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STYRKEN TIL AT STOPPE 1-3 
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– Delvis agonistisk virkning: reducerer 
rygetrang og abstinenser*

– Antagonistisk virkning: reducerer nydelsen 
ved rygning*

 1,2
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 5

*Baseret på MNWS (Minnesota Nicotine Withdrawal Scale), 
kort spørgeskema vedrørende rygetrang samt et modifi ceret 
spørgeskema vedrørende cigaretevaluering. 

For produktinformation og referencer se side X
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DENTSPLY Friadent Scandinavia ApS | mail@friadent.dk | phone: (45) 4675 0032

TissueCare Concept on tour!

The ANKYLOS® implant system from DENTSPLY Friadent is known for long-term high-end esthetics. The 
unique TissueCare Connection with its influence on the retention of the structure of hard and soft tissue, 
the system-inherent Platform-Switching, the microroughness of the implant shoulder, and the option of 
subcrestal placement redefines the requirement for tissue stability and bone retention. 

Roadshow 2007 / 2008

September 7, 2007
Cologne, Maritim Hotel

September 21, 2007
The Hague, Hotel Steigenberger 
Kurhaus

October 12, 2007
Hamburg, Hotel Atlantic Kempinski

October 19, 2007
Munich, Hotel Bayerischer Hof

November 23, 2007
London, Marriott Grosvenor House

January 24, 2008
Nice, Hotel Palais de la 
Mediterranee

February 8, 2008
Madrid, The Westin Palace Hotel

Languages: German and English

“Until now Platform-Switching has been considered the 

great breakthrough for retaining long-term crestal bone 

stability. However, a wide implant shoulder with a narrow 

abutment is not the solution in isolation. It is actually 

the interplay of a variety of factors that contributes to the 

long-term success rate.”

Join us on our tour and discover the five success factors 

for lasting stability for hard and soft tissue in the city of 

your choice: discover the TissueCare Concept.

You will experience an outstanding scientific program and 

networking opportunities with well-known experts and 

colleagues — and an evening that you will never forget.

Register now at 
www.tissuecareconcept.com
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Tema
Sewerin I. »Tandlægebladet« 1897-2007

Leder:
Klager skal bruges konstruktivt

Klinikkøb: Små børn ingen hindring

Kort Nyt

Polsk klinikovertagelse

Giv din kontrakt et »servicetjek«

»Det kribler i mig for at komme i gang«

DTF inviterer til erhvervskonference

Kampagne for »Bogen om mælketænder«

  Navne, kalender

  Kollegiale henvisninger

  DTF’s krisehjælp

  Stillinger

Køb og salg

  Leverandørhenvisninger

Jeg er nok mest nervøs for om jeg 
kan leve op til mine egne og mine 
kollegers forventninger

737
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Foto: Nicky Bonne. Læs videre i »Tandlægebladets 

historie 1897-2007«, side 741, samt i artiklerne 

»Små børn ingen hindring«, side 800, og »Polsk 

klinikovertagelse«, side 806.

DANISH DENTAL JOURNAL

NR. 10, AUGUST 2007, ÅRG. 111

Tandlægebladet er Dansk Tandlægeforenings medlemmers blad. Det er bladets 
formål at give læserne faglig viden samt at informere og engagere læserne på 
områder der er relevante for deres virke som tandlæger og sundhedspersoner.
Alle Dansk Tandlægeforenings medlemmer kan komme til orde i Tandlæge-
bladet. Det betyder at de holdninger der kommer til udtryk i Tandlægebladets
artikler og debatindlæg, ikke nødvendigvis er de samme som Dansk Tand-
lægeforenings holdninger.
Tandlægebladets artikler i kategorierne faglige artikler og faglig orientering
redigeres ud fra sundhedsvidenskabelige kriterier. Artiklerne i kategorien 
tandlæge og samfund redigeres ud fra journalistiske principper om aktualitet, 
relevans og fairness. Det betyder at en person der som part i en sag bliver 
kritiseret i et debatindlæg eller en journalistisk artikel bragt under rubrikken 
tandlæge og samfund, skal have mulighed for at kommentere kritikken.
Tandlægebladets medarbejdere må ikke have nogen økonomiske interesser i 
produkter der bliver omtalt i bladets redaktionelle artikler. Hvis forfattere 
til faglig-videnskabelige artikler har økonomiske interesser i produkter som 
omtales i artiklerne, eller har modtaget støtte fra producenter eller firmaer i 
forbindelse med udarbejdelsen af artiklerne, skal dette oplyses.

Redaktionen
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Procera® Implant Bridge Zirconia

spænder over nye områder 
med sin fuldkæbe

Besøg www.nobelbiocare.com for at få yderligere oplysninger

Procera® Implant Bridge Zirconia

Fordi du har efterspurgt det, har Nobel Biocare opdateret sit Procera@-produkt-
sortiment. Procera@ Implant Bridge Zirconia fås nu med fuldkæbespændvidder. 
Yderligere fordele omfatter:

Procera@ Implant Bridge Zirconia sætter sammen med de tilpasningsfleksible og smukke
NobelRondo™-porcelænsprodukter, der også omfatter den meget flotte NobelRondo™

Gingiva Zirconia, standarden for overlegne æstetiske resultater og er den enkleste 
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Gør livet lidt lettere ...

RING til Udstyrsafdelingen
43 66 44 24

Vælg mellem sensor- eller 
fosforpladebaseret digital 
røntgen og spar både tid og 
besvær. Slip for forsvundne 
eller forbyttede billeder og gør 

det let for patienten at forstå 
og acceptere behandlingen. 
Det store røntgenbillede på 
skærmen gør kommunika-
tionen meget lettere...

Brug DanDental for personlig 
rådgivning – vi har den brede 
digitale viden! 

- VÆLG DIGITAL RØNTGEN!

59002_TB1007_s740.indd   740 22/08/07   8:06:51



741TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  10

Tandlægebladets nuværende årgang 2007 benævnes volu-

men 111, og udgivelsen af Tandlægebladet dateres således 

tilbage til 1897. Dansk Tandlægeforenings medlemsblad 

har eksisteret under forskellige navne, og det var først i 

1901 at det fik navnet Tandlægebladet.
I tidens løb er Tandlægebladet udkommet som et »Uge-

blad«, et »14-Dages Blad«, et »Maanedsblad«, og det udkom-

mer nu med 15 numre per år.

De første år i Tandlægebladets historie var kaotiske og 

præget af intriger og interessekonflikter. Redaktørerne 

havde korte funktionsperioder; i løbet af de første 20 år 

skiftedes redaktør otte gange. Visse blev sagt op, og andre 

sagde op som protestaktioner.

Bladet blev i en årrække udgivet for redaktørens reg-

ning og risiko og var kun på papiret Dansk Tandlægefor-

enings medlemsblad. I en periode ydede Tandlægefor-

eningen ganske vist tilskud til Tandlægebladets udgivelse, 

men foreningsstof blev udsendt som en separat publika-

tion.

I nærværende særnummer beskrives Tandlægebladets be-

givenhedsrige historie, de tidlige konflikter, de mange for-

eningsbeslutninger vedr. bladet, og udviklingen i design 

og redaktionel linje. Der gives eksempler på bladets ind-

hold gennem tiden, som afspejler den faglige udvikling 

samt tidsepokerne og de spørgsmål der rørte sig i Dansk 

Tandlægeforening og i tandlægestanden.

Desuden portrætteres nogle af de markante profiler der 

har fungeret som redaktører, og som i øvrigt har præget 

Tandlægebladet gennem tiden.

Ib Sewerin
docent, dr.odont.

faglig-videnskabelig redaktør

1995-2007
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I henhold til Dansk Tandlægeforenings nugældende ved-

tægter udgiver foreningen »et periodisk tidsskrift« under 

navnet Tandlægebladet. Det udkommer med 15 numre årligt 

og tilsendes vederlagsfrit alle medlemmer af foreningen.

Den nuværende årgang 2007 benævnes volumen 111, og 

regnet bagud startede udgivelsen af Tandlægebladet i 1897.

Formålet med nærværende særnummer er at beskrive 

Tandlægebladets historie og at give et billede af de mange 

personer som har præget bladet i dets tid. Samtidig afspej-

les den faglige udvikling og de spørgsmål som optog Dansk 

Tandlægeforening og tandlægestanden gennem den 110 år 

lange epoke.

Artiklen starter med en beskrivelse af Tandlægebladets for-

historie, og netop forhistorien er nødvendig for at forstå date-

ringen af dagens volumen af Tandlægebladet som årgang 111.

I 1871 påbegyndtes udgivelsen af Nordisk Kvartalsskrift for 
Tandlægekonst, som blev det første tilgængelige tidsskrift 

for danske tandlæger. Det redigeredes af hoftandlæge S.C. 
Bensow, Stockholm, og tandlæge J. Møller, København. 

Sidstnævnte havde klinik på Amagertorv 9. Bag udgivel-

sen stod det københavnske dentalfirma Fr. Creutzberg & 
Comp., og trykningen fandt sted i København.

Tidsskriftet ophørte efter blot én årgang.

Tidsskriftet indeholdt en række faglige artikler. Som eksem-

pler kan nævnes: »Korrekt Artikulation« og en detaljeret ka-

suistik om en omfattende resektion af overkæben som følge 

af et ossificerende fibrom. Det beskæftigede sig indgående 

med uddannelsesforholdene i Skandinavien. To hefter inde-

holdt referater af foredrag og diskussioner fra »Skandinaviska 
Tandläkare-Föreningens« møde i Stockholm den 1.-3. aug. 

1871. Blandt de emner som var genstand for en indgående 

diskussion på mødet, var bl.a. »Hvilken Åldersperiod är den 
lämpligsta för Tandreglering« og det »brændende spørgsmål«: 

»Opstaar Karies inde i Tanden eller paa dens Overflade?«.

I 1873 tog tandlæge Axel Carstens, der var praktiserende 

tandlæge i København, initiativ til udgivelse af et tidsskrift 

som han kaldte Tidsskrift for Tandlæger. Det udkom kvar-

talsvis. Bag udgivelsen stod, ligesom det var tilfældet med 

Nordisk Kvartalsskrift for Tandlægekonst, dentalfirmaet Fr. 
Creutzberg & Comp., og firmaet figurerede som eneannon-

cør.

Bladet havde et varieret indhold af faglige artikler og prak-

tiske anvisninger. Den første årgang omfattede 192 sider, 

ekskl. annoncer. Artiklerne omhandlede emner der også i 

dag er aktuelle, fx »Replantation af Tænder«, »Galvaniske Virk-
ninger i Munden« og »Blegning af Tænder«. Axel Carstens var 

selv forfatter til flere artikler, bl.a. »Kunne exponerede Tand-
pulpaer opretholdes, og ved hvilken Fremgangsmaade?«.

Axel Carstens døde i 1874, og hermed standsede udgivel-

sen af tidsskriftet.

På det skandinaviske tandlægemøde i København den 2. 

august 1884 besluttedes det at udgive et tidsskrift med 

navnet Skandinavisk Tidsskrift for Tandlæger.
Udgivelsen startede i 1885, og redaktionen blev betroet 

to københavnske tandlæger, dr.med., senere professor Vic-
tor Haderup, der i 1888 blev den ene af Tandlægeskolens to 

lærere, og tandlæge O. Klepsch. Som medredaktører funge-

rede C. Kaas, Christiania, og Roland Martin, Stockholm.

Et hovedformål for tidsskriftet skulle være at virke »dels 
for Udvikling af Tandlægeinstitutionerne i Skandinavien, dels for 
Belysning af Æmner vedrørende almindelig Tandlægepraksis.« Det 

skal erindres at ingen af de nordiske lande havde etable-

rede tandlægeskoler på dette tidspunkt.

Også dette tidsskrift blev udgivet med støtte af grosserer 

Fr. Creutzberg, der bl.a. repræsenterede det internationale 

firma Ash & Sons.

Bladet blev trykt hos Nielsen & Lydiche i København, og 

redaktionens adresse var Valdemarsgade 2 (senere Frede-

riksberggade 3).

Abonnementsprisen blev sat til 6 kr. årligt. Redaktører-

ne fik intet honorar.

Den første årgang omfattede fire hefter på i alt 256 sider eks-

kl. annoncer. Tidsskriftet indeholdt et bredt udsnit af faglige 

artikler, herunder mange kasuistikker. Hovedparten havde 

skandinaviske forfattere. Samtidig indeholdt bladet fyldig 
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omtale af Skandinavisk Tandlægeforenings aktiviteter, og 

spørgsmål om uddannelsen i Danmark – som jo var en hjer-

tesag for Victor Haderup – blev grundigt behandlet.

Årgang 1886 omfattede ligeledes fire hefter, der havde et 

samlet indhold på 278 sider.

Dansk Tandlægeforening var stiftet i 1873, og i de første år 

havde foreningen ikke noget medlemsblad. Medlemstallet 

var beskedent. Omkring 1885 var der ca. 90 autoriserede 

tandlæger i Danmark, men kun ca. halvdelen var medlem-

mer af Dansk Tandlægeforening.

Fra og med 1886 overtog Dansk Tandlægeforening imid-

lertid udgivelsen af Skandinavisk Tidsskrift for Tandlæger (Fig. 

1). Bladet repræsenterer hermed Dansk Tandlægeforenings 

første tidsskriftsudgivelse, men ikke det første officielle 

medlemsblad.

I forbindelse med mødet i Skandinavisk Tandlægeforening 

i Christiania i juli 1886 meddelte Victor Haderup og O. 
Klepsch at de – i forståelse med den svenske og den norske 

tandlægeforening – fratrådte som redaktører. Den videre 

udgivelse af tidsskriftet blev fra 1887 varetaget af Svenska 

Tandläkare-Sällskapet med svenskeren Roland Martin som 

hovedredaktør. Fra dansk side fortsatte O. Klepsch som 

medredaktør for en tid.

Titlen på tidsskriftet ændredes nu til Skandinavisk Tidsskrift 
för Tandläkare, og man begyndte i 1887 forfra med volumen-

nummereringen. Trykningen fandt nu sted i Stockholm.

Efter at Dansk Tandlægeforening havde forestået udgivel-

sen af Skandinavisk Tidsskrift for Tandlæger i ét år, var for-

eningen – da redaktionen overgik til Sverige – uden nogen 

form for tidsskrift, og denne periode varede i to år.

Behovet for et medlemsblad trængte sig dog på, og i 1888 

blev der i Dansk Tandlægeforening truffet beslutning om 

at foreningen nu ville udgive sit eget medlemsblad. Det 

skete samtidig med oprettelsen af den første tandlægesko-

le i Danmark, dog uden at der var nogen forbindelse mel-

lem de to begivenheder.

Beslutningen blev truffet på et møde i Dansk Tandlæge-

forening den 20. november 1888. På det tidspunkt var den 

senere lærer ved Tandlægeskolen og senere professor, L.C. 
Lindhardt, formand for Dansk Tandlægeforening. Men det 

var viceformand og sekretær, den også senere professor, 

Carl Christensen, der på det pågældende møde stillede for-

slag om at foreningen skulle udgive et medlemsblad. Der 

blev nedsat et udvalg bestående af tandlægerne A.O. Lund, 
dr.med. Victor Haderup og Carl Christensen selv til behand-

ling af sagen.

På et efterfølgende møde den 4. december 1888 forelag-

de udvalget flg. forslag til beslutning: »Foreningen udgiver 
fra Begyndelsen af 1889 et Blad under Navn af »Dansk Tandlæ-

Fig. 1. Titelbladet på Skandinavisk Tidsskrift for Tandlæger fra januar 
1886 da Dansk Tandlægeforening overtog udgivelsen af bladet. Bla-
det var Dansk Tandlægeforenings først udgivne fagtidsskrift, men 
ikke officielt medlemsblad.
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geforenings Medlemsblad«, der skal udgaa med tvangsfrie Mel-
lemrum i ca. 1 Arks Størrelse og tilsendes Medlemmerne gratis«. 
Bladets formål skulle være »at danne et Organ for Dansk 
Tandlægeforening«, og det skulle optage »alle officielle Refe-
rater fra Foreningens Møder, ligesom det staar aabent for Medde-
lelser og Diskussioner vedrørende kollegiale og faglige Interes-
ser«. Endvidere skulle bladet »omtale eller henlede Opmærk-
somheden paa, hvad der maatte fremkomme i Literaturen af Be-
tydning for praktisk Tandlægevirksomhed«. Endelig skulle bla-

det »indeholde en Rubrik for Spørgsmaal og Svar, samt optage 
Avertissementer.«

Der var tale om et ambitiøst projekt. Dansk Tandlæge-

forening talte i 1889 kun 51 medlemmer, heraf 35 »inden-
bys« (i København) og 16 »udenbys«.

Bladet skulle redigeres af en komité på tre medlemmer 

der skulle vælges for ét år ad gangen på den ordinære ge-

neralforsamling.

Udvalgets forslag blev vedtaget, og den første redakti-

onskomité kom til at bestå af Carl Christensen, Lauritz Gorm-
sen og Carl Thorlakson, med sidstnævnte som »ledende re-

daktør«. Fra oktober 1889 udskiftedes Lauritz Gormsen med 

Nikolaj Wulff.

Den første årgang omfattede 12 numre på i alt 268 sider og 

anden årgang 11 numre på i alt 207 sider (Fig. 2A). Bladet 

indeholdt talrige faglige artikler og endvidere information 

om den nye tandlægeskole og dens funktion samt for-

eningsmeddelelser.

Medlemmer af Dansk Tandlægeforening kunne veder-

lagsfrit få optaget annoncer om elev- og assistentpladser 

samt om køb og salg af instrumenter i bladet.

Efter blot to års forløb ændredes navnet i 1891 fra Dansk 
Tandlægeforenings Medlemsblad til Dansk Tandlægeforenings 
Tidsskrift (Fig. 2B). Det skete efter forslag fra foreningens 

formand, dr.med. Victor Haderup. Navneændringen blev 

diskuteret indgående på et medlemsmøde den 8. dec. 1890. 

Der var overvejende stemning for at bibeholde det gælden-

de navn, men ved en afstemning blev formandens forslag 

vedtaget med syv stemmer mod to (redaktionens medlem-

mer stemte ikke). Man fortsatte volumennummereringen 

fra 1889 således at årgang 1891 af tidsskriftet med det nye 

navn benævntes volumen 3.

I en indledende orientering i januarnummeret i 1891 an-

førte redaktørerne som begrundelse for navneskiftet at 

»Navnet Tidsskrift pegede mod et andet Maal, og var mere for-
dringsfuldt end Navnet Medlemsblad«, og at »hvad der for Med-
lemsbladet skulle være Hovedsagen, nemlig i første række at være et 
Korrespondancemiddel, et kollegialt Samkvemsmiddel for Med-
lemmerne, det maatte for Tidsskriftet blive Bisagen.«

Tandlæge Carl Thorlakson trak sig tilbage som ledende 

redaktør, og det nye blad redigeredes i starten af tandlæge, 

senere professor Carl Christensen og tandlæge Nikolaj Wulff.

Bladet var i kvartformat og udkom i begyndelsen måned-

ligt. Et nummer var typisk på 28 sider inkl. et antal ikke-

paginerede sider med annoncer.

Bladet indeholdt først og fremmest faglig-»videnskabelige« 

artikler. I det første nummer publiceredes således Victor 
Haderups legendariske artikel om »Dental Nomenklatur og 
Stenografi«, hvor han introducerede +/÷ -nomenklaturen. 

Desuden fandtes foreningsmeddelser, referater af møder 

og tidsskriftartikler, praktiske anvisninger mv. Bladet in-

deholdt desuden et stort antal firmaannoncer.

Men det viste sig vanskeligt at opretholde en systematisk 

linje, og i de følgende år skiftedes hyppigt redaktør. I 1892 

overtog tandlæge Axel W. Carstensen posten som redaktør, 

men han fratrådte allerede året efter.

I februar 1893 skrev bestyrelsen om besættelsen af po-

sten som redaktør: »Heller ikke på Generalforsamlingen i Oc-
tober (1892) lykkedes det at formaa nogen af Kollegerne til at 
overtage denne post. Bestyrelsen er af den Mening, at det vil være 
høist uheldigt, om Bladet, som danner det naturlige Bindeled mel-
lem de københavnske Kolleger og Provinskollegerne, af den Grund 
skulle gaa ind og har derfor under disse Forhold troet det rigtigst 
at fordele Arbeidet mellem sig indbyrdes, indtil en Redaktør fin-
des.« »Ligeledes finder Bestyrelsen det nødvendigt, af pekuniære 
Hensyn kun at lade Bladet udgaa kvartalsvis«. Det meste af 

femte årgang (1893) blev herefter redigeret af »Bestyrelsen« 

og kom kun til at omfatte fire numre. I dec. 1893 tiltrådte 

tandlæge Adolph P.T. Schulz som ny redaktør, men han af-

løstes allerede i 1894 af en ny redaktør, tandlæge Algot 
Ruhe.

Bladet var samtidig i alvorlige økonomiske vanskelighe-

der. På et møde i Dansk Tandlægeforening den 11. jan. 1893 
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foreslog bestyrelsen en kontingentforhøjelse da man ellers 

så sig nødsaget til at opkræve et særskilt honorar for tids-

skriftet. Medlemskontingentet var dengang 4 kr. årligt. På 

et møde den 6. marts 1894 blev det vedtaget at forhøje kon-

tingentet med 2 kr. årlig.

Dansk Tandlægeforenings Tidsskrift blev allerede i 1894 kriti-

seret af den dengang kun 25-årige tandlæge Henrik Stürup, 
der senere skulle komme til at få så stor betydning for 

Tandlægebladet, og for Dansk Tandlægeforening som hel-

hed.

I et indlæg i nr. 1 kritiserede han den uregelmæssige ud-

givelse med kun få numre årligt, og han efterlyste et tids-

skift som udkom regelmæssigt, og som var økonomisk og 

redaktionelt uafhængigt af foreningens bestyrelse.

Fig. 2. Hoveder på de seks første danske tandlægetidsskrifter der i perioden 1889-1901 fungerede som medlemsblad for Dansk Tandlæge-
forening. A: Dansk Tandlægeforenings Medlemsblad (1889). B: Dansk Tandlægeforenings Tidsskrift (1891). C: Nordisk Tandlægeblad (1897). D: (Nor-
disk) Tandlægeblad (1900). E: Dansk Tandlægeblad (1900). F: Tandlægebladet (1901).
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I 1897 påtog den unge Henrik Stürup (Fig. 3), som i 1896 hav-

de etableret klinik i Odense, sig for egen regning udgivel-

sen af et tidsskrift som han kaldte for Nordisk Tandlægeblad 

(Fig. 2C). Henrik Stürup var en uhyre energisk og dynamisk, 

til tider provokerende og kontroversiel tandlæge med en 

respektløs optræden, som kom til at præge Dansk Tandlæ-

geforening i flere årtier (se senere i afsnittet »Profiler«).

Det nye blad udkom hver 14. dag. Et abonnement koste-

de »2,50 kr. årligt + postpenge«. Enkelte numre kunne rekvi-

reres mod indsendelse af 30 øre i frimærker.

Der var tale om en bemærkelsesværdig indsats fra en en-

keltpersons side, især når man tager datidens postgang og 

kommunikationsmidler i betragtning. 

I det første nummer af Nordisk Tandlægeblad redegjorde 

Henrik Stürup for sine hensigter med bladet. Han anførte at 

der var behov for et tidsskrift der blev udgivet med korte 

Fig. 3. Henrik Stürup, 
igangsætter, fighter og 
ildsjæl, men samtidig 
provokatør, opportunist 
og udfordrer. Henrik 
Stürup lagde med Nor-
disk Tandlægeblad i 1897 
grunden til det senere 
Tandlægebladet.
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intervaller og dermed kunne være aktuelt hvad angår or-

ganisationsforhold, mødereferater, kampen for bedre ud-

dannelse og livsvilkår, alt i alt hvad Stürup kaldte »Tandlæ-
gepolitik«. Han angreb samtidig Dansk Tandlægeforening 

for at have villet styre sit medlemsblad, og han hyldede 

den frie debat og meningsudveksling som han tilsikrede 

ville præge hans eget blad.

Nordisk Tandlægeblad indeholdt først og fremmest forenings-

meddelelser og referater af møder og foredrag, og i mindre 

grad faglige artikler. Det indeholdt desuden stillingsan-

noncer og et stort antal firmaannoncer. Endelig fandtes en 

særlig rubrik med navnet »Frihavnen«, hvor der optoges de-

batindlæg på indsendernes ansvar (»For de under denne ru-
brik optagne artikler påtager redaktionen sig intet ansvar, men det-
te påhviler i alle henseender forfatterne selv.«).

