater både 
mausoleet og Iran med hodet fullt av 
kulturelle, historiske og religiøse inn-
trykk rammet inn av en natur som kan 
måle seg meg hvilken som helst annen. 
Og sammenlikningen med Lincoln-
monumentet? Bare tøv! De to er 
inkommensurable størrelser.

Hafez er nasjonalskalden.
Her poesisamlingen «I vinens
speil»
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Lunsj i Tsjernobyl
Av tannlege Torbjørn Guldseth

Mandag 28. april 1986 arbeidet jeg som vanlig
på tannlegekontoret i Selbu. Den vinteren
hadde vi ikke hatt regn etter jul, og på formid-
dagen la jeg merke til at et lett duskregn falt ned
på plenen utenfor. Jeg husker at jeg sa til sekre-
tæren min: «Se, første regnet i år». En uke senere
fikk vi vite at det kom fra Tsjernobyl!

eaktoren kom ut av kontroll på 
lørdagen. Ni tonn med radioak-
tive stoffer ble frigitt i eksplo-

sjonen og falt ned over Ukraina og 
Hvite-Russland. Skyer med radioaktivt 
innhold drev også med vinden nord-
over og tømte seg over Skandinavia. 
Norge var det landet utenfor Sovjetu-
nionen som fikk mest nedfall, hoved-
sakelig cesium-137. Valdres ble hardt 
rammet sammen med en del trønder-
ske kommuner, deriblant Snåsa og 
Lierne.

VEIEN TIL TSJERNOBYL • I fjor høst 
var jeg i Ukraina og hadde søkt Innen-
riksdepartementet om lov til å besøke 
Tsjernobyl og reaktor 4. Hvor stor er 
risikoen undrer du? Vel, du må selv 
avgjøre om du tar sjansen. Risikoen 
blir ansett for å være minimal hvis du 
følger sikkerhetspåleggene og opphol-
det varer bare i noen timer. Radioakti-
viteten på alle overflater er skylt bort 
av nedbør gjennom årene som er gått. 
Det sies at man får i seg samme meng-
de stråling som ved en CT-undersøkel-
se. For sikkerhets skyld lånte jeg en 
Geiger-teller for å kunne måle bak-
grunnsstrålingen selv.

Mitt reisefølge besto av en ung 
dame fra Canada og en kar fra Austra-

lia. Godt å se at det fantes flere med de 
samme morbide interesser. Det er 120 
km å kjøre nordover fra Kiev. Etter 
hvert som vi nærmet oss Tsjernobyl ble 
det færre og færre biler å møte, og til 
slutt ingen. Bare forlatte landsbyer 
å kjøre gjennom. Det fins 186 av dem. 
Veien ble dårligere og dårligere etter-
som ingen har drevet vedlikehold på 
25 år.

Før Tsjernobyl må man gjennom et 
check-point for å slippe inn i det som 
kalles Sonen, en sikkerhetssone med 
radius på 30 kilometer. Her var det 
nitid kontroll av pass og papirer. Turen 
holdt på å gå i vasken for min del. 
Etter at jeg hadde søkt om innreise-
løyve fra Norge, hadde jeg fornyet pas-
set mitt. Da ble det ikke samsvar mel-
lom passnummeret og nummeret i løy-
vet. Bolsjoj problema! Slikt gir alltid 
vansker med politiet, men i et korrupt 
land er heldigvis løsningen enkel. Jeg 
ga 150 hryvnia meget diskret til politi-
mannen, og da slapp jeg inn i Sonen. 
Byen Tsjernobyl var i sin tid et regio-
nalt sentrum og ga derfor navn til 
atomkraftverket. Reaktoren ligger 
i byen Pripjat 18 km lengre nord. Her 

bodde 30.000 mennesker. Det var 
arbeiderne på verket med sine familier.

Vi kunne rusle omkring og fotogra-
fere fritt i Tsjernobyl. Forlatte bygnin-
ger og villaer med gjengrodde plener. 
I en hage var eplene fullmodne, men 
de fristet ikke. Jeg oppdaget en gam-
mel dame som satt på trappa utenfor 
huset sitt. Myndighetene ser tydeligvis 
gjennom fingrene med at eldre men-
nesker flytter tilbake. Kjøretøyer og 
redskaper brukt til å rydde vekk radio-
aktivt avfall stod der. Skogen rundt 
reaktoren ble hogd ned, lagret i store 
hauger og dekket til med jord. Så det 
var tett mellom de uhyggelige gule tre-
kantskiltene som advarte mot stråling. 
Byen huser også heltemonumentet 
over de 29 brannmennene som gikk 
inn uten verneutstyr og slukket bran-
nen i reaktoren. Alle døde etter bare 
noen uker. Monumentet har teksten 
«Til de som reddet verden». Teksten er 
veldig riktig. Hadde de ikke klart 
å slukke brannen og plutonium hadde 
blitt frigitt, ville Vest-Europa ha blitt 
ubeboelig. Tenk over det: Hele Vest-
Europa!

RestaurantR
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REAKTOR NR 4 • En merkelig opple-
velse å stå foran reaktoren som du har 
sett bilde av så mange ganger. Man 
blir ivrig etter å få tatt det obligatoris-
ke foto av seg selv med den som bak-
grunn. Been there, seen it. Det var ikke 
lov å gå nærmere enn 300 meter. Et 
par-tre politifolk fulgte med hele tiden 
og passet på at vi ikke tok bilder av re-
sten av anlegget. Reaktoren ble dekket 
av en sarkofag av bly og sement, og 

mange mennesker ofret liv og helse 
i sikringsarbeidet. Først brukte de ro-
boter til å fjerne radioaktivt materiale, 
men mekanismen fjusket på grunn av 
varmen. Sovjetregimet erstattet derfor 
maskinene med det de kalte for bio-ro-
boter, som ganske enkelt betyr solda-
ter. Soldatene var ikledd forklær av 
bly, og jobben besto av å løpe ut på ta-
ket og skyfle ned uranbiter med spade. 
Skiftet varte bare 90 sekunder før en 

ny overtok. En utrivelig jobb, og det 
var sikkert så som så med frivillighe-
ten. Sovjetstaten hadde rikelig tilgang 
på menneskemateriell så de lot gruve-
arbeidere grave en tunell under reak-
toren. I et rasende tempo gjorde de 
jobben med å støpe et sikringsfunda-
ment. Nå er det gått så lang tid siden 
ulykken at de er nødt til å bygge en ny 
sarkofag. Den vil dekke hele reaktoren 
og skal trekkes på plass etter skinner.

Sovjetmyndighetene forholdt seg 
tause mens katastrofen utfoldet seg. 
Som kjent var det svenskene som slo 
alarm og informerte verden. Seks 
dager etter eksplosjonen var det 1. mai, 
og partisjefen i Kiev lot gateparaden 
gå som normalt uten å si noe. Vinden 
hadde snudd, og det var regnvær slik 
at både deltakere og tilskuere ble 
direkte eksponert for nedfallet. Ingen 
kan si hvor mange som ble kreftsyke 
og døde etterpå. Alle dokumenter som 
kan belyse saken er forsvunnet fra 
arkivene. Denne partisjefen tok senere 
sitt eget liv.

Klasserom

Radiobilder
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NEDFALLET I NORGE • Situasjonen 
i Norge var heller ikke særlig tillitvek-
kende. Tradisjonelt ser våre myndig-
heter det som viktigst å bagatellisere 
og roe ned befolkningen ved katastro-
fer. Vi manglet et landsomfattende 
system for måling av radioaktiv strå-
ling, selv om prøvesprengningene på 
Novaja Semlja i 1960-åra hadde gitt 
forurenset melk i Finnmark.

Statens institutt for strålehygiene 
foretok målinger utenfor sine egne 
bygninger i Oslo (sic). De fant ingen 
urovekkende verdier, og mente derfor 
at reaktorulykken ikke hadde konse-
kvenser for oss. Eneste tiltaket de gjen-
nomførte var å heve tiltaksgrensen for 
matvarer fra 70 til 600 bequerell. 
Daværende helseminister Mork sa at 
«dette er slett ikke noe å bry seg om». 
Han burde selvfølgelig ha sørget for 
utdeling av jodtabletter til de som var 
blitt eksponert. Det kunne spart oss for 
mange tilfeller av kreft i skjoldbrusk-
kjertelen. Heldigvis ante Adresseavisen 
i Trondheim at noe var galt, og fikk 
fagfolk fra NTH til å kartlegge nedfal-
let. De fant høye becquerellverdier 
i innlandsfisk, rein og sau, og Frostas 
salatavling måtte kasseres den våren. 
I Sverige antar man at 850 svensker 
har fått kreft som følge av ulykken. 
Norge har ikke gjort noe estimat.

VANDRING I PRIPJAT • To døgn etter 
eksplosjonen ble Pripjats befolkning 
på 30000 evakuert. De fikk to timers 
varsel og bare lov til å ta med seg pri-
vate papirer. Beskjeden var at det var 
bare midlertidig flytting og at de snart 
kunne komme hjem igjen.

Å gå omkring i den forlatte byen er 
en selsom opplevelse. Byen ble i sin tid 
bygget i et skogsområde, og nå holder 
skogen på å ta over på nytt. Alle byg-
ningene står til forfalls så trær og bus-
ker vokser opp gjennom hull i asfalten. 
Lenin- gaten er helt gjengrodd så du 
skjønner ikke at det har vært gate en 
gang. Tause bygninger som kulturpa-
lasset, hotellet, svømmehallen super-
markedet, sykehuset, fornøyelsespar-
ken med pariserhjul og forlatte radio-
biler. Skolebygningen der barnas 

bøker, penner og atlaser ligger igjen. 
Sterkest inntrykk er å se at alt sammen 
er plyndret og ramponert. Ikke nok 
med at alt av verdi er stjålet, men glass 
og vinduer er knust og inventaret van-
dalisert.

Et annet fenomen er at dyrebestan-
den har tatt seg kraftig opp, og vi 
kunne se sportegn etter villsvin over-
alt. I Hvite-Russland har de latt dyreli-
vet utvikle seg fritt i det kontaminerte 
området, så det er blitt til en gedigen 
dyrepark. Jeg brukte Geiger-telleren 
flittig i Pripjat. Det største utslaget fikk 
jeg på planter som hadde vokst gjen-
nom asfalten. Det var på 12,4 millisie-
vert.

LUNSJ I STOLOVA • Vel tilbake til 
Tsjernobyl fikk tilbud om å overnatte 
der, men det fristet ikke noe særlig. Vi 
takket derimot ja til å spise lunsj. Til 
min store overraskelse ble den servert 
i en autentisk sovjetisk stolova, som 
betyr kantine. Det var en morsom opp-
levelse å få oppleve det gamle sovje-
tiske kjøkken igjen. Svart brød, pote-
ter, rødbeter, kål og løk er basisvarene. 
Enkel bondekost og svært mye fett på 

grunn av de kalde vintre. Først fikk vi 
servert den tradisjonelle rødbetsuppen. 
Deretter sopp, feite pølser og kokt 
flesk. Dessert har de ingen tradisjon 
for. Den canadiske damen turte ikke 
spise annet enn brød, mens australie-
ren og jeg riktig koste oss med det 
kraftige måltidet. Vi visste at maten 
var hentet utenfor Sonen. For sikker-
hets skyld avsluttet vi måltidet med et 
stort glass vodka i tilfelle vi hadde fått 
i oss noen «bekkereller».

Før vi kunne forlate Sonen, måtte vi 
gå gjennom et måleapparat og sjekke 
nivået på kroppens -stråling. Et spen-
nende øyeblikk. Vakten fortalte at en 
gang hadde alarmen gått. Det var en 
hollandsk fotograf som toskete nok 
hadde vandret omkring i skogen rundt 
byen. Et besøk i Pripjat med de forlatte 
lekeplasser og tomme bygninger er 
nok en av verdens mest sære turer. 
Å ha sett åstedet for en apokalypse 
gjør et sterkt inntrykk. Opplevelsen 
føles trist og ubehagelig. Du griper deg 
selv i å tenke Hva i all verden gjør jeg 
her? Jeg drar helt sikkert ikke tilbake.

Naturen tar tilbake
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Bataljon 99 – 
satt opp uten tannlege
Av tannlege Johnny Grøthe

Lite kjent og derfor noe under-kommunisert er
historien om Bataljon 99 som er det norske nav-
net på 99th Infantry Battalion (Separate), en
amerikansk militær avdeling under den andre
verdenskrigen og som besto av innvandringssø-
kende nordmenn og første og andre generasjons
norske innvandrere til USA; ordet «separate»
betyr at avdelingen ikke var tilknyttet noe spe-
sielt regiment, men var disponibel der det var
behov.

tter angrepet på Pearl Harbor 
i desember 1941 vurderte det 
amerikanske War Department 

om og hvordan det amerikanske mili-
tæret kunne bruke de mange utenland-
ske statsborgere (deriblant strandede 
sjømenn) og to-språklige første og 
andre generasjons innvandrere fra 
tysk-okkuperte områder og som befant 
seg i USA.

NORSK BATALJON OPPRETTET
FØRST • Etter noen innsigelser be-
sluttet myndighetene å sette opp slike 
enheter fra visse etniske grupper; 
utenom de med tilknytting til Norge 
ble det opprettet avdelinger med bak-
grunn fra Filippinene, Japan, Hellas og 
Østerrike. Bataljon 99, den norske, var 
den som først ble etablert, den ble satt 
opp 19. juli 1942 i Camp Ripley i Min-
nesota og var opprinnelig tiltenkt opp-
drag under en alliert invasjon av det 
tysk-okkuperte Norge, derfor var det 
av betydning at mannskapene kunne 
snakke og forstå norsk. De som ikke 
hadde fått amerikansk statsborger-
skap, fikk dette da de ble tatt inn i ba-
taljonen.

Bataljonen gjennomgikk (sammen 
med 10th Mountain Division) den mest 
intensive fjell- og vintertrening noen 
amerikansk avdeling har fått nettopp 
med tanke på en mulig invasjon av 
Norge. Denne treningen foregikk ved 
Camp Hale i Colorado, og denne avan-
serte treningen gjorde at avdelingen 
ofte ble satt inn for å ta på seg oppdrag 
og utføre operasjoner utover det nor-
male.

Frivillige fra bataljonen, 80 menige 
og 12 offiserer, ble trent i spesialopp-
drag og underlagt OSS (Office of Stra-
tegic Services, forløperen til CIA) og 
gitt betegnelsen NORSOG (Norwegian 
Special Operations Group). Denne 
enheten ble i mars 1945 sluppet i fall-
skjerm for å utføre sabotasjeoppdrag 
mot jernbanen i Nord-Trøndelag og 
Nordland under navnet «Operasjon 
RYPE».

Bataljon 99 ble i mesteparten av 
tiden ledet av Harold D. Hansen. Han 
var kaptein da avdelingen ble oppret-
tet, ble forfremmet til major, og da 
avdelingens sjef senere ble såret, ble 
Hansen sjef og gitt graden oberst.

TRENING I ENGLAND • Selv om ba-
taljonen var en liten enhet, ble den 
grunnet sin status vist spesiell opp-
merksomhet. Den ble inspisert av pre-
sident Roosewelt, og dens oppgaver 
ble diskutert på en konferanse mellom 
den britiske statsminister Winston 
Churchill og general Eisenhower. Ba-
taljonen ble forutsatt å danne sikker-
hetsstyrken for den norske kongefami-
lien og regjeringen i en eventuell 
kamp for Norge i senere stadier av kri-
gen.

Bataljon 99 besto opprinnelig av 
931 mann. Den ble senere utvidet til 
å omfatte en full bataljon på 1000 
mann. Da var bataljonens tannlege – 
av en uforklarlig årsak – tatt ut av 
mannskapslisten. Dette protesterte den 
oppsatte tannlegen, kaptein Gustav 
Svendsen, på. Han fikk hjelp av den 
norskættede senatoren fra Minnesota 
og også av en kongressmann fra Min-
nesota. De hevdet at når bataljonen var 
en separat enhet måtte den også 
bemannes med en tannlege, noe som 
var standard i en bataljonsoppsetting, 
og de truet med at støtten til bataljo-
nen ville komme til å lide når støtten 
til den skulle vurderes hvis ikke tann-
legen kom med. Resultatet ble at tann-
legen kom med, og dermed kom batal-
jonen – litt uvanlig – til å bestå av 
1001 mann, den største bataljonen 
i US Army. Bataljonen var nå allerede 
blitt overført til Skottland med en 
gammel bananbåt, S/S Mexico, og 
tannlegen ble fløyet over etterpå.

Treningen i England var intens og 
hard, ofte i vanskelig terreng og under 
ekstreme forhold som skulle gi inn-
trykk av å etterlikne forhold som ville 
kunne oppstå i krig. NORSOG-gruppen 
ble skilt ut fra resten av bataljonen og 
trent separat.

I midten av januar 1944 ble bataljo-
nen forflyttet til Wales hvor den ble 
forlagt i ti Nissen-hytter på eiendom-
men som omringet det gamle roman-
tiske slottet Glenusk Castle. Offiserene 
og kontorpersonalet bodde på selve 
slottet. Nærmeste by var Crickhowell, 
og i nærheten lå også den pittoreske 
byen Abergavenny, en småby med en 

Bataljonen i marsj mot Slottet

E
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befolkning på om lag 4000, i en vakker 
dal.

DEL AV DEN ALLIERTE
INVASJONEN • Bataljonen kom aldri 
i kamp i Norge, men den ble om kvel-
den 22. juni 1944 – noen dager etter 
selve starten på invasjonen – en del av 
den allierte invasjonen på det euro-
peiske fastland da den ble satt i land 
på det som ble kalt Omaha Beach. Som 
den «separate» bataljon den var, tilhør-
te den ikke noe spesielt regiment, men 
ble stadig attasjert forskjellige avde-
lingers styrker etter behov. Fra sep-
tember 1944 opererte bataljonen i Bel-
gia. Julen 1944 var bataljonen invol-
vert i Ardenneroffensiven der 160 000 
liv gikk tapt.

Etter et par uheldige episoder ble det 
bestemt at det ikke skulle snakkes 
norsk, men engelsk i bataljonen nå for 
å unngå misforståelser og feiltolknin-
ger med et «fremmed» språk i bruk – 
kanskje også for ikke å bli misoppfat-
tet for at det var tysk som ble snakket.

NORSOG-gruppen opererte separat 
og ble sluppet ut i fallskjerm bak fien-
dens linjer. Bataljonen hadde totalt 
101 dager i kamp. Tapstallene var 52 
falne i kamp med fienden, 207 sårede 
og 6 savnet i kamp.

I januar 1945 sluttet Bataljon 99 seg 
til 474th Regiment (Separate) i Barne-
ville-sur-Mer. Dette regimentet hadde 
som formål å forberede seg på en 
mulig invasjon av Norge etter planleg-
gingsalternativet om en mulig delvis 
tysk tilbaketrekning fra Norge. På 
dette tidspunktet hadde de tyske styr-
kene i Norge evakuert og brent Finn-
mark og trukket seg tilbake bak Lyn-
gen-linjen. Det var et tenkt scenario at 
tyskerne måtte trekke seg tilbake sør 
for Dovre, og at det kunne bli aktuelt 
å etablere den norske regjeringen mid-
lertidig i Trondheim.

Den 2. april 1945 forflyttet regimen-
tet seg til Aachen i Tyskland. Bataljon 
99s oppgaver fram til 11. mai besto 
hovedsakelig i patruljering og ned-
kjemping av lommer med fortsatt tysk 
motstand. I april var styrken ansvarlig 
for transporten av naziskatter som ble 

funnet i Merkers-gruvene; det var 
valuta, gullbarrer og -mynter, bager 
med sølv, platinum, smykker og kunst-
skatter, alt ble flyttet til et sikkert sted 
i Frankfurtområdet.

TIL NORGE – ENDELIG • Den 30. mai 
1945 ble Bataljon 99 sammen med ele-
menter fra 474th Regiment innskipet 
i Le Havre med kurs for Norge. Mann-
skapene hadde fått utdelt splitter nye 
uniformer med bataljonens avdelings-
merke med vikingskipsmotiv på høyre 
skulder og 474-regimentets merke på 
venstre skulder. Deler av styrken gikk 
i land i Drammen, mens hovedstyrken 
og Bataljon 99 kom til Oslo i land-
gangsfartøyer og med utstyr som blant 
annet jeeper og M8 Greyhound strids-
vogner den 5. juni. Styrken ble inn-
kvartert i to-etasjers tidligere tysker-
brakker på Smestad i det som ble kalt 
Camp Smestad.

Den 7. juni var en enhet fra Bataljon 
99 æresvakt ved kong Haakon VIIs 
hjemkomst. Kongen hadde spesielt 
bedt om dette, og enheten sto oppstilt 
på kongens høyre side idet han steg 
i land på Honnørbryggen i Oslo. 
Resten av bataljonen dannet vakt-
styrke på ruten opp til Slottet. Oppga-
ven til bataljonen under oppholdet 
i Norge besto ellers i vakthold og 
å hjelpe til med å avvæpne og uttran-
sportere tyskerne. Ellers hadde bataljo-
nen flere vellykkete og populære para-
der gjennom gatene i Oslo.

«FERIE» I NORGE – OG RETUR TIL
USA • Etter nesten et helt år på slag-
markene i Europa med erfaringer fra 
krigens grusomheter inn på livet, ble 
oppholdet i Norge på mange måter en 
velfortjent «ferie». De fleste av soldate-
ne hadde aldri vært i Norge før, og de 
nøt livet og den nyvunne europeiske 
friheten. De var svært populære blant 
den norske befolkningen, og det ga 
dem rik anledning til å sosialisere seg 
og opprette nye vennskap. Mange av 
soldatene forelsket seg i en norsk jen-
te, og noen få ekteskap ble også inn-
gått.

