
744 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 8 ; 1 2 8 N R 9

N O T A B E N E

Pensjonister følger med i Tidende
årets sommerhefte, Tidende nr. 6, 
side 486, 2018, ble det vist et bilde av 

The Norwegian Group of Students. Det 
var mangel på tannleger i Norge etter 
krigen, og denne gruppen ble tatt opp 
i samarbeid med Norges Tannlegehøy-
skole og sendt over til USA for å få sin 
tannlegeutdanning ved Tufts College 

Dental School i tiden 1945 – 49. Vi reg-
net med at de fleste – eller alle – trolig 
var døde og ba derfor om, hvis noen 
hadde, opplysninger om disse.

Tannlege Arne Solbu (94), Bærum, 
som var en av disse studentene, har 
skrevet til redaksjonen og meddelt at 
bare to av dem er gjenlevende, han selv 
og en som er sterkt dement.

En annen som har skrevet til redak-
sjonen, er Ingrid Gjendal (93) som er 
bosatt på Hamar. Hun tilhørte ikke den 
omtalte gruppen, men fikk tilbud om 
å studere odontologi ved the University 
of Minnesota. Hun fikk 18. september 
1945 et telegram med tilbud om å være 
med i et kull på 10, og 12. oktober for-
lot de Oslo med Stavangerfjord. Hun 
vedlegger bilder fra ankomsten til New 
York der de ble møtt av daværende rek-
tor ved NTH, Ivar Krohn og trolig Max 
Manus. Ingrid Gjendal forteller at så 
vidt hun vet, er hun og Hans Årstad, 
Stavanger, de eneste gjenlevende fra 
dette kullet.

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

1918
Rjukan skoletandklinik –
rapport januar 1919

fjor blev ved Rjukan skoletandklinik 
undersøkt 198 barn av 1ste klasse med 

gjennemsnitsalder 7 1/2 aar. Av disse var 
det kun 17 som ingen kaviteter hadde, og 
derav manglet 5 sine blivende tænder. 74 
seksaarsmolarer var for daarlige til at 
kunne bevares og blev staaende urørte. 
12 var så daarlige at de blev ekstrahert 
med en gang. 31 seksaarsmolarer blev 
«rotbehandlet» (pulpaamputation). Der 
blev indlagt 587 amalgam, 15 synthetik 
og isolationsplomber.

Dette gjælder altsammen barn som 
i det aar de har hat sine blivende tænder, 
har hat tilgang til «slikkeri» – kake, cho-
kolade og sukkertøi – samt levet av fin-
malet, mykt brød med store kvanta kaffe.

Innsendt av tannlege Jacob Ramm.

Februar 1919, 3. hefte

1968
Forvisning til Nord-Norge

å i september feiret de tre nord-nor-
ske lokalforeninger 40-årsjubileum 

i Tromsø. Til stede var også noen av oss 
«søringer», som nok en gang – under rei-
se og opphold – fikk sterke inntrykk fra 
denne landsdel. Naturlig nok ble også 
tankene ført til vårt største «tannlegepro-
blem» i de senere år, hvordan skal vi inn-
rette oss for at denne landsdel – og andre 
mindre sentrale strøk – skal få rimelig 
tannlegedekning på frivillig måte.

Alle er enige om at beordringsloven 
har hatt skadevirkninger for rekrutterin-
gen på lengre sikt – for få vil trives i en 
etat hvor tjenesten er en plikt.

Fra lederartikkel av Arne Sollund.

September 1968, hefte 7

2008
Forum i rosenes
og jazzens by Molde

æret var strålende og utsikten fra 
Rica Seilet Hotel ubeskrivelig vak-

ker. Utelivet fristet, men størstedelen av 
de mer enn 200 deltakerne satt likevel 
inne i Bjørnsonsalen på hotellet og hørte 
på – noen deltok også i – debatten om 
Stortingsmelding 35 hele den første da-
gen. Neste dag var temaene mer varierte: 
fra fremtidig behandlingsbehov og ar-
beidsdeling mellom tannpleiere og tann-
leger til nødvendig tannhelsehjelp og 
folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten.

August 2008, nr. 10

The Norwegian Group of Students ved
Tufts College Dental School i Boston i
1945. Foto: Privat.
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Tidende presiserer
 en kronikk i Tidende nr. 7 i år, 

Prioritering av tannhelse i 
statsbudsjettene, heter det at det er 
vedtatt at Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Sør (Tks Sør) 
skal legges ned.

Det er styret i Tks Sør som har 
vedtatt å foreslå nedlegging. Forsla-
get skal behandles videre i fylkes-
tingene i løpet av oktober 2018, før 
et eventuelt endelig vedtak om ned-
legging foreligger.
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