Foreningen kunne ikke undgå at føle det pinligt at Dansk 
Tandlægeforenings Tidsskrift havde haft så krank en skæbne, 

og man så med en vis misundelse på at det var lykkedes 

for Henrik Stürups på helt privat initiativ at iværksætte ud-

givelsen af et tidsskrift.

Dansk Tandlægeforening indledte i 1898 forhandlinger 

med Henrik Stürup om at Nordisk Tandlægeblad skulle være 

officielt organ for Foreningen, og idéen vandt tilslutning 

på et møde i Dansk Tandlægeforening den 5. dec. 1898.

Der oprettedes en kontrakt med Henrik Stürup om at 

»Dansk Tandlægeforening antager »Nordisk Tandlægeblad« som 
Medlemsblad«. Kontrakten trådte i kraft den 1. jan. 1899 og 

skulle løbe for ét år ad gangen. Foreningsstoffet fra Dansk 

Tandlægeforening skulle redigeres af en af Dansk Tandlæ-

geforenings generalforsamling valgt tillidsmand, og for det 

første år blev tandlæge Carl Iversen valgt.

Da Henrik Stürup i 1897 startede udgivelsen af Nordisk Tandlæ-
geblad valgte han som noget yderst bemærkelsesværdigt at 

skrive substantiver med lille begyndelsesbogstav og at an-

vende bolle-å. Han fulgte denne linje i 1899 hvor bladet blev 

officielt medlemsblad for Dansk Tandlægeforening, og i re-

sten af sin redaktørtid. (Se endvidere afsnittet »Profiler«).

Der opstod imidlertid hurtigt konflikter mellem den selvrå-

dige Henrik Stürup og Dansk Tandlægeforening, og samarbej-

det om udgivelsen af Nordisk Tandlægeblad som organ for Dansk 

Tandlægeforening kom kun til at vare i mindre end ét år.

Dansk Tandlægeforening befandt sig på det tidspunkt i en 

alvorlig krise med overhængende fare for sprængning af 

foreningen. Striden med Henrik Stürup vedrørte således ik-

ke alene bladudgivelsen. Der var opstået et kraftigt mod-

sætningsforhold mellem ham og Dansk Tandlægeforening, 

idet han var foregangsmand i et projekt der havde til for-

mål at løsrive provinstandlægerne fra DTF med dannelse 

af en selvstændig forening, og det lykkedes ham at få op-

rettet en særskilt forening for provinstandlæger.

Henrik Stürup havde – som den dygtige taktiker han var 

– i kontrakten med Dansk Tandlægeforening fået indflet-

tet at han som udgiver havde ret til at indgå overenskom-

ster med andre foreninger. Han opnåede kort tid efter på 

en generalforsamling i Provinstandlæge-foreningen at få 

vedtaget at Nordisk Tandlægeblad skulle være også denne 

forenings officielle medlemsorgan. Fra oktober 1899 frem-

gik det af hovedet på Nordisk Tandlægeblad at det var med-

lemsblad for Dansk Tandlægeforening og for Dansk Pro-

vins-Tandlægeforening.

Henrik Stürup kæmpede dog formentlig med økonomiske 

problemer. I sommeren 1899 forsøgte han at danne »Aktie-
selskabet Nordisk Tandlægeblad«. Tandlægerne blev tilbudt at 

tegne aktier a 25 kr. Initiativet mislykkedes, og i okt. 1889 

meddelte Henrik Stürup at der nu i stedet for aktieselskabet 

var dannet et »interessentskab« som omgående overtog ud-

givelsen af bladet.

Efter flere mislykkede forsøg på samarbejde med Henrik 
Stürup var der oparbejdet en massiv afstandtagen fra Hen-
rik Stürup og hans metoder. På Dansk Tandlægeforenings 

generalforsamling den 16. okt. 1899 besluttedes det at for-

eningen skulle frigøre sig for afhængigheden af Henrik 
Stürup og udgive sit eget foreningsblad, og at tandlæge, se-

nere professor Carl Christensen skulle være redaktør. Men 

sagsbehandlingen fik et kluntet forløb, og der herskede 

bagefter usikkerhed om hvad man egentlig havde beslut-

tet, og hvad man egentlig ville. På samme generalforsam-

ling blev Victor Haderup valgt som ny formand for Dansk 

Tandlægeforening i stedet for Chr. Holst, og der valgtes en 

ny bestyrelse. Denne ændrede nu strategi og valgte at anse 

den tidligere afstemning for »foreløbig« og indkaldte til eks-

traordinær generalforsamling den 12. nov. Her stillede den 

– helt modsat beslutningen på møde den 16. okt. – forslag 

om at Nordisk Tandlægeblad skulle »udgaa som hidtil« (dvs. at-

ter som foreningens medlemsblad), men at bladet skulle 
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redigeres af to ligestillede redaktører, tandlæge Henrik 
Stürup og tandlæge, senere professor Carl Christensen.

Forslaget var resultatet af en række forudgående for-

handlinger mellem den nye bestyrelse, Henrik Stürup og 

Carl Christensen, idet sidstnævnte nærmest var tilhænger af 

at fortsætte samarbejdet med Henrik Stürup og at bibeholde 

Nordisk Tandlægeblad. Det blev oplyst over for medlemmer-

ne at »Kontrakten med Udgiverne af Nordisk Tandlægeblad nu 
var ordnet til større Betryggelse for Foreningen.« Bestyrelsens 

forslag om at fortsætte samarbejdet med Henrik Stürup blev 

enstemmigt vedtaget.

Udfaldet var selvfølgelig en ny sejr for Henrik Stürup. Bladet 

skulle nu udsendes som medlemsblad for »de to danske 

tandlægeforeninger« (Dansk Tandlægeforening og Dansk 

Provins-Tandlægeforening). Men han anerkendte loyalt 

Dansk Tandlægeforenings indflydelse, og Carl Christensen 
blev betegnet som »ledende redaktør«.

Henrik Stürup begik imidlertid en lille genistreg idet han 

ændrede tidsskriftets hoved (Fig. 2D). Ordet »Nordisk« blev 

nedtonet, og ordet »Tandlægeblad« blev gjort dominerende. 

Herved banede han vejen for det senere navn Tandlægebla-
det. Henrik Stürup bedyrede at det nye hoved var indsendt 

som et uopfordret forslag fra en ikke nærmere navngiven 

kunstner.

Det genetablerede samarbejde mellem Henrik Stürup og 

Dansk Tandlægeforening kom dog ikke til at fungere ret 

længe, dertil var Henrik Stürup alt for selvrådig. Allerede ef-

ter mindre end et års forløb foreslog formanden, Victor Ha-
derup, på Dansk Tandlægeforenings ordinære generalfor-

samling den 20. aug. 1900 at kontrakten med tandlæge 

Henrik Stürup blev opsagt til årets udgang. Formanden be-

grundede forslaget med bladets tilsyneladende stofman-

gel, redaktørens kritisable relation til Provins-Tandlæge-

foreningen, at bladet blev udgivet uden for København, 

samt at Carl Christensens indflydelse ikke havde været som 

forventet.

Henrik Stürups skrev selv et referat af generalforsamlin-

gen i Nordisk Tandlægeblad, hvor han karakteriserede Victor 
Haderups indlæg på generalforsamlingen som et kraftigt og 

ubegrundet angreb på bladet og dets redaktør. »Grundene 
til misfornøjelserne var mange, store og små – og smålige, der blev 
intet glemt.«

Resultatet blev imidlertid at generalforsamlingen beslut-

tede at opsige kontrakten med Henrik Stürup og vedtog at 

foreningen fra januar 1900 nu – atter og for alvor? – ville 

udgive sit eget blad. Som redaktør valgtes tandlæge Carl 
Iversen.

Henrik Stürup meddelte imidlertid – formentlig for at 

komme Dansk Tandlægeforening i forkøbet – at han selv 

ønskede at opsige kontrakten.

Kontrakten blev dog ophævet på et tidligere tidspunkt, 

idet Dansk Tandlægeforening kort efter kunne fange Hen-
rik Stürup i at kontrakten var misligholdt fra dennes side, 

og herefter kunne opsiges med øjeblikkelig varsel. Kon-

traktens § 4 lød nemlig: »Hvis Bladet udebliver 4 Uger… over en 
af de fastsatte Tider, betragtes Kontrakten som ophævet, og Udgi-
verne har fortabt deres Ret til Betaling for det eller de Kvartaler, 
som Uregelmæssigheden sker i«.

De numre som skulle være udgivet den 9. og 23. sept. 

1900, var forsinket netop mere end fire uger, og i et brev til 

Henrik Stürup, dateret den 27. okt. 1900, meddelte DTF’s 

formand, Victor Haderup, at man anså kontrakten for ophæ-

vet.

Fra Dansk Tandlægeforenings side betragtedes et fremti-

digt positivt samarbejde med Henrik Stürup for håbløst, 

hvilket fremgår af en udtalelse fra formanden (citat): »… ef-
ter Redaktør Stürups gennemgaaende illoyale Fremstilling af den 
sidst afgaaede Bestyrelses Virksomhed, maatte det forventes, at 
han ville stille sig på Krigsfod overfor Bestyrelsen og efter Evne 
vanskeliggøre dennes Benyttelse af »Nordisk Tandlægeblad« som 
medlemsblad for »Dansk Tandlægeforening«.«

Tiden skulle dog vise at Henrik Stürups rolle langtfra var 

udspillet.

Til det nye blad valgte Dansk Tandlægeforening navnet 

Dansk Tandlægeblad med undertitlen »Medlemsblad for Dansk 
Tandlægeforening« (Fig. 2E).

Udgivelsen som oprindelig skulle være påbegyndt fra 

nytår 1901, blev nu fremskyndet, efter at kontrakten med 

Henrik Stürup var opsagt. Det første nummer udkom den 6. 

december 1900. Det besluttedes at bladet skulle udkomme 

med 18 numre årligt. Det blev i A-4-format, og hvert num-

mer omfattede beskedne otte sider.

Det nye Dansk Tandlægeblad indeholdt dels faglige artikler, 

dels og overvejende foreningsmeddelelser.

Bladet havde endvidere en fast rubrik »Vor Journal« som 

indeholdt personlige meddelelser. Fx var der i datidens 

tandlægeblad plads til personalia som flg.:
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»Forlovelse: Tandlæge Carl Just og Frøken Margrethe Jensen, 
D. af Rentier Jenssen (Rostock). Koll. J. holder bryllup ved 
Juletid og flytter samtidig sin Klinik til Købmagergade 55«.

Trods striden med Henrik Stürup annonceredes dog i nr. 18. 

flg.:

»Forlovelse: Tandlæge, Redaktør Henrik Stürup og Frøken 
Anna Schlegel-Knudsen (Odense)«.

Dansk Tandlægeforenings nye medlemsblad blev udsat for 

en sønderlemmende kritik i Nordisk Tandlægeblad, bl.a. af 

Henrik Stürups nye medredaktør, Emanuel Brahm, som skrev 

at »DTB« (»Dansk Tandlægeblad«) måtte stå for »Det Tar-

velige Blad«. Henrik Stürup fulgte op med en nidkær kritik 

og sluttede af med: »Bladets navn, format og øvrige udstyr er så 
nær op ad vort som muligt. Alt i alt en tarvelig start.«

Henrik Stürup fortsatte i 1901 – efter udgivelsen af Dansk 
Tandlægeblad – (naturligvis) som redaktør af sit »eget« blad, 

som imidlertid straks blev genstand for nogle ændringer.

Fra og med det første nummer i 1901 ændrede Henrik Stürup 
– formentlig som en hævnakt – Nordisk Tandlægeblads navn 

til Tandlægebladet (Fig. 2F). Der opstod nu en bitter strid 

mellem Dansk Tandlægeforening og Henrik Stürup om nav-

net Tandlægebladet. Dansk Tandlægeforening havde på-

tænkt at anvende dette navn på sit blad, men Henrik Stürup 

kom foreningen i forkøbet og høstede dermed endnu en 

triumf. Han påstod at det længe havde været hans mening 

at ændre navnet, og at den tidligere nedtoning af ordet 

»Nordisk« i hovedet var et skridt i denne retning.

Sekretær i Dansk Tandlægeforening, tandlæge Hans Tve-
de skrev sarkastisk i Dansk Tandlægeblad: »Det har været Red. 
af Nordisk Tandlægeblad saare magtpaaliggende at forsikre højt og 
helligt, at han virkelig ikke paa nogen som helst Maade har nappet 
det ominøse Navn Tandlægebladet. Slige psykologiske Fænomener 
ere absolut ikke ubekendte.«

Henrik Stürup lagde stor vægt på at det tidligere Nordisk 
Tandlægeblad og det nuværende Tandlægebladet var ét og 

samme blad, blot med forskellige navne. Det ny Tandlæge-
bladet fik nu undertitlen »Tidl. Nordisk Tandlægeblad«. Han 

havde begyndt volumennummereringen af Nordisk Tandlæ-
geblad i 1897 og fortsatte denne for Tandlægebladets ved-

kommende. Det første nummer af Nordisk Tandlægeblad ud-

kom den 2. juli 1897, og den halve årgang regnedes for før-

ste volumen. Det første blad med navnet Tandlægebladet, 
som udkom i 1901, fik således volumennummeret 5. Den-

ne rækkefølge er fortsat, således at årgang 2007 nu har vo-

lumennummer 111. Hvad angår det nuværende Tandlæge-
bladet har et tidsskrift med dette navn imidlertid i 2007 

»kun« bestået i 106 år, og i de forløbne år fra 1897 har kun 

volumen 1-4 og volumen 8-111 fungeret som Dansk Tand-

lægeforenings medlemsblad, og i visse år kun delvis, idet 

Dansk Tandlægeforening kun havde adgang til at publice-

re foreningsmeddelelser i Henrik Stürups blad.

Abonnementsprisen steg til 6 kr. men indbefattede nu 

»postpenge«. Det kunne bestilles hos »Postvæsenet, paa Den-
taldepoterne eller direkte til Bladets Kontor i Odense«. 

Udgivelsen forløb frem til 1903, hvor der atter blev ind-

gået aftale mellem Henrik Stürup og Dansk Tandlægefor-

ening (se senere).

I tiden efter bruddet mellem Henrik Stürup og Dansk Tand-

lægeforening var der skænderier i næsten hvert nummer af 

hhv. Tandlægebladet og Dansk Tandlægeblad. Det føg med 

gensidige beskyldninger og heftige udfald, og tonen var 

ualmindelig skarp. I nr. 6-7 i 1901 skrev redaktionen såle-

des: »Hr. Stürup har i Tandlægebladet Nr. 88 kogt en større porti-
on vandig Retur-Suppe paa vor lille Anholdelse af hans »Vederhæf-
tighed«. Naa, Herregud, det er jo skralt for Manden og Papir er jo 
som bekendt taalmodigt.« I nr. 30 i 1902 stod: »Lad være at et 
Blad som Hr. S.’s ikke kan leve uden stadigt at lade Grovheder og 
Skældsord regne ned over Bestyrelsen, hvad saa denne gør eller ik-
ke gør …«

På en ekstraordinær generalforsamling den 17. marts 

1902 beskrev formanden hvordan Henrik Stürup »nu i lange 
Tider ved enhver Lejlighed var falden over den forhaandenværende 
Bestyrelse med sin skarpe Kritik. Det skulle ikke give udenforstaa-
ende Kolleger megen Lyst til at indmelde sig i Foreningen, naar de 
gennem Hr. Stürup fik at vide, at alt hvad der blev udrettet indenfor 
Foreningen var galt.«

Henrik Stürup var jo fortsat menigt medlem af Dansk Tand-

lægeforening og deltog ivrigt i foreningens møder. På den 

ordinære generalforsamling i Dansk Tandlægeforening den 

25. aug. 1902 forsøgte han at hindre at der blev givet de-

charge for regnskabet for Dansk Tandlægeblad. Han forlangte 

bl. a. at foreningen skulle suspendere udgivelsen indtil der 

forelå »et bedre Regnskab«. Hans attak endte resultatløst, og 

hans resolution blev nedstemt med 11 stemmer mod 1.
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Situationen var stadig utilfredsstillende for Dansk Tandlæ-

geforening. På den følgende ordinære generalforsamling 

blev nedsat et udvalg til behandling af det tilbagevendende 

»Bladspørgsmaal«. Udvalget behandlede på møde den 5. sept. 

1903 to forslag om hhv. udgivelse af et tidsskrift fra Ash & 

Sons og en aftale om at Tandlægebladet, med Henrik Stürup 

som redaktør, atter skulle være medlemsblad for forenin-

gen. Udvalget pegede på den sidste løsning. Tandlægebladet 
skulle dog ikke være egentligt medlemsblad, men Dansk 

Tandlægeforening skulle have adgang til at publicere med-

lemsmeddelelser i bladet. Dette forslag blev vedtaget på en 

ekstraordinær generalforsamling den 3. okt. 1903 med 12 

stemmer for og 1 imod. Den endelige ordlyd var flg.: »For-
eningens meddelelser optages i Tandlægebladet, der udsendes til for-
eningens medlemmer indtil videre, og der ydes Tandlægebladet dæk-
ning af de hermed forbundne udgifter.« (Citatet er fra Tandlægebla-
det, og stavemåden er derfor den Stürupske (se tidl.)).

Aftalen med Henrik Stürup gjaldt kun optagelse af for-

eningsstof, og indebar ikke at bladet skulle udsendes ve-

derlagsfrit til foreningens medlemmer. I det sidste num-

mer af Tandlægebladet 1903 opfordrede Henrik Stürup derfor 

alle medlemmer af Dansk Tandlægeforening til at tegne 

abonnement på bladet. Prisen var fortsat »3 kr. halvårlig in-
klusive postpenge«.

I 1905 indtraf en ændring i Tandlægebladets form. Det blev 

nu trykt i kvartformat, et format som blev bibeholdt en år-

række fremover. Henrik Stürup var fortsat hovedredaktør, 

men med Albert Hanszen og Carl Iversen som medredaktører. 

De udtrådte dog allerede igen i januar 1906. Foreningsstof-

fet redigeredes herefter af Dansk Tandlægeforenings se-

kretær, Axel Jepsen.
Det var fortsat et problem at få finansieret udgivelsen. 

Antallet af medlemmer i Dansk Tandlægeforening var 

vokset til lidt over 200, men foreningen ydede intet tilskud 

overhovedet. Primo 1905 indgik Henrik Stürup en aftale 

med Dansk Dental Depot, der havde lokaler i Stormgade 

12, dvs. skråt over for Tandlægeskolen, om at påtage sig 

udgivelsen. Ved en stiftende generalforsamling den 29. 

okt. 1905 blev Dansk Dental Depot omdannet til et aktie-

selskab, som tandlægerne kunne tegne aktier i, og som fik 

tre tandlæger i bestyrelsen (hvoraf den ene var Henrik 
Stürup). De danske tandlæger havde hermed fået deres eget 

dentaldepot, men vigtigst for Henrik Stürup var at han hav-

de opnået en alliance om udgivelsen.

Dansk Dental Depot overtog som en selvfølgelighed en 

førerrolle mht. til annoncering i Tandlægebladet. Depotet 

havde også en fortrinsstilling under navnestoffet, som fx 

kunne indeholde flg.:

»Direktør C.E. Svendsen (Dansk Dental Depot) har i nogle 
Uger maattet holde Sengen, grundet på en brækket Ankel …«

Bladet blev i stigende grad præget af faglige artikler og re-

ferater af faglige foredrag.

Under foreningsstoffet fyldte tandlægernes kamp mod 

tandteknikerne, der blev betragtet som »Kvaksalvere«, me-

get. Der refereredes jævnligt om domsafsigelser. I 1906 fæl-

dede Højesteret dom over en tandtekniker, som fik tre 

mdr.s fængsel for sin ulovlige virksomhed. Et emne som 

også var genstand for indgående behandling var den skel-

sættende etablering af kredsforeninger i Dansk Tandlæge-

forening, som gennemførtes i 1906 (se senere).

 I 1905 indførtes en rubrik der hed »Blink – Vink«. Den 

rummede praktiske råd og anvisninger, dels hentet fra 

tidsskriftlitteraturen, dels indsendt af medlemmer. Eksem-

pler:

»Et afbrudt bor i en rodkanal er ofte vanskeligt at fjerne. 
Følgende metode anbefaler S.J. Fernandez. Dyp bomuld i 25 
pct. pyrozon og indfør dette i rodkanalen, der lukkes med 
guttaperka 3-4 dage. Efter den tid er boret rustet og løsnet 
således, at en kraftig udsprøjtning af rodkanalen med vand 
gør rodboret fuldstændig løst.«

»Fyld børns blivende tænder med guld… Hvis børns molarer 
er blevet fyldt med guld, såsnart de trængte det mindste der-
til, vil de aldrig behøve det mere… Den, der påstår, at børne-
tænder ikke kan fyldes tilfredsstillende med guld, beviser 
derved sin uduelighed til at behandle børn.«

Bortset fra det faglige indhold og foreningsmeddelelser var 

Fig. 4. Eksempel på annonce fra Tandlægebladet 1908.
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det også plads til navnestof. Foruden oplysninger om prak-

sisetablering og, som tidligere omtalt, forlovelser, bragte 

bladet også meddelelse om ferierejser mv., fx

»Ferierejser: »Tandlæge Wigh (Holland-Belgien); Frk. Her-
ding (Nordsjælland); Alfr. Bramsen (Frankrig); Carl Iversen 
(Skagen) … osv.« 

»Docent C. Holst tilbringer sin Ferie i Frederiksværk. Praksis 
passes af Tandlæge Frk. Lindhardt«

Samtidig indeholdt bladet et stigende antal rubrikannon-

cer om stillinger (Fig. 4), køb/salg af praksis mv.

Årene 1906-1910 bød imidlertid på store omvæltninger for 

Henrik Stürup personligt og for Tandlægebladet.
På generalforsamlingen i Dansk Tandlægeforening den 

4. november 1906 var Henrik Stürup blevet valgt som vice-

formand. Som formand valgtes tandlæge Johan Ludvig Se-
cher, men han nedlagde sit mandat den 13. marts 1907, 

hvorefter Henrik Stürup blev fungerende formand. På en 

generalforsamling den 29. aug. 1908 blev Henrik Stürup 

valgt som formand, men han nedlagde sin mandat dagen 

efter. Han blev dog atter genvalgt som viceformand den 

28. november 1909, med 10 stemmer mod 1, og han be-

stred denne post frem til 1915, hvor han blev valgt som 

formand.

To måneder efter at Henrik Stürup var trådt tilbage som 

formand i 1908, kundgjorde han i oktobernummeret af 

Tandlægebladet overraskende at han trak sig tilbage som re-

daktør.

Han henviste til den store arbejdsbyrde som var forbun-

det med at udgive et tidsskrift af denne art, og at der var 

tale om rent fritidsarbejde. Han nævnte også de vanskelig-

heder han havde mødt mht. at bevare faste medarbejdere. 

Nærmest ydmygt takkede han alle der havde vist ham »til-
lid, overbærenhed og hjælpsomhed«, og han takkede medlem-

merne som havde båret over med »lunefulde udgangtider« af 

hans blade.

Man forstår til fulde hvilken opgave det har været at re-

digere og publicere et tidsskrift som Tandlægebladet, i lange 

tider med udgivelse hver fjortende dag, ikke mindst når 

man tager i betragtning at det skete i en periode hvor tele-

fonen kun lige var opfundet, og hvor fotokopieringsmaski-

ner og e-mail var en fjern fremtidsdrøm.

Med virkning fra Tandlægebladets novembernummer 

1908 overtog professor Victor Haderup hvervet som redak-

tør. Professor Carl Christensen udtrykte i samme nummer 

en tak til Henrik Stürup for hans arbejde for dels Dansk 

Tandlægeforening, dels Tandlægebladet.
Ved Victor Haderups overtagelse af redaktørposten bibe-

holdtes betegnelsen Tandlægebladet, men det skete nu med 

tilføjelsen »Dansk Maanedskrift for Tandlæger«.
De begivenheder der ligger til grund for Henrik Stürups 

valg – og fratræden – som formand og for hans opgivel-

se af redaktørvirksomheden er dårligt belyst i litteratu-

ren.

Victor Haderup redigerede Tandlægebladet i godt ét år, men 

så vendte Henrik Stürup atter engang tilbage.