Før avreisen fra Norge gjennomførte 
styrkene en siste parade gjennom Oslos 
gater fra Rådhuset til Slottet hvor kong 
Haakon ble overrakt 474-regimentets 
fane. To bataljoner fra regimentet ble 
skipet ut fra Oslo den 15. oktober. Den 
17. oktober 1945 forlot Bataljon 99 
som de siste av de amerikanske styr-
kene Oslo med S/S Bienville, da var det 
også noen norske ektefeller og forlove-
der med. Skipet ankom Boston den 1. 
november, og Bataljon 99 ble da offi-
sielt oppløst. Bataljon 99 hadde vært 
hjemme i Norge; nå var den hjemme 
i Amerika.

DELTAKERMEDALJEN • Den 11. ja-
nuar 2011 ble det offisielt godkjent at 
gjenlevende veteraner fra Bataljon 99 
skulle få tildelt den 
norske deltakerme-
daljen. Den ble den 
28. mai 2011 tildelt 
av forsvarssjefen, 
general Harald Sun-
de, under en offisi-
ell seremoni ved 
residensen til den 
norske ambassa-
døren i Washing-
ton DC.

Gjenlevende mannskaper fra Bataljon 99 fikk i 2011
tildelt den norske deltakermedaljen utenfor den norske
ambassadørresidensen i USA av forsvarssjefen, general
Harald Sunde

Bataljonsmedalje:
Medalje for deltakelse
i Bataljon 99
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Farvel til ein Oslo-praksis
Tannlege Helge Årøen (Oslokullet, 1963)

Ja.
Det var det.

Eg stengjer sakte døra.
No har eg trekt mi siste visdomstann.
Her har eg møtt så mange rare vans-
kar.
Eg prøvde då å hjelpe
det eg vann.

Eg fylte fyrste tann i nittenseksti.
Eg minnast stunda som var det i dag.
Eg hugsar frøken Berg i rutet kjole.
Så tillitsfull og grei.
Vi var på lag.

Så måtte mine eigne tenner vølast.
Eg fekk inn berre gull og det var bra.
For gullet vil visst fylgje meg i grava.
Eg fekk nok alt det beste
som dei sa.

Eg hadde gode år i Groruddalen.
Eg bygde opp ein praksis
tann for tann.
Og det var bra å «bu» i
Geitmyrsvegen,
og kjenne gleda over det
ein fagmann kan.

Men tida går
og livet vart så stutt.

Eg skulle helst ha samla solskinsdagar
og arbeidt i ein praksis
utan slutt.

Bjørn, Finland. Foto: Tor Arne Vinje
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Tar bilder for hele verden

Tannlege Espen Mortensen tar spektakulære
naturbilder som blir brukt i en verdensomspen-
nende reklamekampanje. – Det er fantastisk for
meg å jobbe proft som fotograf, sier han.

Lofoten stiger fjellene rett opp fra 
havet.

– Rått og mektig. Naturen i Lofo-
ten kan nesten ta pusten fra deg, sier 
Mortensen. Han er tannlege på Tann-
torget i Svolvær og kombinerer tann-
legeriet med profesjonell fotojobbing.

En av de mest spesielle fotojobber 
som han har gjort, var for tyske Sym-
patex, et verdensomspennende selskap 
som driver med membranteknologi for 
fjellsko og mye annet. Sjefen i Sympa-
tex var til stede under ekstremsport-
arrangementet Free Ride i Lofoten, og 

der var Mortensen sjeffotograf. Bil-
dene og naturen falt i smak.

– En dag, noen måneder etter arran-
gementet, fikk jeg en epost fra Tyskland 
der det stod at Sympatex hadde bestemt 
seg for at naturen i Lofoten skulle være 
bakgrunnen i deres neste verdensom-
spennende reklamekampanje. Jeg ble 
innleid som fotograf, før de bestilte 
reklamebyrået som jeg skulle arbeide 
sammen med. Reklamebyrået ble 
bekymret da de hørte at en tannlege 
skulle være kampanjefotograf for en så 
stor jobb, sier Mortensen. Reklamekam-
panjen kostet 200 000 euro…

Han jobbet med kampanjen en uke 
om vinteren, og en uke om sommeren, 
og tok til sammen 20 000 bilder i Lofo-
ten. Han arbeidet som fotograf 
sammen med reklameteamet som blant 
annet besto av modeller og en art 

director som styrte Mortensens foto-
jobbing svært detaljert. Mortensen fikk 
10 tettskrevne A4-sider med forklarin-
ger på hvordan bildene skulle tas. 
Ingenting skulle foregå tilfeldig.

TÅKEHAV • Den uken Mortensen job-
bet med bildene om vinteren, lå Lofoten 
i tåkehavet hele tiden, slik at han ikke 
fikk tatt bildene med den prektige natu-
ren som bakgrunn. Det ble stress. 
Teamet reiste til Tyskland igjen. Men 
Mortensen leide inn noen modeller, 
noen uker senere, for en dags fotojobb 
før han tok påskeferie. Da falt alt på 
plass i finværet. Og bildene kan man se 
i Sympatex-kampanjer over hele Euro-
pa, Amerika og Asia. De er brukt i tryk-
te magasiner, plakater, på internett og 
mye annen form for reklame. Kampan-
jen ruller fortsatt rundt om i verden.

I

Et av de spektakulære bildene til den verdensomspennende
reklamekampanjen for Sympatex.
Foto: Espen Mortensen.
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Et av bildene fra denne foto-shooten 
ble trykket på et kjempestort reklame-
banner som ble brukt under Ispo-
messa, en produktmesse for ski, telt og 
annet fjellutstyr i München. Banneret 
var fem ganger femten meter stort. 
Tøft. Noen av de tøffeste bildene til 
Espen Mortensen kan du se på 
www.sympatex.com, alle bildene som 
ruller på førstesiden er hans.

– Hvordan opplever du å ha levert 
reklamebilder til en så stor kampanje?

– Utrolig tilfredsstillende. Det var 
mye press. Og en dyr kampanje. Det 
morsomste er at bildene jeg tok ut fra 
mine egne ideer ble brukt, ikke de som 
var detaljert planlagt av reklamebyrået 
på forhånd. Jeg fikk min signatur på 
bildene, sier Mortensen.

– Det var fantastisk å arbeide med 
foto på et slikt nivå og spennende 
å jobbe sammen med så proffe folk 
med høye krav til resultatet. Dette er 
folk som for eksempel arbeider i studio 
i Tyskland der en modell koster 60 000 
kroner om dagen.

Mortensen er nøye med å påpeke at 
det finnes mange gode fotografer 
i Norge, og at han ikke er spesiell 
i denne sammenhengen. Men han har 
funnet sin egen stil, sin signatur på 
aktivitetsbildene. Andre tar bilder på 
en annen måte.

HOTELL OG KRAFTSELSKAP • Thon-
hotellet i Svolvær har mange flotte, 
store bilder på veggen inne i hotellet, 
signert Espen Mortensen. Lofot-kraft 
bruker bilder han har tatt på sine nett-

sider. Salt.nu er et spesielt innovativt 
selskap som i likhet med mange andre 
også bruker ham som fotograf.

– Det spennende med å jobbe for 
bedrifter på denne måten, er å være 
med og skape en visuell profil sammen 
med grafisk designer og kunden.

– Jeg har en stor fordel som bor på 
en utrolig kul plass, Lofoten. Og her er 
jeg lommekjent i et område med utal-
lige fotomuligheter. Lofoten er en av 
verdens beste locations for reklame-
team som tar bilder innen livsstil, ski, 
klær, opplevelser. Hvert år kommer det 
store reklameteam til Lofoten for 
å gjøre jobber.

Med Norskehavet på utsiden og 
Vestfjorden på innsiden, ligger Lofoten 
nærmest ute i havet. Det gir mye skif-
tende vær.

Bildet av kona og et av deres barn, fotografert i Lofoten. Bildet er brukt i store reklamekampanjer.
Foto: Espen Mortensen.
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– Her i Lofoten har vi et spesielt lys 
som endrer seg raskt. Vi kan ha fire 
årstider på en dag. Og vi får spesielle 
pastellfarger – for eksempel lilla, rosa 
og blått – når sola er borte på vinters-
tid, sier han.

MER ENN VAKKERT • Espen Morten-
sen har med seg fotoapparatet nær-
mest uansett hvor han ferdes. Slik var 
det også da han som redningsmann 
var med på en øvelse på fjellet Presten 
i Lofoten. Han satt på ei fjellhylle og 
ventet på at helikopteret skulle hente 
ham. Ventetiden benyttet han til å fo-
tografere naturen. I stedet for å ta et 
vanlig naturbilde, så vendte han denne 
gang kameraet nesten rett ned mot 
sjøen.

– Motivet er vakkert. Og jeg har 
fotografert fra dette stedet mange gan-
ger. Plutselig kom det en ørn flyvende. 
Det er ørnen som får bildet til å bli mer 
enn vakkert. Med ørnen blir bildet spe-
sielt. Det vanskeligste med å ta bilder 
er ikke det tekniske, det har jeg i fin-
grene, men det å finne rett vinkel, rette 
tidspunktet for å ta bildet og det rik-
tige uttrykket i motivet. Jo mer erfa-
ring man har, desto mer ‘flaks’ får 

man. Det handler på en måte om å se 
situasjonene før de skjer.

– Hvordan opplevde du å ta blink-
skuddet med ørnen?

– Jeg så bare i søkeren. Og tenkte at 
dette kunne bli et skikkelig bra bilde. 
Da jeg så hvor vellykket det ble, fikk 
jeg frysninger. Greier jeg å ta to gode 
bilder i løpet av ett år, så er jeg for-
nøyd. Bildet med ørnen var et av de to, 
det året.

En annen gang fotograferte han sin 
kone, Cathrine da hun løp foran et av 
deres barn på en strand i Lofoten. 
Kommunikasjonen mellom mor og 
barn ble helt spesiell i retning horison-
ten. Bildet ble brukt i en stor reklame-
kampanje da høgskolen i Bodø ble 
universitet. Cathrine er for øvrig også 
tannlege på Tanntorget i Svolvær.

Espen Mortensen har levert bilder til 
mange andre, blant dem er Visitnor-
way, som har reklamert for Norge med 
Lofoten-bildene hans. Folkeaksjonen 
mot oljeboring i Lofoten bruker også 
bilder han har tatt.

– Jeg mener tannleger er de eneste 
som bør få lov til å bore i Lofoten!

– Hvordan er det å ha to jobber, med 
andre ord å være både tannlege og 
fotograf?

– Som tannlege føler jeg meg privi-
legert, det er en kjempespennende 
jobb, utfordrende og alltid noe nytt 
å lære. Fotografering er kreativt på en 
annen måte.

Jeg trives veldig godt med begge 
jobbene.

– Jeg er opptatt av å verne om fami-
lielivet. Derfor har jeg profesjonalisert 
fotojobbingen min til dagtid. Mine 
foto-oppdragsgivere kjøper meg ut fra 
tannklinikken, sier Espen Mortensen.

– Har du noen fototips?
– Ta mange bilder. Lær deg å se når 

det kan bli gode bilder før du tar opp 
kameraet. Mange bruker automatik-
ken, enten de har et speilrefleks 
kamera til 15 000 kroner eller et rime-
lig kompaktkamera. Det gir OK bilder. 
Men blinkskuddene får du når du har 
lært deg å stille inn fotoapparatet 
manuelt, sier Mortensen.

Han gir et eksempel: Tar du bilder av 
ungene dine julaften, på automatikk, 
risikerer du at blitsen blir så kraftig at 
barnet blir nesten hvitt i ansiktet, mens 
bakgrunnen blir helt mørk. Riktig bruk 
av blits og godt innstilt kamera, ville 
gitt fine lystoner i ansiktet og fått med 
folkene som sitter i bakgrunnen.

– Men på dagtid er det ofte fint lys, 
og man kan lykkes med å ta et OK 
bilde ute med automatikk?

– Jeg synes det er best å ta bilder 
utendørs om morgenen eller kvelden, 
når lyset er i endring. Da får jeg det 
magiske lyset, sier han.

– Hva er drivkraften din for å ta bil-
der?

– Jeg vil formidle opplevelser. 
I begynnelsen var drivkraften å for-
midle mine egne opplevelser og mine 
venners opplevelser, etter hvert ble det 
også profesjonell jobbing. Om folk 
sier: Oj, i det bildet var det god stem-
ning. Eller: Wow! Det var et flott sted, 
så har jeg oppnådd mye, sier Espen 
Mortensen, som alltid er på utkikk 
etter nye blinkskudd.

Harald Vingelsgaard

Bildet er tatt fra fjellet Presten i Lofoten, og legg merke til ørnen. Foto: Espen Mortensen. (Bildet er også
brukt i Tidendes sommernummer i 2010)

488-490_Tar bilder for hele verden.fm Page 490 Tuesday, May 27, 2014 10:58 AM



Klorheksidin med GOD SMAK, for alle behov!

GUM® Paroex CHX MUNNVANN & TANNKREM 
er godkjent for bruk og videresalg fra klinikk.

INTENSIV KORTTIDSBRUK
0,12% CHX + CPC MUNNVANN

Motvirker tannkjøttsproblemer 
Reduserer bakterier og styrker tannkjøttet 
Reduserer plakkdannelse 
9 av 10 mener at GUM® Paroex smaker bedre*

•
•
•
•

* Data on file

•
•
•
•
•
•

DAGLIG FOREBYGGENDE PLEIE 
0,06% CHX + CPC TANNKREM m. Fluor

Lav dose av klorheksidin
Reduserer blødende tannkjøtt 
Motvirker plakkdannelse og sensibelt tannkjøtt 
Holder tennene sterke og friske
Inneholder 1450 ppm fluor
For pasienter som trenger mer enn en vanlig 
tannkrem

d
a
g

lig bruk d

a
g

l
ig

 b
r

u
k daglig

 b
r

u
k

daglig bruk

Tidende Paroex x 2 MAJ 2014.indd   1 2014-05-09   12:33



492 DEN NORSKE TANNLEGEFOREN INGS TIDENDE 2014; 124 NR 6

Ildsjel i eldorado 
for klatring

Tannlege Cathrine Mortensen er en ildsjel for
klatresporten i Lofoten, et eldorado for klatring.
Hun er både instruktør for barneklatring og en
aktiv klatrer selv.

– Jeg liker klatring veldig godt, fordi 
det er utfordrende både mentalt og 
fysisk. Fysisk fordi det er en fordel 
å være sterk, smidig og spenstig. Men-
talt fordi man må være konsentrert, 
sier hun, og snakker om risikoen for 
å falle, men uansett klatres det alltid 
med tau som sikring.

– Klatring er gøy. På jobben som 
tannlege er det mange problemstillin-
ger som man må ta stilling til hver dag. 
Med en hobby som klatring, får jeg 
utfordringer, og kobler fullstendig av, 
sier hun.

Klatring er en fin sport for å fore-
bygge belastningsskader.

– Tannlegekroppen sitter fem dager 
i uka på jobb. Når jeg klatrer føler jeg 
at jeg får både manuellterapi og fysio-
terapi samtidig, som en naturlig følge 
av treningen. Klatring er veldig fint for 
å forebygge stivhet i nakken og skul-

drene. Og så er det veldig sosialt. Hver 
torsdag har vi jenteklatring. Å være på 
jenteklatring er balsam for sjela, sier 
hun.

Klatring gjør med andre ord godt 
både for kropp og sjel.

SPEKTAKULÆRT • Selv om Cathrine 
Mortensen klatrer lite utendørs, har 
hun hatt noen spektakulære opplevel-
ser som klatrer i fjellene i Lofoten. En 
gang klatret hun i sju timer på Presten 
ved Henningsvær. Et fjell med fantas-
tisk utsikt.

Her er den store klatreveggen i Kong Øysteins Hall. Legge merke til klatrerne oppe på veggen. Foto: Espen Mortensen.
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– Når jeg henger i fjellveggen der, 
kan jeg se rett ned i havet. Det var en 
tur sammen med en erfaren utendørs-
klatrer. Jeg klatret etter ham, og vi 
hadde ti standplasser underveis på den 
turen. Vi brukte et 60 meters tau og 
klatret mellom 30 og 50 meter fra 
standplass til standplass.

– Etter en slik tur, kan jeg forstå kla-
trere som sier innendørs klatring er 
plastikk-klatring. Turen på Presten var 
på en varm sommerdag, til og med 
berget i fjellet var varmt. Og da kunne 
jeg klatre i bare T-skjorte – i Lofoten. 
Fantastisk. Den fineste klatreopplevel-
sen jeg har hatt. En drømmetur.

MOR OG BARNA • Cathrine Morten-
sen er mor til Mathilde (9) og Mathias 
(5). Og hun er instruktør for barne-
gruppene i Lofoten Tindeklubb på ste-
det Vågan hvor hun bor. Der har klub-
ben en stor klatrevegg i Kong Øysteins 
Hall, et topp treningsanlegg. Begge 
ungene er med og klatrer i veggen 
innendørs.

– Jeg er mest engasjert i barneklat-
ringa, der vi har tre grupper med plass 
til 12 unger i hver gruppe.

Lofoten Tindeklubb har om lag 100 
medlemmer. En populær klubb.

Noe av det mest spesielle med kla-
tresporten innendørs, sammenlignet 
med annen sport, er at alle ungene kla-
trer sammen med mor eller far. En av 
foreldrene står på gulvet og sikrer med 
tauet, når barna klatrer i veggen. Cath-
rine Mortensen instruerer.

– Hvordan er miljøet i klubben?
– Veldig, veldig bra. Med barneklat-

ringa kommer jeg nært inn på forel-
drene, jeg blir godt kjent med mange. 
Foreldrene er trofaste og ivrige klatre-
entusiaster. Når vi sier det blir ferie, 
synes foreldrene og barna at det er vel-
dig synd, fordi klatringa er noe de gle-
der seg til å være med på gang etter 
gang.

Cathrine Mortensen ser hvor lett 
ungene takler klatreveggen.

– For unger er klatring naturlig. Jeg 
har til gode å se den som ikke får dette 
til. Jentene bruker nærmest automatisk 
sin smidighet til å komme opp til top-

pen av klatreveggen. Mens guttene er 
sterkere, og heiser seg mer opp med 
armene og overkroppen. Jentene er 
flinkere teknisk. I klatring er det om 
å gjøre å kombinere god teknikk med 
styrke og spenst.

BYGDE VEGG • For noen år siden 
manglet Lofoten innendørs klatrevegg. 
Cathrine Mortensen og noen andre ild-
sjeler satte i gang et stort prosjekt og 
fikk bygd klatreveggen som koset 1,2 
millioner kroner.

Det ble svært mye papirarbeid med 
prosjektet. Byråkrati. Godkjenning fra 
kommunen. Søknader om tippemidler. 
Og innsamling av penger fra nærings-
livet.

Dugnadsånden er svært god i Lofo-
ten. Mange gjorde mye for å få på 
plass klatreveggen. Ikke bare med 
papirarbeid, men også med å male 
veggen, feste på plass bolter, skru kla-
tretak og mye annet.

Klatrerne kan velge forskjellig van-
skelighetsgrad, og veggen har over-
heng, nærmest som et tak på toppen, 
slik at det skal bli ekstra utfordrende 
å klatre der.

I Lofoten kan det være mye dårlig 
vær, spesielt om høsten. Mørketida 
gjør det ikke lettere. Derfor er det nyt-
tig med en klatrevegg hvor man kan 
drive klatresport hele året innendørs.

KLINIKKEN • Cathrine Mortensen 
driver klinikken Tanntorget i Svolvær 
sentrum, sammen med sin mann og 
tannlege Espen Mortensen og tannlege 
Gunnhild Johansen.

Tanntorget holder til i andre etasje 
i et stort bygg som de selv eier. Første 
etasje leies ut til Sparebank1. I tredje 
etasje er det både leger og fysiotera-
peuter.

Tanntorget har tatt med alle ansatte 
på teambuilding i Kong Øysteins Hall. 
Alle klatret i klatreveggen. Moro.

Cathrine er fra Harstad, Espen fra 
Bodø.

– Etter at jeg og Espen ble ferdig 
utdannet tannleger i Bergen, flyttet vi 
til Lofoten, fordi det er fantastiske 

muligheter til både klatring og skigå-
ing her, sier Cathrine.

– Jeg føler meg heldig som har fun-
net en hobby som jeg trives så godt 
med. Klatring anbefales! sier tannlege 
og klatreentusiast Cathrine Mortensen.

Harald Vingelsgaard

Cathrine Mortensen ved klatreveggen.
Foto: Espen Mortensen.
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Bunad, dramatikk og pensjon

Tannlege Bjørg Figenschou (74) pensjonerte seg
i juni i 2013. – Det ble forferdelig kjedelig, sier
hun. Kjedsomheten blåste bort i hennes drøm-
mebil, en gammel VW kabriolet, på vei til ny
jobb.

Vi møter den blide, glade og fargerike 
Bjørg Figenschou hjemme på Røros, 
hvor hun bor i et hus som ble bygget 
på 1700-tallet. Huset er fredet, slik hele 
sentrum av Røros er som verdensarv-
sted. Hun kan se bort til slagghaugene 
som vitner om gruvedriften i Bergsta-
den Røros gjennom flere hundre år. 
Men Bjørg Figenschou har ikke boret 
i annet enn tenner opp gjennom årene.

