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Smeden som tannlege:

Th. Kittelsens versjon
Av tannlege Reidun Stenvik

Det er vel kjent at smeden bidro til å trekke
betente og vonde tenner før vi fikk tannle-
ger her i landet.

gså utover på 1900-tallet kunne 
smedene bidra som tannhelse-
arbeidere på landsbygda, der 

man manglet tannlege. Derfor innledes 
Tannlegeutstillingen på Norsk Folke-
museum med et tablå der en smed trek-
ker en tann på en forskremt jentunge 
mens mor eller bestemor sitter trøs-
tende ved siden.

Oslo Tannlegeforenings museumsko-
mité har ansvar for utstillingen i sam-
arbeid med Folkemuseets Torgeir Kjos. 
Da vi i fjor var i ferd med å revidere 
utstillingen, blant annet ved å produ-
sere nye veggplakater, hadde Kjos vært 
inne på nettstedet digitaltmuseum.no 
for å se om vi kunne finne bilder til 
bruk som illustrasjon. Han viste begeis-
tret frem fire tegninger av Theodor Kit-
telsen av en smed som skulle hjelpe en 
gutt som hadde tannpine og stor kul på 
kinnet, nærmest en «tegneserie» som 
viste forløpet fra gutten kom inn til 
tanna var ute. Ifølge opplysningene var 
disse bildene avfotografert av fotogra-
fen S. Worm-Petersen og var rent fysisk 
en del av fotoarkivet til Teknisk 
museum.

For undertegnede var dette en stor 
overraskelse. Jeg mente bestemt at 
disse tegningene var i Tannlegefore-
ningens (NTFs) besittelse, selv om jeg 
ikke kunne huske å ha sett dem i det 
nye lokalet i Haakon VIIs gate. Det 
viste seg imidlertid at de fire Kittelsen-
tegningene fortsatt henger på veggen 
i NTFs sekretariat. Men hvor stammer 
de fra? Jeg tror at foreningen hadde 
kjøpte tegningene av tannlege Leif Hol-

den, tidligere president i NTF (1953 –
 55), og at dette trolig skjedde på 1980-
tallet. Men hvor hadde Holden kjøpt 
eller fått disse tegningene, og hvorfor 
hadde de avfotograferte tegningene 
havnet på Teknisk museum? Dermed 
startet et detektivarbeid som har gitt oss 
noen svar.

Aller først tok jeg kontakt med foto-
arkivar Arne Langlete på Teknisk 
museum. Han hadde ikke flere opplys-
ninger å bidra med, bortsett fra at avfo-
tograferingen trolig hadde skjedd 
i perioden 1890 til 1915, året etter at 
Th. Kittelsen døde. Torgeir Kjos som 
hadde bladd i sine mange Kittelsen-
bøker og søkt på nettet, kunne heller 
ikke bidra med ytterligere opplysnin-
ger. Hans teori var at disse tegningene 
«dreier seg om den fattige Kittelsens 
mange leilighetsoppdrag til aviser, vit-
tighetsblader eller til virksomheter eller 
privatpersoner». Han antok imidlertid 
at tegningene kan ha vært presentert på 
en salgsutstilling og kjøpt opp umiddel-
bart og senere ikke offentliggjort og la 
til: «For alt jeg vet kan de likevel være 
velkjente blant Kittelsen-eksperter, 
men hyppig reprodusert er de i alle fall 
ikke.»

Men for museumskomiteen var jo 
poenget å finne illustrasjoner til tann-
legeutstillingen, så vi kontaktet NTF for 
å få tillatelse til å benytte tegningene 
til blant annet ny plakat i smia. Og det 
fikk vi. NTF bekostet avfotografering 
og ga tillatelse til å bruke tegningene 
på Folkemuseet. Nå henger en ny plakat 
med tittel Tanntrekkeren i smia, teksten 
er på norsk og engelsk, og illustrasjo-
nen er de fire Kittelsen-tegningene. 
Kanskje litt «misvisende» fordi denne 
smeden ikke trekker tenner med tang, 

men ved å skremme pasienten. Vi kan 
vel nærmest karakterisere dette som en 
tegneseriestripe, og «stripen» må være 
tegnet i tegneserienes barndom all den 
stund Kittelsen døde i 1914.

Museumskomiteen var altså i mål, 
men «Frøken Detektiv» kunne ikke gi 
seg. Leif Holden tok eksamen i 1924 og 
etablerte seg som tannlege med praksis 
i Parkveien 60 i Oslo fra 1930, altså 
flere år etter Th. Kittelsens død. Hvor-
dan hadde han fått tak i tegningene? 
Jeg visste at Holden hadde to sønner, 
lektor og lokalhistoriker Knut Holden 
født i 1928 og advokat Kjell Holden 
født i 1941, og hadde et visst håp om at 
de kanskje kunne vite noe. Jeg hadde 
mest tro på Knut fordi han er eldst, og 
på grunn av hans profesjon. Han var 
hyggelig og forekommende og husket 
tegningene, men han kunne ikke bidra 
med ytterligere opplysninger siden for-
eldrene ble skilt mens han var ganske 
liten.

Det viste seg imidlertid at Kjell hadde 
ytterligere informasjon, som ga oss 
noen tips om hvor tegningene av et 
«besøk hos smeden» stammer fra. De 
hang nemlig på veggen i Leif Holdens 
kontor i Parkveien 60, noe som begge 
brødrene kunne minnes. Kjell tror imid-
lertid at de hang på samme sted da hans 
morfar, Herman Brun, praktiserte i det 
samme lokalet. Brun ble tannlege 
i 1889 og var president i NTF 1919 – 21, 
og vi kan trolig anta at han fikk disse 
tegningene som honorar, enten fra Kit-
telsen selv eller av en som hadde kjøpt 
tegningene av Kittelsen.

Så langt var vi kommet da det nær-
met seg deadline for levering av denne 
artikkelen til Tidendes sommerhefte. En 
kveld sendte jeg imidlertid en forespør-
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sel til Kittelsen-museet ved Blaafarve-
værket der jeg vedla plakaten som nå 
henger i tannlegeutstillingen på Folke-
museet, og spurte om de hadde kjenn-
skap til disse tegningene. Under over 
alle undere – svar kom allerede senere 
samme kveld fra Sverre Følstad ved 
museet. Han kunne fortelle at tegnin-
gene hadde vært vist på en Kittelsen-

utstilling i Oslo Kunstforening i 1964, 
altså 50 år etter Th. Kittelsens død. Leif 
Holden var oppgitt som eier, og tittel på 
de fire bildene var «Bilde av en smed 
ved ambolten som ved hjelp av en glø-
dende jernstang og en hyssing trekker 
en betent tann.». Tegningene var ikke 
datert, men Følstad antok at de kunne 
være tegnet på 1890-tallet fordi de sti-

listisk minner om de mange tegningene 
til Johan Herman Wessels forfatterskap.

Den siste opplysningen kan vel 
styrke antagelsen om at det var Herman 
Brun som fikk tak i disse tegningene 
siden han i dette tiåret var etablert i sin 
tannlegepraksis i Parkveien i Oslo.

Kittelsen-tegningene henger på veggen i NTFs lokaler i Haakon VIIs gate i Oslo. Foto: Kristin Aksnes.
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