Baggrunden for beslutningerne er uklar; men Victor Ha-
derup, der var dybt involveret i arbejdet med og for Tand-

lægeskolen, har formentlig ikke haft overskud til at vare-

tage opgaven på længere sigt. På generalforsamlingen i 

Dansk Tandlægeforening den 28. nov. 1909 blev – atter en 

gang – nedsat et udvalg til behandling af spørgsmålet om 

Dansk Tandlægeforenings medlemsblad. Efter indstilling 

fra udvalget blev det på møde den 12. dec. besluttet atter 

engang at indgå overenskomst med Henrik Stürup.
Af kontrakten fremgår at Henrik Stürup fortsat skulle væ-

re økonomisk ansvarlig for udgivelsen. Dansk Tandlæge-

forening skulle betale Henrik Stürup et årligt beløb på »En 
Krone og halvtreds Øre« per medlem. Bladet skulle hermed 

tilsendes medlemmer af Dansk Tandlægeforening gratis. 

Foreningen rådede så over i gennemsnit to tryksider i hvert 

nummer af bladet. Dansk Tandlægeforening havde i januar 

1910 211 medlemmer, hvilket indebar at Henrik Stürup op-

pebar et tilskud fra Dansk Tandlægeforening til udgivel-

sen på i alt 316,50 kr. Ikke-medlemmer kunne tegne abon-

nement, som kostede 2 kr. per kvartal.

Af kontrakten fremgik at bladet skulle »udgives som Uge-
blad hver Lørdag«. Der var i kontrakten fastsat skrappe sank-

tioner ved forsinkelse: »… hvis et Nr. er forsinket mere end en Uge, 
ifalder der Udgiveren en Bøde på 25 Kr. pr. Uge. Hvis Bladet stander 
i en Maaned er Overenskomsten brudt og Udgiveren har mistet sin 
Ret til Foreningens Tilskud for det paagældende Kvartal og Resten af 
Aaret, og det for Kvartalet erlagte Beløb tilbagebetales«.

Samtidig med at Henrik Stürup vendte tilbage som redaktør, 

skete den afgørende ændring i udgivelsen: Tandlægebladet 
udkom en gang om ugen!

Henrik Stürup redegjorde selv i en leder i nr. 1 for beslut-

ningen. Han skrev: »Da jeg for 13 år siden begyndte at udgive 
Tandlægebladet, tror jeg at jeg greb rigtigt ved at lade det udgå som 
fjortendagsblad, men jeg tror derimod, at det var et fejlgreb, da jeg i 
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1905 gik over til månedsbladet. Jeg skulle have gået den modsatte 
vej; allerede den gang kunde et ugeblad have levet her i landet«.

Det var et umådeligt ambitiøst projekt for en enkeltper-

son, der primært var praktiserende tandlæge, som ene 

mand at redigere og udgive et ugentligt blad. Arbejdspres-

set må have været enormt, især når man tager de meget 

strenge sanktioner i tilfælde af forsinkelse i betragtning. 

Men det er betegnende for Henrik Stürups fighterånd og ide-

alisme at han ikke veg tilbage for at påtage sig opgaven.

Henrik Stürup var tilbage, men kun for en kort tid. Det føl-

gende tiår blev præget af turbulens, og bladet fik en stribe 

af skiftende redaktører. Dertil kom problemer i forbindelse 

med Første Verdenskrig.

Henrik Stürups genoptagne virke som redaktør af ugebladet 

kom kun til at vare ét år. I efteråret indledtes forhandlinger 

mellem foreningen og Henrik Stürup, idet han – nu igen – 

ønskede at frasige sig opgaven som redaktør. Det skete på 

en fredelig basis. Henrik Stürup anbefalede at Dansk Tand-

lægeforening selv skulle stå for udgivelsen og selv vælge 

en redaktør. Han forelagde et budget for udgivelsen af 

Tandlægebladet og tilbød at overdrage bladet kvit og frit til 

foreningen.

På generalforsamlingen den 26. nov. 1911 anbefalede be-

styrelsen at Dansk Tandlægeforening skulle overtage ud-

givelsen af bladet. Der var dog kun tale om en formalitet, 

for foreningen skulle stadig være økonomisk uafhængig, 

men det besluttedes at der skulle ydes et tilskud til redak-

tøren på 560 kr. årligt.

Som ny redaktør valgtes Ernst Haderup, der var søn af pro-

fessor Victor Haderup. Hans (første) funktionsperiode kom 

kun til at omfatte ét år, men han vendte senere tilbage.

Tandlægebladet skiftede i nogen grad stil ved Ernst Haderups 
overtagelse af posten som redaktør. Der kom flere fagvi-

denskabelige artikler.

Rubrikken »Blink – Vink« med praktiske råd blev genop-

taget. Man kunne fx læse flg. råd vedr. ildesmagende kof-

ferdam som burde »vaskes« før brugen:

»Hertil bruges bare Sæbe og Vand, dernæst skylles Gummien 
i klart Vand og dyppes til sidst i Vand hvortil lidt godt Mund-
vand er føjet. Nu hænges det op at tørre.«

Der indførtes en slags leder der hed »Med Spejl og Sonde«. De 

tandlægestuderende fik endvidere optaget meddelelser om 

deres foreningsvirksomhed. Der fandt desuden en omfat-

tende debat sted om tandlægernes forhold til tandtekni-

kere og læger med talrige indlæg og »aabne Breve« fra prak-

tiserende tandlæger.

Endelig bragte bladet personlige oplysninger om praksi-

setablering mv. (Fig. 5) og foreningsmeddelelser, fx

»Københavns Tandlægeforening afholder Nytaarsgilde på 
Skydebanen… Souper: Kalkun anglaise, Smør, Ost, Selleri, Is, 
Kaffe, Vin, Cigar, Likør og Drikkepenge: Pris Kr. 5,00«.

Til sammenligning var taksten for en »Tandudtrækning« 1,00 

kr., »Tandfyldning alm.« 3,00 kr. og for et »Helsæt« 60,00 kr. Så 

kan nutidens tandlæger selv sammenligne.

Allerede ved udgangen af 1912 trak Ernst Haderup sig til-

bage – i skuffelse og fornærmelse. Han var impliceret i en 

række personstridigheder (se nærmere i afsnittet »Profi-

ler«).

Hans sårede følelser og skuffede forventninger fremgår 

af hans afskedsord i Tandlægebladet i sept. 1912. Han skrev 

bl.a. at han manglede »den Begejstringens Ild og Indignationens 
Glød, af hvilke i hvert Fald den ene er nødvendig for at holde Inter-
essen ved lige …«. Og videre: »Da jeg gik ind til Redaktionen af 
Tandlægebladet, syntes jeg, at jeg havde en Mission, jeg vilde gerne 
være en Slags Rengører, havde Haab om at kunne skaffe lidt frisk 
Luft ind i vore Stuer, som forekom mig let beklumrede. Nu er jeg 
endda ikke sikker paa at have opnaaet andet end at have skaffet en 
Del af Beboerne en Snue på Halsen og saa gaar jeg – uden Sorg for 
Resten, men med Taknemmelighed for den Støtte, som jeg har faaet 
fra nogle Kanter …«.

Fig. 5. Eksempel på annonce om praksissalg fra Tandlægebladet 1918.
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Posten som redaktør af Tandlægebladet blev annonceret le-

dig i efteråret 1912, og på Dansk Tandlægeforenings gene-

ralforsamling den 24. nov. 1912 blev endnu en gang nedsat 

et udvalg til behandling af »Bladspørgsmaalet« som var den 

fast anvendte betegnelse.

Udvalget afgav kort efter en betænkning, som indledtes 

med flg. udtalelse: »Da Udvalget er af den Anskuelse, at Bladets 
Redaktion i det forløbne Aar ikke har været tilfredsstillende og til 
Gavn for Standens Interesser, foreslaar det …«

Udvalget anbefalede at »Foreningen overtager den økonomiske 
Risiko ved Bladet og ansætter en Redaktør der lønnes med en fast 
aarlig Gage + Provision af det eventuelle Overskud«. Forslaget mo-

tiveredes med at »… det sikkert er et uheldigt Princip at den økono-
miske Risiko bæres af andre end Ejeren af Bladet«. Udvalget fore-

slog at bladet fortsat skulle udgives »1 Gang om Ugen«.
Men Dansk Tandlægeforenings ledelse gik imod forsla-

get med flg. begrundelse: »Da Foreningen mangler de fornødne 
Midler til at paatage sig Risikoen ved Bladets Udgivelse, ser man 
sig ikke i Stand til paa dette Punkt at følge Udvalgets Forslag«.

Der var i mellemtiden indledt forhandlinger med tandlæ-

ge Viggo Andresen, som var villig til at påtage sig den økono-

miske risiko, og der oprettedes kontrakt med Viggo An dresen. 
Kontrakten havde flg. mærkelige konstruktion angående 

ejer- og ansvarsforhold: »Dansk Tandlægeforening der er Udgi-
ver og Ejer af Tandlægebladet overdrager fra 1. Jan. 1913 Redaktio-
nen og den forretningsmæssige Ledelse af Tandlægebladet til Tand-
læge V. Andresen, der har økonomisk Ansvar og Risiko for Bladet«. 
If. kontrakten skulle han modtage et tilskud på 3 kr. per 

medlem. Han havde ret til nettoverskuddet fra bladets drift 

op til 1.000 kr., og ved højere overskud skulle dette deles 

med Dansk Tandlægeforening. Bladet skulle fortsat udsen-

des som ugeblad.

Det er påfaldende at de tre første »store« redaktører i Tandlæ-
gebladets historie, Henrik Stürup, Ernst Haderup og Viggo Andre-
sen, alle må betegnes som stærke karakterer uden specielle 

diplomatiske evner (læs nærmere i afsnittet »Profiler«). Også 

Viggo Andresens tid som redaktør kom til at vare kort tid, to år.

Hans programerklæring i det første nummer af årgang 

1913 var ellers positiv og optimistisk. Han ville gerne 

fremme det faglige indhold og skrev: »Her vil Bladet, saa vidt 
dets ringe Midler tillader det, bringe Bidrag af danske Tandlæger 
og dernæst særlig af skandinaviske Forfattere.« Om det for-

eningsmæssige skrev han: »… et stort Fredens Arbejde forelig-
ger for Bevaring af Standens Frihed og Udvikling af dens Mulighe-
der ved fagligt Fremskridt.« – »Redaktørens Opgave vil altsaa blive 
at kæmpe for Freden.«

Allerede i efteråret 1914 opsagde han dog kontrakten til 

ophør ved udgangen af året.

Motiveringen er uklar. Muligvis skyldtes opsigelsen den i 

det følgende beskrevne økonomiske krise. Men modsætnin-

ger i forhold til Dansk Tandlægeforening har formentlig og-

så spillet en rolle, hvilket bl.a. ses af at Viggo Andresen i 1918 

begyndte at udgive et konkurrerende tidsskrift (»Tidsskrift 
for Tandlæger«), som omtales senere i afsnittet »Profiler«.

Ved udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 indtraf en øko-

nomisk krise for Tandlægebladet, idet en række annoncer 

som var bekostet af udenlandske firmaer, bortfaldt. I nov. 

1914 meddelte Dansk Tandlægeforenings formand at han 

»paa Redaktørens Anmodning havde suspenderet Bladets regel-
mæssige Udgivelse, saaledes at Redaktøren kunde lade det udgaa 
efter eget Skøn. Krigstilstanden havde nemlig medført, at saa godt 
som alle Annoncørerne havde inddraget deres Annoncer, og da dis-
se var en væsentlig Indtægtskilde for Bladet, vilde det medføre store 
Udgifter for Redaktøren at udsende Bladet regelmæssigt.«

Man kunne endvidere i bladet læse flg. patetiske kom-

mentar: »Da Krigen lægger sin pansrede Næve sønderknusende 
paa alt, saavel det aandelige som det materielle Liv vedrørende, 
stort saavel som smaat, kan det derfor ikke undre, at end ikke Tand-
lægebladet kan undgaa Trykket. Annoncerne, vor væsentligste Ind-
tægtskilde, er opsagte og dermed er Bladets Eksistens saa truet, at 
det i hvert Tilfælde ikke kan udgaa regelmæssigt og med de sædvan-
lige ugentlige Nr.«

På generalforsamlingen i Dansk Tandlægeforening den 29. 

nov. 1914 valgtes tandlæge Baltzer Andersen som ny redak-

tør. Man vedtog samtidig at foreningsmeddelelser skulle 

redigeres af en af generalforsamlingen valgt »Tillidsmand«, 
og til denne post valgtes ingen anden end Henrik Stürup!

Den økonomiske krise forværredes, og de vanskelige 

økonomiske vilkår førte i 1915 til at Baltzer Andersen trak 

sig tilbage. Han skrev i Tandlægebladet flg.: »Tildels foraarsa-
get ved Krigen var Bladet ved Aarets Begyndelse nærmest bragt til 
et økonomisk Sammenbrud, idet saa godt som alle de udenlandske 
og indenlandske Firmaer havde inddraget deres Annoncer …«.

Bogtrykkeriet J. Jørgensen & Co., der de foregående år 

havde påtaget sig den økonomiske risiko ved trykningen, 

men som havde oplevet et underskud i 1914, opsagde der-

for kontrakten. Resultatet blev at Baltzer Andersen selv måt-

te overtage driften og dermed hele den økonomiske risiko 

ved udgivelsen. Han mødte ingen forståelse i Dansk Tand-

lægeforenings ledelse og så ingen anden udvej end at træk-

ke sig tilbage som redaktør med udgangen af 1915.

59002_TB1007_s741_797.indd   753 22/08/07   8:16:02



754 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  10

På Dansk Tandlægeforenings generalforsamling den 28. 

nov. 1915 betegnede Henrik Stürup den nuværende ordning 

som utilfredsstillende og foreslog endnu en gang at for-

eningen selv overtog udgivelsen og antog en lønnet redak-

tør. Endvidere foreslog han at foreningsmeddelelser skulle 

udskilles fra bladet og sendes direkte til medlemmerne, og 

kun til medlemmerne. Han mente ikke at omkostningerne 

til udsendelse af foreningsmeddelelserne ville overstige 

400 kr. årligt, og hvis lønnen til redaktøren blev fastsat til 

600 kr., ville udgiften for foreningen være ca. 1.000 kr. For-

slagene om et selvstændigt meddelelsesblad og om redak-

tørens løn blev begge vedtaget.

Baltzer Andersen ønskede dog ikke at fortsætte. I et af-

skedsindlæg den 15. dec. 1915 pegede han på de finansielle 

problemer og udtrykte bekymring over at Tandlægebladet 
med Dansk Tandlægeforening som udgiver kun ville blive 

»et Talerør for Bestyrelsens Meninger« og at redaktørens »Selv-
stændighed og Handlefrihed kunne blive noget problematisk.«

Der var ingen der frivilligt stillede op til valg som redak-

tør, og den 1. jan. 1916 stod Tandlægebladet uden redaktør. 

Trods et uheldigt forløb i 1912 med Ernst Haderup som re-

daktør, valgte Dansk Tandlægeforenings formand alligevel 

at opfordre Ernst Haderup til at genindtræde som redaktør, 

og han erklærede sig villig.

Der oprettedes en kontrakt, if. hvilken han skulle have 

et vederlag på 600 kr. årligt, samt halvdelen af et eventuelt 

overskud. Der blev atter skrevet kontrakt med bogtrykke-

riet J. Jørgensen & Co., men nu ikke mellem trykkeriet og 

redaktøren, men mellem dette og Dansk Tandlægefor-

ening.

Det vedtoges at Tandlægebladet skulle udgives i det hidti-

dige format og med mindst to numre månedligt. Allerede i 

løbet af året blev imidlertid truffet beslutning om at bladet 

skulle udsendes som »Maanedsblad«. Redaktøren udtrykte 

tilfredshed hermed og pegede på fordelene ved et øget si-

deantal per nummer, således at større artikler ikke nød-

vendigvis måtte deles, som det hidtil ofte havde været til-

fældet.

Som vedtaget på generalforsamlingen den 28. nov. 1915 på-

begyndte man fra januar 1916 at udsende »Dansk Tandlæge-
forenings Meddelelser« uafhængigt af Tandlægebladet. For-

manden anførte flg.: »Det er naturligvis ikke Hensigten, at disse 
Meddelelser paa nogen Maade skal konkurrere med Foreningens 
Tidsskrift. Alt fagligt Stof, Foredrag med tilhørende Diskussioner 
o.l. hører hjemme i Tandlægebladet.«

Ernst Haderup var som ny redaktør højst utilfreds med 

ordningen. Han skrev i en leder i januar 1917 med tydelig 

adresse til Henrik Stürup flg. vedr. udskillelsen af forenings-

stoffet: »For mig staar det saaledes, at der ved den foretagne Ud-
skillelse af dette Stof er øvet Vold imod Bladet, som staar i øjnefal-
dende Modstrid med »Voldsmændenes« eller egentlig rigtigere 
–mandens (Henrik Stürup, red.) kendte store Interesse for Forenin-
gen og for Bladet.«

Det lykkedes at opretholde udgivelsen, dog med den 

ændring at bladet fra 1917 overgik til at være et måneds-

blad.

På generalforsamlingen den 9. nov. 1919 besluttedes det at 

ansætte en medredaktør. Ernst Haderup fortsatte som redak-

tør, og tandlæge C.H. Langebæk valgtes som medredaktør. De 

to redaktører bevilgedes samme årlige honorar på 600 kr.

Fig. 6. Fra artikel i Tandlægebladet 1914 om fingersutning. Barnet 
forsynedes med to »Staaltraadsærmer« overtrukket med stof som 
hindrede det i at bøje armen og sutte på tommelfingeren.
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I tiåret 1911-1920 indeholdt Tandlægebladet i stigende om-

fang videnskabeligt stof, og der begyndte at optræde bog-

anmeldelser.

I Fig. 6 er gengivet en illustration fra en artikel om fin-

gersutning fra 1914, og i teksten kunne man læse flg.:

»Som det simpleste og tillige bedste Middel har jeg ladet frem-
stille et Staaltraadsærme … overtrukket med Tøj … Staal-
traads ærmerne trækkes over Ærmerne på Natskjorten, eller, 
hvis det er nødvendigt at bære dem om Dagen, over Klæde-
dragten. Barnet har sine Hænder fri og kan gribe fat paa alt … 
Disse Ærmer fremstilles af Firmaet M. Pech i Berlin i tre 
Størrelser, Størrelse I benyttes indtil 3 Aars Alderen, Størrelse 
II fra tre til syv, og Størrelse III efter det syvende Aar… Vi har 
kun ladet vore Børn bære Ærmet i ca. 3 Uger. Efter den Tid 
har de smaa ikke mere suttet; … de havde aabenbart fuldstæn-
dig glemt det.«

Ved et samarbejde mellem Dansk Tandlægeforening og 

Tandlægeskolen var en efteruddannelse etableret, og bla-

det indholdt talrige annoncer om »Fortsættelseskurser«. På 

den tid spillede Skandinavisk Tandlægeforening en bety-

delig rolle; møderne havde stor tilslutning, og Tandlægebla-
det indeholdt fyldige referater af møderne og foredragene.

Hvert nummer af bladet havde som regel 2-5 sider med 

annoncer (Fig. 7).

Af standspolitisk art fyldte beslutningerne om den nye 

»Lov om Udøvelse af Tandlægevirksomhed« (1916), som Dansk 

Tandlægeforening havde arbejdet for fra 1908, meget.

Af andre emner som var genstand for en hed debat, var op-

rettelsen af »Sygekassetandklinikker«. I begyndelsen af 1920 op-

rettedes »De statsanerkendte Sygekassers Tandklinik« i Odense. 

Der var voldsomme protester fra Dansk Tandlægeforenings 

medlemmer over denne »Socialisering af Tandlægevirksomhe-
den«, og Henrik Stürup, som fra 1915 til 1921 var formand for 

Dansk Tandlægeforening, blev udsat for en kraftig kritik. I et 

debatindlæg kunne fx læses flg. om de offentlige klinikker: 

»Den Klinik, vi har her i Odense, beskæftiger for Øjeblikket 3 Tandlæ-
ger, hvilket Antal sikkert meget hurtigt ønskes fordoblet. Holbæk er 
altsaa Nr. 2, og derefter vil alle vore andre Købstæder kunne komme i 
meget hurtig Rækkefølge med de samme tiltalende Institutioner, og 
samtidig, eller lidt senere, vil forskellige Kredse af Landbosygekasser 
kunne slutte sig sammen og danne deres Tandklinikker – større eller 
mindre, alt efter Behovet. Det er en Lavine. som sikkert vil komme til at 
vokse med utrolig Fart, hvis vi ikke siger Stop i Tide.«

På den ordinære generalforsamling den 14. nov. 1920 

vedtoges det at forbyde medlemmer af Dansk Tandlæge-

forening at tage ansættelse ved »Sygekassetandklinikkerne« 
(der var nu også oprettet én i Holbæk) som det eneste mid-

del til at komme i forhandling med sygekasserne om ind-

førelse af »Det frie Tandlægevalg«.

Men samtidig fyldte personlige fejder, herunder mellem 

redaktøren og lærere ved Tandlægeskolen, også særdeles 

meget. I bladet optoges lange indlæg fra de stridende par-

ter, og referater af domsafsigelser i injuriesager og kom-

mentarer til dommene blev publiceret. (Se i øvrigt afsnittet 

»Profiler«).

Fig. 7. Annonce fra Tand-
lægebladet 1918 for Col-
gate tandpasta. Allerede 
dengang var tandpastaen 
uden »skadelige Kemika-
lier« og kunne ikke »roll 
off the brush«.
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Efter et turbulent tiår fulgte et nyt med mere stabile for-

hold for Tandlægebladet.

I perioden 1920-1921 fungerede C.H. Langebæk som medre-

daktør sammen med Ernst Haderup. På generalforsamlin-

gen den 6. nov. 1921 valgtes Ernst Haderup til formand for 

Dansk Tandlægeforening, og han opgav derfor posten som 

redaktør. C.H. Langebæk valgtes uden modkandidat som 

eneredaktør for 1922. C.H. Langebæk var på det tidspunkt 

formand for Københavns Tandlægeforening.

Han lagde ud med at ændre Tandlægebladets hoved, idet 

han indføjede et billede af den hellige Apollonia.

På generalforsamlingen den 5. nov. 1922 genopstillede 

C.H. Langebæk, men samtidig blev Chr. Jacobsen foreslået som 

ny redaktør af Jens Rosthøj. En begrundelse var at »Sygekas-
sesagen« (se tidl.) havde været ufuldstændigt behandlet i 

Tandlægebladet i det forløbne år. Ved afstemningen fik Chr. 
Jacobsen, Odense, 23 stemmer, mens C.H. Langebæk fik 15.

Det opfattedes som et uretfærdigt nederlag af C.H. Lange-
bæk der i Tandlægebladet skrev: »Med sorg forlader jeg den Stil-
ling, der saa kort en Tid har været mig betroet og som jeg havde 
haabet med Tiden skulle blive til Glæde og Tilfredshed for alle Par-
ter. Med endnu større Sorg – ja med Hjertesorg – har jeg set, at mi-
ne Kolleger har vurderet mit Arbejde i Foreningens Tjeneste saa 
lavt, at man ikke ønskede det fortsat, og der er da kun tilbage for 
mig at udtale Haabet og Ønsket om, at man vil blive mere tilfreds 
med den nye Redaktør…«.

På Dansk Tandlægeforenings ordinære generalforsamling 

den 5. nov. 1922 vedtoges flere lovændringer vedr. Tandlæ-
gebladet. De kom i hovedtrækkene til at gælde frem til 2003, 

idet bladet nu skulle »redigeres af en eller flere af den ordinære 
Generalforsamling valgte Redaktører«. Valget skulle ske »for et 
Aar ad Gangen«.

Med valget af Chr. Jacobsen som redaktør i 1922 indledtes 

en rolig periode i Tandlægebladets hidtil urolige historie. I 

sin leder ved overtagelsen skrev han bl.a.: »Det er min Opfat-
telse, at Tandlægebladet ogsaa i Forholdet til disse Opgaver… har 
sin Mission, og ved sin særlige Egenskab som Budbringer til alle 
Medlemmer har sine betydelige Muligheder for at kunne tjene fæl-
les Formaal, sine Betingelser for gennem saglig Drøftelse og Kritik 
at kunne bidrage til at løse Spørgsmål af Betydning for Standen som 
Helhed …«.

I 1925 vedtoges på Dansk Tandlægeforenings ordinære ge-

neralforsamling den 8. nov. en lovændring der fik indfly-

delse på Tandlægebladet. Foreningen ansatte en lønnet se-

kretær, der tillige skulle være foreningens kasserer og for-

retningsfører. Tandlægebladet skulle fortsat redigeres af en 

af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt redaktør, 

men foreningsstoffet (»Meddelelser fra Dansk Tandlægefor-
enings Sekretariat«) skulle redigeres af sekretæren. Den før-

ste sekretær var tandlæge Frits Orth, der senere »avancere-

de« til »Kontorchef«.