– Denne blir fin! Inne i stua sitter 
hun og monterer en Innherredsbunad. 
En lidenskap. En tidkrevende hobby til 
glede for hennes barn og barnebarn. 
Mens hun syr mimrer hun om drama-
tikken fra gamledager, spesielt da hun 
begynte å arbeide som tannlege i Oslo 
etter at hun var ferdig utdannet ved 
Tannlegehøgskolen, som Institutt for 
klinisk odontologi het den gang da. 
Året var 1964. Hun fikk sin første jobb 
som tannlege i skoletannpleien og 
tjente 19 kroner og 10 øre i timen.

– En dårlig betalt jobb. Og det var 
forferdelig kjedelig. Vi som arbeidet 
der, gjorde så lite som mulig og satt og 
strikket på jobben! Sier Bjørg Figen-
schou.

– Nå tuller du?
– Nei, dette er sant, understreker 

hun over sybordet.
Verre var det at utstyret i klinikken 

den gang ikke holdt vann.
– Vi hadde ikke vannbor. Vi sprutet 

vann i munnen på pasientene med 
klysterballong!

HÅNDJERN I KLINIKKEN • Toppen 
av drama fikk hun som tannlege på 
tannlegevakta, hvor hun arbeidet hver 
fredag, i tillegg til jobben i den offent-
lige tannklinikken. Fangene i Bots-
fengselet i Oslo, de verste kriminelle 
i hele landet, fikk høre at det var en at-
traktiv «pike», som de sa den gang, på 
tannlegevakta fredager. Alle ville dit. 
Fangene fikk plutselig tannpine hver 
fredag…

Og inn i klinikken kom fangene 
i flokk med følge.

– En fangevokter gikk alltid foran. 
Bak ham gikk fangene med fotlenker, 
og det raslet og ramlet fælt på vente-
værelset da følget fra Botsfengselet 
kom.

De farligste fangene ble festet til 
tannlegestolen med håndjern til armle-
nene og fotlenker til fotbrettet. Bjørg 
Figenschou opplevde ingen dramatikk 
utover dette.

– Jeg synes det var kjempeartig 
å jobbe på tannlegevakta. Der fikk vi 
opp farten, i motsetning til jobben 
i den offentlige tannklinikken. En 
langfredag i påska, arbeidet jeg og en 
kollega fra mitt kull på Tannlegehøg-
skolen sammen på tannlegevakta. Vi 
to behandlet 102 pasienter på en dag! 
Det ble mye trekking og starten på rot-
fyllinger.

Bjørg Figenschou skrev ikke journa-
ler, men hadde tre tannlegesekretærer 
til å hjelpe seg med papirarbeidet.

Den dagen fangene snakket om TV 
glemmer hun aldri.

– Jeg var med på et rebusprogram 
på TV sammen med den kjente skøyte-
løperen Hjalmar «Hjallis» Andersen 
i 1965.

– Jeg så deg på TV, sa den ene fan-
gen til meg, før han spurte sin med-
fange om han hadde sett tannlegen på 
TV.

– Nei, jeg satt ikke inne i fengsel da 
programmet ble sendt, svarte den 
andre… Han hadde ikke TV hjemme, 
det var ikke vanlig den gang. Men 
i Botsfengselet fikk alle innsatte se TV.

BESØK • – Hei! Ei jente i 20-årene 
kommer inn i stua til Bjørg Figen-
schou. Det er et av hennes syv barne-
barn, og hun er på besøk på Røros 
sammen med en venninne. Bjørg setter 
stor pris på å få overnattingsbesøk fra 
familien. Hun gir noen beskjeder og 
forteller at det blir fersk torsk til mid-
dag, før hun snakker om hvor ferden 
gikk etter at hun var ferdig med sitt 
første år som tannlege i Oslo.

– Jeg reiste til Alta og begynte 
å arbeide i en offentlig tannklinikk 
der. Tannhelsen var generelt dårlig på 
den tiden, midt på 1960-tallet.

– Jeg trekte mange tenner og la 
store mengder amalgam, til og med på 
fortennene til barn.

TANTE PINE • Særlig mye bedre var 
det ikke de første årene hun arbeidet 
på Røros, fra 1968.

– Jeg husker jeg måtte trekke tenner 
på unger i tre-fire-fem-årsalderen. 
Påføre ungene smerte på denne måten, 
er den verste jobben jeg noen gang har 
gjort som tannlege. Ungene kalte meg 
Tante Pine og gråt da de så meg på 
gata etterpå…

Men da fluorrevolusjonen kom, med 
fluortabletter og fluortannkrem, ble alt 
mye bedre. Figenschou fikk en hygge-
lig jobb som tannlege. Og de siste 20 
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årene, fram til hun ble pensjonist juni 
2013 var hun offentlig tannlege på Os 
i Nord-Østerdal, ei mil fra Røros. Det 
ble mange fine år.

– Ungene sa: Hei Bjørg! Og de smilte 
bredt med flotte tenner. Helt utrolig, 
sammenlignet med hva jeg opplevde 
i mine første år som tannlege.

Bjørg Figenschou var overtannlege 
fram til hun ble 65 år, og trappet ned 
til to dager i uka til hun gikk av med 
pensjon i juni 2013, som 74-åring.

– Å bli pensjonist har aldri hørtes ut 
som himmelrik for meg. Noen snakker 
fint om å være pensjonist. Men jeg er 
singel, etter mannen min døde for 
mange år siden. Og alle mine tre barn 
er blitt voksne og flyttet fra Røros. Jeg 
synes tiden som pensjonist ble dre-
pende kjedelig.

– Jeg har «know-how». Jeg kan bore 
og jeg synes jeg er flink med pasienter 
som er redde for å gå til tannlegen. Da 
jeg fikk jobb i en privat klinikk 
i Brønnøysund, sa ja på sekundet. Jeg 
jobber en uke i måneden. Jeg tjener 
penger, det har jeg heller ikke noe 
imot, ler Figenschou.

EKSOTISK • Hun begynte å arbeide 
igjen i februar og ble pendler. En gang 
i måneden tar hun den lange turen fra 
Røros i Sør-Trøndelag til Brønnøy-
sund i Nordland. Og hver gang kjører 
hun den gamle VW kabriolet drømme-
bilen sin fra Røros til flyplassen på 
Værnes. Det lekker litt fra taket når det 
regner, men det regner lite på Røros. 
På fine, varme solskinnsdager kjører 
hun uten tak, med elgskinnslue.

– Jeg ser ut som om jeg skulle vært 
en gammel flypionér.

Hun tar propellfly med Widerøe fra 
Værnes til Brønnøysund.

– Et veldig hyggelig flyselskap med 
mange trivelige folk.

Livet på kysten i Brønnøysund er 
eksotisk for Figenschou som bor på 
fjellet på Røros. I Brønnøysund kan 
hun se Hurtigruta, med alle turistene, 
legge til kai noen minutter etter at hun 
er ferdig på arbeid. En opplevelse i seg 
selv.

Tannboden heter klinikken hvor 
hun arbeider.

– Der driver jeg med vanlig konser-
verende tannbehandling, lager mange 
kroner og noen broer. Mange pasienter 
kommer fra øya Vega, og jeg får god 
kontakt med dem. De er utadvendte.

– Skal du ikke flytte til Vega? Sa en 
av pasientene til meg.

– Jo, hvis du finner en mann i pas-
sende alder. Det må være en handy-
man, svarte jeg, fordi jeg har veldig 
mye jeg skulle ha gjort med huset mitt 
på Røros, både innvendig og utvendig.

– Ikke noe problem. På Vega er det 
mange handymen i passende alder, 
fikk hun vite.

Så hvem vet hvor veien går videre…
Men det er et problem med Vega for 

henne. Midt i fleipen om sin fremtid, 
kommer Bjørg Figenschou med et lite 
økonomisk hjertesukk.

– Om jeg skulle begynt å arbeide 
i en offentlig tannklinikk på Vega, 
eller andre steder, ville jeg bli trukket 
i pensjon, fordi jeg får penger fra KLP 
etter et langt yrkesliv som offentlig 
tannlege. Merkelig nok kan jeg tjene så 
mye jeg vil i en privat tannklinikk, 

Bjørg Figenschou er en sprek 74 år gammel pensjonist som bor i et hus fra 1700-tallet.
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uten å bli trukket i pensjonen, sier 
hun.

Og på Vega finnes ingen privat 
tannklinikk…

Bjørg Figenschou fastslår at hun blir 
boende på Røros.

– Her har jeg mange gode venner. 
Utadvendte folk som gjerne går ut og 
tar en øl sammen eller inviterer til 
middag. Røros er et livlig sted hvor det 
skjer mye. Jeg er veldig glad i Røros og 
rørosingene, sier Bjørg som opprinne-
lig kommer fra Verdal. Derfor bruker 
hun Innherredsbunad, ikke Rørosdrakt, 
til festlige anledninger.

EN DRØY SPØK • Bjørg Figenschou 
er også skribent. Det vil si at hun skri-
ver noen små, korte og humoristiske 
historier, petiter i lokalavisa Fjell-

Ljom på Røros. De fleste historiene 
handler om hennes barnebarn.

– Alle på min alder synes barnebarn 
er morsomme. Og en petit skal være 
morsom.

En gang hun skrev om aprilsnarr, ble 
det både moro og alvor. Bjørg sendte 
SMS til sine tre barn om at hun i en 
alder av 65 år hadde tatt på seg å være 
fostermor for en åtte år gammel gutt. 
Da ble ungene hennes bekymret, mildt 
sagt. Spesielt da mor Bjørg skrev at hun 
følte seg trist og ensom etter at hennes 
voksne unger hadde flyttet hjemmefra. 
Mor som har godt humør og mange 
gode venner og venninner, tenkte 
barna hennes. Barna pustet lettet ut da 
de fikk høre at det var en 1. april spøk.

Ungene hennes liker ikke å høre 
denne historien gjenfortalt. Men mor 
Bjørg synes at den er morsom fortsatt.

Oppe på skapet inntil veggen i stua 
hjemme hos Bjørg Figenschou ligger 
det ei orgelpipe. Den tilhører det gamle 
kirkeorgelet på Røros.

– Jeg har samlet inn mye penger ved 
å selge orgelpipene på det gamle kirke-
orgelet. Og i fjor ble det nye orgelet 
i Røros kirke innviet, med himmelsk 
lyd, mye takket være hennes dugnads-
innsats, sammen med andre ivrige ild-
sjeler på Røros.

Bjørg Figenschou fortsetter å sy på 
bunaden, mens stearinlysene brenner 
ved vinduet og VW-kabrioleten på 
gårdsplassen venter på neste tur til jobb.

74-åringen Bjørg Figenschou nyter 
livet som pensjonist på Røros og som 
tannlege i Brønnøysund.

Tekst og foto: Harald Vingelsgaard

Bjørg Figenschou syr på stuebordet i sitt hjem på Røros i Sør-Trøndelag.
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Rockeshow for milliardærene

Tannlege Knut Vindal (64) skrur opp volumet på
sin elektriske gitar, og vrenger lyden, slik at det
skal høres ut som legenden Jimi Hendrix. Vindal
spiller solo så heftig, at den ene strengen ryker.
Fullt trøkk og show!

i er på konsert med gruppa 
Ghost Gang i hjembygda til 
Knut Vindal i Oppdal. De spil-

ler i en helikopterhangar for milliar-
dærer fra Trondheim. Og for naboene 
i Oppdal. Vindal er frontfigur, han 
synger og er sologitaristen. Han spiller 
på en helt spesiell gitar, en Fender 
Stratocaster som han kjøpte i 1965, og 
han er iført et knall rødt tørkle som 
pannebånd, kanskje det også litt inspi-
rert av hans gamle gitarhelt Jimi 
Hendrix.

Konserten begynte litt forsiktig, 
med en folkemusikklåt, «Det står ein 
friar uti gard’e», før rocken tok taket. 
Vindal underholdt publikum mellom 
låtene også. Han fortalte fra sin ung-
domstid, før neste låt, om den gang 
Ghost Gang ble Møremestre i rock, det 
vil si den beste rockegruppa i Møre, 
selv om de kom fra Sør-Trøndelag, feil 
side av fylkesgrensa. Ghost Gang vant 
foran gruppa til Henning Sommerro. 
Og det har Vindal hatt mye moro av 
opp gjennom årene. Kanskje Vindal 
var et større talent enn Sommerro? 
Hvem vet? Sommerro satset på musik-
ken og ble superkjent, spesielt med 
«Vårsøg», mens Vindal satset på tann-
legeriet.

GYNGER OG SYNGER • Publikum ser 
ut til å kose seg der de står foran sce-
nen. Ghost Gang-fansen gynger og 

synger, noen danser litt, og alle gir 
skikkelig applaus mellom numrene.

Knut Vindal introduserer neste låt, 
Apache med Shadows, en gitarklassi-
ker det også, riktignok nærmest mot-
stykke til Hendrix, i og med at det er 
en rolig, klangfull gitarmelodi med 
rene toner, ispedd en god dose rom-
klang.

– Apache er fra tida da det var flere 
tipier enn hytter i Røkkelia, sier Vin-
dal. Han har det moro med å fortelle 
om den gang da han vokste opp i Opp-
dal, bygda hvor hyttebyggingen har 
vært enorm de siste 30 årene. Røkkelia 
er lia hvor Kjell Inge Røkke har sitt 
hyttepalass, rett ovenfor flyplassen 
som han har fått bygd ut for sine store 
privatfly. Og i Røkkelia er det blitt 
mange hytter opp gjennom årene. Da 
Vindal snakket om tipier, mente han 
unger og ungdom som sprang rundt 
i lia og lekte indianere i terrenget, 
lenge før hyttene ble satt opp.

Gammel Shadows-musikk, det liker 
publikum. Og snart lanserer Vindal en 
lynhurtig Quiz. Han slår akkorden som 
åpner Beatles-låten «Hard Days Night» 
og bråstopper.

– Hvilken sang er dette? Spør han. 
Og mange vet svaret. Dermed er Ghost 
Gang straks i gang med Beatles. Publi-
kum får også høre Jimi Hendrix’ 
avdempede låt Little Wing, før Knut 
Vindal tar helt av.

Avslutningslåten blir en blanding 
av Foxy Lady, Purple Haze, begge 
klassikere fra Jimi Hendrix. Nå jobber 
Vindal svært intenst med gitarsoloen. 
Fingrene flyr over gitarhalsen i høyt 
tempo på de lyseste strengene. Og han 
slår med høyrehånda ned på gitarhal-
sen for å få den rette effekten. Oj, der 

røk den ene strengen. Men Vindal fort-
setter å spille en stund før det er slutt.

– Takk for oss, sier Vindal med 
høyre hånd høyt hevet i været og et 
bredt smil under det røde pannebån-
det. Konserten er over.

VI VIL HA MER • – Vi vil ha mer, 
svarer publikum. Mange står og hop-
per mens de synger at de vil ha mer. 
Fansen får det de ber om. Vindal leg-
ger fra seg gitaren med ødelagt streng, 
finner fram en annen gitar, og dermed 
er Ghost Gang i gang igjen. Vindal og 
gjengen roer ned med tre fine Beatles-
melodier, før de takker for denne gang. 
Og konserten gir gjenklang i fjellene. 
Fra scenen er det fantastisk utsikt mot 
storslåtte fjell med litt snø på toppene 
i sør, på begge sider av Drivdalen hvor 
E6 går mellom Trondheim og Oslo. Og 
under oss ligger åkrene og bondegår-
dene, litt til venstre skimtes Oppdal 
sentrum.

Rett foran scenen – ute på plassen til 
publikum – står det et helikopter. Det 
tilhører den pensjonerte skipsrederen 
Ole Bjørnevik som har arrangert kon-
serten, sammen med naboene.

– Dette er afterski, forklarer Bjørne-
vik. Og det er et treffende navn, for rett 
ovenfor hytta ligger alpineldoradoet 
i Oppdal. Vindal var en av dem som 
bokstavelig talt fikk after ski i dag. 
Han kjørte på ski i mange timer før 
konserten, off piste, det vil si at han tar 
skitrekket til toppen av bakken og kjø-
rer fritt i terrenget, utenfor de prepa-
rerte bakkene. Han kjørte nærmest rett 
inn i helikopterhangaren og spilte 
i skiantrekket.

V
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Bjørnevik forklarer at en av nabo-
ene kom med ideen om å få Ghost 
Gang til å spille. En god ide.

– Jeg holder after ski for å knytte 
kontakt med fastboende på Oppdal, 
sier Bjørnevik. Helikopterhangaren har 
han bygd vegg i vegg til hytta, slik at 

han kan gå tørrskodd fra hangaren og 
inn i hytta. Og hele palasset er plassert 
midt i et boligfelt!

Bjørnevik flyr helikopter fra Trond-
heim til Oppdal, i stedet for å kjøre bil. 
Helikopterturen tar en halv time, mot 
halvannen time langs bilveien. Og 

i hangaren hvor helikopteret pleier 
å være plassert, ble konserten holdt, 
der var det også servering av mat og 
drikke, alt sammen gratis. I hangaren 
var kjendisfaktoren skyhøy, med 
mange milliardærer på plass, blant 
dem kjøpmann Odd Reitan. Advokat 

Tannlege Knut Vindal i fint driv som rockemusiker.
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Christian Wiig var også der. Kun Kjell 
Inge Røkke glimret med sitt fravær.

FRITIDSHUSET • Etter konserten ble 
vi med Knut Vindal til hans fritidshus 
som ligger inntil riksveien et par kilo-
meter lengre vest i Oppdal. Han er på 
ferie i hjembygda. Til daglig er Knut 
Vindal tannlege i Valentinlyst offent-
lige tannklinikk i Trondheim i halv 
stilling, i tillegg til at han er lektor og 
underviser ved linjen for tannhelsese-
kretærer i Trondheim. Denne ettermid-
dagen er all energi rettet mot musik-
ken. Vi går inn i første etasje, til 
øvingsrommet hvor han har alt band-
utstyr, nærmest som et studio.

Han forteller at han stortrives på 
scenen.

– Musikken holder jeg på med fordi 
det er moro, sier Vindal.

Når han spiller, ser han alltid på 
publikum, om de koser seg. Og gjør de 
det, er det topp. Slik var det denne 
dagen også. Topp. Det gir ham mye 
glede å holde konserter på denne 
måten. Det er første gang han spiller 
i helikopterhangar, vanligvis opptrer 
Ghost Gang på mer vanlige konsertste-
der.

Ghost Gang spiller 60-talls musikk. 
60-tallet var gullårene i moderne 
populærmusikk, mener han.

– Da kom ungdommene med noe 
nytt, noe eget, noe som ingen andre 
hadde hørt før.

Vindal er spesielt fan av Rolling 
Stones, Kinks, Beatles og Jimi Hendrix.

Den gang da, på 60-tallet, var disse 
gruppene opprørske og uglesette. Ung-
dom som likte musikken, og livsstilen 
ble sett ned på av de fleste, stikk i mot-
setning til i dag når milliardærene 
inviterer til fest med samme type 
musikk…

– Ja, jeg husker da vi startet Ghost 
Gang i min ungdom. Mange av forel-
drene til mine jevnaldrende jaga 
ungene vekk fra oss i Ghost Gang. 
Ungene deres måtte ikke bli påvirket 
av satans ormeyngel! sier Vindal og 
ler.

Vindal er selvlært. Han lyttet til 
Radio Luxembourg på 60-tallet, den 

gang det kun var en radiokanal, NRK, 
i Norge. Låtene han hørte, apet han 
etter på gitaren og så noterte han ned 
tekstene han trodde de sang. Ghost 
Gang holdt mange konserter. En gang 
spilte de for seks tusen personer i fol-
keparken på Løten som hadde den 
eneste folkeparken i Norge den gang.

Vindal er trønder og Trøndelags 
desidert mest kjente band fra denne 
tiden var Prudence med Åge Aleksan-
dersen og Terje Tysland.

– Vi i Ghost Gang solgte vårt lydan-
legg til Prudence, da jeg begynte å stu-
dere.

GJENGANGERE • Årene gikk. Ghost 
Gang – spøkelsesgjengen – kom igjen 
som et gjenferd, gang etter gang.

– Ja, vi har lagt opp mange ganger. 
Men nå er vi tilbake på scenen igjen. 
Vi spiller mange konserter under festi-
valer for 60-talls musikk. Og det skal 
vi fortsette med.

Knut Vindal var også grunnlegger 
av tannlegestudentbandet «Hæla 
i taket» som lever ennå. Originalbeset-
ningen samles hvert år under navnet 
Norsk Odontologisk alpinrockefore-
ning.

– Vi kjører alpinski om dagen, spiser 
en god middag og spiller hele natta 
i tre dager til ende.

KUNSTMALING • På veggen i inn-
gangen til fritidshuset på Oppdal hen-
ger det et stort maleri som Knut Vindal 
selv har malt – et av mange.

– Jeg er med i «Kostergruppen» 
i Trondheim hvor vi har et stort atelier 
sammen. Jeg maler figurativt, ikke 
naturalistisk, på grensen til det surrea-
listiske.

Kostergruppen har utstillinger flere 
ganger i året og selger bilder.

Malingen og musikken fører ham 
nærmest inn i en annen verden.

– Når jeg maler, kan jeg starte med 
en figur. Men motivet forandrer seg 
underveis, slik at det blir helt annerle-
des enn jeg så for meg da jeg startet. 
Å male er spennende. Når jeg maler, 
glemmer jeg tid og sted. En medita-
sjon. Det er kjempeartig å male, slik 
det også er å stå på scenen og holde 
konserter med Ghost Gang, sier Vindal.

