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Gunnar Rølla

unnar Rølla døde 25. august 
2017, 90 år gammel. Med dette 
er en sentral person innen norsk 

og internasjonal odontologi gått bort. 
Rølla ble utdannet til tannlege og dis-
puterte for den odontologiske doktor-
grad ved Universitetet i Oslo (UiO) 
i 1967. Han arbeidet videre ved Univer-
sitetet i Århus før han flyttet til USA for 
å arbeide ved National Institutes of 
Health i Washington DC. Han tiltrådte 
som professor i pedodonti og karies-
profylakse ved UiO i 1976 og ble pen-
sjonert i 1997. I 2010 ble han utnevnt 
til Ridder av 1.klasse av Den Kongelige 
Norske St. Olavs Orden. Rølla var æres-
doktor ved bl.a. Karolinska Institutet 
i Stockholm og Umeå Universitet.

Gunnar Rølla hadde en betydelig 
vitenskapelig produksjon og et bredt 
internasjonalt kontaktnett som reflek-

teres i hans 120 medforfattere fra en 
rekke land. Ved regelmessig deltakelse 
på internasjonale kongresser markerte 
han seg alltid med klare, direkte og 
analytiske kommentarer og innlegg. 
Hans kunnskap og evne til å analysere 
biologiske mekanismer førte til viktige 
gjennombrudd innen flere områder 
innen proteinkjemi, fluors virknings-
mekanisme, utvikling av antibakterielle 
midler og senest hvordan implantatma-
terialer kan festes i ben.

For oss som hadde gleden av å ha 
Gunnar Rølla som forskningsveileder 
vil de mange møtene på hans kontor 
fremstå som grunnleggende. Til lyden 
av klassisk musikk ble vi vennlig, men 
kritisk og tydelig utfordret på vår 
kunnskap og pushet videre med klar 
melding om å bringe våre forsknings-
resultater ut internasjonalt.

Gunnar Rølla som veileder betød 
også mange og lange diskusjoner om 
livet, kultur og verden langt utenfor 
vårt faglige fokus, i seilbåten hans eller 
på et vitenskapelig møte et sted i ver-
den. Gunnar Rølla var en dedikert seiler 
og trivdes kanskje aller best med en 
hånd på roret langt fra land.

Nå har han lagt ut på sin siste seilas, 
men etterlater seg mange minner hos 
oss som var så heldige å ha ham som 
kollega og venn.

På vegne av Gunnar Røllas mange 
doktorgradskandidater og nære kolle-
gaer ved Det odontologiske fakultet, 
UiO

Jan Eirik Ellingsen
John Afseth
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