»For at begrænse Udgiften til Korrekturrettelser« henstilledes 

det i 1926 til »de ærede Forfattere« at manuskripter til Tand-
lægebladet indleveredes »maskinskrevne«. Endvidere blev 

gjort opmærksom på at »andre Rettelser end Trykfejl maa beta-
les af Forfatteren selv.«

I begyndelsen af 1920’erne indeholdt hvert nummer af 

Tandlægebladet i gennemsnit 10 annoncesider. Da Chr. Jacob-
sen tiltrådte som redaktør i 1923, skete imidlertid en meget 

bemærkelsesværdig ændring: Firmaannoncerne forsvandt! 

I en periode på 42 år var Tandlægebladet totalt blottet for fir-

maannoncer. Først fra 1965 begyndte der, i beskedent om-

fang, at optræde annoncer igen.

Det var en meget mystisk disposition, når det betænkes 

at det tidligere (bl.a. under Første Verdenskrig) var frem-

hævet at annoncerne var en vigtig økonomisk forudsæt-

ning for bladets udgivelse.

Det er ikke lykkedes forfatteren at finde kildemateriale 

der belyser hvilke overvejelser og forslag der lå bag denne 

ændring.

Tandlægebladets indhold i tiåret 1921-1930 ændredes ikke 

meget i forhold til det foregående tiår. Der bragtes fortsat 

artikler om faglige og fagvidenskabelige emner og fyldige 

referater af faglige foredrag. Endvidere indførtes gengivel-

se af indholdsfortegnelser for internationale tidsskrifter så 

tandlægerne kunne følge med i den internationale littera-

tur.

Mange artikler var koncentreret om tekniske emner, fx 

brokonstruktioner, støbe- og aftryksteknikker mv. I Fig. 8 

vises en illustration fra Tandlægebladet 1927 visende den 

overbevisende effekt af anatomiske aftryk på helprotesers 

retention.

Men der forekom også mange artikler om patologiske, 
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diagnostiske og terapeutiske forhold. Artiklerne blev mere 

og mere »videnskabelige«, men samtidig omfangsrige. En 

artikel af professor Max Melchior om »Tænder og Trigeminus-
neuralgi« fyldte fx 43 sider, fulgt af en litteraturliste på 5½ 

side.

Kursusaktiviteten var omfattende, og der indgik dels an-

nonceringer, dels referater af kurser.

I 1927 afholdtes FDI’s kongres i København, og den var 

selvklart genstand for en indgående omtale.

På det fagpolitiske område prægedes tiåret af »Sygekassesa-
gen«. Der var indledt en blokade fra Dansk Tandlægefor-

enings side af »Sygekassetandklinikkerne« i Odense og Hol-

bæk (se tidl.), og der fulgte nu en serie vanskelige forhand-

linger med sygekasserne om en overenskomst, som i 1922 

endte med den skelsættende første overenskomst mellem 

Dansk Tandlægeforening og Sygekasserne. For hvert med-

lem betalte sygekassen et fast årligt honorar på 2 kr. 40 øre, 

og patienterne betalte selv et reduceret beløb for hver be-

handling, fx 1 kr. for en fyldning, 1 kr. for en tandrens-

ning, 1 kr. for en rodbehandling og 50 øre for en tandud-

trækning.

Men dette var kun indledningen til en næsten endeløs 

række af tovtrækkerier om tolkninger af overenskomsten 

og om justeringer. »Sygekassetandklinikkerne« i Odense og 

Holbæk fortsatte nogle år endnu, og der var vedvarende 

konflikter med de praktiserende tandlæger. Efterhånden 

cementeredes dog »det frie Tandlægevalg«, og taksterne blev 

de samme på »Sygekassetandklinikkerne« som hos de prakti-

serende tandlæger. Men Dansk Tandlægeforenings kredse 

måtte slutte individuelle overenskomster med de lokale 

sygekasser, og tilskuddene var forskellige; forholdene var 

derfor kaotiske. Ved udgangen af 1922 havde sygekasser 

med tilsammen 165.000 medlemmer en kontrakt om tand-

behandling, men visse med frit tandlægevalg og andre 

med adgang til et begrænset antal tandlæger med kon-

trakt. Tilskuddene varierede fra sygekasse til sygekasse, og 

visse ydede kun tilskud til fx tandudtrækning.

Der var generelt stor utilfredshed blandt tandlægerne 

med samarbejdet med sygekasserne. I en kommentar i 

Tandlægebladet 1923 kunne læses: »Der er nu forløbet ca. fem 
Fjerdingaar siden Rædselsoverenskomsten mellem Sygekasserne 
og Tandlægerne blev til Virkelighed, og det er allerede muligt at 
danne sig et Billede af de »Velsignelser« den Kontrakt har ladet dale 
ned over vore Hoveder.«

Men en overenskomst med sygekasserne var ikke til at 

komme udenom. I 1923 kunne der i Tandlægebladet læses 

en udtalelse fra sygekasserne: »En Ting kan vi imidlertid alle 
være enige om, og det er, at for Sygekassemedlemmerne, der nu saa 
godt som overalt har indset hvilket Gode, Tandbehandling gennem 
Sygekasserne er, har det sin store Interesse, at de to Organisatio-
ner… maa finde hinanden og tilslut opnaa en Overenskomst, som 
alle Parter kan være tilfreds med.«

Slagsmålene fortsatte imidlertid. I 1924 indledtes en ny 

blokade mod »Sygekassetandklinikkerne« i Odense og Hol-

bæk. Den nye generelle kontrakt med sygekasserne blev 

kun vedtaget med 30 stemmer for, 22 imod og 4 blanke på 

Dansk Tandlægeforenings generalforsamling. Foreningen 

oprettede et særligt udvalg til varetagelse af sager med sy-

gekasserne og kontorchef Frits Orth blev »D.T.F.s konsulent i 
Sygekassesager«.

I 1927 ekskluderede Dansk Tandlægeforening et af sine 

medlemmer for at have overtrådt den kollegiale vedtægt og 

have taget ansættelse på »Sygekassernes Tandklinik« i Odense.

Fig. 8. Illustration fra faglig artikel af Professor Alfred Kantorowicz om 
»Sugeaftryk« ved fremstilling af helproteser. Retentionen dokumen-
teres ved en »lodret Trækbelastning i Præmolarregionen af 5 kg.«
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Et andet tema som var genstand for debat i Tandlægebladet 
var spørgsmålet om tandlægernes adgang til reklamering. 

I 1922 kunne man læse et debatindlæg af Chr. Therkelsen 
omhandlende reklamering. Han skrev bl.a. at de »smagløse 
Reklameskilte… og Annoncer« efter »min Mening trykker vor 
Stand ned i et Niveau, hvor den – efter de fortjenstfulde og viden-
skabeligt anselige Arbejder, Tandlæger i maalbevidst Stræben i den 
sidste Menneskealder har lagt for Dagen – langt fra hører hjem-
me.«

Der fulgte en heftig debat, og spørgsmålet blev taget op 

på generalforsamlingen i 1923. I 1924 skrev Henrik Balslev: 
»Er Skilte ikke et af Symptomerne på Kræmmeraand? Lad os være 
ærlige og tilstaa jo. Skilte smager af Geschæft.«

I 1928 skrev formand for Københavns Tandlægeforening 

Aage Th. Kiær vedr. telefonbogens annoncer at »Tandlægerne 
snarere maa betragtes som reklamerende Forretningsmænd, end 
alvorlige Udøvere af Tandlægevidenskaben«, og at »det er ubeha-
geligt for os, thi vi fortjener ikke at den oplyste Klasse faar et saa-
dan Indtryk af os.« – Og han sluttede: »Lad os haabe, at vi til 
næste Aar vil faa en Telefonbog, vi kan være bekendt …«

Om datidens tandlæger var »Kræmmere« eller dygtige for-

retningsfolk kan diskuteres. I 1926 kunne man i Tandlæge-
bladet læse en oversigt over tandlægernes årsindkomster. 

De fleste tjente mellem 5.000 og 7.000 kr. Fire tandlæger 

nåede op på en årsindkomst på over 30.000 kr. Gennem-

snitsindkomsten var 9.750 kr.; til sammenligning var den 

14.500 kr. for de praktiserende læger.

En kongresrejse til Philadelphia med oceandamper frem 

og tilbage annonceredes i Tandlægebladet 1926 til 2.745 kr., dvs. 

over et kvart års indtjening for en gennemsnitstandlæge.

Dansk Tandlægeforening og dermed Tandlægebladet havde 

gennem mange år en »huspoet«, tandlæge Hans Ebberup, 
som skrev kantater til festlige sammenkomster og digte 

ved fx nekrologer i Tandlægebladet.
Versekunsten og den højtidelige stil illustreres ved et 

eksempel fra 1926 efter professor Victor Blochs død:

»Han ville sprede Taagen
ved ærlig Granskerflid
og holdt en Ungdom vaagen
med lysende Id«

En verserende sag mellem overtandlæge Karl Bloch-Jørgen-

sen (se senere i afsnittet »Profiler«) indebar en debat om 

censur i Tandlægebladet. Dansk Tandlægeforenings for-

mand, Aage. Th. Kiær, udtalte på foreningens generalfor-

samling i 1930 at der i det forløbne år i Tandlægebladet hav-

de »været ført adskillige Debatter, som uden Skade kunne have væ-
ret udeladt.« Og han fortsatte: »Mener Generalforsamlingen, at 
det var et Forsøg værd at indføre en strengere Censur, vil Hovedbe-
styrelsen hilse den med Glæde.« Det kaldte den gamle kæmpe, 

Henrik Stürup, frem som udtalte om »Truslen om Censur over-
for Tandlægebladet« at man skulle værne om at »Tandlægebla-
det ikke bliver et Foreningsorgan alene; det skal være et Standsor-
gan, D.T.F.s Medlemmers Organ. Redaktørerne bør være 1. Instans, 
og kun i Tilfælde af Uenighed mellem Indsendere og Redaktører 
skal Hovedbestyrelsen gribe ind.«

Efter at Chr. Jacobsen havde været redaktør i 11 år valgtes i 

1934 ny redaktør. Det var kun hændt en enkelt gang tidli-

gere i Tandlægebladets historie at der havde været kampvalg 

om redaktørposten. Det var i 1922 da Chr. Jacobsen selv blev 

valgt. Men nu skete det altså igen.

På Dansk Tandlægeforenings ordinære generalforsam-

ling den 4. nov. 1934 opstilledes to kandidater: 1) Helge 
Schou (foreslået af C.H. Langebæk) og 2) den siddende redak-

tør, Chr. Jacobsen (foreslået af Ernst Haderup). Ved afstemnin-

gen fik de to kandidater lige mange stemmer. Der foretoges 

derefter lodtrækning, som blev vundet af Helge Schou.
Helge Schou forelagde i januar 1935 et program for bladets 

indhold. Det skulle – næsten som i dag – indeholde fagvi-

denskabelige artikler, emner for praksis, en spørgerubrik, 

anmeldelser af tidsskriftartikler og faglitteratur samt i en-

kelte tilfælde oversættelse af værdifulde udenlandske ar-

tikler. Han indførte desuden at alle danske artikler skulle 

forsynes med et engelsk resumé.

Konflikt
Få måneder efter Helge Schous overtagelse af redaktørposten 

opstod imidlertid en alvorlig konflikt mellem ham og ho-

vedbestyrelsen. Af faglige grunde havde han afvist en »arti-

kel« af tandlæge A. Petri. Denne ankede beslutningen, og 

Hovedbestyrelsen valgte at publicere »artiklen« uden om 

redaktøren. Helge Schou, som følte sig desavoueret, fandt sa-

gen så principiel at han valgte i protest at nedlægge sit hverv 

med øjeblikkeligt varsel. På et møde den 27. okt. konstitue-

rede hovedbestyrelsen den tidligere redaktør, Chr. Jacobsen, 
som redaktør for den tilbageværende del af året.
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Læs nærmere om sagen og det nærmere forløb i afsnittet 

»Profiler«.

Genvalg af Helge Schou (1935)
På den efterfølgende generalforsamling foreslog hovedbe-

styrelsen valg af Chr. Jacobsen, men Helge Schou blev atter 

foreslået af C.H. Langebæk og valgt med 43 stemmer mod 

Chr. Jacobsens (kun) 41.

Trods det dårlige arbejdsklima genoptog Helge Schou ar-

bejdet som redaktør, og han blev yderligere genvalgt på 

generalforsamlingen den 8. nov. 1936 uden modkandi-

dat.

I 1937 genopstillede Helge Schou ikke, men der opstilledes 

to kandidater, tandlægerne Holger Glahn og Eigil E. Faber. 
Ernst Haderup anbefalede valg af Holger Glahn, mens han 

beskrev Eigild E. Faber som »et ubeskrevet Blad«. Ved en skrift-

lig afstemning fik Eigild E. Faber 64 stemmer, og Holger 
Glahn 41, hvorefter Eigild E. Faber var ny redaktør.

I 1938 genvalgtes Eigild E. Faber uden modkandidater, og 

han valgtes ved de følgende generalforsamlinger frem til 

1947.

Ved valget i 1938 takkede han for valget og fremsatte 

samtidig en anmodning som alle følgende redaktører har 

gentaget ved utallige lejligheder. Han udtalte at han »kunne 
ønske, at mange flere vilde bidrage med mere Stof, stort saavel som 
smaat; jeg vil gerne have »Fra Praxis« yderligere uddybet.«

I 1931 oprettede Københavns Tandlægeforening en »Junior 
Sektion«, hvor de studerende på Tandlægeskolens ældste 

hold blev optaget som ikke-betalende medlemmer, og de 

fik samtidig tilsendt Tandlægebladet gratis.

I tiåret 1931-1940 publiceredes fortsat løbende videnskabe-

lige artikler (Fig. 9). Aktuelle emner der gav anledning til 

talrige artikler, var bl.a. »Diathermi«, som anbefaledes til fx 

rodbehandling. Artiklerne var ofte lange i forhold til nuti-

dige, fx 31 sider omhandlende »Alveolefraktur« af professor 

Max Melchior (1932; 36: 149-181), og 51 sider om »Balanceret 
Artikulation« af Gösta Lindblom (1933; 37: 71-122).

Indholdet blev i Helge Schous tid systematiseret. Ind-

holdsfortegnelsen var inddelt efter emner: »Elementær Tand-
lægekunst«, »Elementær Proteselære«, »Speciel Kirurgi« osv.

Sidst i 1930’erne begyndte P.O. Pedersens artikler om 

Grønlændernes tandforhold, der senere skulle danne 

grundlaget for han disputats, at dukke op.

Forhandlingerne med sygekasserne, dels mht. kontrakter, 

dels mht. kontrakternes fortolkning, var uden sammenlig-

ning det emne som optog hovedbestyrelsens tid mest, og 

alt blev udførligt refereret i Tandlægebladet.
Sygekasserne ønskede fortsat at oprette flere »Sygekasse-

klinikker«. I 1932 planlagde »De samvirkende statsanerkendte 
Sygekasser i Aalborg« at oprette en klinik i byen. Sygekasse-

formanden, »Fiskehandler L.P. Lund«, tilbød i brev til Hoved-

bestyrelsen at lønforholdet ville »blive det samme som i Hol-
bæk og Odense«, men blev afvist af Dansk Tandlægefor-

enings formand for »Sygekasseudvalget«. Oprettelsen blev 

imidlertid en realitet og efter nogle års forløb var der op-

rettet »Sygekassetandklinikker« i fire byer: Holbæk, Slagelse, 

Odense og Aalborg.

»Sygekassetandlægerne«, som efterhånden omfattede en 

større gruppe af tandlæger, forsøgte at få dannet deres 

egen forening og at blive anerkendt som kredsforening un-

der Dansk Tandlægeforening. Der opstod en »åben krig« 

mellem de tandlæger der var ansat ved »Sygekassetandkli-
nikkerne« og de privatpraktiserende tandlæger. Man skænd-

tes bravt om fordeling af patienter, takster og behandlings-

krav. På de privatpraktiserende tandlægers vegne skrev 

A.E. Christensen i Tandlægebladet: »Vi kan jo ikke være blinde for, 

Fig. 9. Kæbefrakturbehandling anno 1932.

59002_TB1007_s741_797.indd   759 22/08/07   8:16:09



760 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  10

at Sygekassetandkliniktanken indenfor Sygekasserne griber mere 
og mere om sig; vi ser den ene Sygekasseklinik efter den anden bli-
ver oprettet rundt i Landet, og som De vil se af den største køben-
havnske Sygekasse »Fremtiden«s Aarsberetning… er det nu ikke 
alene er i Provinsbyerne, men ogsaa her i København, der paatæn-
kes Oprettelse af Sygekassetandklinikker.«

Det blev i 1936 indføjet i Dansk Tandlægeforenings kol-

legiale vedtægt at »intet Medlem af D.T.F. maa søge Stilling som 
Tandlæge under Stat eller Kommune, ved en Sygekasseklinik… for-
inden de ved henvendelse til D.T.F.’s Sekretariat har forvisset sig 
om at… Betingelserne er blevet godkendt af Hovedbestyrelsen.«

I 1937 skærpedes konflikten, og Dansk Tandlægeforening 

opsagde alle aftaler med sygekasserne. På Dansk Tandlæge-

forenings generalforsamling 1937 udtalte formanden, tand-

læge Valdemar Jensen: »Sygekassetandklinikkerne maa fjernes ale-
ne af den Grund, at Klinikkerne fra deres Begyndelse og senere i sti-
gende Grad har været en Hindring for et tilfredsstillende Samarbejde 
mellem Sygekasser og Tandlæger.« – »Det er ganske udelukket at Be-
handlingen bliver bedre end hos privat praktiserende Tandlæger …«. 
Og han fremsatte som sit »urokkelige Standpunkt”: »Hellere in-
gen Overenskomst med Sygekasserne end Sygekassetandklinikker«.

I 1938 blev dog indgået en langsigtet aftale med Sygekas-

serne, og der skete en ligestilling mellem taksterne på »Sy-
gekassetandklinikkerne« og hos de privat praktiserende tand-

læger. Af landets ca. 1.500 sygekasser havde ca. 1.100 kon-

trakt med Dansk Tandlægeforening.

Emnet reklamering og skiltning optog fortsat kollegerne. I 

1936 opstod en intern konflikt idet Københavns Tandlæ-

geforening fik vedtaget at der skulle gælde »personlig Fri-
hed« for tandlægerne mht. at skilte. Dansk Tandlægefor-

ening havde imidlertid vedtaget at »Medlemmerne maa til 
Skiltning kun anvende Gadetavler, hvis samlede Størrelse ikke maa 
overskride ¼ m2 …«.

På Dansk Tandlægeforenings ordinære generalforsamling i 

1932 blev nedsat et »Tandpastaudvalg« mhp. at få fremstillet 

en optimal tandpasta som alle tandlæger kunne bakke op 

om. Der blev truffet en aftale med A/S Medicinalco om frem-

stilling, og efter et langt forarbejde kunne man i 1938 sende 

den nye tandpasta, som døbtes »Calcin«, på markedet.

I Tandlægebladet bragtes adskillige opfordringer til kolle-

gerne om at anbefale tandpastaen til deres patienter og 

dermed fremme salget.

Der var faste rubrikker med foreningsmeddelelser, kursus-

annonceringer, navnestof mv. og meddelelser om stillinger 

under »Dansk Tandlægeforenings Bureau«.
Generalforsamlingerne blev udførligt refereret. I 1934 

fyldte referatet fra Dansk Tandlægeforenings ordinære ge-

neralforsamling således 55 sider. Sideantallet varierede 

stærkt. I de numre hvor der var kredsforeningsreferater 

kunne Tandlægebladet komme op på 158 sider (fx oktober 

1936). Det skyldtes bl.a. at alle de mundtligt aflagte beret-

ninger blev gengivet i deres helhed i bladet.

Mht. prispolitikken stod i 1931 flg. at læse i Tandlæge-

bladet: »Det henstilles til Tandlægerne i 3. Kreds på Tro og Love at 
følge den vedtagne Takst og i intet Tilfælde gaa under denne, naar 
ikke særlig Ubemidlethed hos Patienten taler derfor.« Blandt pri-

serne kan nævnes: »Tandudtrækning, 1. Tand: 3,00 Kr.«, »Lo-
kalbedøvelse: 3,00 Kr.«, »Tandfyldning i Amalgam uden Underlag: 
6,00 Kr.«, »Helsæt: 115,00 Kr.«.

Der var den gang også plads til meddelelser som flg.:

»Advarsel
Politet anmoder os om at advare mod en Plattenslager, der i 
den sidste Tid har besøgt forskellige københavnske Tandlæ-
ger. Det er en ca. 30-aarig Mand, uden Tænder i Overmun-
den, der angiver at skulle have Protese og ønsker at træffe 
Aftale desangaaende. Samtidig forsøger han at laane et Beløb 
på 10-20 Kr., for at kunne rejse til en Begravelse i Provinsen, 
og lover at tilbagebetale Pengene, naar han kommer hjem og 
paabegynder Behandlingen. Det er i flere Tilfælde lykkedes 
ham at opnaa mindre Beløb.«

I 1946 meddelte Eigild E. Faber at han ikke mere kunne afse 

tid til at redigere Tandlægebladet, og hovedbestyrelsen op-

fordrede tandlæger der kunne tænke sig at overtage re-

daktørposten, om at give sig til kende.

Fra januar 1947 blev redaktionen overtaget af tandlæge 

Finn Lange. Pga. trykkeristrejke kunne referat fra General-

forsamlingen ikke udsendes, og der er derfor ikke adgang 

til kilder vedr. valget af Finn Lange. Han indførte at den fag-

lige del og den standspolitiske del af Tandlægebladet blev 

adskilt og pagineret forskelligt.

På trods af den tyske besættelse og dens virkninger lykke-

des det at opretholde en regelmæssig udgivelse af Tandlæge-
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bladet i hele besættelsesperioden. Papirkvaliteten var ringe i 

den sidste tid, men omfanget af bladet reduceredes ikke.

Den tyske besættelse af Danmark kom på flere måder til 

at præge Tandlægebladet, og der bragtes mange meddelelser 

der havde relation til besættelsen af Danmark og til krigen 

i Europa.

Man kunne fx i 1941 læse en meddelelse om at Dansk 

Tandlægeforening havde »skænket en kæbeortopædisk Udrust-
ning til Dansk Røde Kors’ Finlands Ambulance«.

Samme år bragtes et referat af en »Studierejse« som profes-

sor E. Budtz-Jørgensen havde foretaget til tyske krigslazaretter.

I 1942 kunne man læse flg. »Dementi« fra en tandlæge: »I 
Anledning af at det er kommet mig for Øre, at det er blevet paastaaet, 
at jeg skulle have Tilknytning til et bestemt yderliggaaende politisk 
Parti, skal jeg hermed paa det bestemteste dementere dette Rygte.«

Gennem hele besættelsestiden bragtes meddelelser om 

rationering af sæbe, gas, elektricitet, guld mv.

Nationalfølelsen kom til udtryk ved at man hvert år ved 

Dansk Tandlægeforenings ordinære generalforsamling af-

sendte et telegram til Hans Majestæt Chr. X. I 1943 var tek-

sten: »Danske Tandlæger, samlet i Ingeniørhuset til Dansk Tand-
lægeforenings Generalforsamling på Foreningens 70-Aars Dag be-
der Deres Majestæt modtage vor Hilsen og vor Tak. Vi længes mod 
den Dag, da Flagene i vort Land gaar til Tops for vor Konge og for 
vort Lands Selvstændighed. Paa Dansk Tandlægeforenings Vegne 
– Allerunderdanigst Kai O. Mehlsen/Frits Orth«.

Dansk Tandlægeforening havde ellers allerede den 18. 

juni 1940 truffet overenskomst med Værnemagten om 

»Tandlægebehandling af Medlemmer af den tyske Værnemagt i 
Danmark«. Det hævdedes senere at taksterne var fastsat så 

lave at de ikke kunne friste tandlægerne til at etablere et 

nærmere samarbejde med Værnemagten.

I Tandlægebladets juninummer 1945 refereredes formandens 

velkomst ved det første hovedbestyrelsesmøde efter befriel-

sen. Han udtalte: »Med brændende Længsel saa vi frem til Dagen, 
da vort Land atter skulde genvinde sin Frihed og Selvstændighed. 
Tvivl om, at denne gyldne Dag ville komme, har vi ikke næret, men 
stor Ængstelse for, hvorledes det jernhaarde Nazi-Kvælertag skulde 
afvikles, maatte raade hos alle. Og saa skete det næsten ufattelige – 
som et Mirakel maa vi fornemme det – at Frihedsdagen oprandt, 
uden at vort Land var blevet Offer for Krigens ubarmhjertige Gru og 
Ødelæggelse.« Herefter omtalte han »de store Prøvelser« som 

bornholmerne måtte gennemgå, og hovedbestyrelsen ved-

tog at yde 5.000 kr. til »Bornholm-Indsamlingen«.