Han gleder seg allerede til å male 
mer og til neste konsert.

Tekst og foto: Harald Vingelsgaard

Vindal spiller i band, maler i atelier og er lidenskapelig alpinist, i tillegg til å være tannlege
og lektor for utdanning av tannhelsesektretærer.
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Et fantastisk instrument

Kjeveortoped Helge Årtun er en lidenskapelig
sekkepipe-entusiast. Når han sitter og spiller
hjemme i sin egen stue, fylles hele rommet av
det spesielle, skotske instrumentet.

ør her! Sier Årtun. Han tar 
fram sekkepipa og legger 
bagen – sekken – under den 

venstre armen, før han begynner 
å spille Amazing Grace, en flott 
hymne. Lyden kan kanskje sammen-
lignes med dype, jevne toner fra et trø-
orgel, kombinert med en lys, intens 
fløytelyd, alt sammen i én blås.

Ved siden av ham, på stuebordet lig-
ger det en instruksjonsbok i hvordan 
man kan lære å spille sekkepipe – «The 
College of Piping» – en skotsk bok. 
Han spiller uten å se i boka. Når han er 
ferdig med siste tone i Amazing Grace, 
klemmer han sammen bagen på sekke-
pipa og smiler bredt. Moro.

– Det er kjempemoro å spille sekke-
pipe, sier Helge Årtun.

Men det kan være vanskelig med 
dobling av toner, og om man ønsker 
å bruke de andre, spesielle mulighe-
tene som instrumentet gir.

Årtun liker best melodiøse komposi-
sjoner, stykker som ikke går altfor fort, 
fordi hurtigløp på fløyta er svært kre-
vende.

– Jeg begynte å spille sekkepipe for 
10 år siden og øver tre ganger i uka, 
sier 68-åringen. Om man skal bli kjem-
pegod til å spille sekkepipe bør man 
begynne som barn, forklarer han. De 
beste på sekkepipe i verden, var gjerne 
på et høyt nivå allerede som 13-årin-
ger.

STUDERTE I SKOTTLAND • Helge År-
tun studerte odontologi i fem år 
i Skottlands hovedstad Edinburgh i sin 
ungdom. Da fikk han sitt første møte 
med sekkepipa.

– Edinburgh er en fantastisk by. Og 
studiemiljøet var topp. Men da jeg 
hørte sekkepipemusikken i gatene for 
første gang, syntes jeg det var forfer-
delig støyende! Jeg greide ikke å skille 
tonene. Men etter hvert som jeg lærte 
meg til å høre hva jeg skal høre, så 
synes jeg det ble bedre og bedre. Sek-
kepipemusikk ble nydelig musikk.

Det er ingen tilfeldighet at sekke-
pipa er et av verdens mest spilte instru-
menter, sier Årtun.

Han løfter opp sekkepipa igjen for 
å spille mer. Før han får fram en eneste 
tone, må han blåse noen ganger, slik at 
bagen fylles opp med luft. Han blåser 
gjennom et munnstykke, som fører 
lufta via bagen og ut i ei fløyte. Han 
spiller på fløyta med fingrene, i prin-
sippet nesten som en blokkfløyte.

Sekkepipa har tre store rør koblet til 
bagen. Årtun forklarer at dette er «dro-
ner», hentet fra det engelske språket. 
Det er én bassdrone og to tenordroner. 
Samtidig som Årtun spiller melodien 
på fløyta, gir disse tre dronene en kon-
stant, jevn lyd. Lyden blir mektig, nes-
ten pompøs!

– Nå skal jeg spille «Battle of 
Somme». Dette er en mars som ble 
laget til minne om dem som falt i sla-
get på Somme i første verdenskrig, sier 
Årtun. Mange av melodiene han spiller 
markerer historiske hendelser. Dette er 
en rolig marsj.

Han fortsetter med «Scotland the 
Brave». Så er det tid for «Highland 
Cathedral» og «Mull of Kintyre» som er 

en sang Paul McCartney har laget, en 
av historiens mest populære popmelo-
dier. Etter et kvarter blir Årtun litt sli-
ten av å spille. Sekkepipe er et ekstra 
krevende instrument, sammenlignet 
med mange andre blåseinstrumenter.

KILT • Sekkepipa er for oss nord-
menn, mest kjent via den skotske kul-
turen. De som spiller er gjerne iført 
kilt. Årtun har også kilt med svart vest, 
hatt og drakt i rød-grønt rutet møn-
ster.

– Hvordan er det å gå med kilt for 
deg som er norsk mann?

– Det er helt fint, sier Årtun. Men 
han bruker ikke kilt 17. mai hjemme på 
Tynset. Han er derimot iført kilt når 
sekkepipe-entusiastene samles 
i Trondheim en gang i året for å feire 
Burn’s Supper, Skottlands nasjonal-
poet Robert Burns fødselsdag. Burns 
ble født 1759.

– Under disse feiringene spiller Jim 
Motherwell, en av de aller beste sekke-
pipespillerne i verden. Praktfullt 
å høre på. Han var også i sin tid dron-
ning Elisabeths piper i fem-seks år. Jeg 
fikk en times undervisning av Mother-
well en gang. Han lærte meg noen 
detaljer, sier Årtun som tar fram 
mobiltelefonen og spiller av en video 
som han tok opp under en av konser-
tene til Motherwell. Et nydelig minne 
fra en stor høytid.

Mønsteret i kilten til Årtun ser vi 
også i bagen på sekkepipa hans. Sek-
kepipebagen hans er med andre ord 
laget i stoff, ikke lær slik som sekke-
pipa hans var originalt. En lærbag er 
mer stødig å bruke, kanskje gir det 
også en liten endring i lyden, men 
stoffbag er mest praktisk. Mønsterstof-

H–
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fet er sydd utenpå bagen til pynt. Ele-
gant.

– Hvorfor begynte du å spille sekke-
pipe?

– Noen år etter at jeg kom tilbake til 
Norge, etter studiene i Skottland, ville 
jeg skaffe meg et spesielt minne fra 
Skottland. Jeg fikk min far til å kjøpe 
sekkepipen for meg i en musikkbutikk 
i Newcastle. En Hardie sekkepipe. Et 
kvalitetsinstrument. Men jeg greide 
ikke å spille på det.

Sekkepipa ble liggende i mange år 
og samle støv, helt til han var på ferie 
for litt over ti år siden og møtte en 
mann som spilte sekkepipe på kaia 
i Fredrikshavn i Danmark. Mannen 
hjalp Årtun til å sette sammen sekke-
pipa og den virket. Men Årtun greide 
likevel ikke å spille på det krevende 
instrumentet, før en annen sekkepipe-
spiller ga ham tips om å kjøpe en tre-
ningsfløyte til øving. Etter en tid med 
øving på treningsfløyta, som er på 
størrelse med en klarinett, greide han 
endelig å få god lyd i sekkepipa. Siden 
har han hatt mye glede av å spille.

– Nå spiller jeg på både trenings-
fløyta og sekkepipa, sier Årtun.

BAG PIPE BANDS • Sekkepipa er 
Skottlands nasjonalinstrument og det 
finnes sekkepipeband overalt i Skott-
land.

– Edinburgh Police Bag pipe Band 
heter bandet til politiet i hovedstaden. 
Store bedrifter har også sine egne bag 
piper band. Byen har i det hele tatt en 
lang, lang rekke med forskjellige sek-
kepipeband – som andre byer i Skott-
land.

Og sekkepipen brukes som instru-
ment i alle sammenhenger i livet. Den 

er med i alt fra seremonier som dåp, 
konfirmasjon og bryllup til begravel-
ser. Sekkepipen er med andre ord et 
utrolig anvendelig instrument i Skott-
land.

Sekkepipen og kilten er også med på 
fotballkamper. Egne band spiller sup-
portersanger på sekkepipe. Fotballsup-
porterne møter opp på fotballbanen 
med kilt og spiller, de som ikke har 
instrument, de synger. Festlig.

Sekkepipemusikken er en naturlig 
del av skottenes militærparader. Sol-
datene marsjerer til sekkepipebandene. 
Taktfast. Høytidelig. Edinburgh Mili-
tary Tattoo er et godt eksempel på en 
slik militærparade.

UVANLIG I NORGE • Sekkepipen er 
et vanlig instrument i mange land. Til 
og med Sverige har fått noen sekkepi-
pemiljøer. Men i Norge er det svært få 
som spiller sekkepipe, og det finnes 
kanskje kun en håndfull sekkepipe-
band.

– Norge er i startgropa. Jeg tror sek-
kepipen blir mer vanlig i Norge i frem-

tiden, sier Helge Årtun. Han reiser 
snart til Skottland for å kjøpe en ny 
sekkepipe. Og på turen skal han høre 
mye sekkepipemusikk. Han har med 
andre ord en stor opplevelse i vente.

– Jeg anbefaler alle som skal til 
Skottland å benytte anledningen til 
å høre på bag pipe band. Kjøp en sek-
kepipe og begynn og spill selv, anbe-
faler Helge Årtun.

PS: Og om du vil lytte til sekkepipe-
musikk, kan du lett finne låtene som 
Årtun spilte på www.youtube.com, ved 
å skrive sangnavnet i søkefeltet. Årtun 
har riktignok ikke lagt ut noen vide-
osnutter, men det er mange band 
å velge blant på Youtube.

Tekst og foto: Harlad Vingelsgaard

Kjeveortoped Helge Årtun med sekkepipa utenfor sin bolig på Tynset i Hedmark.
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Tannleger på 
snøscootertur

Tannlegene kjørte over 20 mil på snøscooter i de
storslåtte fjellene i Sverige, da de var på kurs ei
langhelg. – En fantastisk tur, sier Onar Nøstdahl
i Bodø Dentallaboratorium som var hovedarran-
gør.

østdahl er en ivrig snøscooter-
kjører, og har kjørt i mange, 
mange år. Som tanntekniker og 

medeier i Bodø Dentallaboratorium 
fikk han for noen år siden ideen om 
å dele sin hobby med tannlegene – 
kundene sine. Som tenkt, så gjort.

– Jeg tenkte som så, at tannlegene 
kunne få oppleve noe annet enn et 
vanlig kurs. Når vi reiser på kurs, på 
denne måten, tar vi av oss «kontor-
maska» og blir bedre kjent med kun-
dene våre. Vi får bedre felles læring, 
sier han.

24 personer var med på turen 
i mars, de aller fleste av dem tannleger 
som kom fra Bodø, Svolvær, Mosjøen 
og Brønnøysund. Noen tannteknikere 
og en foredragsholder kom fra Bergen. 
Det ble langhelg fra torsdag til søndag.

FRA BODØ TIL SVERIGE • Turen 
startet torsdag ettermiddag i Bodø. 
Derfra reiste de med biler til Laisvall 
i Sverige, en fire timers tur. Der ble det 
overnatting på hotell. Fredag fikk hver 
enkelt deltager utlevert en scooter. 
Spennende.

Den yngste på turen, tannlege 
Øyvind Juliussen, var blant de som 
ikke hadde kjørt snøscooter før.

– Det ble en veldig fin tur. Jeg var 
kanskje litt nervøs på forhånd. Men 
med god opplæring, og ikke minst god 
oppfølging underveis på turen, gikk 
det veldig greit. Vi kjørte i preparerte 
spor, scooterløyper, nærmest som på 

en «motorvei», så det var veldig kom-
fortabelt. Jeg prøvde meg også med 
kjøring litt utenom løypa.

Turen gikk fra Laisvall og helt fram 
til Ämmarnäs fredag, de kjørte over 10 
mil. Langs elveleier og oppe på fjellet. 
Lange strekninger med store vidder.

– Vi kjørte i villmarka. Praktfull 
natur, sier Juliussen.

Scooterfølget med tannlegene tok 
det pent. De kjørte jevnt over i en has-
tighet mellom 50 og 70 kilometer 
i timen.

– Vi kjørte i puljer. De som ønsket 
å kjøre litt raskt, kjørte foran.

Fredag ettermiddag, etter en lang 
dag med snøscooterkjøring, kom de 
fram til bestemmelsesstedet som var 
Ämmarnäsgården Fjällhotell. Lørdag 
ble det også tid til en snøscootertur på 
en fjelltopp i nærheten, med rast. Det 
ble tenning av bål og grilling av pølser. 
Trivelig. Alt var lagt til rette for mest 
mulig trivsel underveis.

Søndag kjørte tannlegene hjem – på 
scooterne – samme vei tilbake til Lais-
vall. Alle kom trygt hjem, uskadd, og 
uten å ha opplevd uhell underveis

– Hvordan var det faglige utbyttet 
på turen?

– Det var veldig fint å møte kolle-
gaer på denne måten. Og det var inter-
essant faglig innhold fra kursholderne 
på turen. For min del, var det likevel 
snøscooterkjøringen som fristet til 
å bli med på denne kursturen, sier 
tannlege Juliussen.

Middagen både fredag og lørdag var 
også veldig god. Dette fjellhotellet leg-
ger vekt på lokal mat, det vil si fjellfisk 
og kjøtt fra ville dyr som ferdes i fjellet 
i nærheten, sopp de plukker selv og 
andre ferske ingredienser.

Juliussen arbeider i Dronningen 
Tannklinikk i Bodø. Flere fra hans kli-
nikk var med. Det var en av hans kol-
legaer, som hadde vært med på lig-
nende snøscootertur tidligere år, som 
overtalte ham til å bli med i år.

– Jeg angrer ikke på at jeg ble med. 
Dette var så moro, at jeg kommer til 
å melde meg på ny tur neste år, sier 
Juliussen.

KJEMPEARTIG • Protetiker Are Arne-
sen Moen hadde også en fin opplevelse 
på scooteren.

– En kjempeartig tur. Fint vær, nyt-
tig kurs, hyggelige folk.

Han setter pris på å bli bedre kjent 
med sine kollegaer på denne måten.

– Jeg traff flere av dem jeg kun har 
snakket med over telefonen tidligere.

Og på en slik tur kan vi diskutere 
kasus i fred og ro, noe man sjelden får 
tid til ellers, sier Are Arnesen Moen.

GUTTETUR? • Tannlege Ninni Haug 
(60) hadde kjørt scooter to ganger tid-
ligere.

– Da jeg møtte resten av reisefølget, 
ble jeg overrasket over at jeg, som godt 
voksen dame, skulle bli med på «gutte-

N
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tur». Blant de 24 turdeltagerne var det 
kun tre kvinner. Men det viste seg å bli 
kjempemorsomt. Da vi kjørte, lukta det 
bensin og det bråkte fra motorene, 
men naturopplevelsen ble likevel fan-
tastisk over fjellene. Jeg koste meg på 
scooteren.

– Det var en trivelig gjeng å reise 
sammen med. Fint å komme seg ut på 
denne måten. Det faglige påfyllet er 
jeg også fornøyd med, sier Ninni Haug 
som arbeider hos Harstadtannlegene.

– Sikkerhet og trygghet
Bodø Dentallaboratorium har arran-

gert slike kursturer med scooterkjøring 
fem ganger tidligere. Scooterne som 
ble brukt på turen i mars i år, har 
motorer med mellom 115 og 150 hes-
tekrefter. Toppfarten er fra 140   – 150 
kilometer i timen. Men alle kjørte 
rolig. Sikkerhet og trygghet var selv-
sagt avgjørende for kursarrangøren, 
spesielt fordi flere av kursdeltagerne 
aldri før hadde kjørt scooter.

Mellom hver fjerde eller femte tann-
lege på scooterne, kjørte det en person 
med lang erfaring fra scooterturer. Og 
påkledningen er viktig. Når man kjører 
scooter, og får mye vind imot, kan det 
bli kaldt. Alle brukte varmedress, gode 

hansker og selvsagt hjelm. Alle kurs-
deltagerne fikk også beskjed om 
å pakke med seg få ting, ikke mer enn 
at alt kunne få plass i en liten sekk som 
de tok på ryggen.

KURSET • På Ämmarnäsgården Fjäll-
hotell ble det i løpet av helgen holdt to 
kurs. En tannlege holdt foredrag og et 
firma som leverer implantater infor-
merte om sitt nye system.

Tannlegene som deltok på turen 

betalte scooter-utgiftene og fikk dek-
ket resten av kursarrangøren.

– Kanskje noen vil påstå at det lig-
ner på en smøretur?

– Vi ser ikke på turen som en smø-
retur. Alle deltagerne er kunder vi har 
hatt i mange år. Vår filosofi bak fir-
maet Bodø Dentallaboratorium er at 
kundene skal få noe tilbake, i stedet 
for at vi bruker pengene på aggressiv 
reklame. Hvis kundene våre synes de 
fikk godt utbytte av turen, vil de for-
telle det til andre tannleger. Jungelte-
legrafen. Det er den beste reklamen vi 
kan få, sier Onar Nøstdahl.

– Om kursdeltagerne får faglig 
utbytte av turen, kommer de styrket til-
bake til sitt arbeid. I tillegg er kursdel-
tagerne blitt kjent med hverandre. Det 
er også viktig for oss å bli kjent med 
våre kunder, spesielt når vi har noen 
postkunder, sier Onar Nøstdahl i Bodø 
Dentallaboratorium. Han gleder seg 
allerede til ny snøscootertur neste år.

Harald Vingelsgaard

Tannlegene på tur, med Onar Nøstdahl som reiseleder . Foto: Espen Mortensen

Protetiker Are Arnesen Moen på sin private snøscooter som har 300 hestekrefter. Foto: Espen
Mortensen
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Smertelindring med tang 
og hebel i Tanzania
Av tannlegeVigleik Frigstad Alle foto: Tannlege Kåre Djupesland

I september 2010 landa ekteparet Klara (f. 1932)
og Kåre Djupesland ( f.1932) frå Vennesla på
Kilimanjaro flyplass i Tanzania for å arbeide som
frivillige ved Haydom Lutheran Hospital.

va var det som gjorde at de drog 
til Haydom?

– Vi hadde eit ønske om 
å gjøre noe for menneska der nede, og 
prata med tannlege Oddbjørn Aas- 
Lyngby frå Vennesla, som hadde vore 
der nede. Så kjente vi òg til at Dental 
Sør i Mandal, ved Jan Thomassen, 
hadde montert utstyr og gitt store 
mengder forbruksvarer. I tillegg har 
ekteparet Evjen Olsen hatt mange fri-
villige hjelparar i Vennesla.

– Kva for årstid var de der nede?
– Vi reiste ned fyrst i september, og 

då var det tørketid der. Temperaturen 
lå mye frå 26 – 27 opp mot 30 grader, 
noen få gonger opp mot trettifem. Vi 
hadde avtale om å vere der i seks 
veker, eg som tannlege og Klara, som 
er utdanna sjukepleiar, hjelpte til med 
stell av spebarn. Vi betalte sjølve reisa 
fram og tilbake, og frå og til flyplass-
sen til Haydom. Vi arbeidde uten ved-
erlag, men fekk kost og losji. Der er 
ingen fast tilsette tannleger, alle arbei-
der i periodar uten betaling, så dei er 
avhengige av mange frivillige.

– Hadde du noen kontakter der nede 
som kunne hjelpe til med praktiske 
problemer?

– Ja, vi kjente til ei norsk kvinne 
som bur fast der nede, og mellom anna 
driv eit reisebyrå. Ho sytte for at vi blei 
henta på flyplassen med bil og køyrt til 
Arusha, ein større by, der vi kunne få 
veksla til den lokale valutaen, få gjort 
den berbare PC-en vi hadde med, bru-

kande i landet, så vi kunne få kontakt 
heim til familien og om vi trong noe 
høgst nødvendig til utstyret eller for-
bruksmateriell. Det er omlag åtte 
timars køyring til Haydom på skrøpe-
lege vegar, så vi blei rådd til å ta dro-
sje, trass i at det gjekk buss dit. Dessu-
tan hadde vi fire tunge koffertar med 
oss, og ein av dei var stufull av leiker 
som vi skulle gi borna på sjukehuset 
der nede, ein annan var full av barne-
tøy.

Haydom lå i utgangspunktet i eit 
øyde område på ei høgslette nordvest 
i Tanzania, litt søraust for innsjøen 
Eyasi. Fleire ulike stammer heldt til 
i området, med ulike språk, ulike tradi-
sjonelle gudstruer med mange tabuer 
som kolliderte med medmenneskeleg 
omsorg etter våre tradisjonar.

– Korleis blir drifta av Hospitalet 
finansiert?

– Dei får økonomisk bidrag av sta-
ten Tanzania, frå Norge gjennom 
Norad og elles frivillige gåver frå 
mange misjonsorganisasjonar. Elles 
høyrer det 50 000 mål mark med til 
eigedomen. Dei har fått god hjelp av 
gardbrukarar frå Jæren med traktorar 
og jordbruksmaskinar som laserstyrde 
såmaskinar, og praktisk bruk. Dei dyr-
kar ein god del korn på dette åkerare-
alet. Då er det svært viktig å få sått 
medan det er råme i jorda og før tørke-
tida set inn. Inntekta av det dei kan 
selje går inn i drifta av Hospitalet. 
Elles dyrkar dei grønsaker som rot-
frukter til eige bruk på eigedomen. Det 
er eit viktig prinsipp dei ikkje firer på 
at alle må betale for behandlinga. Kan 
dei ikkje betale får dei ikkje reise heim 
før slektningar har betalt, og eig dei 
ikkje pengar, må slektningar arbeide 

på sjukehusområdet for omkostnin-
gane. Prinsippet er at folket ikkje skal 
gjerest til tiggarar.

