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B O K N Y T T

David Walliams:
Demontannlegen
Forfatteren David Walliams er kanskje 
mest kjent som komiker fra den britiske 

serien Little 
Britain. Den 
samme grotes-
ke, litt uappe-
tittlige, røren-
de, flåsete og 
godt timede 
slapstick-humo-
ren går igjen 
i denne boka. 
Den er hans 
tredje for barn. 
Hans forrige, 
Gangsterbeste-
mor, ble en best-
selger og Demon-

tannlegen har fått den britiske prisen 
National Book Awards – Childrens 
Book of the Year.

Boka presenteres som en horror-
komedie om dårlige tenner, og kommer 
med gode illustrasjoner av Tony Ross 
og et klipp-ut-gebiss til dem som tren-
ger det.

Boka handler om tolv år gamle Alfie 
som hater å gå til tannlegen. Han har 
gule og brune tenner og han elsker god-
teri. Han gjemmer innkallingene til 
skoletannlegen for den invalide alene-
faren sin, og gjør i det hele tatt mye 
som hadde påkalt barnevernets opp-
merksomhet i virkelighetens verden. 
Men skoletannlegen blir drept, en mys-
tisk ny tannlege tar plassen og tannfeen 
begynner å komme med ekle småkryp, 

tånegler og flaggermusvinger i stedet 
for penger. Her er det mange mysterier. 
Alfie allierer seg med noen venner, den 
ene merkeligere enn den andre, og de 
oppklarer saken.

Både karakterene og handlingen er 
groteske og overdrevne, og med en 
såpass god dialog at barn fra ni–ti år og 
langt oppover kan more seg.

Etter mange års indirekte tilknytning 
til tannlegeprofesjonen er det umulig 
ikke også å ha et helse- og profesjons-
blikk på historien. Her harseleres det 
med ikke-møtt-problematikk, tannhel-
sevaner og gamle skoletannlegemyter 
slik at jeg ikke alltid klarer å le med. På 
den annen side er det jo godt gjort 
å lage så mye moro ut av et dystert 
tema.

Min niese på ni år blåste av alle inn-
vendinger.

– Det handler jo ikke om en tannlege 
men om ei heks, sa hun. Hun kunne 
godt se at historien ikke hadde noe med 
virkeligheten å gjøre. Og hun syntes 
historien var både morsom og spen-
nende, men skummel og trist også. Litt 
som et folkeeventyr.

Det er vel denne blandingen som er 
med til å gjøre historien så fascine-
rende.

Kristin Aksnes,

Redaksjonssjef i NTFs Tidende

Oslo: Aschehoug; 2015. Originalens tittel:
Demon Dentist. ISBN 978–82–03–25779–7

Knut Meyer
Om skolebørns tænder
Bergen kommunale skoletannpleie
1909–1984

Entusiastene Knut Meyer og Bergen sko-
lemuseums venner har utgitt heftet «Om 
skolebørns tænder». Det tar for seg ut-
viklingen i Bergen kommunale skole-
tannpleie i de 75 årene fra 1909 til 1984.

Med tekst og gode illustrasjoner vises 
utviklingen i tannhelsetjenesten 
i denne viktige perioden. Her har mye 
forandret seg. Som dette sitatet fra Stig 
Holmås’ bok Guttene i Markegaten 
viser: «Og ‘holler i tendene’ var ikke til 
å spøke med. For det var det samme 
som eviglange opphold i skinnstolen på 
‘Pinaren’. Det var den lange spisse 
nålen, den langsomme boren og pina-
damen som pustet deg «lokt inn 
i naien», med en kvalmende vademe-
cumsprayet tobakkspust.…»

Heftet kan bestilles hos Bergens 
bymuseum: E-post: skolemu-
seet@bymuseet.no.

Det kan også leses på Tannlegefore-
ningens nettsider: https://www.tannle-
geforeningen.no/view-
file.aspx?id=6796

Skriftserie nr. 8 i Bergen skolemuseums
venner. Trykket med støtte fra Bergen
tannlegeforening og Fylkestannlegen
i Hordaland. Bergen: Bymuseet; 2016. ISBN
978–82–90780–32–1
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