Behandling af »Allierede« og flygtninge
Der udstedtes hurtigt vejledning vedr. »Læge- og Tandlæge-
behandling af Allierede Styrker i Danmark«, og allerede i april 

1945 modtog Dansk Tandlægeforenings medlemmer en – 

måske etisk problematisk – vejledning fra hovedbestyrel-

Fig. 10. Dansk Tand-
lægeforenings kontor 
som det så ud i 1948. 
Foruden kontorchef Frits 
Orth bestod personalet 
af fire kontorister og en 
bogholder. (Billedet er 
fra Leif Marvitz’ serie i 
Tandlægebladet 1987).
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sen vedr. behandling af de tusinder af civile flygtninge 

som var kommet til Danmark i krigens sidste måneder. 

Den lød: »Paa given Foranledning skal vi gøre opmærksom paa, at 
den tidligere udsendte Aftale mellem Dansk Tandlægeforening og 
den tyske Sygekasse ikke gælder for tyske Flygtninge.« Herefter 

fulgte den klare – senere kritiserede udmelding: »Tandlæ-
gerne har ingen Pligt til at behandle Udlændinge« med tilføjelsen 
»I givet Tilfælde maa en Tandlæge handle, som han føler sig nødsa-
get til.« Og – tilføjedes det: »… blandt andet paa Grund af de 
knappe Lagre af Materialer og paa Grund af Restriktionerne skal 
Tilladelse fra Udenrigsministeriet indhentes, inden Behandling af 
Udlændinge paabegyndes.«

I tidens ånd nedsatte hovedbestyrelsen allerede den 29. ju-

ni 1945 et udvalg »til Undersøgelse af Tandlægernes nationale 
Forhold under Besættelsen.«

Den alvorligste dom vedrørte tandlæge Charles Berman 
Knudsen, som ved de almindelige domstole fik en dom på 

fem års fængsel og »Tab af almen Tillid for bestandig« for sit 

samarbejde med besættelsesmagten. Udvalget endte med at 

behandle 29 sager. Sagbehandlingen medførte at fire tand-

læger ekskluderedes af Dansk Tandlægeforening, og tre for-

tabte retten til at opnå tillidsposter i Dansk Tandlægefor-

ening. I enkelte øvrige tilfælde tildeltes misbilligelser.

Anklagerne gik i ét tilfælde ud på at vedkommende kol-

lega »havde haft flere hundredre tyske Soldater som Patienter« og at 
»der i Venteværelset havde været fremlagt et stort Antal tyske Propa-
gandatidsskrifter.« Overvoldgiftsrettens fastslog at vedkom-

mende havde »skadet sin Stands Anseelse og Interesser i en Grad, 
som gør ham uegnet til at være Medlem af Dansk Tandlægefor-
ening.«

Også Tandlægebladets tidligere redaktør, Chr. Jacobsen, 
hørte til de anklagede. Der henvises til nærmere omtale i 

afsnittet »Profiler«.

Guldrationaliseringen varede til ind i 1950’erne, og der 

bragtes i næsten hvert nummer af Tandlægebladet bekendtgø-

relse af hvilke »Kuponer« der var »frigivet« til indkøb af guld.

Strømmen af artikler om de grønlandske eskimoers tand-

forhold fra P.O. Pedersen fortsatte. Han publicerede endvi-

dere omfattende epidemiologiske undersøgelser om fx 

børns tandforhold. Der sås rækker af fagspecifikke artikler 

om kliniske emner, fx E. Leth-Espensens artikler om »Suge-
aftryk til Underkæbeproteser«.

»Kunststoffer«
I 1943 vakte en ny slags »Kunststof«, markedsført under 

navne som fx Palapont og Dentacryl, stor opmærksomhed 

i tandlægekredse. Dansk Tandlægeforening fik civilinge-

niør C.E. Boesen på Tandlægehøjskolens kemiske afdeling 

til at undersøge Palaponts slidstyrke, og han fastslog at det 

nye kunststof ville slides 2,5 gange mere/hurtigere end 

porcelæn. Materialerne og resultaterne af undersøgelsen 

blev mødt med stor skepsis. Tandlæge Find Gormsen skrev 

bl.a. i Tandlægebladet: »I Løbet af kortere eller længere Tid vil 
Kronerne paa Grund af det stærke Slid komme i Underokklusion 
med den kedelige Følge, at Tyggetrykket overføres til de resterende 
intakte Tænder eller Tænder forsynet med Guldkroner eller Metal-
fyldninger.« I de følgende måneder og år annonceredes dog 

talrige kurser i »Kunststofarbejder« og »Acrylstof«.

Bodil Schmidt-Nielsen
Ligeledes fremkom i 1944 nogle af de første videnskabelige 

artikler fra Bodil Schmidt-Nielsen, datter af Nobelpristageren 

August Krogh, tidligere lærer ved Tandlægeskolen. Bodil 
Schmidt- Nielsen blev senere, i en alder af kun 27 år, Dan-

marks første dr.odont.

Øvrige emner
I 1946 publiceredes en – dengang – epokegørende artikel 

af tandlæge Find Gormsen om »Penicillinets Anvendelse inden 
for Odontologien.«

Endelig begyndte dansk odontologis senere betydeligste 

skikkelse, J.J. Pindborg, at dukke op som forfatter og bogan-

melder.

Personalia og det foreningspolitiske stof redigeredes på 

forbilledlig vis af Dansk Tandlægeforenings kontorchef, 

Frits Orth, i sektionen »Fagligt og socialt«.
Kontorchef Frits Orth residerede i Dansk Tandlægefor-

enings kontor som var beliggende i Vester Voldgade 87. Per-

sonalet omfattede fire kontorister og en bogholder (Fig. 10).

Sygekasserne
Overenskomster med sygekasserne var fortsat et stor em-

ne. Det »lykkedes« efterhånden at få nedlagt »Sygekas-
setandklinikkerne«; i 1941 var den kun én tilbage (i Odense). 

Klinikken i Holbæk havde måttet træde i likvidation pga. 

et underskud i 1940 på 23.000 kr.

Calcin tandpastaen
Der førtes fortsat en ihærdig kampagne i Tandlægebladet for 

at få tandlægerne til at anbefale patienterne at bruge Cal-

cin tandpasta. I hvert eneste nummer af Tandlægebladet var 

der omtale af tandpastaen. I 1942 stod fx:
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»Ogsaa De, kære Kollega, bør blive Calcinist«. – »… fordi De 
ved at pro pagere for Calcinismen støtter Dansk Tandlægefor-
enings Arbejde og skaffer Midler til Tandpastafonden og 
muliggør Udførelsen af videnskabelige Arbej der indenfor 
Odontologien.. Sign. J.J. Holst (red. professor).

I 1942 modtog Dansk Tandlægeforening 11.000 kr. fra Me-

dicinalco A/S, og i 1949 var formuen, ud af hvilken der ud-

betaltes årlige forskningslegater, steget til 62.000 kr.

Diskussionen om reklamering (se tidl.) blussede op igen. I 

1944 skrev tandlæge F. Friberg Nielsen at »Udvidelsen af Stu-
dieplanen ved Danmarks Tandlægehøjskole, dennes Ret til at til-
dele den odontologiske Doktorgrad, den nylig oprettede Hospitals-
afdeling i Tilknytning til Højskolens kirurgiske Afdeling, samt de 
nye Bestemmelser angaaende Tandlægers udvidede Ret til Recept-
skrivning eksempelvis kan opfattes som fuldgyldige Udtryk for, at 
Tandlægestanden efterhaanden har fundet sin naturlige Plads mel-
lem de øvrige Udøvere af Lægekunst …«. Og han fortsatte at »saa 
har vi sandelig ogsaa en moralsk Pligt til at fremtræde paa en vær-
dig Maade, der er forenelig med almindelig Læge-Etik.«

Gennem en årrække benyttede man jubilæer, runde fød-

selsdage mv. som anledning til at udgive, ofte ganske om-

fangsrige, særudgaver af Tandlægebladet. I tiåret 1941-1950 

publiceredes fire store fest-/mindeskrifter.

Tandlægeskolen i Universitetsparken
I april 1941 udkom Tandlægebladet som et festskrift i anled-

ning af indvielsen af Danmarks Tandlægehøjskole den 29. 

april 1941. Skriftet redigeredes af Tandlægebladets redaktør 

Eigild E. Faber. Det var på 281 sider og indeholdt foruden et 

historisk tilbageblik og omtale af den nye skole tillige fag-

lige artikler fra Tandlægeskolens afdelinger.

Professor Chr. Holst – 80 år
I 1944 udsendtes novembernummeret af Tandlægebladet 
som et festskrift i anledning af professor Chr. Holsts 80-års-

fødselsdag. Omfanget var på 161 sider. Chr. Holst havde 

ydet en banebrydende indsats ved i slutningen af 1890’er-

ne at have »skabt« faget »Tandsygdomslære«, og han virkede 

som lærer/professor ved Tandlægeskolen til 1930.

Rektor, professor E. Budtz-Jørgensen
Martsnummeret af årgang 1946 blev et 125 langt minde-

skrift for rektor, professor E. Budtz-Jørgensen, der døde efter 

en trafikulykke i 1945 i en alder af 69 år. Han var lærer/

professor ved Tandlægeskolen fra 1907 og blev i 1941 den 

første rektor for Danmarks Tandlægehøjskole.

Dansk Tandlægeforening – 75 år
På 75-års-dagen for oprettelsen af Dansk Tandlægefor-

ening udgav Tandlægebladet et festskrift på 136 sider, redi-

geret af Ernst Haderup og Aage Riis-Petersen.

Tandlægebladet havde fundet en fast form, og der ændredes 

intet afgørende i bladets udseende og opbygning frem til 

1961, bortset fra en ændring af forsiden (se senere). Dog 

ophørte selektionen mellem fagligt stof og stands- og for-

eningsanliggender, og fra 1951 pagineredes stoffet fortlø-

bende. Det årlige sidetal var i størrelsesordenen 600-700 

sider.

Finn Lange fortsatte som redaktør indtil 1955, hvor han 

ønskede at fratræde.

Da Finn Lange ønskede at trække sig tilbage, var det van-

skeligt at finde nye egnede emner til redaktørposten. Re-

sultatet blev at Eigild E. Faber, der havde været redaktør i 

perioden 1938-1947, og som nu havde nået en alder af 50 

år, påtog sig opgaven.

I 1952 tiltrådte Tage Hartvig Andersen som medredaktør. 

Han skrev selv som motivering for sin ansættelse at den 

var sket i »det forfængelige håb, at jeg måske kunne have held til at 
være med til at gøre bladet endnu mere levende og interessant, og 
måske undtagelsesvis underholdende.« Han forsøgte at indføre 

humor i Tandlægebladet i form af vittighedstegninger og vit-

tige citater fra bl.a. Politikens »At tænke sig« (Fig. 11), men 

glæden var kort. Allerede i aprilnummeret 1953 skrev re-

daktør Finn Lange: »Kollegernes indstilling til nyskabelsen var 
både for og imod, imidlertid ophører »rubrikken« efter hovedbesty-
relsens bestemmelse«.

Tage Hartvig Andersen var kendt som en vittig sjæl og var 

en populær festtaler, og i 1955 forsøgte han sig igen med hu-

moristiske indslag i Tandlægebladet. Han indførte en rubrik 

der hed »Scrapbogen« hvor han igen præsenterede vittigheds-

tegninger og gengav vittige citater fra pressen og fra møder, 

og denne gang fortsatte rubrikken gennem en årrække. Et 

eksempel: »Fra DTF’s generalforsamling: »… at man ikke skal være 
sikker på, at kredsudvalget altid kun er en hovedpude, der danser ef-
ter hovedbestyrelsens pibe.« Og fra »At tænke sig«: »For at formind-
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ske antallet af frostsprængte proteser anbefaler Dansk Tandlægefor-
ening, at man undgår enhver form for snetygning.«

Foreningens omkostninger ved trykning af Tandlægebladet 
var i 1951 steget til 14.000 kr., men bureauannoncer og salg 

nedbragte nettoudgiften til godt 4.000 kr.

I 1955 ønskede kontorchef Frits Orth, som nu var 75 år, at 

trække sig tilbage. I stillingsopslaget søgtes en tandlæge på 

mellem 35 og 45 år. Stillingen var en halvdagsstilling, men 

forventedes udvidet til en heldagsstilling. Lønnen svarede 

til lønnen for en departementchef i statens tjeneste (12.000 

kr. årligt), hvortil kom et tillæg på 3.000 kr. til dækning af 

»repræsentations- og serviceudgifter«.
På generalforsamlingen i nov. 1955 blev tandlæge Viggo 

Stenning valgt med akklamation som ny kontorchef fra 1. 

marts 1956. I 1959 udvidedes Dansk Tandlægeforenings 

administration med »fuldmægtig Johansen«.
Fra 1960 ændredes Viggo Stennings stillingsbetegnelse til 

direktør.

Efter en meget lang årrække med ensartet format, typo-

grafi og layout fik Tandlægebladet i 1958 en ny forside. Der 

blev udskrevet en konkurrence blandt eleverne på Den 

Grafiske Højskole i København, og der indkom 28 forslag. 

Det var hensigten at skifte forsidens farve hvert år således 

at hver årgang af bladet fik sit eget »ansigt«.

I 1960 optrådte for første gang farveillustrationer i en 

faglig artikel.

Teknologi
En forfatter der kom til at præge Tandlægebladet med en 

stribe af artikler i de kommende år, var Knud Dreyer Jørgen-
sen, der forud for sin tandlægeuddannelse havde en ud-

dannelse som geolog.

I 1951 kom nogle af hans første artikler om modelgip-

ser. I 1953 publicerede han sin legendariske metode til 

støbning af dentale restaureringer »Kontrollerbar præcisi-
onsteknik for dentale metalstøbninger«, der byggede på ind-

støbningsmassens hygroskopiske ekspansion; teknikken 

har holdt sig i mere end 50 år og anvendes den dag i dag 

Fig. 11. Eksempel på hu-
mor i Tandlægebladet som 
blev introduceret i 1953 
af medredaktør Tage Hart-
vig Andersen. Modtagelsen 
hos tandlægerne var 
blandet, og efter fire må-
neder standsedes initiati-
vet af hovedbestyrelsen.
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med ganske enkelte modifikationer på Tandlægeskolen i 

København.

Et nyt og epokegørende aftryksmateriale var tiokolerne, 

som blev underkastet en grundig analyse af Knud Dreyer 
Jørgensen. Han havde reservationer, men mente alligevel at 

materialerne »kunne være anvendelige til dentale formål.«

Akrylaterne
Et hot emne var fortsat akrylaterne. I 1951 publicerede Palle 
Bloch nogle af de første resultater om det koldtpolymerise-

rende akrylstof til tandfyldninger »Swedon«. Fra en kongres i 

London rapporterede Knud Dreyer Jørgensen at »der var stadig 
stor uenighed om deres (de selvpolymerisende akrylstoffer (red.)) an-
vendelighed, specielt blev deres store temperaturvolumenforandrin-
ger fremhævet som en væsentlig og uoverkommelig mangel.«

Turbineboret
I slutningen af 1950’erne blev turbineboremaskinen, airo-

toren, opfundet. Den revolutionerede præparatationstek-

nikken. Det første fabrikat var »Bordens airotor«. I 1960 an-

nonceredes i Tandlægebladet de første kurser i »High-speed-
teknik«.

»Den siddende tandlæge«
Efter at tandlægen i århundreder havde arbejdet stående 

og kraftigt foroverbøjet, vandt nye og mere ergonomiske 

arbejdsstillinger frem i 1950’erne. I 1953 publiceredes i 

Tandlægebladet en artikel af to norske forfattere, og den sid-

dende arbejdsstilling for tandlægen ved patientstolen blev 

introduceret (Fig. 12).

Oral medicin
I 1959 gengav Tandlægebladet J.J. Pindborgs banebrydende fore-

drag ved Skandinavisk Tandlægeforenings møde i juni 1959, 

der dannede grundlag for etableringen af faget »oral medicin«.

Øvrige emner
Af øvrige emner af nyhedsværdi var brug af elektrisk 

strøm i rodbehandlingen med et »joulemeter« og »Hunters 
sorte tandpasta«, der skulle have en helbredende virkning 

over for parodontose.

En ny teknik bestående i sænkning af sulcus-bunden 

mhp. at skabe ny knoglehøjde til retention for helproteser 

introduceredes og blev indgående beskrevet. Den var i en 

årrække frem til introduktionen af implantaterne den ene-

ste måde hvormed tandløse patienter med kraftig resorp-

tion af proc. alv. kunne hjælpes.

Emner der ligeledes fyldte i Tandlægebladet i 1950’erne, 

var tandlægernes udvidede rettigheder til hhv. at admini-

strere universel analgesi samt at administrere intramusku-

lær antibiotikabehandling.

I 1950’erne introduceredes amalgamvibratorer. Holdnin-

gen til eksponering for kviksølv var afslappet, og det skete 

ikke af hensyn til personalet, men for at øge kvaliteten af 

den lagte fyldning (Fig. 13).

Pensionskassen
Et emne der optog megen plads i Tandlægebladets spalter i 

Fig. 12. Illustration fra Tandlægebladet 1953 angående nye ergono-
miske arbejdsstillinger. Teksten lød: »Siddestilling fra siden ved arbejde 
i overkæben. Venstre fod som styrer pedalen, hviler på en skammel. Højre 
fod er på stolens fodstøtte. Patientens hoved er lidt lavere end tandlægens 
skulder.«
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1950’erne var planerne om oprettelse af en »Tandlægernes 
Pensionskasse«. Et hovedproblem var at den skulle være ob-

ligatorisk og være knyttet tæt sammen med Dansk Tand-

lægeforenings overenskomst med sygekasserne. Protester-

ne var mangfoldige; alene i 1955 var der 18 indlæg/artikler 

om emnet i Tandlægebladet.
Pensionskassen blev aldrig en succes, og den trådte i li-

kvidation i 1956.

Alderdomsfonden
Til gengæld havde Alderdomsfonden succes. Den startede 

med en produktion af tilkaldekort som blev brugt af man-

ge tandlæger (Fig. 14).

Skiltning og annoncering
Emnerne skiltning og annoncering diskuteredes fortsat i 

1950’erne. På generalforsamlingen i Dansk Tandlægefor-

ening i nov. 1952 vedtoges flg. vedr. telefonbogsannoncer: 

»Ved Optagelse i Telefonbøgers Fagregistre maa udover Navn, Kli-
nik, Adresse og privat Bopæl kun angives Træffetid og Specialtand-

lægeanerkendelse… Opsætning i typografisk udstyr, der fremhæver 
Bekendtgørelsen paa særlig Maade… er ikke tilladt.«

»Evipan-bedøvelse«
Efter at den generelle anæstesi havde hvilet i flere årtier, 

blussede tilbud om fuld bedøvelse op igen i 1950’erne. Be-

døvelserne og ekstraktionerne administreredes af læger, 

oftest i samabejde med kliniske tandteknikere der stod 

klar med protesebehandling. I 1951 kunne man i Tandlæge-
bladet læse om hvorledes en gruppe omfattende 20 århu-

sianske tandteknikere annoncerede efter en læge til eks-

traktioner i »Evipan-bedøvelse« til en dengang uhyrlig årsløn 

på 50.000 kr.

I 1952 refereredes i Tandlægebladet en højesteretsdom 

vedr. to lægers virksomhed med tandudtrækning med be-

døvelse med Evipan. Af ni højesteretsdommere fandt fem 

at de pågældende i strid med loven havde »praktiseret som 
tandlæger«, mens fire fandt at de tiltalte »i de allerfleste tilfæl-
de anvendte universel bedøvelse som efter lov… kun må iværksættes 
af eller i overværelse af en læge« og dermed burde frifindes. De 

blev dømt efter stemmeflertallet, men straffen var dog kun 

200 kr. i bøde og en forvandlingsstraf på hæfte i 14 dage.

I Tandlægebladet 1958 refereredes en landsretsdom vedr. 

den bekendte sag fra Gasværksvej. Dr. Ernst Hansen, der ik-

ke var medlem af lægeforeningen, foretog her tandekstrak-

tioner i Evipan-bedøvelse. Han delte venteværelse med en 

tandtekniker og modtog foruden henvisninger fra ved-

kommende også henvisninger fra ca. 70 tandteknikere. 

Hans bruttoindkomst var på over 50.000 kr., hvoraf ca. 

halvdelen stammede fra virksomheden med tandekstrak-

tioner. Der var tale om en formidabel fortjeneste; smlgn. fx 

at Dansk Tandlægeforenings direktør havde en årsløn på 

12.000 kr. (se tidligere).

Dr. Hansen blev dømt skyldig i at have praktiseret som 

tandlæge, men straffen var kun 600 kr. (med forvandlings-

straf hæfte i 20 dage).

Også i dette tiår blev udgivet en række særudgaver af Tand-
lægebladet.

Dansk Tandlægeforenings Undervisningsudvalg
I 1953 udsendtes augustnummeret af Tandlægebladet med et 

tillæg på 105 sider indeholdende »Betænkning fra Dansk 
Tandlægeforenings Undervisningsudvalg«. Udvalget var nedsat 

af Dansk Tandlægeforening i 1952. Betænkningen var ba-

nebrydende og dannede grundlag for den studieplan som i 

mange henseender er identisk med den nuværende på 

Tandlægeskolen i København.

Fig. 13. Fra tiden da kviksølv behandledes med de bare 
fingre. Illustration fra artikel om amalgamvibratorer i Tand-
lægebladet 1959. If. teksten var det ikke længere tilstrækkeligt 
at presse Hg-overskuddet ud af vaskeskindet eller lærredet 
med fingrene.
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Professor J.J. Holst – 25-års-jubilæum
Johs. Juul Holst blev professor i 1930 en alder af kun 27 år og 

kunne i 1955 fejre 25-års-jubilæum som professor. Det 

markeredes ved at Tandlægebladets februarnummer udkom 

som et 195 sider stort festskrift.

Fluorudvalgets betænkning
I 1955 havde Indenrigsministeriet nedsat et udvalg til ku-

legravning af spørgsmålet om indførelse af kunstig fluori-

dering i Danmark. Udvalget afgav betænkning i 1958, og i 

1959 publicerede Tandlægebladet dele af den omfattende be-

tænkning vedr. »Forebyggelse af caries ved fluoridtilførsel«.

Københavns Tandlægeforening – 50 år
Den største kredsforening i Dansk Tandlægeforening, Kø-

benhavns Tandlægeforening, kunne i 1956 fejre 50-års-ju-

bilæum, hvilket skete med et særnummer af Tandlægebla-

det, redigeret af Eigild E. Faber, Tage Hartvig Andersen og Leif 
Marvitz.

Professor Erik Husted – 60 år
Professor Erik Husted hædredes med et festskrift på 121 si-

der i anledning af 60-års-fødselsdagen den 3. jan. 1960.

I tiåret 1961-1970 var Tandlægebladet i en voldsom udvikling. 

Det årlige sidetal nåede op på 1.200-1.300 sider. Årsagen var 

først og fremmest en vækst i det faglige stof, men også kur-

susanliggender og foreningsrelateret stof voksede.

Kursusvirksomheden, der styredes af »Kursusnævnet«, 

ekspanderede kraftigt og omfattede bl.a. nu også kurser 

for klinikassistenter. Fx afvikledes i 1967-68 133 kurser 

med i alt 4.819 tandlæger som deltagere, og 64 kurser for 

klinikassistenter med 1.639 deltagere. Yderligere udbød 

man brevkurser, fremstillede lysbilledserier og film til ud-

lån og udgav bøger. Annoncering af kurser og meddelelser 

om kursusanliggender fyldte adskillige sider i hvert num-

mer af Tandlægebladet. I 1970 søsattes et kæmpeprojekt 

»70’ernes efteruddannelse«, som byggede på systematik, og 

hvor tandlægerne gennem nogle år ville blive opdateret i 

samtlige odontologiske discipliner.

Også det foreningsrelaterede stof voksede. Ganske vist 

refereredes Dansk Tandlægeforenings generalforsamlinger 

ikke længere. Der publiceredes nu kun et protokollat, og 

medlemmerne kunne bestille et stenografisk referat hvis 

de ønskede det. Men foreningsstoffet fyldte i størrelsesor-

denen 30-50 sider i hvert nummer.