– Korleis var tannlegeutstyret der 
nede?

– For det fyrste lå tannklinikken 
vakkert til i eit eige hus med tre planta 
rundt omkring. Det var ikkje klimaan-
legg i huset, men vi kunne sette opp 
alle vindauger så vi kunne få gjen-
nomtrekk, elles veit eg ikkje korleis eg 
hadde halde ut å arbeide. Utstyret var 
brukt men i god stand og montert av 
Dental Sør ved Jan Thomassen, og det 
var heilt greitt å bruke. Eg var då van 
med å bruke digitalt røntgen men på 
det tidspunktet var det vanleg standard 
apparat med bruk av film der. Det blei 
då fortalt at dei venta Jan Thomaasen 
ned for å montere digitalt utstyr. Elles 
var klinikken utstyrt med lysherdande 
plastfyllingsmaterialer.

OPPSTARTPROBLEMER • Det var til-
sett ei kvinne som tannlegesekretær, 
men då eg kom ned hadde ho permi-
sjon på grunn av at mor hennes hadde 
døytt nyleg. Dei sendte ei kvinne som 

Klara og Kåre Djupesland.

K–
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arbeidde på apoteket for å hjelpe meg. 
Men ho var heilt uvan med instrumen-
ter og arbeid hos tannlege, så det blei 
mye leiting den fyrste morgonen. I til-
legg sat det 17 pasientar og venta på 
behandling under trea utenfor klinik-

ken! Det blei ein lang dag før pasient 
nr.17 fekk hjelp! Elles fekk sjukehuset 
straum via luftkabel frå meir sentrale 
strok i landet. I tillegg hadde dei nau-
dagregat som dei kunne ta i bruk ved 
straumbrot. Då det svikta ein gong blei 

vi uten eit par døgn. Tekniske problem 
med utstyret var sjølvsagt problema-
tisk sidan Haydom ligg langt frå større 
byar. Mindre delar kunne du få sendt 
ned med fly, men frakta blei umåteleg 
dyr, så så sant det let seg gjere prøvde 
dei å få sendt slikt med personar som 
skulle reise ned. Noen av afrikanarane 
hadde god teknisk innsikt og kunne 
i mange tilfeller greie å reparere avan-
sert utstyr.

Arbeidsdagen tok som regel til 
i nitida. Alle som kom for å få hjelp 
med sjukdom og ymse behandlingar, 
inkludert tannbehandling, måtte fyrst 
registrere seg og blei så sendt vidare til 
rette behandlar, som tannlege, og det 
tok litt tid. Så arbeidde vi heile dagen 
til alle som hadde meldt seg hadde fått 
hjelp.

– Kva type behandling var det du 
utførte der nede?

– Det var uttrekningar eg gjorde 
mest av. I tillegg blei det sjølvsagt 
oppklaffingar for å fjerne røter. Alle 
utrekningar går ikkje alltid som ein 
draum! Delvis frambrotne visdomsten-
ner med betennelser rundt var det 

Resepsjonen på Hospitalet.

Klinikken med pasient og tannlegesekretær.
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mange av. Då var det godt å ha røynsle 
frå eit langt yrkesliv uten spesialistar 
i nærleiken dei fyrste åra. Eg sakna litt 
større utval av hebler på klinikken. 
Elles mottok eg fleire pasientar eg var 
viss på hadde kreft i munnen eller på 
leppene. Dei kunne eg sende over til 
kirurgisk avdeling. Elles støytte eg på 
ein ung gut med eit hol oppe i ganen, 
som førte opp til bunnen i nasen. Når 
han åt kom difor maten ut gjennom 
nasen. Det hadde ikkje samband med 
det medfødte lyte, open gane. Dei 
hadde ingen spesialist i øyre, nase, 
hals, så slike tilfeller måtte heilt til 
Nairobi. Elles gjorde eg noen få rotbe-
handlingar. Men ofte gjekk det slik at 
når eg hadde hjelpt dei av med verken 
med pulpaekstirpasjon eller opning 
inn til rotkanalen, kom dei ikkje til-
bake. Plateproteser gjorde eg ikkje, 
heller ikkje kroner og bruer. Vi må òg 
kome i hug at for mange tok det dagar 
å kome fram til Haydom i dette gris-

grente området. Offentlege støtteord-
ningar fanst ikkje, og heller ikkje orga-
nisert gratis tannbehandling av barn 
og unge. Pasientane omfatta alle 
aldersgrupper frå pur unge til oldingar.

– Var det karies som var årsak til 
alle uttrekningane, eller periodontitt?

– Det var nok karies som var den 
dominerande årsaka. Det var mye fluor 
i jorda der nede. Eg støytte på ein inn-
født tannlege som hadde vore i Bergen 
og tatt tannlegeutdanning. Han 
arbeidde med eit prosjekt om fluorose, 
og hadde funne at 40 prosent av folket 
hadde tenner med det. Då var emaljen 
i noen tilfeller så sprø at biter braut av, 
og dermed lå vegen open for karies. 

For mye og for lite gjeld òg vedgåande 
fluor!

– Kva var dei dominerande sjukdo-
mane i området?

– Det var malaria og tuberkulose. 
Difor sov vi alltid med myggnett rundt 
sengene våre. Både malaria og tuber-
kulose fekk dei behandling for på sju-
kehuset. Elles var beinbrot og brann-
skader det mest vanlege folk kom med. 
Særskilt var det ille med brannskader 
på dei små borna som tok sine første 
steg inne i hyttene dei budde i med 
jordgolv og open eld, der dei koka og 
laga mat. Då var det lett å miste balan-
sen og ramle inn i elden. Vi så fleire 
slike born som hadde fått øydelagt 
andletet sitt for livet.

Klara med eit av sine spebarn.

Oppgåvene kunne vere mange!
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– Kva for oppgåve fekk du, Klara, på 
Haydom?

– Det var mange kvinner som kom 
seg til sjukehuset på Haydom for 
å føde. Alt for mange av dei var så 
svake av underernæring eller sjukdom, 
at livet ikkje kunne reddast. Men 
i fleire tilfeller kunne barnet bergast til 
liv. I periodar hadde dei fleire slike 
spebarn som sjukehuset tok ansvar for, 
mata dei og skifta på dei. Men så 
gjerne dei ville, fekk dei ikkje tid til 
å ta dei opp, prate med dei og hjelpe 
dei til å stå, og prøve dei første stega. 
Det var ei meiningsfylt oppgåve som 
eg gjerne tok på meg, det gav mye til-
bake med deira gode smil. Vi var noen 
kvinner som gjorde dette, og det var 
dei faste pleiarane veldig glade for. Så 
gav vi av dei leikene vi tok med hei-
manfrå som kunne passe i deira alder. 
Når desse borna blei ni månader og 
ingen nære pårørande hadde henta dei, 
blei dei overførte til barnehage på 
området. Elles fekk vi glede av å kunne 
dele ut desse leikene vi hadde med oss 
til andre større born på sjukehuset.

–Nå i ettertid, kva sit de att med av 
røynsler og minner?

– Vi har gode minner. Av praktiske 
ting skulle eg gjerne ha sett at journal-
føringa hadde blitt lagt inn på data, og 
det same galdt rekneskapet. Det rekner 
eg med er gjort nå. Elles fekk vi eit 
godt inntrykk av folket der nede, som 
var utruleg gjestmilde, gåvmilde og 
takksame. Difor vil eg tilrå andre tann-
legar å reise ned for å oppleve ein 
annan kvardag. For nyutdanna tannle-
gar med lita røynsle i kirurgi, må det 
vere ein god sjanse til å skaffe seg lær-
dom på det området.

Etterskrift: Jan Thomassen i Dental 
Sør opplyser i telefon at digitalt rønt-
gen og OPG er vel installert der nede. 
Så har han òg hatt oppe hos seg i Man-
dal ein person som har fått vidare opp-
læring i vedlikehald og montering av 
utstyr. Vidare held dei på med å fylle 
ein konteinar med varer og utstyr som 
skal ned. Fleire tannlegar frå Agder har 
vore der nede i to periodar, så dug-
nadsånda er levande òg mellom agder-
tannlegane.

Kjelde: Eventyret i Haydom, forfattar 
Bjørn Enes, utgitt av Fædrelandsven-
nen og Haydoms venner 2004.

«Mamma Kari », enka etter Ole Hallgrim Olsen, var i fullt arbeid på Haydom i 2010. Her
i dagleg kledesdrakt med forkle.

Fakta om Haydom Lutheran Hospital

Januar 1955 blei det fyrste vesle Hospitalet 
tatt i bruk på høgda ved Haydom i villmarka 
med stein og røter, beitande dyr, løver og leo-
pardar, av legen Olaf Olsen og ektefellen 
Bergliot. Norsk Luthersk Misjonssamband var 
ansvarleg for finansiering.

1961 Tanganyika blir sjølvstendig land med 
Nyerere som statsminister. Son til ekteparet 
Begliot og Olaf Olsen, legen Ole Halgrim og 
hustru Kari (seinare mama Kari), løyser av 
foreldrene på Haydom.

1964 Zansibar og Tanganyika går sammen 
og blir republikken Tanzania. Tanzania Evan-
gelisk –Lutherske Kirke overtar Haydom Sju-
kehus. Misjonen held fram med støtte.

1965 – 1967 Sjukehuset blir utvida frå 50 
senger til 250

1977 Det blir innkjøpt plogar som kan bli 
trekt av oksar, som blir selt til bøndene 
i området, til avløysing av hakkene.

1984 Sjukepleieskulen blir opna, og sjukehu-
set utvida med barneavdeling og til 300 sen-
ger.

1993 Vatnproblemet løyst med vatnverk, 
vegar blir bygt og elektrisk straum framført 
med stolpar og ledningar.

2014 Omkring 450000 personar soknar til 
sjukehuset, og tannlegen er den einaste 
i dette store distriktet. Sjukehuset er i full 
drift, framleis med ein del hjelp av helseper-
sonel som arbeider dugnad i tillegg til dei 
faste. Kyrkja ved sjukehuset har stor søknad, 
og på sletta rundt har det vakse fram eit blø-
mande liv med handverkarar, handelsmenn 
og liknande, som gir arbeid til mange i tillegg 
til dei som produserer mat.
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Tom og Britt Nina står klar med to
behandlingsstoler med spyttebøtte og
bord, utstyr og steril på Mindoro.

Studenter på tur
Av tannlegestudentene Britt Nina Kleppe Frøholm og Annemay Sørli

I februar dro vi, Annemay og Britt Nina, som
tannlegestudenter på 4.kull til Filippinene for
å bidra med hjelpearbeid gjennom Ministries
Without Borders. Vi dro sammen med Annemays
foreldre som har vært der syv ganger tidligere.
Da vi var der fikk vi assistere og jobbe sammen
med faren, tannlege Tom Bagaas.

rganisasjonen vi reiste gjen-
nom er en kristen hjelpeorga-
nisasjon som gir mat, klær og 

helsehjelp til fattige. De har barnehjem 
og tilbud for underernærte barn, og 
gratis fødeklinikk. De har skole for 
barn med spesielle behov og et eget 
sponsorprogram for at fattige barn 
skal få utdannelse.

Vi besøkte fire ulike områder da vi 
var der i 10 dager. Det første stedet vi 
besøkte var Tacloban, området som ble 
hardest rammet av tyfonen i november 
2013. Dental Mission ble arrangert av 
MWB. Her samarbeidet vi med en filip-

pinsk tannlege og tilbød gratis 
behandling, i form av ekstraksjoner, til 
alle som trengte hjelp. Disse pasientene 
har ikke selv råd til å gå til tannlegen 
for behandling. En ekstraksjon hos 
filippinsk tannlege koster omtrent 600 
pesos (ca 100kr) som tilsvarer en 
månedslønn for mange filippinere. 
Pasientene møtte opp om morgenen 
etter å ha fått «invitasjonsbillett» på 
forhånd, og ventet gjerne i timesvis på 
tur. All behandling forgikk utendørs, 
men under tak. Det var åpne områder 
så alle pasienter som ventet hadde fullt 
innsyn på det som foregikk. Det var 
ikke uvanlig at flere stod rundt pasien-
ten og «heiet».

Pasienten ble plassert på en stabel 
med hagestoler og tannlegen under-
søkte mens en av oss assistenter holdt 
lommelykten. En av de lokale fungerte 
som hodestøtte og tolk. Det ble satt 
nødvendig anestesi som fikk virke 
mens neste pasient ble undersøkt og 

fikk anestesi. Altså ble flere pasienter 
behandlet parallelt for å være mest 
mulig effektiv. Vi hadde naturligvis 
ingen spyttsug eller vask, så pasienten 
fikk utdelt et vannglass og spyttet både 
blod og tenner i en bøtte foran hage-
stolene. Sterilen bestod av et vannbad 
og tannbørste for å fjerne organisk 
materiale, desinfeksjonsmiddel i 10 
minutter og vannbad for å skylle.

De fleste hadde store kariesangrep 
og rotrester, og mange ønsket multiple 
ekstraksjoner. Alle var svært takknem-
lige for hjelpen de fikk. Slike Dental 
Missions arrangerte MWB også når vi 
besøkte Cavite(Manila), Mindoro og 
Palawan.

De første pasientene vi behandlet på 
Palawan var pasienter som ikke hadde 

O
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kommet til da det ble arrangert Dental 
Mission for et år siden. Det var mange 
pasienter og stramt tidsskjema alle ste-
dene vi besøkte, men på Palawan ble 
det mer rom for at vi som studenter 
fikk sette anestesi og ekstrahere 
enklere tenner. Til sammen behandlet 
vi nesten 300 pasienter i alle aldre 
i løpet av turen, og estimerer at det ble 
ekstrahert over 600 tenner.

Vi besøkte også skoler, og hadde 
drama og sang om tannpuss for elev-
ene. Vi instruerte i tannbørsting og 
kosthold, og delte ut tannbørster og 
tannkrem. Mange har ikke råd til det 
selv, og spiser mye sukker og godteri 
da dette er billig og er raske kalorier. 
Dette fører til store kariesangrep i ung 
alder, også helt nedkarierte fortenner.

Vi hadde innholdsrike og travle 
dager med mye tannhelsearbeid, men 
fikk også en smakebit av hva annet 
enn karies Filippinene har å by på. Vi 

Inngangen til Underground River, Palawan, «one of the 7 wonders of nature». (Unesco)

Annemay og Britt Nina
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fikk prøve oss på lokale spesialiteter, 
alt fra rå, slimete orm til mango og 
kokosnøtt rett fra treet. På Palawan 
fikk vi oppleve Underground River 
i nydelige omgivelser, og den vakre 
naturen fulgte oss alle stedene vi rei-
ste.

Dette var en givende og interessant 
reise rent faglig, men all vennlighet, 
takknemlighet og gjestfrihet vi møtte 
gjorde også stort inntrykk. Vi håper vi 
får mulighet til å gjøre dette igjen, og 
vil også oppmuntre andre tannleger til 
å reise ut!

Tom undersøker pasientens munn, mens Annemay lyser og en lokal medhjelper holder
pasientens hode.

Det er mer vanlig med erupterte mesiodens
i Filippinene enn i Norge siden de ikke har
råd til å gå til tannlegen for behandling.

Grav karies i hele tannsettet hos en kvinne
i 20-årene.
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Hva skal du lese?
Og hva kan du tilby en turist?

Etter å ha vært landet rundt de siste fire årene,
og fått både litteraturpreferanser og turistinfor-
masjon fra lederne i NTFs lokalforeninger har vi
i år henvendt oss til medlemmene av NTFs
hovedstyre, som også kommer fra ulike kanter
av landet. Her deler de både hva de vil anbefale
å lese i sommer, og det de har lyst til å vise en
turist som kommer til deres hjemsted.

Camilla Hansen Steinum,
president i NTF, Østfold
Tannlegeforening.

Lesetips
Jeg er veldig glad i å lese bøker, men 
jeg må innrømme at det blir alt for lite 
tid til å lese. På hverdagene går det 
mest i saksdokumenter og andre job-
brelaterte ting. Ferietid er derimot le-
setid, gjerne i sola på terrassen eller 
ved et basseng i varmere strøk.

En av mine favorittbøker er Shanta-
ram, skrevet av Gregory David 
Roberts. Han skriver så du lukter og 

føler India! Det er en bok som er ulik 
alt annet jeg noen gang har lest, du 
burde prøve!

Jeg er veldig glad i krim, og har 
nettopp lest Sønnen av Jo Nesbø. 
Bøkene om Harry Hole er fantastiske, 
og jeg ble positivt overrasket over 
Sønnen. Jo Nesbø skriver som vanlig 
strålende og så spennende at jeg fak-
tisk ikke savnet Harry Hole en eneste 
gang. Anbefales.

Ellers er jeg glad i Robert Wilson 
som også skriver krim. Bøkene hans er 
spennende men også proppfulle av 
historie, og han skriver svært levende 
fra Portugal, hvor han nå bor. Jeg 
anbefaler absolutt Et lite drap i Lisboa 
eller en av de andre bøkene hans.

Til slutt vil jeg tipse om en forfatter 
fra Fredrikstad, Jan Erik Fjell. Han har 
gitt ut tre krimbøker som har fått gode 
kritikker; Tysteren, Skyggerom og 
Hevneren. Skal du besøke Fredrikstad 
i sommer kan det være verdt å få med 
seg litt lokal spenningslitteratur.

Reisetips
Fredrikstad er en flott sommerby. Det 
er et yrende liv på bryggepromenaden 
hele sommeren, og skal du spise godt 
anbefaler jeg Slippen som ligger rett 
over gangbroa på brygga.

Gamlebyen er en perle, og regnes 
som Nordens best bevarte festningsby. 
På tross av mye historie er den en 
levende by full av butikker og serve-
ringssteder. Siste helgen i juli hvert år 
er hele Gamlebyen arena for Månefes-
tivalen , en stor musikk- og kulturfes-
tival, med mange kjente artister. Under 
festivalen blir torget i Gamlebyen fylt 
av en livlig og sydende festivalstem-
ning med markedsboder, økologisk 

mat og en egen torgscene med for-
skjellig underholdning. Aktivitetene 
på torget er en del av festivalens gratis 
tilbud og er dermed tilgjengelig for alle 
besøkende.

Er du glad i musikk kan du også ta 
turen til Hvaler Gjestgiveri på Skjær-
halden. Der får du god mat og drikke, 
og hele sommeren arrangerer de kon-
serter på den store plenen utenfor 
gjestgiveriet.

Skjærgården utenfor Fredrikstad 
med utallige øyer, holmer og skjær må 
også nevnes. Ta en båttur eller legg 
deg langflat i solen på en av de mange 
deilige strendene.

Sommeren er herlig i Fredrikstad, 
velkommen!

Torbjørn Fauske,
hovedstyremedlem, Nordland
Tannlegeforening

Lesetips
Jeg leste mye skjønnlitteratur tidligere, 
men nå for tiden blir det mest nyheter 
og fagartikler på nettbrett. Slike dup-
peditter er jo blitt en integrert del av 
tilværelsen for de fleste av oss på godt 
og vondt. Derfor blir bøkene oftest lig-
gende og støve ned i nattbordet.

Likevel skal jeg forsøke å få lest et 
par bøker i sommer, før støvet får 
overtaket på disse også.

Den sanne historien om Pinocchios 
nese, av Leif G.W. Persson, er den fore-
løpig siste i rekken av hans drivende 
gode politikrimromaner. Persson er 
professor i kriminologi og skriver kri-
minalromaner med stor grad av auten-
tisitet og innsikt i politiarbeide.

En sjøens helt, av Jon Michelet, er 
den store romanen om norsk krigssei-
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lerinnsats under den andre verdens-
krig. Et område som forøvrig fortjener 
all oppmerksomhet det kan få. Roma-
nen utkommer i to bind, Skogsmatro-
sen og Skytteren.

Ferietips
Mosjøen, «byen midt i Norge» er vel 
verdt et besøk for turister på Helge-
land. Her kan overnatting på ærverdi-
ge Fru Haugans hotell trygt anbefa-
les. En kaffe i hotellhagen ved Vefsnas 
bredd, vil være en flott start på en tur 
langs sjøgatas gamle velholdte trebe-
byggelse. Videre anbefales en lunsj på 
Vikgården, med lokal tradisjonsmat på 
menyen.

De har forøvrig også butikkutsalg 
med godt utvalg av lokal småskalapro-
dusert mat, og er i følge en kokk fra 
Lom, «Norges beste butikk».

Helgeland har et rikt kultur og 
musikkliv, så for kunst og musikkin-
teresserte er det god anledning til slike 
opplevelser. I sommer vil jeg spesielt 
anbefale Galleria kunstfestival 5.-13 
juli i Mosjøen, med «Norges lengste 
galleri» i sjøgata.

For de musikkinteresserte er det 
mange flotte lokale festivaler å velge 
mellom: Rootsfestivalen i Brønnøy-
sund 16.-19. juli, er i år besatt med 
mange kjente artister. Komplett festi-
valliste finnes på nordnorgesgui-
den.no.I tillegg byr regionen selvfølge-
lig også på rike muligheter for flotte 

turopplevelser på fjell og sjø! Velkom-
men skal dere være!

Truls Chr. Breyholtz,
hovedstyremedlem, Bergen
Tannlegeforening

Lesetips
For meg er sommeren de siste årene for 
det meste ensbetydende med rolige da-
ger ved og på sjøen på Tysnes, en øy 
sør for Bergen. Da blir det også god tid 
til å lese en del, alle vet jo at vest-
landssommeren godt kan gi vær som 
egner seg til inneaktiviteter...

