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N O T A B E N E

The Norwegian Group of Students

ruppen ble etablert I oktober 1945 av 20 
tannlegestudenter om bord på en atlan-
terhavsdamper på vei til Tufts College 

Dental School i Boston. De kom fra alle deler av 
Norge og var utvalgt av Norges Tannlegehøy-
skole og Utdanningsdepartementet. Det var stor 
mangel på tannleger her hjemme, og det var til 
stor hjelp at noen tannleger kunne utdannes 
i utlandet.

Gruppen ankom Tufts fire uker etterat studiet 
hadde startet, men de ble tatt svært godt hånd 
om av både lærere og medstudenter.

Bildet av gruppen er tatt i 1949 da de var fer-
dig med studiet. Det er vel sjanser for at de fleste 
ikke lenger er blant oss, men hvis noen kjenner 
noen gjenlevende, meld fra til redaksjonen.

Første rekke (f.v.): Magnor Vatne, Grethe Andresen, Kari
Bjørner, Kjellaug Langedal, Ragnhild Holm Randem (sene-
re Grønlien) og Brynjulf Grønlien. Andre rekke (f.v.): Olav
Stokkedal, Simen Nordstrand, Petter Mjør, Kjell Bjørner,
Erling Johansen og Harald Prestegård. Tredje rekke (f.v.): Erik Valeur Dahl, Jon Tangeraas, Ole Korsbrekke, Leif B.
Johannessen og Asmund Gausen. Tre kandidater: Josvold, Solbu og Stramrud var ikke tilstede da bildet ble tatt.

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

1918
Ledig stilling
I Eidsskog, Hedemarkens amt, skal der 
fra 1.1.1919 ansættes en skoletandlæge 
med kontor paa Skotterud st.

Som skoletandlæge er han av kommu-
nen stipulert en aarlig løn av kr. 3000,00. 
Foruten denne løn vil en dyktig tandlæge 
kunne paaregne en utstrakt indbringende 
praksis baade fra Norge og Sverige, da 
stedet ingen konkurranse har.

Ansøkning med bekræftede attestav-
skrifter om denne post skal sendes Eids-
skog formandskap ved ordfører Otto 
Pram, Hølsæter.
Januar 1919, 1. og 2. hefte (dobbelthefte)

1968
Er tannlegen akademiker?
I et intervju i Aftenposten i mars 1968 
(gjengitt i Tidende) drøfter rektor ved 
UiO, professor Hans Vogt, om utdannin-

gen av f.eks. tannleger hører hjemme ved 
et universitet. Han sier blant annet at 
man ikke bør blande vitenskapelig fors-
kning med ren yrkesopplæring. Men hva 
med tannleger? – Ja, og lenger rekker 
ikke standpunktet. Det kan ikke bli kon-
sekvent. Vi får slå en strek rundt det vi 
har. Vi må gjerne få elastiske kombina-
sjoner med distriktshøyskoler og gi dem 
like høy status og like godt betalte kref-
ter. Men forskning og ferdighet er to uli-
ke ting.

Mai 1968, hefte 5

2008
Pris til ildsjel
Tannlege Kjell Størksen ved Haukeland 
Universitetssykehus ble tildelt ildsjelpri-
sen på Arbeidsmiljødagen til Hordaland 
fylkeskommune 3. april. Under overrek-
kelsen ble det sagt at arbeidsmiljøprisen 
kategori ildsjel denne gangen gikk til en 

person som gjennom 
sin væremåte og fagli-
ge dyktighet bidrar til 
å fremme et godt ar-
beidsmiljø både på arbeidsstedet og i he-
le fagmiljøet.

Størksen har vært ansatt i Hordaland 
fylkeskommune siden 1982. Han har hele 
tiden satt tydelige og gode spor etter seg, 
både sosialt og faglig. Han har en egen 
evne og vilje til å inspirere alle rundt seg, 
og til å motivere folk til å yte mer enn de 
tror de klarer. Han er en dyktig fagperson 
som alltid er villig til å øse av sine kunn-
skaper til dem som spør. Hans positive 
væremåte kommer også pasientene til 
gode.

Muntrasjonsrådet Kjell Størksen tak-
ket for prisen og beskrev seg selv som en 
eldre fyr med sølv i håret, gull i kjeften, 
titan i hoftene og bly i ræven.
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