På Dansk Tandlægeforenings generalforsamling i 1960 

havde Eigild E. Faber, »efter indtrængende opfordring fra hoved-
bestyrelsen«, indvilget i at lade sig genopstille, og han valg-

tes med akklamation. Fra januar 1961 blev J.J. Pindborg til-

knyttet Tandlægebladet som medredaktør, og hermed forbe-

redtes et systemskifte. Eigild E. Faber genopstillede ikke, og 

på generalforsamlingen den 11.-12. nov. 1961 blev J.J. Pind-
borg valgt til hovedredaktør. Hermed indledtes en epoke 

på 34 år hvor Pindborg var redaktør af Tandlægebladet, og 

hvor valg af faglig-videnskabelig redaktør på hovedgene-

ralforsamlingen nærmest var rituel.

Med J.J. Pindborgs ansættelse som medredaktør i 1961 fra-

trådte Tage Hartvig Andersen som medredaktør, og dermed op-

hørte rubrikken »Scrapbogen« med vittighedstegninger mv.

Fig. 14. Fra 1950’erne og en årrække frem i tiden skaffede 
Alderdomsfonden sig indtægt ved at sælge indkaldelseskort. 
Her gengives det meget populære kort tegnet af Cosper. Pri-
sen var 15 kr. for 100 stk.
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De faste rubrikker i 1960’erne var »Fagvidenskabelige artik-
ler«, »Fra praksis – for praksis«, »Korrespondancer«, »Fra bogmar-
kedet«, »Fra tidsskriftlitteraturen«, »Referater af faglige møder«, 
»Personalia«, »Meddelelser fra Kursusnævnet«, samt »Stands- og 
foreningsanliggender«.

Men i løbet af 1960’erne indførte Pindborg flere nye ru-

brikker, fx »Fra den odontologiske verden« med referater fra 

kurser, studiebesøg mv., »Ex historia odontologiae« med hi-

storisk stof, »Fra hygiejnefronten« og »Fra det okklusale hjør-
ne«. Sidste i 1960’erne indledtes en inddeling af det fagli-

ge stof i »Fagvidenskabelige artikler«, »Oversigter« og »Kasui-
stikker«.

Endvidere indførte han en slags leder »Redaktøren mener 

…«, hvor han motiverede de forskellige artiklers optagelse 

og anbefalede dem til læsning.

Også sektionen »Fra bogmarkedet« udvidedes voldsomt, 

hvilket må tilskrives Pindborgs dels fagodontologiske, dels 

alment litterære interesse. I 1963 publiceredes 78 bogan-

meldelser, i 1965 nåede man op på 102, og der toppedes 

med 123 i 1967.

Sidst i 1960’erne introduceredes farveillustrationer i de fag-

lige artikler. Nærværende forfatter opnåede i 1969 som en af 

de første efter speciel ansøgning til hovedbestyrelsen at få be-

vilget fire farvebilleder i en artikel om orale talgkirtler.

I 1961 stillede »Foreningen af Yngre Tandlæger« (FYT) flere for-

slag til ændring af Dansk Tandlægeforenings love vedr. 

Tandlægebladet. Den ønskede indført at bladet skulle »fungere 
som organ for artikler og diskussioner af stands- og foreningsmæssig 
art medlemmerne imellem« og at sådanne »bidrag står for underskri-
vers ansvar«. Hovedbestyrelsen kunne ikke tiltræde forsla-

gene, og den juridiske konsulent, højesteretssagfører Hel-
sted, bemærkede at »forslagenes gennemførelse ville være ensbety-
dende med en blotlæggelse af meningsforskelligheder til bedste for 
forhandlingsmodparter. Stedet for meningsudveksling angående em-
ner af standspolitisk karakter bør være kredsenes og D.T.F.’s general-
forsamlinger, medens et for alle læsere af Tandlægebladet tilgænge-
ligt erfaringsgrundlag ikke forekommer anbefalelsesværdigt.«

Lovændringen blev hermed ikke gennemført.

I 1962 optrådte for første gang kollegiale henvisninger i 

Tandlægebladet. Det skete kun lejlighedsvis, ikke i hvert 

nummer, og de omfattede én trykside.

Specialtandlægeordningen var endnu ikke en realitet, 

og de kolleger der annoncerede med at modtage henvis-

ninger, anførte som regel at deres praksis »Udelukkende« 
omfattede en bestemt disciplin, fx kirurgi, børnetandpleje 

eller ortodonti (Fig. 15).

I 1964 publicerede tandlæge C.H. Langebæk, redaktør i 

1920-1922, som havde ophørt med at praktisere i 1962, en 

opgørelse over sin samlede faglige »produktion« i hele sit 

tandlægeliv. Resultatet var 20.679 amalgamfyldninger, 

15.706 emaljecementfyldninger, 5.492 ekstraktioner osv. 

Den mest trofaste og behandlingskrævende patient havde 

fået udført 853 behandlinger fordelt på 980 besøg og til et 

samlet honorar på 6.268 kr. I statistikken indgik også flg. 

»Behandling opgivet på grund af patientens hysteri: 7 gange« og 

»Patient bortvist på grund af næsvished: 2 gange«.

Fig. 15. I 1962 begyndte »Kollegiale henvisninger« at dukke 
op i Tandlægebladet. Den første annonce omfattede 12 kolle-
ger som modtog henvisninger.
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Fig. 16. Fra Tandlægebladet i 1960’erne, da man efter en annon-
cefri periode på 42 år, atter optog firma- og produktannoncer. 
Her annonce for mange patienters (og tandlægers?) trøst og 
hjælp til at styre en løstsiddende »overmund«

I 1965 startede Dansk Tandlægeforening gennem »Hygiej-
nekomitéen« udgivelse af pjecer til patientoplysning. Der 

udarbejdedes otte pjecer med titler som »Graviditet, tænder, 
tandkød«, »Slik – slik ikke«, »Mor, min tand er løs, hvad nu?« De 

blev trykt i 160.000 eksemplarer, og det blev hurtigt nød-

vendigt at foretage genoptryk.

Siden 1923 havde Tandlægebladet været blottet for annon-

cer, såvel stillingsannoncer som firmaannoncer. Men fra 

1965 begyndte man igen at optage firmaannoncer (Fig. 16). 

Interessen hos producenter og forhandlere var tilsynela-

dende stærkt begrænset. I Tandlægebladet stod vedr. teg-

ning af annoncer: »Tal med minerva 4180«. Antallet øgedes 

gradvis, og i slutningen af 1960’erne var der i hvert num-

mer ca. 6-8 sider med annoncer, hvoraf enkelte var i far-

ver.

Det er ikke muligt ud af driftsregnskaberne for Dansk 

Tandlægeforening i 1960’erne at aflæse detaljer om Tandlæ-
gebladets økonomi, ud over at honoraret til redaktøren i 

1968 var steget til 14.000 kr. På indtægtssiden var der en 

betydelig indtægt på »Bureauannoncer«, som fx i 1968 beløb 

sig til 58.000 kr. Den bogførte nettoomkostning ved udgi-

velse af Tandlægebladet androg herefter i størrelsesordenen 

40.000 kr.

I 1966 var journalist og redaktør Otto Mikkelsen blevet til-

knyttet Kursusnævnet, Dansk Tandlægeforening, og i de 

følgende år knyttedes han tæt til Dansk Tandlægeforening 

som pressesekretær og konsulent i pressespørgsmål og se-

nere kommunikationschef. Foruden at varetage udadret-

tede kommunikationsopgaver overtog han også gradvis 

redaktionelle opgaver for Tandlægebladet.
Han ydede især en indsats som pressesekretær for Hygi-

ejnekomitéen og som arrangør af udstillinger og happe-

nings. Det vistnok hidtil mest spektakulære arrangement 

fandt sted i 1969 hvor nordmanden Thorbjørn Egner i Lego-

land fik overrakt Dansk Tandlægeforenings »Abelonepris«. 
Legoland transporterede Thorbjørn Egner til Danmark i le-

jet flyvemaskine, og Danske Frugtavleres Samvirke skæn-

kede 10.000 æbler til uddeling.

Teknologi
I 1960’erne fyldte artikler fra Teknologisk Afdeling på 

Tandlægehøjskolen i København utroligt meget. Alene i 

1964 publicerede professor Knud Dreyer Jørgensen syv vi-

denskabelige artikler i Tandlægebladet, primært om amal-

gam. I de følgende år publicerede han en række artikler 

sammen med japanske gæsteforskere.

Implantologi
Tanken om at kunne indsætte implantater til erstatning for 

mistede tænder bredte sig. Fra Skandinavisk Tandlægefor-

enings Kongres i 1964 refereredes flere foredrag om emnet, 

og det er interessant i dag at læse forfatternes synspunkter 

og konklusioner. Man fokuserede mest på subperiostal for-

ankring, men var generelt meget pessimistisk. En hoved-
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konklusion var at »implantationsterapien har et meget begræn-
set indikationsområde«, og at »prognosen er dårlig på længere 
sigt«. – Meget tankevækkende læsning i dag, kun ca. 40 år 

senere!

Behandling med aftagelige proteser var fortsat eneste til-

bud til de tandløse patienter, og det var fortsat patienter-

nes egen opgave at styre et ustabilt protesehelsæt (Fig. 17).

Anvendelse af fluorid
Tandlægernes ordinationsrettigheder udvidedes da det i 

1965 blev tilladt at at ordinere præparater til fluorprofylak-

se. Senere udvidedes tilladelsen til at omfatte såvel udvortes 

som indvortes brug. Tandlægebladet orienterede bredt om 

emnet, og der publiceredes gennem flere år lange lister over 

fluoridindholdet i drikkevandet fra diverse vandværker.

Kuriosa
I 1966 publicerede C. Gotfredsen fra Tandlægehøjskolen i 

Århus en spøg i Tandlægebladet.
Han havde matematisk beregnet hvor mange kombina-

tioner af protesekonstruktioner en tandlæge kan komme 

ud for. Det totale antal teoretiske kombinationer var 65.536 

for hver kæbe, og hvis alle kombinationer for de to kæber 

medtages var tallet 4.294.967.296. Løsningerne varierer 

mellem kun en løsning hvis patienten er totalt tandløs og 

et maksimalt antal på 12.870 hvis patienten mangler otte 

tænder. Heldigvis er det ikke nødvendigt for en tandlæge 

at kunne hvert enkelt løsningsforslag, men kun principper 

for løsninger.

Fig. 18 stammer fra en kasuistik i 1970 af fængselstand-

læge Alex Sørensen. Det var populært for de indsatte at ud-

føre tatoveringer på sig selv og hinanden med primitive 

instrumenter. Teknikken indebar en betydelig risiko for 

smitte med serumhepatitis. Figuren viser en intraoral tato-

vering; når man var på værtshus, kunne man blot krænge 

underlæben ud ved en ny bestilling!

Efterhånden bidrog flere sekretariatsmedarbejdere til sek-

tionen »Stands- og foreningsanliggender«. I løbet af 1961 fra-

trådte »fuldmægtig Johansen«, og kort tid efter tiltrådte to 

nye juridiske medarbejdere. Fra og med decembernumme-

ret 1961 fremgik det at »I tandlæge Stennings fravær træffes 
fuldmægtig, cand.jur. Jørgen Soetman eller fuldmægtig, cand.jur. 
Ilse Schlüter.« Begge de to juridiske medarbejdere fortsatte i 

lange ansættelser i Dansk Tandlægeforening. I 1965 for-

fremmedes Jørgen Soetmann til ekspeditionssekretær, og se-

nere til kontorchef.

Professor J.J. Holst – 60 år
I 1955 havde professor J.J. Holst fået et festskrift i form af 

et særnummer af Tandlægebladet i anledning af sit 25-års-

jubilæum som professor. I 1963 blev han hædret med 

endnu et festskrift i anledning af sin 60-års-fødselsdag 

den 7. februar. Festskriftet var på 111 sider. Ni medarbej-

dere bidrog med artikler, herunder hans frue, tandlæge 

Grethe Holst.

Tiåret 1971-1980 betød omfattende ændringer vedr. Tand-
lægebladets form og drift. Bladet skiftede i afgørende grad 

design og stil, og der ansattes en administrerende redak-

tør. Ændringerne var i vid udstrækning et resultat af poli-

tiske omvæltninger i Dansk Tandlægeforening.

I 1972 oplevede Dansk Tandlægeforening en række dra-

matiske politiske begivenheder. De blev kun sporadisk 

omtalt i Tandlægebladet, og ud fra en læsning af bladet får 

man intet indtryk af dramaet bag begivenhederne.

Forløbet er udførligt beskrevet i krøniken »DTF i 125 år« 
fra 1998 af Otto Mikkelsen og Peter Østergaard. I korthed hav-

de Dansk Tandlægeforenings direktør, Viggo Stenning, ef-

terhånden tilrøvet sig en næsten diktatorisk magt, og ho-

vedbestyrelsen valgte at afskedige ham. Dansk Tandlæge-

Fig. 17. Illustration fra Tandlægebladet 1961 om »Læreevnens be-
tydning for tandløse patienters protetiske behandling«. Hvor svært 
kan det være at bide af et æble med selv ustabile helprote-
ser? Overkæbeprotesen stabiliseres bare med den bagerste 
del af tungen, og underkæbeprotesen med den forreste del 
af tungen!
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forenings formand, Th. Galbo, modtog i samme forbindelse 

et mistillidsvotum og trådte tilbage uden varsel to mdr. in-

den den ordinære generalforsamling, hvorefter næstfor-

manden, den kun 28 år gamle Christian Nissen, automatisk 

overtog hvervet som formand. På en ekstraordinær gene-

ralforsamling væltedes direktøren, og på den følgende or-

dinære generalforsamling valgtes ny formand, som blev 

den mangeårige formand for »Kursusnævnet«, Flemming 
Reibel, og en helt ny hovedbestyrelse.

Med den nye hovedbestyrelse varsledes en helt ny stil i 

Dansk Tandlægeforenings politiske styring og i kommuni-

kationen med medlemmerne. Teamwork og uddelegering 

var nøgleord, og i løbet af få måneder efter »paladsrevolu-

tionen« nedsattes en række udvalg til varetagelse af særlige 

opgaver.

For Tandlægebladets vedkommende blev nedsat et »redakti-
onsudvalg«, der fik Arne Neergaard Jacobsen som en dynamisk 

formand. Øvrige medlemmer var den faglig-videnskabelige 

redaktør, J.J. Pindborg, og Christian Nissen, foruden tandlæ-

gerne Poul Skjødt, Anette Thøgersen og Erik Højberg-Nielsen. 
Pressesekretær Otto Mikkelsen deltog som observatør.

Udvalget udarbejdede et sæt planer for afgørende æn-

dringer af Tandlægebladet, og planerne blev hurtigt til vir-

kelighed. Allerede i maj 1973 fremstod Tandlægebladet med 

en ny typografi og tospaltet. I et interview forklarede J.J. 
Pindborg at det var et ønske hos redaktionsudvalget at bla-

det skulle udsendes hver 14. dag for at det kunne være så 

aktuelt som muligt hvad angik det fagpolitiske stof. Han 

lagde samtidig vægt på at »Tandlægebladet er standens ansigt 
udadtil«, og at det indebar et højt kvalitetsniveau.

Efter indstilling fra redaktionsudvalget besluttede hoved-

bestyrelsen at ansætte Christian Nissen som lønnet deltids-

ansat sekretær for udvalget. Hans opgaver var først og 

fremmest at bistå udvalget og redaktøren i forhandlinger 

og beregninger i forbindelse med omlægningerne af bladet 

samt at bistå hovedbestyrelsen i løsningen af Tandlægebla-
dets udgiverforhold og økonomi. Christian Nissen, der i to 

måneder havde været Dansk Tandlægeforenings formand, 

var ved siden af at være praktiserende tandlæge også for-

mand for et nyoprettet socialt udvalg.

På generalforsamlingen den 23.-24. nov. 1973 ændredes lo-

vene vedr. Tandlægebladet således at bladet nu skulle redi-

geres af »en faglig-videnskabelig redaktør og en administrerende 

Fig. 18. Fra kasuistik af fængselstandlæge Alex Sørensen i 
Tandlægebladet 1970 om tatovering udført under fængsling. 
Se teksten »Kuriosa«.

redaktør, der begge vælges på den ordinære generalforsamling.« Til 

den nye administrerende redaktør oprettedes en deltids-

stilling på kontraktbasis. Christian Nissen blev i 1973 valgt 

for ét år, men fra 1974 udstraktes valgperioden til tre år.

Foruden at redaktionen nu omfattede J.J. Pindborg og 

Christian Nissen, blev også pressesekretær Otto Mikkelsen til-
knyttet som redaktionssekretær med det fagpolitiske stof 

som arbejdsområde.

Desuden blev der oprettet en sekretærstilling, og i juni 

1974 blev Alma Thomsen (senere Holmgaard) ansat. Hun fun-

gerede i en årrække frem til 1999, og var Tandlægebladets 
ansigt udadtil, idet hun varetog alle servicerelaterede op-

gaver over for medlemmer, annoncører og trykkeri.

I løbet af efteråret 1973 blev der med hovedbestyrelsens 

godkendelse planlagt en gennemgribende ændring af Tand-
lægebladet. Ændringerne skulle træde i kraft allerede fra ja-

nuar 1974.

Bladet skulle nu udkomme hver 14. dag.

Det skulle trykkes i off-set, og som trykkeri valgtes det 

kendte Aarhuus Stiftsbogtrykkerie.

Formatet blev 20 cm i bredden og 23 cm i højden, og si-

derne blev trespaltede.

På forsiden bragtes et billede i farver (Fig. 19).

Dansk Tandlægeforening overtog rollen som bladudgi-

ver. I de seneste år havde Dyva & Jeppesens Forlag A/S funge-

ret som udgiver, dvs. forestået aftaler om tryk samt annon-

cetegning.

Tandlægeforeningen entrerede nu med et team beståen-
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bladet«, »Odontologiske disputatser«, »Odontologisk lægemidde-
linformation«, »Presseklip«, »Uddannelsesnyt«, »Fra Sundheds-
styrelsen« osv.

Den gamle betegnelse »Stands- og foreningsanliggender« 

blev afløst af »Stand og forening« med underrubrikker »For-
handlingsområderne«, »Nyt fra kredsene« mv. Samtidig indfør-

tes en debatrubrik der hed »Læserne skriver«.
Der var tale om et stilbrud og en friskhed i forhold til tid-

ligere årtiers tørre – og vil mange måske sige – kedelige 

bladstil. Det totale sidetal for årgang 1974 var på 1.058 sider.

Fra 1974 fik klinikassistenter og tandplejere en fast ru-

brik i Tandlægebladet som de selv redigerede.

de af professionelle blad- og reklamefolk, som skulle vare-

tage praktiske spørgsmål i forbindelse med trykning og 

annoncetegning. Teamet bestod af reklametegner Ole 
Thorsdal, der designede det nye blad, og reklamefolkene 

Gunnar Møller og Palle Bjørnstrup fra Aalborg.

Bladet udsendtes gratis til alle medlemmer. Et abonne-

ment kostede 180 kr. for 24 numre.

Rubrikannoncer kostede 2,25 kr. per mm + moms.

Dispositionen blev ændret i det nye Tandlægebladet, og der 

indførtes adskilligt flere nye rubrikker, fx »Spørg Tandlæge-

Fig. 19. Efter »palads-
revolutionen« i Dansk 
Tandlægeforening i 1972 
ændredes Tandlægebladet 
afgørende i layout og 
indhold. Forsiden blev 
i farver, og her vises 
den første forside af det 
»nye« blad i 1974. Dansk 
Tandlægeforenings da-
værende formand, Flem-
ming Reibel, med datidens 
fantastiske nyskabelse: 
videomaskinen og vi-
deobåndet.

59002_TB1007_s741_797.indd   772 22/08/07   8:16:25



773TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  10

Ved Januarkursus i 1975 havde Kursusnævnet i samarbejde 

med redaktionen arrangeret en lodtrækning med Tandlæge-
bladet som lotteriseddel. Nr. 23 i årgang 1974 blev fra trykke-

riets side foruden modtagerens adresse forsynet med et 

nummer der gjaldt som lodseddel. Tandlægerne skulle med-

bringe deres eksemplar af bladet i Bella Center og doku-

mentere deres tilstedeværelse for at få udleveret deres præ-

mie. Førstepræmien var et unitudstyr til en værdi af 10.000 

kr. Forsøget virkede som en promovering af såvel Tandlæge-
bladet som Januarkursus og var en stor succes.

I 1976 skete det for første gang at Tandlægebladet forestod 

trykning og udgivelse af en odontologisk doktordisputats. 

Det skete med Sven Poulsens disputats »Cariesforekomsten hos 
en gruppe danske førskolebørn«. Siden er adskillige disputat-

ser udgivet som særnumre af Tandlægebladet.

Redaktør Otto Mikkelsen havde siden 1973 været medlem af 

Tandlægebladets redaktion, men i 1976 tilknyttedes for før-

ste gang en skrivende journalist til bladet. Det var journa-

list Inge Heilesen, der på deltidsbasis begyndte at skrive in-

terviews og reportager under mærket –hei.
I 1980 afløstes Inge Heilesen, der flyttede til Hjørring som 

informationschef, af journalist Inge Dyrskjøt. Ansættelsen 

var fortsat på deltid.

Blot et halvt år efter den radikale ændring af bladet gen-

nemførte man – for første gang i Tandlægebladets historie – 

en læseranalyse. 623 tandlæger blev udspurgt om deres 

syn på det nye blad, og 67% responderede. Af de vigtigste 

resultater kan nævnes: 59% syntes at bladet skulle udgives 

hver 14. dag, og 53% foretrak den trespaltede version frem 

for den tospaltede. Generelt var der tilfredshed med bla-

det, om end meningerne – som altid – var delte. Fx skrev 

én tandlæge: »Tandlægebladets nye design skuffer mig. Det min-
der om et katalog fra et charter-rejsebureau. Tandlægebladet har 
hvad fremtoningspræget angår mistet det gran af værdighed, som 
bør præge tandlægestandens officielle medlemsblad.«

Efter Tage Hartvig Andersens mislykkede forsøg på at indføre 

humor i Tandlægebladet i 1960’erne, skete et skred i 1970’er-

ne, som i det væsentlige skyldtes grafiker Ole Thorsdals rolle 

som tegner. Han havde en karakteristisk streg og illustrere-

de en række meddelelser og artikler (Fig. 20).

Efter reorganiseringen af Dansk Tandlægeforening fulgte 

et ønske fra forskellige sider om at foreningen skulle have 

et nyt bomærke. I 1975 udskrev Tandlægebladet en konkur-

rence og indbød alle, såvel professionelle som medlemmer 

af foreningen, til at indsende forslag som så ville blive be-

dømt af hovedbestyrelsen. Men et nyt bomærke blev først 

en realitet i 1984 (se senere)

De faglige artikler spændte vidt. Der var artikler om cari-

esforekomst, oralmedicinske emner, kirurgi, sorbitolhol-

digt tyggegummi, den »nye« ætsteknik, fissurforseglinger 

osv. osv. NIOM var oprettet i 1969, og der bragtes løbende 

information fra instituttet. 

Jens Kølsen Petersen, der fremover skulle blive en flittig 

forfatter til artikler og meddelelser i Tandlægebladet, duk-

kede op og forestod den nye rubrik »Odontologisk lægemid-
delinformation«.

Off-set-teknikken tillod i begyndelsen ikke gengivelse 

af firefarvede billeder. Det gjaldt både annoncer og faglige 

artikler. Alle illustrationer fremstod derfor i sort-hvid gen-

givelse, bortset fra undtagelsesvis én farve. Kun forsiden 

Fig. 20. I det nye Tandlægebladet efter 1974 sås ofte vittig-
hedstegninger med Ole Thorsdals karakteristiske streg. Her 
en illustration til et referat af et fagligt møde om akupunktur.
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var i farver. Fra 1979 begyndte kliniske billeder i farver 

jævnligt at dukke op i de faglige artikler.

Fluoridering
Drikkevandsfluoridering var aldrig blevet gennemført i 

Danmark, men emnet fluoridering gav anledning til man-

ge artikler i 1970’erne. Der publiceredes en række artikler 

om fluors cariesforebyggende effekt, fluorskylninger mv. 

Til orientering for tandlægerne publicerede Tandlægebladet 
fortsat udførlige lister over drikkevandets fluoridindhold i 

forskellige vandværker. I 1971 bragtes således 17 fulde si-

der med angivelse af fluoridindholdet i hundredevis af 

vandværkers vand. Indholdet kunne variere fra fx 0,00 mg 

F/l i Gjellerode til fx 3,04 mg F/l vand i Nykøbing S.

I 1977 blev der sat endeligt stop for idéen om drikke-

vandsfluoridering med miljøministerens afvisning.