I år tenker jeg å gå løs på boken 
Atlas Shrugged av Ayn Rand,en på 
mange måter politisk klassiker av en 
forfatter som betegnes som verdikon-
servatismens mor. Tusen sider med 
liten skrift, dette er en bok som jeg 
gjerne leser om igjen med noen års 
mellomrom, utrolig fasinerende.

Ellers vil det nok bli en del krim, Jo 
Nesbøs siste, Sønnen, er klar, og ellers 
leter jeg frem en del nyere utenlands 
spenningsbøker og laster ned på Ama-
zons lesebrett, lett å ha med seg over 
alt. Wilbur Smiths romaner fra Afrika 
er også godt egnet til sommerlektyre 
på plenen.

Ferietips
Det er nesten umulig å be en Ber-
genspatriot om å prioritere reisemål 
i vår fine by. Kommer dere hertil, så er 
selvsagt Bryggen, Akvariet, Hanseatisk 
Museum, Fisketorget og smauene på 
Nordnes obligatoriske i sentrale byde-
ler. I de siste årene har vi også fått hop 
on hop off – åpne turistbusser som 
i godvær kan være vel verdt en tur.

Ulriksbanen og Fløybanen må en 
også få med seg, fra begge steder får en 
en utrolig vakker utsikt over vår vakre 
by. (Måtte jo sies.)

Har en lyst og tid til å se seg om 
i omegnen, er turen sørover å anbe-
fale, via Fanafjell, Os, gjerne perlen 
Solstrand Fjordhotell med en av de 
vakreste beliggenheter en kan tenke 
seg, og der BTF arrangerer sine årlige 
tillitsmannskurs.

Tysnes og Stord samt ytre deler av 
Hardangerfjorden anbefales og på det 
varmeste.

Med andre ord er det rikelig å se og 
oppleve her i området, men det visste 
vel de fleste at en bergenser måtte si...
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Gunnar Amundsen, leder av
SNU, hovedstyremedlem,
Haugaland Tannlegeforening

Lesetips
Ja, det var rette mannen å spørre. Det 
vil være feil om jeg utga meg for å væ-
re en lesehest med posen full av litte-
rære godbiter. Angsten for at noen 
skulle finne på å spørre hva som ligger 
på nattbordet har i perioder vært stor, 
for der er det rimelig tomt.

Sant nok er sommeren den tiden på 
året hvor jeg leser mest, uten at det er 
noe skryte av. Likevel har jeg en plan 
for sommeren, sannsynligvis svært 
ambisiøs, men likevel, intensjonen er 
gode. I år har valget falt ned på Skogs-
matrosen av Jon Michelet, en murstein 
av en bok, som Amundsen synes virker 
spennende! Ikke spør om begrunnelsen 
for valget, det nemlig bare ble sånn.

Så vil tiden vise om jeg klarer å rea-
lisere min litterære ambisjon, intensjo-
nene er i hvert fall gode!

Ferietips
Kom til Haugesund, en undervurdert 
ferieby midt mellom Bergen og Sta-
vanger!

Haugesund er perfekt som base for 
ekskursjoner. En kort biltur østover får 
du med deg Langfoss og Hardanger- 
Vestlandsnatur av beste merke!

Setter du deg i bilen og kjører sør-
over til spissen av Karmøy så finner du 

Skudeneshavn – en sørlandsidyll 
i Rogaland!

Avaldsnes – Harald Hårfagres 
hjem og Norges første hovedsete er 
også verdt et besøk. Her er det eta-
blert Vikinggård og museum som 
fasinerer store og små!

Haugesund er i seg selv verdt et 
besøk. En spasertur på indre kai og 
du opplever uterestauranter på 
rekke og rad.

Havet vest der ute og lukt av salt 
sjø er i seg selv otium for sjelen. 
Men sett deg på Røværekspressen 
og besøk Røvær og Føynå – øysam-
funn kun 20 min ut i havgapet! 
I tillegg er Utsira verdt en ekskur-

sjon, rutebåten går daglig!
Velkommen til Haugesund og Hau-

galandet! Riktig god sommer.

Bernt Vidar Vagle,
hovedstyremedlem, Rogaland
Tannlegeforening

Lesetips
Jeg er glad i å lese bøker, og ferietid 
gir bedre anledning til dette. Somme-
ren især innbyr til late dager med tid 
for lesing. Jeg er nok ikke en typisk 
krimleser, selv om det også hender at 
jeg hygger meg med nettopp dette.

Best liker jeg å lese historiske bøker. 
Det er alltid noe jeg ønsker å vite mer 
om. Polarhistorie er spennende og 
interessant, særlig bøkene om Ernest 
Shackleton som forsøkte å nå sydpo-
len i 1909. Roland Huntfords bok 
anbefales, i tillegg også fantastiske 
Endurance (Alfred Lansing) som er 
spekket med fantastiske autentiske 
fotos fra ferden. I fjor sommer kom jeg 
over en humoristisk satirebok som 
skildrer hvordan Hitler ser på dagens 
tyske samfunn der han gjenoppstår 
som ufrivillig komiker. «Han er her 
igjen» med Timur Vermes anbefales 
herved. Britiske Conn Igguldens serie-
bøker om Djengis Kahn og mongolene 
ble jeg også hektet på – det samme 
med serien om Romerrikets vekst 
under Julius Cæsar. Disse bokseriene 
kan varmt anbefales som både spen-
nende og fascinerende lesning. Denne 

sommeren planlegger jeg å lese den 
nyeste av Conn Igguldens historiske 
romaner (Stormbird) som omhandler 
England på 1400 tallet.

Lars Saabye Christensen er en jeg 
alltid liker å lese. Vidundelige romaner 
og noveller fortalt på en særegen sorg-
munter måte. Herved anbefales også 
«Bernhard Hvals forsnakkelser».

Ferietips
Rogaland har mye å by på, særlig om 
sommeren. Her er nær tilgang til både 
sjø og fjell samt et yrende folkeliv 
i byen.

Aller helst ville jeg tatt gjestene med 
på båttur i Ryfylke med innlagt lunsj 
i Ramsvik på Sjernarøy. Om sommeren 
er dette øyparadiset særdeles innby-
dende. Turen til Mosterøy og Utstein 
Kloster er flott og hit kommer en grei-
est med bil. I Sandnes anbefales turen 
rundt Lifjell med fantastisk utsikt, eller 
kanskje et besøk i Vitenfabrikken som 
er full av spennende og lærerike instal-
lasjoner og utstillinger. I Stavanger 
ville jeg tatt besøkende med på det nye 
kjempeflotte konserthuset eller bare 
vist frem byen og Gamle Stavanger. 
Sentrum er herlig å bare rusle rundt i, 
ved byparken, Domkirken og Breia-
vannet. Oljemuseet er svært interes-
sant og gir innsikt i Norges oljehisto-
rie, her er det også en god restaurant 
i «Bølgen og Moi». Stavanger har flere 
festivaler sommerstid. Særlig vil jeg 
trekke fram Glad Mat- festivalen, der 
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god kortreist mat serveres fra utallige 
steder. Kammermusikkfestivalen på 
sensommeren er også verd å få med 
seg. Jærstrendene er Norges lengste og 
flotteste- her er det herlig å være og 
plass til alle. Sist men ikke minst vil jeg 
forelså fantastiske fjellturer i nærhet 
til Rogaland- som Frafjordheiene eller 
Sirdalsheiene.

Fra Sirdal kan en også ta en rundtur 
ned til Lysebotn (27 hårnålssvinger) 
med ferje tilbake til Stavanger.

Rogaland er et herlig sted å være, 
også for turister.

Grethe Wergeland,
hovedstyremedlem, Buskerud
Tannlegeforening

Lesetips
Før denne ferien har jeg en del bøker 
liggende på vent.

Har kjøpt den siste boken til Jo 
Nesbø. Også i denne boken er handlin-
gen lagt til Oslo, men Harry Hole er 
ikke med her. I stedet møter vi første-
betjent Simon Kefas, tidligere Øko-
krim-etterforsker men nå degradert til 
mindre prestisjefylt drapsetterfors-
kning. I fengsel sitter Sonny som er 
sønn av Simons venn og kollega. Beg-
ges verden ble snudd på hodet da 
Sonnys far ble avslørt som korrupt og 
tok sitt eget liv. Men en dag får Sonny 
høre noe som endrer alt. ……

Neste bok er også krim. Det er den 
siste til Liza Marklund: Lyckliga gatan 
eller Fasadefall som den heter på 
norsk. Det er den tiende boken om 

Annika Bengtzon,, journalist 
i Kvällspressen. Bak den flekkfrie fasa-
den på Solsidan er det mørke sider. 
Den starter med funnet av en torturert 
og bevisstløs eks-riksdagsmann. 
Konen hans er også forsvunnet og 
Annika får i oppdrag å skrive om 
saken.

Ellers kan jeg anbefale en bok jeg 
fikk til jul. Me Before You eller Et helt 
halvt år som er den norske tittelen. Den 
er skrevet av Jojo Moyes. Den er både 
rørende og morsom. Lettlest. Handler 
om 26 år gamle Lou Clark som blir 
ansatt for å ta seg av Will, som er lam 
etter en trafikkulykke-

Jeg har også en bok av Cecilia 
Samartin liggende. Hun har jo mange 
bestselgere her i Norge. Den jeg har 
liggende heter La Peregrina. Det er en 
frittstående oppfølger av Senor Pere-
grino.

I disse digitale tider har jeg også 
skaffet meg en Kindle og der har jeg 
også noen bøker liggende. Blant annet 
den siste boken til Khalid Hosseini. 
Den heter And The Mountains Echoed 
og er hans tredje.roman. Den utkom 
i fjor og er allerede en bestselger på 
Amazon.com.

Ferietips
Buskerud hvor jeg er bosatt er et stort 
fylke. Jeg bor i det sørøstlige hjørnet 
av dette i delen som kalles Hurumlan-
det. Dette er en liten halvøy mellom 
Drammensfjorden. Siden jeg bor 
i Slemmestad vil jeg ta utgangspunk-
tet her. For den geologiinteresserte vil-

le det bli en liten tur på Geologimuse-
ets samling før turen går videre langs 
kysten via Sætre, en båttur derfra til 
Oscarsborg eller videre til Filtvet fyr 
med lunsj på Villa Malla. Videre kjører 
vi til sørlandsidyllen Holmsbu.

For en litt lengre tur ville jeg dratt til 
Blåfargeverket, eller kanskje jazzfesti-
valen på Kongsberg. Den går av stabe-
len 2.-5.juli.

Gå inn på www.visitbuskerud.no for 
å få oversikt over hva Buskerud kan by 
på av aktiviteter og attraksjoner.

Ha en riktig god sommer alle 
sammen.
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Bjørn, Finland. Foto: Tor Arne Vinje.
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K O M M E N T A R O G D E B A T T

Når skal NTF komme på banen?

Eftas overvåknings organ ESA ble 
det i mars 2014 avsagt en dom som 
fastslo at gjeldende praksis i DOT 

med hensyn til behandling av betalende 
klientell, kan føre til ulovlig kryss-sub-
sidiering.

Lederen i Tidende nr. 4 2014 omtaler 
ESA-dommen og det faktum at denne 
saken i sin helhet er fremmet av en ild-
sjel uten noen støtte fra NTF. Sentralt 
i Tannlegeforeningen har man benektet 
at offentlige og private klinikker ikke 
konkurrerer på like vilkår. I tillegg har 
NTF vært med å utvikle en prisportal 
hvor alle private tannleger er pålagt 
å legge ut sine priser side om side med 
offentlige klinikker som har subsidierte 
priser på sine tjenester.

Dersom regjeringen velger 
å etterkomme ESAs krav om endringer 
i finansieringen av DOT, vil dette nød-
vendigvis føre til en ny praksis i DOT. 
NTF bør benytte denne sjansen til bli en 
premissleverandør overfor myndighe-
tene ved å fremme nye ideer og bedre 
løsninger. NTF bør omsider tørre å stille 
noen kritiske spørsmål med hensyn til 
hvordan DOT er organisert i dag. Mye 
har endret seg i tannlegeverdenen 
siden rådende praksis ble innført i DOT.

– Hvorfor skal DOT ved hjelp av del-
finansiering fra privat virksomhet opp-
rettholde et tjenesteapparat som er 

større enn det man trenger for å løse de 
offentlige oppgaver?

– Hvorfor skal DOT tilby private 
tannlegetjenester i områder hvor det er 
nok private tannleger til å dekke etter-
spørselen?

– I hvilken grad fortrenger den pri-
vate virksomhet i DOT tilbudet til de 
prioriterte grupper?

Bakgrunnen for at voksenbehand-
ling ble en del av DOTs tilbud var gene-
rell tannlegemangel i distriktene. De 
offentlige klinikkene var små og desen-
traliserte og kunne tilby voksenbe-
handling i områder der det ikke var 
grunnlag for etablering av privat virk-
somhet.

Virkeligheten i dag er en helt annen. 
DOT har i stor grad sentralisert og utvi-
det sine klinikker, ikke minst for å kunne 
tiltrekke seg unge tannleger som ønsker 
å arbeide i større fagmiljø. Dette fører til 
at de fleste må reise et stykke for å 
komme til tannlege uansett.

Utdanning av nye tannleger 
i utlandet er dessuten i ferd med å gi 
oss et overskudd av tannleger.

Derfor er begrunnelsen for at DOT 
skal behandle betalende pasienter i stor 
grad falt bort. Videre vil eventuelle nye 
og omfattende krav til regnskap og 
finansiering i kjølvannet av ESA dom-
men, føre til økt byråkrati.

Alle forstår at mange av de offentlige 
oppgavene er tunge og vanskelige, og 
at muligheten til å behandle betalende 
pasienter har gjort offentlige tannlege-
stillinger mer attraktive. Men hvorfor 
skal DOT å ha driftsansvaret for den 
private virksomheten?

Dersom tannlegene i DOT gis mulig-
het til å drive egne virksomheter, kan 
de behandle prioriterte grupper og 
betalende voksne innenfor samme virk-
somhet. Virksomheten kan drives 
i egne eller leide offentlige lokaler. 
Tannlegen vil da drive for egen regning 
og risiko, på like konkurransevilkår 
som private tannleger. De offentlige, 
lovpålagte oppgavene kan da utføres av 
alle tannleger hvis de settes ut på 
anbud, eller pengene kan følge pasien-
tene. Da får vi et reelt fritt tannlege-
valg.

Organiseringen av tannhelsetjenes-
ten behøver ikke være lik i alle kommu-
ner – det er nødvendigvis forskjell på 
by og land. Det bør selvsagt tilpasses de 
lokale forhold.

Dette er fullt mulig etter eksisterende 
regelverk. Derfor synes jeg NTF bør bli 
en pådriver for utprøving av ny og mer 
egnet organisering av offentlig tann-
helsetjeneste.

Kari Odland

I
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Svar til Kari Odland:

NTF skal være premissleverandør

ari Odland etterlyser nytenkning 
i NTF. Det er bra! Og Kari Odland 
har rett i at mye har endret seg 

i tannlegeverdenen siden rådende 
praksis ble innført i Den offentlige 
tannhelsetjenesten (DOT). Det er også 
fint at hun vil at NTF skal være en pre-
missleverandør overfor myndighetene. 
Dette har alltid vært en viktig oppgave 
for NTF.

Å være premissleverandør inn mot 
myndighetene er i hvert fall en opp-
gave det sittende hovedstyret tar på 
største alvor. I min tid i hovedstyret har 
vi brukt mye tid på nettopp påvir-
kningsarbeid overfor ulike aktører.

På noen andre punkter tar Kari 
Odland feil. NTF har ikke vært med på 
å utvikle prisportalen. Vi har kommet 
med innspill og påvirket så langt vi har 
kunnet, men portalen er myndighete-
nes, og den er utviklet av Forbrukerrå-
det alene.

Kari Odland tar også feil i sine 
utsagn om ESA-saken. NTF har aldri 
benektet at offentlige og private tann-
klinikker ikke konkurrerer på like vil-
kår. Vi har tvert imot tatt saken på 
alvor. Hovedstyret fant det imidlertid 
ikke hensiktsmessig å sette i gang et 
omfattende og ressurskrevende utred-
ningsarbeid på egen hånd.

Og for ordens skyld: ESA har ikke 
avsagt noen «dom». Derimot har ESA 
anbefalt Norge å gjøre noen konkrete 
endringer som blant annet innebærer at 
det innføres et system med adskilte 
regnskaper for å sikre at subsidier ikke 

brukes til å gi den offentlige tannhelse-
tjenesten en fordel som er konkurranse-
vridende. Norske myndigheter har 
akseptert ESAs anbefalinger og følger 
nå opp med de nødvendige tilpasnin-
gene. Jeg henviser ellers til det som er 
skrevet om saken på nettstedet og 
i Tidende.

DOT står fritt til å tilby private tann-
legetjenester, så lenge det skjer på kon-
kurransemessig like vilkår. I andre 
land, som for eksempel Sverige er det 
offentlige en stor aktør i det private 
markedet. Representantskapet har fast-
lagt NTFs politikk om å arbeide for fri 
konkurranse, med rett til fri prisfastset-
ting og etablering. Det innebærer at 
også DOT kan konkurrere, men da selv-
følgelig på like vilkår.

Dersom behandling av betalende 
pasienter fortrenger tilbudet til priori-
terte grupper, gjør ikke DOT jobben sin. 
Hvis dette skyldes at tilbudet til priori-
terte grupper er underfinansiert, er det 
en alvorlig sak, men en annen sak. Det 
er viktig at tilskuddene til DOT er store 
nok til å finansiere behandlingen av de 
prioriterte gruppene. Men DOT har per 
i dag lov til å tilby voksenbehandling, 
forutsatt altså at EØS-avtalens forbud 
mot kryss-subsidiering ikke brytes.

Odland foreslår at offentlig ansatte 
tannleger kan leie den offentlige klinik-
ken eller på annen måte drive privat 
virksomhet på offentlig klinikk. Slike 
ordninger finnes det mange av allerede.

Odland foreslår videre at offentlige 
oppgaver kan settes ut på anbud. Den 

muligheten finnes også i dagens lov-
verk. Noen fylkeskommuner benytter 
seg av den i forhold til enkelte priori-
terte grupper.

Fritt tannlegevalg er interessant, 
spesielt for eldre som kommer inn 
under tannhelsetjenestelovens gruppe 
C2. Både blant offentlig ansatte og pri-
vatpraktiserende tannleger har dette 
vært etterspurt lenge. Dette er ikke noe 
vi bare tenker på. Vi har foreslått det for 
myndighetene ved flere anledninger, og 
det vil vi fortsette med.

Odland mener at ESA saken skal 
være utgangspunkt for nytenking 
i NTF. Jeg ser mange andre utfordringer 
som gjør at nytenkning er helt essensi-
elt. ESA-saken er på langt nær den vik-
tigste. Jeg tenker blant annet på de end-
ringene regjeringen foreslår 
i kommunestrukturen og på forslagene 
til endringer i forvaltningen. Ta med de 
tiltakene myndighetene vil sette i verk 
for å begrense veksten i offentlige 
utgifter. Her kan det komme både over-
raskelser og endringer for vår sektor.

Ja, NTF skal være en premissleveran-
dør, og vi skal og må tenke nye tanker. 
Så er det opp til foreningens øverste 
myndighet, representantskapet, å gi 
hovedstyret de fullmakter som kreves 
for å ta nye og eventuelt andre veivalg 
enn tidligere.

Camilla Hansen Steinum
president i NTF

K

520-521_Komm og deb.fm Page 521 Tuesday, June 3, 2014 3:42 PM



522 D E N N O R S K E T A N N L E G E F O R E N I N G S TIDENDE 2 0 1 4 ; 1 2 4 N R 6

Datatilsynet og Legelisten.no

 Den norske tannlegeforenings 
tidende april 2014 etterlyser Ellen 
Beate Dyvi aktivitet fra Datatilsynet 

ovenfor Legelisten.no. Dyvi krever her 
at Datatilsynet tar affære og fører tilsyn 
med publiseringen av potensielt nega-
tive og krenkende personopplysninger 
om tannleger og annet helsepersonell 
som skjer på denne nettsiden.

Datatilsynet har tidligere vurdert vår 
myndighet til å føre tilsyn med Legelis-
ten.no og kommet til at bare deler av 
tjenesten ligger innenfor vårt myndig-
hetsområde. Datatilsynet fører tilsyn 
med behandlinger av personopplysnin-
ger som skjer etter personopplysnings- 
og helseregisterloven. Når det gjelder 
Legelisten.no har vi kommet til at 
ytringene på nettsiden, selv om de er 
subjektive og handler om tannlegens 
oppførsel, ligger innenfor ytringsfrihe-
tens grenser. I slike tilfeller kommer 
ikke personopplysningslovens grunn-
krav til anvendelse. Datatilsynet har 
derfor ikke myndighet til å begrense 
slike ytringer.

Derimot faller den publiseringen av 
personopplysninger Legelisten.no gjør 
selv innenfor personopplysningsloven. 
Dette innebærer publisering av legenes 
og tannlegenes navn og virksomhets-
opplysninger. Opplysninger om legers 
og tannlegers eventuelle reaksjoner fra 
Helsetilsynet som publiseres på Legelis-
ten.no faller også innenfor personopp-
lysningsloven. Datatilsynet har ikke 
gått inn i denne problematikken, men 
så lenge Legelisten.no kun publiserer 
offentlige opplysninger er dette trolig 
fullt lovlig.