Implantologi
I 1977 afholdtes det første kursus i implantologi i Dan-

mark. Osseointegrationen var endnu ikke påvist, og kur-

sus omhandlede i særdeleshed bladimplantater og subpe-

riostale implantater. Jens Kølsen Petersen skrev dog håbe-

fuldt i Tandlægebladet flg.: »Det er realistisk at forestille sig en 
positiv udvikling indenfor implantologien, forstået således, at en 
skønne dag kan tandlægen i velselekterede tilfælde tilbyde implan-
tater i kæben som et spændende og reelt alternativ til en traditionel 
protetisk løsning.«

Efter at have deltaget i en konference på Harvard Uni-

versity skrev Erik Hjørting-Hansen, Søren Hillerup og Peter 
Morning i 1978 i Tandlægebladet: »Konferencen understregede, 
at implantater ikke på nogen måde skal erstatte konventionel tand-
behandling inklusive behandling med helproteser, men kan bruges, 
når konventionel behandling ikke slår til.«

Edb
I 1970’erne begyndte den elektroniske tidsalder. I 1974 

publiceredes en – set i bakspejlet – interessant »rund-

bordssamtale« med titlen »Kan EDB løse den praktiserende 
tandlæges administrationsproblemer?« mellem praktiserende 

tandlæger som netop havde prøvet et nyligt lanceret edb-

system,. I 1978 publiceredes i Tandlægebladet de første re-

sultater af datamatbaseret undervisning på Tandlægehøj-

skolen i Århus. – Og i 1980 kunne Tandlægebladet berette 

om de nye »mikrodatamaters« forsøgsvise indførelse på 

tandklinikker.

Redaktion
Der blev ikke ansat nogen ny direktør efter Viggo Stenning. 

Kontorchef Jørgen Soetmann overtog midlertidigt ledelsen 

af administrationen og var således også en overgang re-

daktør af det foreningsrelaterede stof.

Efter generalforsamlingen i 1974 blev Jesper Grønlund an-

sat som »odontologisk sekretær for hovedbestyrelse og forretnings-
udvalg«, og han avancerede hurtigt til sekretariatschef.

Indhold
Orienteringen af medlemmerne blev udvidet og var mere 

alsidig end i det »gamle« blad. Et emne som var genstand 

for en intens debat og mange vrede læserbreve i Tandlæge-
bladet var »Embedsmandsrapporten«, der var udarbejdet af et 

udvalg med overtandlæge i Sundhedsstyrelsen Erik Ran-
ders Hansen som formand, og som udkom i 1975. Sidst i 

1970’erne diskuteredes aldersafgrænsningen for den of-

fentlige tandpleje (»18-års-grænsen«). Blandt de mange ak-

tuelle emner som yderligere behandledes i 1970’erne var: 

uddannelse af tandplejere (SKT, København, blev indviet i 

1974), Administrationsfonden (trådte i kraft den 1. aug. 

1975), den nye tandlægelov (1976), lov om kliniske tand-

teknikere (1979), dispensationstandpleje, specialtandlæge-

ordninger, profylakse, Grønlandstandpleje mv. Oriente-

ringen var mindre formel end i det »gamle« blad og utvivl-

somt en følge af Otto Mikkelsens journalistiske indflydelse.

Nyt domicil
På en ekstraordinær generalforsamling i Dansk Tandlægefor-

ening den 4. marts 1978 besluttedes det at købe ejendommen 

Amaliegade 17. Det skete efter at man i 28 år havde haft Oslo 

Plads som foreningens domicil. I Tandlægebladet 1978 nr. 9 

præsenteredes ejendommen og de tomme lokaler (Fig. 21).

Københavns Kommunale Skoletandpleje – 50 år
I anledning af 50-års-dagen for oprettelsen af den første 

skoletandklinik i Københavns Kommune publiceredes i 

1972 et særnummer på 75 sider med 10 lykønskninger og 

faglige artikler.

Dansk Tandlægeforening – 100 år
Jubilæet i 1973 blev fejret på behørig vis. Der blev ikke ud-

givet noget decideret særnummer, men begivenheden blev 

udførligt refereret i Tandlægebladet.

I 1981 rundede J.J. Pindborg 20 år som redaktør af Tandlæge-
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bladet. Ingen tidligere redaktør havde fungeret tilnærmel-

sesvis så længe. I en artikel i særnummeret i anledning af 

hans 60-års-fødselsdag (som også faldt i 1981) roste Chri-
stian Nissen og Otto Mikkelsen hans enestående indsats som 

redaktør, hans personlige bidrag til bladet og især hans 

ubønhørlige krav til kvalitet.

Sammenlignet med 1970’erne hvor det årlige sideantal 

var på over 1.000 sider, skrumpede Tandlægebladet lidt i 

1980’erne hvor sidetallet faldt til i størrelsesordenen 800 

sider. Det var som om noget af begejstringen over det »nye« 

blad i 1974 nu havde lagt sig, og at indhold og redigering 

havde fundet et stabilt leje. Emnerubrikkerne var tilnær-

melsesvis de samme, og antallet af boganmeldelser per år 

var i størrelsesordenen 80-100.

I 1985 introduceredes firefarvede illustrationer i Tandlæ-
gebladet. Hidtil var de fleste illustrationer i de faglige artik-

ler gengivet sort-hvide. I begyndelsen bragtes kun udvalg-

te billeder i farver, men fra 1986 var alle egnede billeder i 

farver.

Bladudgiveren John Vabø havde i 1970’erne i samarbejde med 

Praktiserende Tandlægers Organisation udgivet et blad som 

hed Tidsskrift for Praktiserende Tandlæger. I 1981 opsagde PTO 

kontrakten med John Vabø som herefter begyndte at udgive 

et blad der baseredes på annonceindtægter, og som hed 

Tidsskrift for Tandlæger. Hovedbestyrelsen tog det overra-

skende skridt at henstille til Dansk Tandlægeforenings med-

lemmer at boykotte bladet ved at undlade at tegne abonne-

ment på bladet under henvisning til at Tandlægebladets an-

nonceindtægter hermed kunne reduceres med en risiko for 

et øget tilskud fra medlemskontingentet til følge.

En meningsudveksling der bragte reminiscenser frem fra 

de hede debatter i Tandlægebladet i begyndelse af århundre-

det, opstod i 1981 i forbindelse med Poul Erik Petersens dis-

putats »Tandplejeadfærd, tandstatus og odontologisk behand-
lingsbehov blandt arbejdere og funktionærer på en stor dansk indu-
strivirksomhed. En socialodontologisk bedriftsundersøgelse«. De 

statistiske metoder blev angrebet i flere indlæg i Tandlæge-
bladet, og billedmaterialet blev erklæret for misvisende. I 

Poul Erik Petersens svar lød det bl.a.: »Efterhånden er det sna-
rere reglen end undtagelsen at samfundsodontologiske forsknings-
resultater skal udsættes for politisk begrundede og usaglige angreb 
fra fagfællers side.«

Fig. 21. I 1978 købte 
Dansk Tandlægeforening 
ejendommen Amaliegade 
17. Her et foto fra præ-
sentationen af lokalerne 
i Tandlægebladet. Den 
oprindelige billedtekst 
lød: »I så pompøse rammer 
vil DTF i fremtiden kunne 
holde større møder. Den store 
mødesal på bel-etagen er på 
omkring 100 m2, med 4½ m 
til loftet.«
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Ultimo 1984 trådte Otto Mikkelsen ud af redaktionen, og 

per 1. nov. 1985 supplerede redaktionen sig med professor 

Ole Fejerskov, Tandlægehøjskolen i Århus, der tiltrådte som 

medredaktør. Han fungerede frem til 1989.

Efter at Tandlægebladet i 1976 havde indledt publikation af 

odontologiske doktordisputatser, fortsattes linjen i 1980’erne.

I 1988 publiceredes Flemming Isidors disputats »Periodon-
tal treatment – new attachment«, og i 1990 disputatser af Me-
rete Vigild (»Odontologiske forhold hos gamle mennesker på insti-
tution«) og af Leif Glavind (»Means and methods in oral hygiene 
instruction of adults«).

I 1984 fik Dansk Tandlægeforening et nyt logo – som i øv-

rigt er uændret den dag i dag. Det blev tegnet af arkitekt 

Adam Linneballe, og motivet byggede på et kalkmaleri i Gis-

linge Kirke (Fig. 22).

Otto Mikkelsen, som samtidig med at være tilknyttet Tand-
lægebladets redaktion gradvis havde overtaget flere og flere 

arbejdsopgaver for Dansk Tandlægeforening som »presse-

sekretær«/»kommunikationschef«, valgte per 31. dec. 1984 

at opgive alle poster i såvel Kursusnævnet, Tandlægebladet 
som Dansk Tandlægeforening.

Han efterfulgtes i 1985 af Leif Sørensen, der fik titel af »in-

formationschef«. Der knyttedes samtidig en journalist til in-

formationsafdelingen, Grethe Kjærgaard. Leif Sørensens ansæt-

telse var kortvarig, og han efterfulgtes af Helle Rosendahl.

I 1985 professionaliseredes annoncetegningen i Tandlæge-
bladet ved ansættelse af en annoncechef. Blandt ansøgerne 

faldt valget på Poul Petersen, der viste sig at være en dyna-

misk slider. Det medførte en betydelig udvidelse af annon-

cetegningen og en systematisering af annoncerne. Der ske-

te en opdeling i »Leverandører og service«, »Dentallabora-

torier«, »Kollegiale henvisninger« og »Stillingsannoncer«, 

foruden at der indførtes en mødekalender og en rubrik for 

personalia.

Et resultat var også at Tandlægebladet i 1986 for første 

gang afholdt et »annoncørmøde«, hvortil gængse annoncø-

rer i Tandlægebladet blev indbudt og blev informeret om 

Dansk Tandlægeforening og Tandlægebladet. Annoncørmø-

det blev gentaget hvert år de følgende år.

I 1987 udvidedes annonceekspeditionen med en fast 

medarbejder, Anette Kofoed, som i 2007 kunne fejre 20-års-

jubilæum ved bladet.

Den udvidede redaktion bebudede indførelse af temanum-

re i Tandlægebladet, og i foråret 1985 bragtes et nummer re-

digeret af Jens Kølsen Petersen om »Smerte«. Nummeret blev 

fulgt op af endnu et temanummer om samme emne i 1987. 

I 1990 publiceredes et temanummer om »Tandlægeskræk«. 
Der henvises i øvrigt til Tabel 1.

Den udvidede redaktion proklamerede at Tandlægebladet 
i et forsøg på at udvide forfatterkredsen fremover i stigen-

de omfang ville være åben over for at publicere artikler på 

engelsk. Nr. 18 i 1985 blev et temanummer på engelsk, idet 

man publicerede indlæggene fra det 20. årsmøde i Jysk-

Fynsk Selskab for Parodontologi, i alt ni artikler på tilsam-

men 43 sider, på engelsk.

I 1987 opfordrede redaktørerne til at flere publicerede 

faglige artikler i Tandlægebladet. De anførte at det måtte an-

ses for lige så kvalificerende at publicere i Tandlægebladet 
som i internationale tidsskrifter, og at faglige bedømmel-

Fig. 22. Dansk Tandlægeforenings nye logo.
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sesudvalg burde anerkende publikationer i Tandlægebladet 
på lige fod med artikler i andre tidsskrifter.

Efter at have haft et næsten kvadratisk format siden den 

store omlægning i 1974 ændredes formatet i 1987 til et me-

re rektangulært format på 19 x 27 cm. Den trespaltede op-

sætning bibeholdtes dog.

Journalist Inge Dyrskjøt døde af cancer i en tidlig alder, og ef-

terfulgtes i en kort periode af journalist Charlotte Kabell. I 1984 

ansattes journalist Flemming Berg, og samtidig udvidedes stil-

lingen fra 20 til 35 timer ugentlig. Da han fik andet job i 1987, 

blev stillingen som journalist overtaget af Merete Holm. Disse 

personer var ansat under den administrerende redaktør.

Tandlæge Peter Østergaard, der var blevet cand.odont. i 

1985, havde taget en supplerende uddannelse som journa-

list, og han blev i 1987 ansat på deltid i Dansk Tandlæge-

forenings informationsafdeling. Da han fratrådte for at ta-

ge til Grønland, ansattes per 15. maj 1990 den 27-årige An-
ne Petersen. Informationsafdelingen og dens medarbejdere 

sorterede under Dansk Tandlægeforenings direktør.

I 1989 publiceredes et særnummer af Tandlægebladet til 

markering af 100-året for »udgivelsen af Dansk Tandlægefor-
enings medlemsblad«. Dette kunne til dels påstås som væren-

de rigtigt, men J.J. Pindborgs artikel fik titlen »Den første år-
gang af Tandlægebladet 1889«, hvilket er ukorrekt af flere 

grunde. Navnet Tandlægebladet blev som tidligere beskre-

vet først en realitet fra 1901. Desuden startede volumen-

nummereringen af Tandlægebladet først i 1897, svarende til 

at den nuværende årgang 2007 er volumen 111. Under dis-

se falske forudsætninger afholdtes en storstilet jubilæums-

reception; »det gamle tidsskrift … blev overøst med rare gaver« if. 
bladets eget referat, og Tandlægebladets annoncører bragte 

lykønskningsannoncer.

I løbet af 1980’erne øgedes antallet af kollegiale henvisnin-

ger i Tandlægebladet. I 1989 liberaliserede hovedbestyrelsen 

adgangen til at indrykke kollegiale henvisninger i Tandlæ-
gebladet. Alle kunne nu få optaget annoncer som de lyste-

de, men det understregedes at Tandlægebladet var uden an-

svar for de pågældende kollegers kvalifikationer og kom-

petence til at modtage henvisninger.

Bladet indeholdt fortsat et stor udvalg af faglige artikler. 

Desuden publiceredes udførlige lister fra NIOM over ISO-

certificerede produkter.

Hepatitis
I 1970’erne var kendskabet til hepatitis blevet udbygget, og 

der var kommet fokus på risikoen for smitte med hepatitisvi-

Fig. 23. Illustration fra Tandlægebladet 1982 vedr. en uhyggelig og dramatisk hændelse. Fire klinikassistentelever på 16-18 år ville for 
spøg lave gipsafstøbninger af deres hænder. Ved en katastrofal fejl anvendte de hårdgips som udviklede en temperatur på 70 ºC, og 
som afbandt før de fik fjernet hænderne.
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rus i tandlægepraksis. I 1981 udsendte Sundhedsstyrelsen 

retninglinjer for beskyttelse mod hepatitissmitte på tandlæ-

geklinikker. Emnet gav anledning til indgående omtale i 

Tandlægebladet, og i 1985 bragtes en orientering om henvis-

nings- og behandlingsmuligheder til hospitalsafdelinger.

Dramatisk kasuistik
I 1982 publicerede Tandlægebladet en af de uhyggeligste og 

mest dramatiske patienthistorier i bladets samlede historie.

Den beskrev en situation hvor fire unge klinikassistentele-

ver i alderen 16-18 år som en spøg ville lave et gipsaftryk af 

deres hånd. Teknikken er velkendt blandt både tandlægestu-

derende og klinikassistentelever og består i at hånden stik-

kes ned i en større portion frisk udrørt gips og tages op lige 

inden gipsen er helt størknet. Derefter kløves den størknede 

gisblok, og der kan udstøbes en primær model af hånden.

Katastrofen indtraf da pigerne i uvidenhed benyttede en 

hårdgips, som størknede hurtigt og inden de fik fjernet 

hånden. Gipsen udviklede en afbindingstemperatur på op 

til 70 ºC. Forsøg på kløvning af gipsen på stedet viste sig 

umulig, og pigerne bragtes til hospitalet, hvor de stærkt 

forpint lagdes i generel anæstesi, og hvor man efter store 

anstrengelser fik kløvet gipsen. Èn pige mistede samtlige 

fingre, mens de andre mistede enkelte fingre (Fig. 23).

Protese-kasuistik
Til de mere kuriøse patienttilfælde som har været præsente-

ret i Tandlægebladet i årenes løb, hører en kasuistik af Leif Mar-
vitz fra 1984 (Fig. 24). Den vedrørte en 81-årig kvinde, som i en 

årrække havde anvendt en hel underkæbeprotese i overkæ-

ben sammen med en ordinær underkæbeprotese i underkæ-

ben. Hun kunne tygge og tale, og det for en tandlæge lidt be-

synderlige kosmetiske udseende anfægtede hende ikke.

Implantologi
1984 betød et gennembrud for implantologien i Danmark. 

Per Ingvar Brånemarks metode der byggede på osseointegra-

tion, blev præsenteret i Tandlægebladet i forbindelse med 

Årskursus 1984.

I 1987 bragte Tandlægebladet et temanummer om »Oral 

implantologi« der redigeredes af Svend Kaaber og Erik Hjør-
ting-Hansen, og som gav en opsummering af de foreliggen-

de muligheder med grundig information om Brånemark 

og ITI systemerne.

HIV/AIDS 
Viruset og sygdommen havde holdt deres indtog i Dan-

mark, og i 1986 var der diagnosticeret 131 tilfælde af AIDS 

i Danmark. Sundhedsstyrelsen udsendte meddelelser om 

smitterisiko i tandlægepraksis og om praktiske forholds-

regler mod smitte.

I slutningen af 1980’erne bragte Tandlægebladet mange 

rapporter og artikler om smittemulighederne på tandkli-

nikker. Debatten medførte bl.a. at handsker, som hidtil 

havde været et ukendt begreb ved tandbehandling, nu 

blev indført som en naturlig hygiejnisk foranstaltning. De-

batten omfattede også etiske spørgsmål i forbindelse med 

visse tandlægers afvisning af HIV-smittede patienter, og i 

Tandlægebladet opfordredes kollegerne kraftigt til ikke at 

afvise disse patienter.

Arbejdsmiljø
Samtidig med den stigende anvendelse af plastmaterialer 

på (di)methakrylatbasis begyndte i slutningen af 1980’erne 

et ny fænomen at dukke op: kontaktallergisk håndeksem.

I 1980’erne førtes en omfattende debat i presse, radio og 

tv om sølvamalgams skadelige virkning, og i Tandlægebla-
det 1990 fokuseredes på emnet gennem en række artikler 

om håndtering af amalgamaffald.

Syv år efter den første læseranalyse, der tog sigte på at ana-

lysere medlemmernes modtagelse af det »nye« Tandlæge-
bladet i 1974, gennemførtes i 1981 atter en læseranalyse. 

Der var generelt betydelig tilfredshed med bladet, og in-

gen emneområder blev udsat for særlig kritik. Medlem-

merne var endvidere tilfredse med formatet.

Deltagerne i analysen blev spurgt om de fandt det rimeligt 

Fig. 24. En kuriøs kasuistik fra Tandlægebladet 1984. En 81-årig 
kvinde havde i en årrække og med godt resultat anvendt en 
underkæbeprotese i overkæben sammen med en ordinær 
underkæbeprotese.
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at der via kontingentet til Dansk Tandlægeforening ydedes et 

bidrag til dækning af omkostningerne ved udgivelse af Tand-
lægebladet. 83% svarede ja hertil. De blev endvidere spurgt om 

de anså et tilskud per medlem på 125 kr. (1981-priser, red.) for 

rimeligt, og hertil svarede 65% at det var o.k.

En ny læseranalyse gennemførtes i 1989. Der kunne at-

ter konstateres bred tilfredshed med bladet.

Et nyt element var indførelsen af en »leder«, som imidler-

tid i begyndelsen kun optrådte sporadisk. Blandt de emner 

som i øvrigt fik særlig omtale i Tandlægebladet i 1980’erne, 

kan nævnes flg.

Arbejdsløsheden
En situation som få havde tænkt mulig 20-30 år tidligere, 

dukkede op i begyndelsen af 1980’erne: arbejdsløshed 

blandt tandlæger. Fra 1982 publicerede Tandlægebladet en 

månedlig statistik over ledigheden. I september 1982 var 

der 220 ledige tandlæger og cand.odont.er. Tallet faldt i 

de flg. måneder og var i december 182 medlemmer, hvor-

af 48 var fuldtidsledige. I januar 1983 var tallet steget til 

286 ledige, heraf 62 fuldtidsledige, og i efteråret, da en ny 

årgang var dimitteret, til 428 ledige, heraf 116 fuldtidsle-

dige. På Januarkursus 1981 var etableret et »jobcenter«; 49 

søgte job, og to fik ét. Odontologiudvalget under Det fag-

lige Landsudvalg for de sundhedsvidenskabelige Uddan-

nelser foreslog i 1982 en reduktion af antallet af kandida-

ter per år fra Københavns Tandlægehøjskole til 50 kandi-

dater. Ved åbningen af Årskursus i Bella Center i 1983 ud-

talte Dansk Tandlægeforenings formand, Bent Skaanild, at 

der om fem år kunne forventes 3.500 arbejdsløse tandlæ-

ger i det samlede Norden. I 1987 skønnede Dansk Tand-

lægeforenings beskæftigelsesudvalg at der var ca. 100 

tandlægeuddannede unge der havde valgt alternativ be-

skæftigelse.

Lukning af en tandlægehøjskole?
Politikerne var blevet opmærksomme på den tiltagende ar-

bejdsløshed blandt tandlæger, og tanken om at reducere 

uddannelsen af tandlæger og at lukke en af tandlægehøj-

skolerne opstod. I december 1983 besluttede nogle nøgle-

personer i regeringen at lukke Århus Tandlægehøjskole.

I nr. 1 af Tandlægebladet 1984 bragtes en udførlig repor-

tage om sagen. Århus Tandlægehøjskole kæmpede for sin 

overlevelse og sendte en delegation på 220 demonstranter 

til København for at protestere. Forslaget om at lukke 

Tandlægehøjskolen i Århus blev nedstemt i folketinget 

med 86 stemmer mod 83.

Spørgsmålet dukkede op igen i 1988 og endte med tand-

lægehøjskolernes indlemmelse i de sundhedsvidenskabe-

lige fakulteter i hhv. København og Århus.

»Sprængningen« af Dansk Tandlægeforening 
I 1984 opstod en kritisk situation i Dansk Tandlægeforening 

da fronterne mellem de privatpraktiserende og de offentligt 

ansatte tandlæger spidsede til. På generalforsamlingen valg-

tes Jørgen Bjørnvad til formand og en hovedbestyrelse der be-

stod af lutter navne fra privat praksis, da de offentligt an-

satte tandlæger frasagde sig at være repræsenteret.

På en ekstraordinær generalforsamling den 16. sept. 

1985 lykkedes det ikke at skabe enighed mellem repræsen-

tanter for Praktiserende Tandlægers Organisation og for 

Dansk Børnetandlægeforening om en ny, bredt sammensat 

hovedbestyrelse, hvorefter sprængningen af Dansk Tand-

lægeforening var en realitet.

I 1988 kunne man i Tandlægebladet læse formand Jørgen 
Bjørnvads leder: »Tandlægestandens sorte dag i Østre Landsret«, 
da Tandlægernes Nye Landsforening vandt retssagen om 

forhandlingsretten.

Tryghedsordninger og praksisforsikring
I løbet af 1980’erne udbyggedes Dansk Tandlægeforenings 

Tryghedsordninger, og i 1990 etableredes Praksisforsikringen.

J.J. Pindborg – 60 år
I anledning af J.J. Pindborgs 60-års-fødselsdag den 17. aug. 

1981 udkom Tandlægebladet som et festskrift med bidrag 

omhandlende Pindborgs betydning for forskning, hospitals-

odontologien, WHO, Dansk Tandlægeforening, og ikke 

mindst – Tandlægebladet.

Århus Tandlægehøjskole – 25 år
I 1983 fejredes 25-års-dagen for oprettelsen af Tandlæge-

højskolen i Århus med et festskrift på beskedne 31 sider.

Odontologisk sengeafdeling på Rigshospitalet – 10 år 
I 1974 var der etableret et samarbejde mellem Københavns 

Tandlægehøjskole og Rigshospitalet som omfattede en æn-

dring af den tidligere tandklinik, således at der oprettedes 

en selvstændig sengeafdeling. I 1984 markeredes tiåret ved 

et særnummer på 37 sider.

Kursusnævnet – 75 år
Dansk Tandlægeforenings organiserede efteruddannelse 

startede i 1913, og 75-års-jubilæet blev markeret med et te-

manummer med tilbageblik.
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Dansk Tandlægeforenings medlemsblad – 100 år
I 1989 markeredes 100-året for udgivelsen af det første 

medlemsblad for Dansk Tandlægeforening.

Arhus Kommunehospital – 25 år
Den odontologiske afdeling på Århus Kommunehospital 

blev åbnet den 16. nov. 1965. I 1990 publicerede Tandlæge-
bladet et særnummer med seks artikler.