Det finnes uttallige sider på Internett 
som gir brukere muligheter til å vurdere 
produkter og tjenester. Bøker, filmer, 
håndarbeid, restauranter og håndver-
kertjenester – alt kan brukere kaste sin 
dom over på Internett. Dette kan selv-
følgelig oppleves feil, urimelig og kren-
kende for de som på denne måten får 
sin dom fra brukerne. Slike ytringer er 
likevel innenfor ytringsfriheten og 
beskyttet av grunnlovens § 100. 
Å framsette ærekrenkende utsagn 

offentlig kan imidlertid rammes av 
bestemmelser i straffeloven. Det krever 
i så fall at legen/tannlegen går til 
anmeldelse eller privat søksmål.

Det er ikke vanskelig å ha forståelse 
for at tannleger og annet helsepersonell 
som omtales på Legelisten.no kan opp-
leve enkelte kommentarer som ubeha-
gelige. Spesielt ettersom det å yte hel-
sehjelp innebærer å eksponere person-
lige egenskaper, som omsorg, evne til 
å lytte og medfølelse. Samtidig er det 
slik at tannlegetjenester tilbys som en 
tjeneste i et marked. Dette innebærer at 
pasientene kan opptre som kunder, 
blant annet ved å kunne offentliggjøre 
hvordan de opplevde tjenestene.

Å få vurderinger av sin yrkespraksis 
av kunder og pasienter kan selvfølgelig 
være belastende og ubehagelig, men 
det er ingen tvil om at det omfattes av 
ytringsfriheten.

Marius Engh Pellerud
rådgiver i Datatilsynet

Marius.Pellerud@datatilsynet.no

I
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Foreslå kandidatar til Karl Evang-prisen 2014

arl Evang-prisen skal gå til ein per-
son eller organisasjon som har 

gjort ein særleg innsats for folkehel-
searbeidet. Målet er å stimulere interes-
sa og arbeidet for barnevern, folkehelse 
og sosiale forhold. Frist for å sende inn 
forslag til kandidatar er 18. august 
2014.

Karl Evang-prisen vart oppretta 
i 1981 som ein honnør til den tidlegare 
helsedirektøren for hans sosialmedisin-
ske pionerinnsats. Målet med prisen er 
å stimulere interessa og arbeidet for 
barnevern, folkehelse og sosiale for-
hold. Helsedirektoratet tok i år over 
ansvaret for prisutdelinga frå Helsetil-
synet.

Kriteriar
Karl Evang-prisen for 2014 skal gå til 
ein person eller organisasjon som har 
gjort ein særleg innsats for å fremje

– folkehelsa og sosiale forhold som 
er viktig for denne

– rettstryggleik og tryggleik 
i barnevernet, helse- og/eller sosialte-
nesta

– opplysingsarbeid og medverknad 
i samfunnsdebatten om viktige barne-
vern-, helse- eller sosialpolitiske spørs-
mål

Det er ingen føresetnad at vedkom-
mande person eller organisasjon er 
knytt til barnevernet eller helse- og 
sosialtenesta. Det vert lagt vekt på at 
innsatsen er aktuell, men innsats over 
tid vil òg bli vurdert.

Frist for forslag til kandidat
Frist for å sende inn forslag til kandi-
datar er 18. august 2014. Prisen er på kr 
50 000. Prisen blir delt ut den 15. okto-
ber 2014 i samband med den årlege fol-
kehelskonferansen.

Skriftleg søknad med grunngjeving 
kan sendast av kandidaten sjølv eller 
andre personar og organisasjonar til: 
line.oma@helsedir.no

Komiteen
Komiteen som vel prisvinnar vil fort-
sette ut 2015 og består av:

– Professor Aslak Syse, Institutt for 
offentlig rett, Det juridiske fakultet, 
Universitetet i Oslo (leiar)

– Tidlegare journalist i Stavanger 
Aftenblad, Marie Rein Bore

– Professor Steinar Westin, Institutt 
for samfunnsmedisin, Det medisinske 
fakultet, NTNU, Trondheim

– Høgskolelektor Elisabeth Brodt-
korb, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo

– sekretær er rådgjevar Line Oma, 
Helsedirektoratet

T I L B A K E B L I K K

■ 1914
Indbydelse til konkurrance

a ved forrige aars konkurrance intet 
av de indkomne utkast blev antat, 

indbyr «Kristiania forening for motarbei-
delse av tandsygdomme» landets tandlæ-
ger til at delta i konkurrance om avfat-
telse av et «flyveskrift» til eventuel distri-
bution ved skolerne i Kristiania.

Opsættet tænkes stilet til forældrerne 
og skal omhandle den mest elementære 
tand- og mundhygiene. Det bør være 
kort, koncist og gjerne anskueliggjort 
ved tegninger. Betydningen av melke-
tændernes bevarelse bør ogsaa medtas.

Der opstilles 1 – en – præmie stor 
kr. 500,00 – fem hundrede kroner.

Mars – april 1914, 4de hefte

■ 1964
Fluorider i kariesprofylaksen

.T.F. har i de senere år flere ganger 
tatt til orde for en intensivert karies-

profylaktisk virksomhet og henstillet til 
myndighetene å effektivisere arbeidet på 
dette felt. Blant de tiltak som overveies er 
utvilsomt en lovgivning med sikte på 
å muliggjøre tilsetning av fluorider til 
drikkevannet i kariesprofylaktisk øyemed.

I 1959 støttet hovedstyret i en presse-
melding denne tanke. Meldingen ble 
gjenstand for kritikk, bl.a. fordi det 
angjeldende spørsmål ikke hadde vært 
behandlet i et representativt forum 
i N.T.F., således at hovedstyret derved 
hadde fått den nødvendige bakgrunn for 
meldingen. Man må regne med at et 
offentlig initiativ når som helst kan 
komme og at spørsmålet om N.T.F.’s 
holdning til saken igjen kan bli aktuell. 
(Fra representantskapssak 1964.)

Juni 1964, hefte 6

■ 2004
Årets
lønnsforhandlinger: Et sikkert
vårtegn

et er vår i luften, og det betyr lønns-
forhandlinger. Det gjelder for tann-

legene også, selv om det nå først og 
fremst er de sentrale forhandlingene som 
skal i havn. For offentlig ansatte tannle-
ger flest står de lokale slagene først til 
høsten. Forhandlingsutvalgets leder, Ric-
hard Næss, mener at NTFs lokale tillits-
valgte står godt rustet foran årets for-
handlinger. Han er mest spent på hvem 
som skal forhandle innenfor det samme 
kapitlet som tannlegene. – Hvis alle læ-
rerne havner innenfor kapittel fem, blir 
det ikke tannlegene som setter dagsorden 
for forhandlingene, sier Næss og har et 
lønnlig håp om at det ikke blir slik.

April 2004, nr. 6

ND
D

K
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KURS- OG AKTIVITETSKALENDER

NORGE
23.–24. mai Hotel Alexan-

dra, Loen
Loenmøtet. www.loenmoetet.no. Henv. Kjell Thue, 
tlf. 57 86 84 60 (a) E-post: kjell.thue@enivest.net

25. juni Tromsø Kveldskurs. Endodonti og Traumatologi v/George 
Bogen og Leif K. Bakland. Henv. Elsa Sundsvold, 
ehi-sund@online.no

23.–28. juni Oslo 10th International course in Forensic Odontology, 
Identification. Henv. Tore Solheim. 
E-post: solheim@odont.uio.no

16.–18. okt. Lillestrøm NTFs landsmøte. Lillestrøm – Norges Varemesse. 
Se www.tannlegeforeningen.no

8.–10. jan. ‘15 Bergen Vestlandsmøtet. Henv. Trine Lise Lundekvam Berge, 
tlberge@online.no

30.–31. jan. ‘15 Oslo Fellesmøte for spesialistforeningene. Quality Hotel 
Expo Fornebu. Henv. spesialistforeningene

29.–30. mai ‘15 Hotel Alexan-
dra, Loen 

Loenmøtet. www.loenmotet.no. Henv. Kjell Thue, 
tlf. 57 86 84 60 (a) E-post: kjell.thue@enivest.net

19.–20. sept. ‘15 Oslo Årsmøte i Praksiseierforeningen. Sted: Radisson Blu 
Scandinavia Hotel, Oslo. Henv. Magne Skomeda, e-
post: magne@tsmg.no

29.–31. okt. ’15 Lillestrøm NTFs landsmøte. Lillestrøm – Norges Varemesse. 
Se www.tannlegeforeningen.no

7.–9. jan. ‘16 Bergen Vestlandsmøtet. Henv. Trine Lise Lundekvam Berge, 
tlberge@online.no

27.–28. mai ‘16 Hotel Alexan-
dra, Loen 

Loenmøtet. www.loenmotet.no. Henv. Kjell Thue, 
tlf. 57 86 84 60 (a) E-post: kjell.thue@enivest.net

20.-22. okt. '16 Stavanger NTFs landsmøte. Se www.tannlegeforeningen.no
9.–10. juni ‘17 Hotel Alexan-

dra, Loen 
Loenmøtet. www.loenmotet.no. Henv. Kjell Thue, 
tlf. 57 86 84 60 (a) E-post: kjell.thue@enivest.net

25.–26. mai ‘18 Hotel Alexan-
dra, Loen 

Loenmøtet. www.loenmotet.no. Henv. Kjell Thue, 
tlf. 57 86 84 60 (a) E-post: kjell.thue@enivest.net

24.–25. mai ‘19 Hotel Alexan-
dra, Loen 

Loenmøtet. www.loenmotet.no. Henv. Kjell Thue, 
tlf. 57 86 84 60 (a) E-post: kjell.thue@enivest.net

UTLANDET
11.–14. sept. New Delhi, India FDI. Se www.fdiworldental.org. Henv. NTF, 

tlf. 22 54 74 00.
19.–20. sept. København, 

Danmark
4th Copenhagen Trauma Symposium. 
www.dentaltraumaguide.org/registration.aspx

9.–12. okt. San Antonio, 
Texas, USA

ADA Annual Session 2014. Se www.ada.org

28. nov. New York GNYDM. Greater New York Dental Meetiting. 
www.gnydm.com

27. nov. ’15 New York GNYDM. Greater New York Dental Meetiting. 
www.gnydm.com

Med forbehold om endringer. Sjekk alltid aktuelle datoer direkte med kursarrangøren. 
Vi er avhengige av dine innspill til kurs- og aktivitetskalenderen. De kan sendes til 
tidende@tannlegeforeningen.no

Tips og bidrag til
Notabene-sidene sendes

tidende@tannlegeforeningen.no
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P E RS O N A L I A

Dødsfall
Hans Gülker, f. 11.02.1942, tannlege-
eksamen 1968, d. 11.03.2014
Kari Marita Aanestad, f. 09.12.1933, 
tannlegeeksamen 1957, d. 19.4.2014
John Ingemar Kustås, f. 16.05.1935, 
tannlegeeksamen 1966, d. 26.04.2014

Fødselsdager
100 år
Erna Jemblie, Hamar, 6. august

90 år
Thor Westby, Gamle Fredrikstad, 
13. juli

85 år
Nils Nordvik, Kalandseidet, 13. juli

80 år
Bjørn Ringheim, Voss, 15. august

75 år
Ingrid Drangsholt Halle, Jar, 30. juni
Kjell Langballe, Skoppum, 2. juli
Margaret Forsyth Slotsvik, Skedsmo-
korset, 7. juli
Sigfried Bachner, Lyngseidet, 12. juli
Arne Askvik, Bergen, 18. juli
Berge Eldar Nising, Oslo, 23. juli
Raija Knutsen, Kristiansand, 6. august
Kari Hauge, Larvik, 9. august
Reidun Stenvik, Oslo, 13. august

70 år
Sverre Jon Heggernes, Sande 
i Sunnfjord, 23. juni
Per Chr. Erichsen, Skien, 28. juni
Per A Sørensen, Lillehammer, 27. juni
Henning Næsse, Kristiansand, 5. juli
Siri Willersrud, Sarpsborg, 10. juli
Pål Søm Terjesen, His, 17. juli
Edward B Messelt, Oslo, 18. juli
Odd Jørgen Rye, Steinkjer, 22. juli
Kari Anne Hammerborg, Hokksund, 
7. august
Asbjørn Åge Åsberg, Tistedal, 14. au-
gust
Einar Røskeland, Oslo, 17. august

60 år
Gunnar Svendsen, Oslo, 28. juni
Abdulla Alimohamad, Ski, 1. juli
Astrid Høvik, Oslo, 4. juli
Knut Foss, Sortland, 10. juli
Abrham Waldu, Oslo, 10. juli
Lisbeth Nes, Måløy, 11. juli
Helge Ramberg, Drammen, 16. juli

Hans-Petter Steihaug, Tynset, 18. juli
Karl-Kristian Andersen, Oslo, 19. juli
Kari Strand, Steinkjer, 20. juli
Torstein Olsen, Hafrsfjord, 29. juli
Ingeborg Folsland Fandriks, 31. juli
Anne M Slyngstad Breivik, Ørsta, 2. au-
gust
Øivind Bratli, Hosle, 10. august
Ragna Iden, Fyllingsdalen, 15. august
Hilde Merete Aanmoen, Oslo, 18. au-
gust
Inge Fridell, Vik i Sogn, 21. august
Gro Fadnes Lønning, Bremnes, 22. au-
gust

50 år
Halvor Sørhuus, Verdal, 23. juni
Ingrid Norun Kleiven Barkvoll, Oslo, 
1 juli
Lars T. Svendsen, Hønefoss, 5. juli
Elisabeth Brun Kyrkjebø, Bergen, 7. juli
Masoud Ebrahimi, Borgen, 12. juli
Georg Bruun, Søreidgrend, 19. juli
Cecilie Kongelf, Paradis, 25. juli
Tine F. Berg, 27. juli
Synnøve Røberg Hanssen, Gjøvik, 
3. august
Annika M Finne, Eidsvåg i Åsane, 
5. august
Erlendur Vidar Indridason, Oslo, 
12. august
Kari S. Eide, Raufoss, 15. august
Christiane Elmies-Jansky, Sand, 16. au-
gust
Pål B. Meier, Flekkefjord, 16. august
Gunnar Amundsen, Haugesund, 17. au-
gust
ÅgeTingvold Karlsen, Kristiansund, 
23. august

40 år
Arve Brekka, Kristiansand, 24. juni
Mari Dubland, Bryne, 1. juli
Hero Ibrahim Hassan, Hamar, 1. juli
Viggo Tuven, Horten, 3. juli
Einar Hartz, Elverum, 5. juli
Thuy Tran, Jessheim, 10. juli
Vaibhav Mehta, Åmot, 12. juli
Sary Heggazy, Arendal, 13. juli
Kristine Lielmane, Tjøtta, 22. juli
Thomas Richard Klimowicz, Trond-
heim, 23. juli
Ingvild Strandem Hurthi, Yven, 24. juli
Aslak Fuglestad, Bardufoss, 29. juli
Carmen Irina Johanson, Eidsvågneset, 
30. juli
Laila Johansen, Finneidfjord, 3. august
Gunn Johnsen, Sortland, 5. august

Ingvild Marie Ulvik, Nesttun, 7. august
Magne Borge, Skien, 12. august
Lars Haakon Lunde, Oslo, 13. august
Naia Ollendorff Halvorsen, Oslo, 
14. august
Denise Cakir, Børselv, 16. august
Ragnhild Olsen, Ågotnes, 16. august

30 år
Helene Bye Nordbæk, Oslo, 26. juni
Silje Eirin Vartdal Heggedal, Volda, 
29. juni
Khurram Ali Rana, Oslo, 29. juni
Maziar Shabestari, Oslo. 30. juni
Sara Mahsa Jalali, Strømmen, 6. juli
Veronika Edvardsen, Mosjøen, 14. juli
Marit Solhus, Fannrem, 18. juli
Guro Karstensen, Bodø, 26. juli
Maren Haslerud, Stavanger, 27. juli
Thu Hue Thi Dinh, Bergen, 30. juli
Hanne Rokås Johnsen, Mosjøen, 1. au-
gust
Jessie C. S. Poon Knappskog, Oslo, 
1. august
Kirsten Sally Croft, Egersund, 9. august
Ida H. Brenne Lundh, Levanger, 9. au-
gust
Ellen-Kristine Kverndokk, Oslo, 16. au-
gust
Catrine Baug Andreassen, Bønes, 
17. august
Hilde Sveaass, Oslo, 17. august
Rune Henriksen, Yven, 19. august
Åshild Høva, Oslo, 21. august

Fødselsdager
Vi ber om at de som vil reservere seg 
mot at runde år publiseres i personalia-
spalten, gir skriftlig melding minst åtte 
uker i forveien på e-post: 
tidende@tannlegeforeningen.no, 
faks 22 55 11 09 eller per post til 
Tidende, postboks 2073 Vika, 
0125 Oslo

Dødsfall
Sekretariatet får dessverre ikke auto-
matisk beskjed om dødsfall. Vi ber der-
for medlemmene være behjelpelig med 
å gi NTF beskjed når en kollega er gått 
bort. Vennligst kontakt NTF, 
tlf. 22 54 74 00 eller e-post: 
post@tannlegeforeningen.no.
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Tidende retter

orsidebildet av Eidsvollsbygningen 
til Tidende nr. 5 2014 er tatt av 

Mike Mills, og er ikke levert av bildeby-
rået YAY Micro som det står i bladets 
kolofon. 

Frister det med en dukkert? Nedre basseng i Frognerbadet (Oslo) ser slik ut tidlig om morgenen.
Foto: Kristin Aksnes

F
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M I N N E O R D

Magnus Bernard Whatley
f. 17.05.81-d. 09.04.14

en 9. april mistet vi vår gode venn 
og kollega i en ulykke på Steigtind 

i Bodø.
Vi som jobbet tett sammen med han, 

sitter sjokkerte og uendelig triste til-
bake med mange minner om Magnus 
som plutselig ikke er sammen med oss 
lenger.

Magnus vokste opp i Son i Akershus 
i en flott familie med to eldre søstre og 
en yngre bror. Vannsport og da spesielt 
seilsport ble en del av oppveksten. Han 
oppnådde gode resultater og nådde mål 
med blant annet VM-deltakelse.

Etter Værnes og Luftforsvarets Para-
medisinske skole i Stavern, tjeneste-
gjorde Magnus på Rygge flystasjon. 
Han tok fag på Norges miljø- og biovi-
tenskapelige universitet ved Ås, men 
skiftet retning og studerte odontologi 
ved Det odontologiske fakultet ved 
Universitetet i Oslo.

Magnus kom til Bodø direkte fra 
tannlegestudiet i januar 2010.

Han var kunnskapsrik, og en svært 
dyktig tannlege. Han hadde en høy fag-
lig standard, og jobbet etter prinsippet 
«primum non nocere».

Hans motivasjon var et faglig godt 
resultat, og fornøyde pasienter. Magnus 
ville det beste for pasientene sine, han 
var nøye med å ikke overkjøre dem med 
behandling, men han hjalp dem alltid. 
Daglig har vi sett glade og fornøyde 
pasienter. Vi har sett engstelige pasien-
ter som er blitt trygge på å komme til-
bake, de følte seg komfortable hos ham. 
I timeboka dukket det stadig opp nye 
pasienter som hadde fått han anbefalt 
som tannlege.

Magnus ble glad i jobben sin som 
tannlege, og han opplevde gleden med 
å kunne hjelpe folk. Et av hans utsagn 
var: «Det er genialt å være tannlege 
sammenliknet med lege fordi vi som 
tannleger kan hjelpe folk direkte. Leger 
må ofte henvise, eller bare skrive ut 
resepter.» Han opplevde at positiv 

respons fra pasientene gav ham positiv 
energi.

I tida etter ulykken har vi fått mange 
hilsener fra sjokkerte og triste pasien-
ter.

Da Magnus kom til Bodø, var vi litt 
bekymret for at han som enslig kunne 
bli ensom. Vår bekymring viste seg fort 
å være bortkastet. Magnus var aktiv 
med i Bodø Seilforening, Bodø Ten-
nisklubb, Bodø Klatreklubb, Bodø 
Turistforening og Bodø Sykkel & Triat-
lonklubb. I alle disse miljøene fikk han 
mange gode venner som alle kjenner 
tapet av en god venn. Han har fått 
mange fine hilsener.

I en av dem beskrives han som glad, 
snill, energisk og dyktig. En som hjalp 
alle og sugde til seg kunnskap om alt 
han kom over. Han var dyktig som få 
i det som interesserte ham. Han skapte 
glede rundt seg og var ekte og oppriktig 
med dem han hadde rundt seg.

I tillegg til å være svært sosial, klarte 
Magnus å pusse opp sin leilighet fra lav 
standard til svært høy standard. Alt ble 
gjort i en fantastisk kvalitet, og han 
gikk ifølge sine snekkervenner dem en 
høy gang.

Magnus ville så mye. Hans foreldre 
beskriver i sin minnetale at han opp-
levde en glede i disse, hans siste lykke-
lige år. Han hadde havnet 
i eventyrland. Han elsket den nordnor-
ske naturen, spesielt fjellene. Det at 
ulykken skjedde på en fjelltopp er para-
doksalt. Den er rekonstruert ved hjelp 
av foto tatt av redningsmannskap på 
Sea King-helikopteret, og forklares med 
kraftige vindkast og en snøskavl som 
ga etter. Vi må trøste oss med at han var 
i sitt rette element.

Når vi nå skal fortsette å jobbe uten 
Magnus, vil vi huske han som den gode 
personen han var. Vi er takknemlige for 
tida vi fikk jobbet og vært sammen med 
Magnus, og lyser fred over hans minne.

Sorgen har mange dimensjoner, og 
vi kan bare ane hvilket tap hans for-

eldre Kari og John, hans søstre Kathrine 
og Helene, hans bror Edwin, hans kjæ-
reste Eileen, hans svogere og svige-
rinne, hans nieser og nevøer har. Våre 
tanker går til dem.

May Kristin Eggesvik

Magnus Bernard 
Whatley

år kjære venn og kollega, Magnus 
Bernard Whatley, født 17.mai 

1981, døde brått 9.april 2014. Magnus 
var på fjelltur til toppen Steigtind 
i Nordland da en tragisk fallulykke inn-
traff. Magnus døde av skadene han 
pådro seg og ble funnet av letemann-
skaper dagen etter. Magnus ble grav-
lagt i Såner kirke i Vestby 25.april og 
det ble også avholdt en minnestund for 
ham i Bodø Domkirke mandag 28.april.

Magnus var ferdigutdannet tannlege 
fra Oslo i 2010 og kom til Bodø etter 
endt utdannelse. Han var svært aktiv og 
fikk snart venner i flere forskjellige 
miljøer. Magnus var en ivrig turgåer og 
har vært på flere av de majestetiske 
fjelltoppene som omkranser Bodø. Han 
var også en lidenskapelig seiler, spilte 
tennis, klatret og var medlem av Bodø 
sykkel- og triatlonklubb. I tillegg var 
han varamedlem i styret i Nordland 
tannlegeforening.

Magnus var en person som alltid 
stilte opp for andre og var mer opptatt 
av andres vel enn sitt eget. For ham var 
nei et sjeldent ord. Han minnes som en 
svært snill, raus og samvittighetsfull 
person av de som var så heldig å bli 
kjent med han.

Magnus brant for så mye og var mes-
ter i å utnytte døgnets timer til det fulle. 
Effektivt og med sin perfeksjonistiske 
innstilling gikk han løs på de fleste 
arbeidsoppgaver – både når det gjaldt 

D

V
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private og jobbrelaterte gjøremål. 
Oppussingsprosjektet av leiligheten 
hans, som han drev med helt på egen-
hånd de siste årene, bar preg av nettopp 
dette; perfeksjon til fingerspissene. 
Magnus var nevenyttig og man lot seg 
lett imponere av hva han fikk til. Døren 
i hans flotte hjem stod alltid åpen for 
vennene hans.

Magnus er dypt savnet.
Våre tanker går til hans nærmeste 

familie, kjæreste og venner.

Styret Nordland Tannlegeforening

Magnus Bernard 
Whatleys bortgang

i takker tidligere medstudenter i 
Odontologisk Fakultet i Oslo og 

kolleger for varmende medfølelse og 
deltagelse i begravelsen i Son og min-
nestunden i Bodø domkirke. Det var en 
fin hyllest til Magnus fra venner og 
kolleger som han var så glad i.

John og Kari Whatley

Skogen. Foto: Kristin Aksnes.

V
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K U N N G J Ø R I N G

Dobbelkompetanseløp i odontologi ved 
Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø

Generell informasjon
Kunnskapsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet har vedtatt et 
forkortet studieløp i lønnede stillinger 
som fører fram til dobbelkompetanse 
i odontologi. Det betyr at kandidaten 
både avlegger en PhD grad og tar en 
spesialistutdanning.

Denne utlysningen gjelder opptak 
med start fra høsten 2015.

Opptakskrav
De generelle opptakskravene er bestått 
odontologisk grunnutdanning og mini-
mum ett års erfaring fra allmennprak-
sis. Dobbelkompetanseløpet forutsetter 
opptak til både spesialist- og PhD-ut-
danning.

Søknads- og kontaktinformasjon
Søknad til dobbelkompetanseløpet må 
inneholde:

– Prosjektbeskrivelse for PhD-løp 
med anbefaling fra veileder

– CV (arbeidserfaring, kurs og annen 
tilleggsutdannelse, og eventuelle publi-
kasjoner)

– Attesterte kopier av vitnemål
– Attestert kopi av norsk autorisa-

sjon
– Søker må opplyse hvilken spesiali-

sering man ønsker å ta, og ved hvilket 
lærested

Har du spørsmål til søknadens inn-
hold kan du ta kontakt på dobbelkom-
petanse@iko.uib.no

Tannleger som har PhD eller spesia-
litet fra før er ikke aktuelle søkere.

PhD-kandidater og spesialistkandi-
dater som allerede er i løpet, kan søke 
under forutsetning av at det resulterer 
i ett forkortet dobbelkompetanseløp.

Søkere med mangelfull dokumenta-
sjon vil ikke bli vurdert.

Komiteen for dobbelkompetanseløp 
i odontologi vil gjennomgå søknadene 
og gi sin anbefaling/tildeling. Søkna-
dene vil deretter bli vurdert ved de 
odontologiske lærestedene.

Opptaket vil samordnes med oppta-
ket til spesialistutdanningen og til PhD-
programmene, og dokumenterte behov 
ved universiteter og 
i tannhelsetjenesten for øvrig (kompe-
tansesentre) for tannleger som har både 
doktorgrad og spesialistkompetanse 
i spesielle disipliner, kan bli tillagt vekt 
ved tildeling av stillinger.

Søkere må påregne at søknadspro-
sessen vil ta lang tid.

De som blir tatt opp på dobbelkom-
petanseløp, vil bli ansatt på universite-
tene i utdanningstiden.

For mer informasjon om dobbelkom-
petanseløpet

Universitetet i Oslo
http: //www.odont.uio.no/forskning/

doktorgrad-karriere/dobbeltkompe-
tanse/

Universitetet i Bergen
http: //www.uib.no/odontologi/

utdanning/dobbelkompetanse-i-odon-
tologi

Søknadsfrist: 25. oktober 2014
Søknad skal sendes elektronisk som pdf 
fil til: dobbelkompetanse@iko.uib.no

Kontaktpersoner ved de odontolo-
giske lærestedene:

Universitetet i Oslo: Dag Ørstavik, 
telefon: 22 85 21 27

Universitetet i Bergen: Anders 
Johansson, telefon: 55 58 60 62

Universitetet i Tromsø: Claes-Gøran 
Crossner, telefon: 77 64 91 21
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K U RS

Reprise på arbeidskurs i moderne endodontisk 
teknikk

Kursgiver
Gilberto Debelian, dr.odont, spesialist 
i endodonti, UiO

Har du tenkt å begynne å jobbe med 
moderne endodontisk teknikk, men er 
litt usikker? På dette kurset får du en 
grunnleggende innføring i bruk av 
mikroskopi, maskinell utrensning av 
rotkanalen og rotfyllingsteknikk.

Alle deltagerne skal jobbe i en 
arbeidssimuleringsklinikk med mikro-
skoper og med moderne utstyr dedikert 
for endodonti. Det blir demonstrert 
bruk av OP-mikroskop med ergono-
miske stoler, et nytt NiTi-roterende 

utstyr med få instrumenter og rotfyl-
lingsteknikk med den siste teknologien 
innen biokeramikk. Gjennom hele kur-
set kan deltagerne følge med på egen 
skjerm ved de individuelle arbeidsbor-
dene. Alle demonstrasjoner utføres på 
«master mikroskop» av instruktør. Øvel-
sene blir utført på plast-tenner og på 
tenner installert på «Frasaco»-modeller.

Teoretisk del
• Prinsipp i å bruke OP-mikroskop
• NiTi-teknologi og presentasjon av et 
nytt NiTi-utstyr og teknikk
• Biologiske og teknologiske prinsipper 
av nye rotfyllingsmaterialer og teknik-
ker

Klinisk del
• Ergonomi og bruk av OP-mikroskop
• Kavum preparering ved bruk av 
mikroskop
• Hands-on kurs med NiTi-instrumen-
ter i plast-tenner og tenner installert på 
modeller
• Bruk av ultralyd
• Demonstrasjon av rotfyllingsteknikk 
med hands- on øvelser

Kurset teller
Kurset teller 6 timer i NTFs etterutdan-
ningssystem

Målgruppe
Tannleger

Tid
Fredag 5. september 2014, kl. 0900–
1600

Sted
Endo Inn, Endodontic Training Center,

Gamle Ringeriksvei 37, Bekkestua

Kursavgift
Kr 5 500 inkludert kursmateriell

Kurset teller 6 timer i NTFs etterut-
danningssystem.

Påmelding
Påmelding skjer på NTFs nettsted 
www.tannlegeforeningen.no

Påmeldingsfrist
Fredag 8. august 2014

Gilberto Debelian

Bidhævning af det slidte og eroderede 
tandsæt med adhæsivteknik
Et praktisk arbeidskurs

Kursgiver
Carsten Langemark, tandlæge, 
Københavns Universitet
Ulla Pallesen, overtannlege, 
Tandlægeskolen, København

Tid
Onsdag 13. august kl. 0900-1700 eller
Torsdag 14. august kl. 0900-1700

Praktiske opplysninger
Se Tidende nr. 5, side 423 eller etterutdan-
ningskatalogen for våren 2014.

OBS! Påmeldingsfrist
Mandag 4. august

Påmelding
Påmelding skjer på NTFs nettsted 
www.tannlegeforeningen.no

531_Kurs.fm Page 531 Wednesday, June 4, 2014 11:28 AM



532 D E N N O R S K E T A N N L E G E F O R E N I N G S TIDENDE 2 0 1 4 ; 1 2 4 N R 6

R U B R I K K A N N O N S E R

■ STILLING LEDIG

Bergensområdet
Assistenttannlege, privat praksis i Ber-
gensområdet

Assistenttannlege søkes til praksis
i Knarvik (20 min fra Bergen sentrum) fra
oktober 2014. Ca 1 års vikariat i full stil-
ling. Vi søker en kvalitetsbevisst, arbeids-
villig, fleksibel og hyggelig tannlege. Helst
med erfaring. Praksisen er veldrevet med
moderne utstyr. Søknad sendes på e-post:
krijaco@gmail.com

Assistenttannlege
ønskes fra 1.oktober til veletablert tann-
legepraksis på Gran, Hadeland, en times
kjøretur nord for Oslo. Praksisen har i dag
fire tannleger, hvorav en pensjoneres til
høsten. Stillingsgrad: 3–4 dager i uken.
Telefon: 99738576

Brumunddal
Erfaren tannlege ønskes til Brumunddal

se ledig stilling: www.doktorgården.no

Mo i Rana
Assistenttannlege søkes til praksis fra
høsten 2014 i Mo i Rana. Godt pasient-
grunnlag. Henv. Tlf. 75 13 17 88. E-mail:
daninowzari@gmail.com

HØNEFOSS SENTRUM
Serviceinnstilt, fleksibel, kvalitetsbe-
visst og faglig oppdatert tannlege
søkes til 60% stilling ved moderne kli-
nikk i Hønefoss sentrum. Beregnet kjø-
retid fra Oslo sentrum 1time, parkering
i samme bygg som klinikk. Vi tilbyr
moderne utstyr, hyggelig arbeidsmiljø,
meget god pasienttilgang og faglige
utfordringer. Muligheter for utvidet
stilling. Tiltredelse fra medio August.
Erfaring ønskelig.

Søknad m/CV inkludert referanser
sendes til:
tea.marie.samuelsen@gmail.com
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Oslo Sentrum
Serviceinnstilt assistenttannlege søkes til
vikariat i lyse og koselige lokaler i Oslo
sentrum. Stillingen er ledig i perioden
august–desember 2014 med mulighet for
forlengelse etter permisjonen. Avgangs-
studenter oppfordres til å søke. Henven-
delse: Oslo-Tannklinikk@outlook.com,
tlf: 92 61 37 58 e.kl. 16:00

Tannlege Tønsberg
Moderne og trivelig praksis sentralt i
Tønsberg søker tannlege med yrkeserfa-
ring 3-4 dager i uken med mulighet for
utvidelse til eksisterende pasient porte-
følje.

Søknad sendes til:
htntann@gmail.com

Assistenttannlege
Vi søker assistenttannlege fulltid fra
august 2014.

Klinikken vår har en sentral beliggen-
het i Halden.

Henvendelse pr mail:
tannlege@larseng.no

VI SØKER ETTER TANNLEGE
til travel praksis i Hamar-regionen.
Alternativ avtaleform og gode betingelser
For søknad og/eller nærmere opplysnin-
ger:

Send mail til: yngvehaug@gmail.com

ASSISTENTTANNLEGE TIL
PRIVAT PRAKSIS I HALDEN
Vår assistenttannlege slutter etter 10
år. Vi tilbyr dermed en plass i vår prak-
sis i Violgaten 5 fra høsten 2014. Stil-
lingen omfatter egne recallpasienter,
og utlyses med tanke på senere
deleier/eierskap. Nåværende eiere vil
oppnå pensjonsalder om 5-6 år.

Kontakt oss på følgende telefoner
(etter kl 17)

Danielsen: 928 14 203
Engh: 906 08 309

HAUGESUND – TANNLEGE
SØKES
Tannlegekontor i Haugesund sentrum
søker tannlege i full stilling.
Praksisen består i dag av 2 tannleger.
Praksis med stort behandlings-
panorama, også implantatkirurgi.
Nextsys journalsystem med digitalt
røntgen.

Henv. Tannlegekontoret Fides as
post@fides.no
tlf. 52712018

OSLO
Kvalitetsbevisst og arbeidsvillig tann-
lege søkes til privat tannlegepraksis
Oslo øst. 60% stilling/3 dager pr uke
ledig. Dette vil øke til 100% i løpet av
første året. Mulighet for overtagelse
av klinikk, etter avtale.

Se informasjon om klinikken på
www.tveitatannhelse.no

Send e-post til
tveitatannhelse@broadpark.no
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■ STILLING SØKES

29 år gammel
pålitelig og engasjert kvinnelig tannlege
søker ny stilling. Jobber p.t. i offentlig
tannhelsetjeneste. Fleksibel mtp oppstart
- 1 mnd oppsigelse. Kortere og lengre
engasjementer er av interesse. Referanser
på forespørsel. Kontakt meg gjerne på:
tannlege84@gmail.com

Deltidsstilling søkes i Oslo
Ung og engasjert, mannlig tannlege med
erfaring fra privat praksis og spesiell
interesse for endodonti søker assistent-
stilling ( 1-3 dager i uken ) i Oslo eller
omegn. Ta kontakt helst via: zsom-
borml@yahoo.no eller ring 47821374.

TANNLEGE SØKER JOBB
Søker du en omgjengelig, kvalitetsbevisst
og faglig oppdatert tannlege til din prak-
sis? Kvinnelig tannlege med mange års
erfaring fra privat praksis, søker jobb på
strekningen Oslo - Drammen. Alle stil-
lingsprosenter er interessante, også eier-
skap.

Henv: janne@buer.as el tel. 41 33 03 05

Nyutdannet tannlege
Nyutdannet kvinnelig tannlege søker stil-
ling heltid/deltid i privat praksis fra juli.
Henvendelse til:
mathildekjnrd@gmail.com

Oppland
Tannlege med god erfaring og gode refe-
renser, söker jobb i Oppland. Gjerne
arbeid med mulighet til deleierskap/over-
takelse. Ellers er alt av interesse. Henven-
delse til: georgealn@gmail.com.

Spansk tannlege
eksamen juni 2013, søker jobb. Både hel-
tid og deltid er aktuelt. Har norskkunn-
skaper tilsvarende nivå B1/B2, snakker
engelsk.

Vennligst ta kontakt via
mobil nr 405 10 442 eller
E-post: j.tejerap@hotmail.com

■ KJØP – SALG – LEIE

BERGEN
Praksis til leie/mulig salg. Sentralt i Ber-
gen ved Bybanestopp.

Henvendelse
tannlege.paulsen@online.no

Tannlegepraksis i Vestfold
selges
Tannlegepraksis i nye, lyse og fine lokaler
med nytt utstyr og innredning selges.
Lokalet er 115 kvm stort med 2 behand-
lingsrom med mulighet for rom 3. Flere
helseaktører i samme bygg med lett til-
gjengelighet og gratis parkering. God
pasienttilgang. B.mrk 1–6/14.

BERGEN SENTRUM
Tannlegepraksis til salgs i kontorfellesskap.

To fullt utstyrte behandlingsrom samt
1/3 av tannpleierkontor.

Digital OPG, digora skanner.
Meget attraktiv beliggenhet.
Gunstig pris ved rel. rask avgjørelse.
Kan være behjelpelig med finansiering.
Interessenter kan ta kontakt på mail:

praksissalg @gmail.com eller telefon
92 29 90 39

Arendal
Tannlegekontor med opplegg for 2 stoler
til leie sentralt i Arendal.

Kontorfellesskap med kjeveortoped
med ceph og OPG. Kan også være egnet
for tannpleier som ønsker å drive egen
praksis i sam-

beid med kjeveortopeden.
B.mrk 1–5/14

ÅNDALSNES
Sentral tannlegepraksis i Åndalsnes
selges rimelig. Med to kontorer, god
plass. Stort kundepotensiale. Henv.
907 89 787.

ÖRKELLJUNGA
TANDLÄKARPRAKTIK OCH
BJUVDENTAL SÄLJES!
Tandläkarpraktiken säljes inklusive
patient stocken.

Ligger centrallt i fräsha lokaler i
samma byggnad med vårdcentralen/
hiss för rullstolsbudna patienter finns.

Går bra att nå mig på: 0731-911376
eller mikaelaanton@yahoo.se

Endast seriösa köpare/priset kan
diskuteras

TANNLEGEPRAKSIS TIL
SALGS I SMÅBY PÅ
SØRLANDET
Enestående mulighet for tannlege/er
som ønsker en trygg arbeidsplass, fag-
lige utfordringer og god lønn.

Veletablert stor moderne praksis
med høy omsetning selges. Alt utstyr,
stort pasientgrunnlag. Finansiering
kan påregnes. Egenkapital derfor ikke
nødvendig.

Mer informasjon ved kontakt B. mrk
1–3/14
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TANNLAB er et av landets ledende og mest innovative tanntekniske  
laboratorier. Laboratoriet ble etablert i 1984, og våre kunder er blant de 
fremste tannleger i Norge. Laboratoriet ble i 1997 sertifisert i henhold til  
ISO 9002 som det første tanntekniske laboratorium i Norden.
      
Pilestredet 40 •  Klingenberggaten 7  •  Pb. 6960 St. Olavs plass, 0130 Oslo  •  Tlf +47 23 33 38 38  •  post@tannlab.no  •  www.tannlab.no

Vi har åpent 
hele sommeren!

Vi ønsker alle nye
og gamle kunder
en riktig god
sommer.

Våre laboratorier i
Pilestredet 40 og
Klingenberggaten 7
er åpne i sommer.
Våre forsendelser
til Hong Kong går
som normalt på
tirsdag og fredag.

FREMSTILLING
Vi tilbyr deg protetikk som 
møter dine pasienters 
individuelle behov. Våre 
tannteknikere er meget 
kompetente og har lang  
erfaring med å utføre avan-
sert og kompleks protetikk.

RÅDGIVNING
Velger du TANNLAB som 
din tanntekniske partner  
får du valgmuligheter og 
råd basert på vitenskape-
lige anbefalinger og 
erfaringsbasert tannteknisk 
kompetanse. 

FORMIDLING
Vi kvalitetssikrer og 
formidler tannteknikk 
fra profesjonelle 
produsenter, lokalt og 
globalt, enten du velger 
konvensjonell eller digital 
fremstilling.
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■ DIVERSE To meget pent brukte
Fimet F1-uniter selges komplett, eks. rtg.,
grunnet avvikling 9. juni-14. To mikromo-
torer ved siden av multiflexkobling tur-
bin. Operasjonsbelysning, herdelampe etc.
alt i LED. Medisinsk dataskjerm på hver
unit.

Tlf.: 916 42 960.

Nytt og ubrukt
Alegra blått vinkelstykke selges. Type WE-
56 LED G. Vunnet i premie av Norsk Den-
tal Depot. Send bud på mail ved interesse!
Mailadresse: mamjot@gmail.com

Utstyr
Flere turbiner (brukt og nytt) , håndstyk-
ker (brukt ), diverse perio hånd instru-
menter LM (ny), trådløs herdelampe sel-
ges rimelig. Kontakt: Mobil: 41675804
eller send e-mail:
estetiquedentalclinic@yahoo.no.

Selges
Sirona C3+ unit, komplett med kamera -
skjerm og røntgen, selges meget gunstig
grunnet sykdom

Henvendelse, tlf. 92824435
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Presisjon er alt.

Vi liker når prote�kk si�er perfekt på første forsøk. I 23 år har vi samarbeidet med noen av de dyk�gste
tannteknikerne i verden. Det har gi� oss et solid rykte som leverandør av presisjon og kvalitet.
Det betyr mindre �d på �lpasning og oppfølging, og vil se�es pris på av både deg – og pasientene dine.

Som bonuskunde får du opp�l hver 9. MK kostnadsfri� (ekskl.au).

5 ÅRS
GARANTI

Ring oss på 32 89 60 55 for et godt �lbud!
NEDRE STORGATE 65, 3015 DRAMMEN | FAKS: 32 89 60 62 | DENTRADE@ONLINE.NO | WWW.DENTRADE.ORG
Agent for DWWW, Modern Dental Lab We put a smile on your face
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edia AS – 07.no

DEN NORSKE
TANNLEGEFORENINGS
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