I 1989 var der oprettet et »redaktionsudvalg« som skulle 

vær rådgivende for Tandlægebladets redaktion vedr. tilret-

telægningen af bladet. Udvalget bestod af H.C. Hagh, N.O. 
Andersen, Lars Krumholt, Poul Cappelørn, Karsten Thuen og Jør-
gen Langebæk. Senere blev Lars Krumholt formand. Udvalget 

støttede sig bl.a. til et læserpanel, der i 1991 blev stillet en 

række spørgsmål. Det konkluderedes at læserne gerne så 

artikler publiceret på engelsk. En ny rubrik, »Erhvervsnyt«, 

blev meget positivt modtaget.

I 1991 oprettedes en såkaldt »fagredaktion« mhp. at styrke 

og nyorientere det faglige stof og at udbygge kontakten til 

potentielle forfattere på tandlægehøjskolerne. Redaktio-

nen fik følgende medlemmer: Palle Holmstrup, Preben Hør-
sted Bindslev, Jens Kølsen Petersen og Ib Sewerin (Fig. 25).

Redaktionsudvalget fortsatte frem til 1995, hvor det ind-

stilledes til hovedbestyrelsen at det blev nedlagt, hvilket 

efterfølgende skete.

I 1995 ændredes kompetenceforholdene således at Christi-

an Nissen overtog posten som ansvarshavende redaktør. 

Det skete i fuld forståelse med J.J. Pindborg, der havde været 

ansvarshavende redaktør siden 1961, men som anså æn-

dringen som en rent titulær forskel.

J.J. Pindborg afgik ved døden den 6. august 1995 efter få må-

neders alvorlig sygdom. Hermed sluttede en enestående 

epoke hvor han i en ubrudt årrække på 34 år havde vareta-

get posten som redaktør af Tandlægebladet.
I Tandlægebladets augustnummer skrev Christian Nissen 

bl.a.: »Efter chokket, afvisningen og protesten over for realiteten: J.J. 
Pindborg er her ikke mere. Han døde i sit hjem den 6. august 1995 ef-
ter en sommers kamp mod canceren.« – »Tandlægestanden og dansk 
odontologi har mistet en enestående forsker, lærer, kursusgiver, in-
spirator, entusiast, sprogrøgter, skribent, festtaler, bogsamler, kun-
stelsker, moralist, og humanist. Pindborg har som ingen anden gjort 
dansk odontologi kendt på verdensplan.« – »Tilbage er nu tomrum-
met og sorgen efter en bestandigt ungdommelig ven og redaktør.«

I det efterfølgende nummer af Tandlægebladet bragtes en 

række af nekrologer af hhv. Director of National Institute of 
Dental Research, Harald Løe, professor Mervyn Sheaŗ  overlæ-

ge, dr.med. Poul Riis, professor emeritus J.J. Holst, og »ele-

verne« Palle Holmstrup, Finn Prætorius og Jesper Reibel, Tand-

lægeskolen, KU, Erik Hjørting-Hansen, Afd. Z. Rigshospita-

let, redaktion og direktion, Munksgaard A/S, Leise Elgaard 

og Annette Jacobsen, Rigshospitalets Tandklinik, og Jørgen 
Buch, Studenter-Sangforeningens formand.

Ib Sewerin, der var trådt ind i Fagredaktionen i 1991, havde 

gennem flere år fungeret som Pindborgs assistent og elev, og 

Fig. 25. Den i 1991 etablerede fagredaktion. Fra venstre professor, dr.odont. Palle Holmstrup, lektor, tandlæge Preben Hørsted Bindslev, 
docent, dr.odont. Ib Sewerin, og lektor, specialtandlæge, MS Jens Kølsen Petersen.
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han indstilledes af hovedbestyrelsen som fungerende redak-

tør i perioden fra Pindborgs død til den følgende generalfor-

samling, hvor han opstilledes som eneste kandidat og blev 

valgt som ny faglig-videnskabelig redaktør. Han genvalgtes 

uden modkandidater resten af årtiet, og videre frem til 2003.

I december 1995 skrev den nye fagredaktion og den nye 

faglig-videnskabelige redaktør en proklamation i Tandlæge-
bladet. »Det er et hovedformål for den samlede redaktion at publicere 
faglig-videnskabelige artikler på højeste videnskabelige niveau. Det-
te hovedformål behøver ikke at kollidere med et krav om læsevenlig-
hed, forståelighed og især klinisk relevans. Fagredaktionen er sig be-
vidst, at en af Tandlægebladets væsentligste forpligtelser er at holde 
den danske tandlægestand bredt ajour med den faglige udvikling, så-
vel klinisk-teknisk som basalbiologisk.« – »Det er redaktionens håb 
at Tandlægebladet som fagvidenskabeligt tidsskrift fortsat kan frem-
stå som et attraktivt, moderne og læseværdigt blad, der udtrykker 

kvalitet, og som hermed kan bidrage til at skabe respekt om Dansk 
Tandlægeforening, den danske tandlægestand og dansk tandpleje.«

I løbet af 1990’erne øgedes antallet af temanumre. Der hen-

vises til Tabel 1.

Desuden indledtes i 1995 på Tandlægebladets initiativ et 

samarbejde mellem de fire nordiske tandlægetidsskrifter, 

Tandläkartidningen, Den norske tannlegeforenings tidende, Fin-
lands Tandläkartidning og Tandlægebladet, om udgivelse af et 

årligt nordisk temanummer (ofte fordelt i to numre). Em-

nerne for temanumrene er vist i Tabel 1.

Der publiceredes fortsat disputatser som særnumre af 

Tandlægebladet. I 1991 publiceredes Ann Wenzels disputats 

Tabel 1. Titler på temanumre publiceret i Tandlægebladet. Efter titlen er anført årstal og nr./numre. For de nordiske temanumre er tillige anført hvilket 
land der havde det overordnede redaktionelle ansvar. Temanumre publiceret i anledning af jubilæer, fødselsdage mv. er ikke medregnet, men er omtalt i 
teksten under »særnumre/festskrifter«

Nationale

Smerte – 1986 (4)

Smertetilstande i odontologisk praksis – 1987 (6)

Tandsygdomsbilledet hos ældre – 1987 (8)

Oral toksikologi – 1987 (10)

Plastmaterialer 1987 – 1987 (12)

Oral implantologi – 1987 (17)

Tandpasta – 1988 (4)

Datamaten i tandplejen – 1988 (12)

Europa mod cancer – 1989 (13)

Traumatologi – 1989 (12)

Tandlægeskræk – 1990 (2)

Oral Health and the Third World – 1991 (4)

Ortodonti – 1991 (18)

Glasionomercement i praksis – 1992 (5)

Sjögrens syndrom – 1992 (10)

Kvalitetssikring og radiologi – 1992 (16)

Kosmetik og tænder – 1993 (8,9)

Grønlandstandplejens historie 1940-1992 – 1994 (3)

Spytkirtler og saliva – 1994 (8)

Danish Child Oral Health Care – 1994 (12,13)

Endodonti – 1995 (2)

Odontologisk behandling af medicinsk kompromitterede  pa-

tienter – 1995 (11)

Udlændinge i dansk tandpleje – 1995 (18)

Amtskommunal tandpleje – 1996 (14)

Etik – 1998 (8)

Smerter – 1998 (11)

Farmakologi – 2000 (1,2)

Oral infektion og almensygdomme – 2000 (18)

Psyke og soma – 2001 (4,5)

Nerveskader – 2001 (8)

Implantologi – 2001 (10)

Virus og mundhulen – 2002 (6)

Kofferdam – 2002 (10)

Amalgamalternativer – 2003 (7)

Radiologi – 2004 (12)

Bidfunktion/klinisk oral fysiologi – 2005 (4)

Pædodonti – 2005 (6,7)

Klinisk hygiejne – 2005 (15)

Nordiske

Endodonti 1995 – 1995 (2,3)

Radiologi – 1995 (16) – (dansk red.)

Cariologi – 1997 (2,3) – (svensk red.)

Pædodonti – 1998 (2,3) – (norsk red.)

Dentale materialer – 1999 (finsk red.)

Tandlæger i Norden – 2000 – (journalistisk fællesred.)

Gerodontologi – 2001 (1,2) – (dansk red.)

Antibiotica – 2002 (1,2) – (svensk red.)

Tandlægeangst – 2003 (1) – (norsk red.)

Parodontologi – 2004 (1,2) (finsk red.)

Akutte situationer – 2005 (1,2) (dansk red.)

Basal biologi – 2006 (svensk red.)

Ortodonti – 2007 (norsk red.)
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(»Influence of computerized information technologies on image 
quality in dental radiography«), og Vibeke Qvists disputats 

(»Plastfyldninger. Spalter – bakterier – pulpa«).
I 1992 publiceredes Eli Schwarz’ ph.d.-afhandling: »Alter-

nativer i ungdomstandplejen«.

I 1990’erne begyndte der igen at optræde illustrationer i 

form af tegninger i det aktuelle stof (Fig. 26). Tegnere var 

bl.a. Jan Rough Nielsen, Jørn Villumsen, Peter Kvindal, Kristof Birns 
og Jan Hejle, der hver havde deres karakteristiske streg.

Tegningerne bidrog til at give Tandlægebladet en mere 

moderne stil.

Fra 1974 havde Tandlægebladets forside været hvid og pry-

det af et eller flere farvebilleder i varierende beskæringer 

og med forskelligt design. Fra 1991 begyndte billederne/

farven at blive ført til kant så hele forsiden fremstod i far-

ve. Denne form tog mere og mere overhånd, og fra ca. 1995 

blev den reglen (Fig. 27).

Fra og med nr. 11 i 1996 moderniseredes Tandlægebladet ty-

pografisk. Man var gradvis gået over til tospaltet opsæt-

ning i de faglige artikler. Opsætningen ændredes nu såle-

des at alle artikler blev indledt med en tonet spalte der in-

deholdt en kombination af et abstrakt og en appetitvæk-

ker, og figurer og tabeller fik en tonet baggrund.

I forbindelse med den typografiske omlægning i 1996 op-

rettedes Tandlægebladets faglige arkiv hvor medlemmerne 

elektronisk kunne søge på publicerede artikler i Tandlæge-
bladet ud fra såvel forfatternavne som emneord og udskri-

ve pdf-filer af artiklerne.

I 1995 startede redaktionen udgivelsen af et »sommernum-

mer« af Tandlægebladet. Motiveringen var at læserne ikke 

havde lyst til at læse faglitteratur i sommerferien. I stedet 

rettedes fokus mod medlemmernes tilværelse uden for kli-

nikken. Der var artikler om og med fx Michael Olsen, som 

byggede cykler i sin fritid, Jens Søndergaard, der havde en 

tilværelse som jazzmusiker ved siden at være tandlæge, 

Leif Kledal, som sang opera i fritiden, og der var interview 

med hovedbestyrelsen og Dansk Tandlægeforenings stab 

hvad angik deres sommerferieplaner. Serien fortsattes i 

1996 og i 1997.

I 1998 fik sommernummeret et lidt andet og lidt mere 

sofistikeret indhold. Temaet var »Nysgerrighed, søgen og er-
kendelse« og omfattede artikler om bl.a. »DNA-teknikkens 
muligheder for identikation via tænder«. I 1999 var emnet »– tid 
til refleksion« omfattende så forskellige emner som udnyt-

telse af »det grå guld«, »tandsmykker« og »sygdom og sundhed 
som socialt fænomen«. I 2000 var temaet »Hvad er meningen?«, 

og ni tandlæger med enten forudgående eller efterfølgende 

anden uddannelse blev portrætteret.

Da journalist Merete Holm fratrådte i 1992, blev journalist 

Susanne Djørup ansat, og hun indtrådte samtidig i redaktio-

nen. I 1992 blev yderligere en ny journalist, Anne Dorte 
Schwarz-Nielsen, ansat i Informationsafdelingen; hun skrev 

samtidig flittigt i Tandlægebladet, og da Susanne Djørup fra-

trådte i 1997, var hun i en kort periode nyhedsredaktør.

Fra maj 1997 tiltrådte journalist, cand.comm. Lillian Lykke 
Andersen som ny nyheds- og senere også onlineredaktør.

I marts 1992 fratråte annoncechef Poul Petersen, og som ny 

Fig. 26. Fra 1990’erne begyndte vittighedstegninger at blive 
en fast bestanddel af det aktuelle stof. Her en tegning af en 
af Tandlægebladets tegnere Peter Kvindal.
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annoncechef ansattes i stedet per 1. april Michael Lentz. Han 

kunne i 2007 fejre 15-års-jubilæum som ansat ved Tandlæ-
gebladet. I 1998 ansattes to nye medarbejdere, Christian 
Wandel og Mette Blak Olsen, i Annoncecenteret.

Også i Informationsafdelingen skete flere nybesættelser. I 

1995 blev cand.polit. Jan Hylleberg ansat som informations-

chef til afløsning af Helle Rosendahl. Året efter ansattes 

yderligere en ny informationsmedarbejder, journalist Lone 
Sandstrøm, som også fik arbejdsopgaver i form af artikler til 

Tandlægebladet, og i 1997 ansattes cand.scient.soc. Ane Fin-
derup som ny informationschef efter Jan Hylleberg.

Der skete herefter en omstrukturering idet Informati-

onsafdelingen blev nedlagt og DTF’s Nyheds- og Medie-

center blev oprettet med Christian Nissen som overordnet 

chef, og den 1. januar 2000 tiltrådte Claus Jørgensen med ti-

tel af pressechef.

De faglige artikler spændte vidt. Der var fortsat mange ar-

tikler om amalgam og risiko ved kviksølv. Der var des-

uden en igangværende debat om indikationer for fjernelse 

af tredjemolarer.

Nye emner som prægede årtiets artikler var bl.a. 1) farer 

ved rygning, 2) laserbehandling, 3) rekonstruktion af frak-

turerede tænder ved pålimning med dentinbindere, 4) kos-

metisk tandpleje, 5) allergi ved brug af gummihandsker, 6) 

CAD-CAM-teknik osv.

Den katastrofale brand på Scandinavian Star fandt sted i 

1991, og det vanskelige identifikationsarbejde blev efter-

følgende beskrevet i Tandlægebladet.

Edb og computerteknik havde for alvor holdt sit indtog på 

tandklinikkerne, og i 1992 oprettedes en ny fast rubrik i 

Tandlægebladet om edb, der havde Anders Nattestad som re-

daktør.

Tidligere informationschef, redaktør Otto Mikkelsen 
skrev fortsat reportager til Tandlægebladet. I 1997 bragtes fx 

en serie artikler om den danske tandplejeindsats i Kuwait 

som var startet i 1987.

En sag som gav anledning til udførlig omtale i Tandlæge-
bladet var »Dandy-sagen«. To forskere fra Odontologisk In-

stitut i Århus, Vibeke Bælum og Bente Nyvad, havde udført et 

projekt der var finansieret af tyggegmmiproducenten Fer-
tin A/S. Der opstod imidlertid senere strid om forskernes 

publikation af resultaterne. Rektor for Aarhus Universitet 

blev indblandet, og ligeledes institutleder Thorkild Karring, 
som trådte tilbage. Sagen vakte stor opmærksomhed i dags-

pressen, og sagen og dens efterdønninger blev udførligt re-

fereret i Tandlægebladet i både 1999 og 2000.

Urafstemning
På generalforsamlingen 1990 lykkedes det ikke at få valgt 

en formand med det fornødne stemmeflertal på to tredje-

dele. Derfor måtte der foretages urafstemning blandt 

Dansk Tandlægeforenings medlemmer. Der indkom 3.105 

stemmesedler. Den højtidelige optællingsprocedure blev 

grundigt refereret og illustreret i Tandlægebladet 1991 nr. 1 

(Fig. 28).

Dansk Tandlægeforening og Tandlægernes Nye Landsforening
Et emne som ideligt blev debatteret i Tandlægebladet i 

Fig. 27. Fra 1974 var forsiden af Tandlægebladet i farver. Fra 
begyndelsen af 1990’erne begyndte farven at blive ført til 
kant (som her). Mange forsider prægedes af J.J. Pindborgs 
kunstinteresse og omfattende rejseaktivitet.
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1990’erne var forholdet til Tandlægernes Nye Landsfor-

ening. Der var dannet en selvstændig forening, »Danske 
Tandlægers Fællesforening«, der som eneste formål havde at 

arbejde for at de to tandlægeforeninger atter samledes. På 

grundlag af en meningsmåling i 1996 kunne det konstate-

res at 70% af tandlægerne mente at det betød en svækkelse 

af tandlægestanden at danske tandlæger var organiseret i 

to tandlægeforeninger.

»Serviceselskabet«
I 1996 lanceredes en visionær nyskabelse i Dansk Tandlæ-

geforening: »DTF Serviceselskab A/S«. Målet var flg.: »Selska-
bet skal inden for en årrække være det enkelte medlems primære 
rådgivnings- og servicepart, når det drejer sig om konsulentydelser, 
ikke faglige-kurser for tandplejeteamet, edb-kommunikation mv.«. I 
bestyrelsen indvalgtes foruden Dansk Tandlægeforenings 

formand og direktør, også Dansk Tandlægeforenings juri-

diske rådgiver, advokat Henrik Wedell-Wedellsborg, og de to 

næstformænd i Dansk Tandlægeforening, Lisbeth Dietz og 

Lars Krumholt. I 1997 ansatte Dansk Tandlægeforening en 

direktør for selskabet, den 32-årige Henrik Kølle. Han trådte 

imidlertid tilbage allerede i 1999, og den 1. nov. 1999 til-

trådte Morten Risager Hansen som ny direktør.

Serviceselskabet have under Henrik Kølles ledelse indgå-

et et nært samarbejde med Colgate-Palmolive, hvilket 

medførte kraftig faglig kritik i form af læserbreve i Tandlæ-
gebladet. Samtlige hel- og deltidsansatte ved Tandlægesko-

len i Århus skrev således: »Vi synes, det er betænkeligt at for-
manden ikke kan se den åbenlyse risiko for sammenblanding af ob-
jektiv faglighed og købmandsmæssig afhængighed.« Det gav til-

lige anledning til kritik fra medlemmerne at det var uklart 

hvor grænsen mellem Dansk Tandlægeforenings og Ser-

viceselskabets økonomi egentlig gik. 

Det gav også anledning til problemer med dentalbran-

chen at Serviceselskabet begyndte at forhandle dentalin-

strumenter, og det medførte en overhængende fare for an-

noncørboykot over for Tandlægebladet.
I 1998 udtalte formanden for dels Dansk Tandlægefor-

ening, dels Serviceselskabet, Erik Schmølker, i Tandlægebla-
det at »det er vanskeligt at bevare pessimismen«, men regnska-

bet for 1999 viste et underskud på 2,9 mio. kr., og året ef-

ter lukkede selskabet. Det endelige tab for Dansk Tand-

lægeforening blev på 9,8 mio. kr., men på Generalforsam-

lingen i Dansk Tandlægeforening 2000 stemte 58 

repræsentanter for en tillidserklæring over for forman-

den, Erik Schmølker.
Serviceselskabets skæbne var den indirekte anledning 

til at Tandlægebladet i 2003 fik sit »frihedsbrev« (se senere).

Fig. 28. Fra urafstemnin-
gen om formandsvalget 
i 1991. Stemmesedlerne 
optælles i overværelse 
af Dansk Tandlægefor-
enings juridiske rådgiver, 
advokat Henrik Wedell-
Wedellsborg (bagest tv.for 
lampen) og Dansk Tand-
lægeforenings direktør, 
Karsten Thuen (th).
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Øvrige emner
Rækken af fagpolitiske emner som behandledes i Tandlæ-
gebladet i 1990’erne er lang, bl.a. omsorgstandpleje, tobaks-

politik, kvalitetssikring, tilbagebetaling af Ambi-afgiften, 

konkurrenceregler mv.

DTFs Tryghedsordninger kunne i 1999 fejre en slags 25-

års-jubilæum, og i Tandlægebladet bragtes et udførligt tilba-

geblik.

Særlig opmærksomhed fik en nærgående og kritisk un-

dersøgelse af tandlæger og deres arbejde i tv-programmet 

»Rapporten« i 1998. Dansk Tandlægeforening blev i en 

række læserbreve kritiseret for at have udvist passivitet. 

Pressenævnet fandt efterfølgende at tv’s brug af skjult ka-

mera i udsendelsen indebar en tilsidesættelse af god pres-

seskik.

I 1995 gennemførtes på ny en læseranalyse vedr. Tandlæge-
bladet. Der konstateredes endnu en gang bred tilfredshed 

blandt medlemmerne med bladet. Mange tandlæger opfat-

tede Tandlægebladet som det væsentligste udbytte af med-

lemskabet af Dansk Tandlægeforening. Atter efterspurgtes 

dog flere faglige artikler med praksisrelevant indhold.

J.J. Pindborg – 70 år
I 1991 blev Tandlægebladet nr. 10 udformet som et 64 sider 

stort særnummer til hyldest af nestoren J.J. Pindborg. Titlen 

var »J.J. Pindborgs erindringer om sit odontologiske liv – og en hel 
del mere. 50 års rejse gennem terra ignota«. Erindringerne var 

fortalt til og genfortalt af Otto Mikkelsen. Udgivelsen skete i 

forbindelse med J.J. Pindborgs 70-års-fødselsdag den 17. 

august 1991.

Århus Kommunehospital – 100 år
100-års-dagen for Århus Kommunehospital markeredes af 

hospitalets Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi ved 

et særnummer på 48 sider, koordineret af afdelingens chef, 

Steen Sindet-Pedersen.

Radiologi – 100 år
100-året for opdagelsen af røntgenstrålerne markeredes 

ved et temunummer i 1995, redigeret af Ib Sewerin.

Dansk Tandlægeforening – 125 år
Dansk Tandlægeforenings 125-års-jubilæum fejredes på 

særlig vis ved udgivelse af et særnummer af Tandlægebla-
det, skrevet af Otto Mikkelsen og Peter Østergaard. Nummeret 

var udformet som en »krønike«.

I efteråret 2002 meddelte administrerende redaktør Christi-
an Nissen til alles overraskelse at han ønskede at sige sin stil-

ling op efter 29 år som redaktør. Hans fratræden skete den 

31. jan. 2003. I Tandlægebladet 2003(2) bragtes et afskedsinter-

view med Christian Nissen, der som begrundelse for sin fra-

træden anførte at han ønskede at »gå ned på heltid«.
Foreningen udpegede kommunikationschef Claus Jørgen-

sen som ny administrerende og ansvarshavende redaktør.

Dansk Tandlægeforenings hovedbestyrelse foreslog samti-

dig en vedtægtsændring som blev vedtaget ved den ordi-

nære generalsamling 2003. Herefter skulle den faglig-vi-

denskabelige redaktør ikke længere vælges på demokra-

tisk vis på generalforsamlingen men ansættes af hovedbe-

styrelsen efter indstilling fra et politisk nedsat ansættel-

sesudvalg. Den faglig-videnskabelige redaktør, som skulle 

være tandlæge, skulle samtidig være ansvarshavende re-

daktør. 

Ib Sewerin var valgt enstemmigt otte år i træk på den år-

lige generalforsamling, men hovedbestyrelsen valgte alli-

gevel at slå stillingen op mhp. nybesættelse. Der meldte sig 

kun én ansøger foruden Ib Sewerin, hvorefter hovedbesty-

relsen genansatte denne. Det skete per 1. sept. 2004 for en 

treårig periode. Dansk Tandlægeforenings kommunikati-

onschef, Claus Jørgensen, fortsatte som administrerende re-

daktør. Vedtægtsændringerne der gennemførtes i nov. 

2003, omfattede en indskrænkning i den ansvarshavende 

redaktørs råderum idet Tandlægebladets redaktionelle linje 

nu skulle fastlægges gennem et samarbejde mellem den 

ansvarshavende/faglig-videnskabelige og den administre-

rende redaktør.

I foråret 2004 afgik Jens Kølsen Petersen pludseligt ved dø-

den. Han havde været en uhyre flittig forfatter til artikler 

og orientering i Tandlægebladet, og han havde været med-

lem af Fagredaktionen fra 1991.

Hans plads i Fagredaktionen blev overtaget af professor, 

dr.odont. Flemming Isidor, Århus.

En vedtagelse som vakte stort røre og medførte mange 

protester var, at hovedbestyrelsen vedtog at pensionister 

skulle betale for dels Tandlægebladet, dels adgang til DTF-

net. Følgen blev at kun ca. 250 af Dansk Tandlægeforenings 
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over 1.000 pensionerede medlemmer valgte at abonnere 

på bladet.

I 2004 ændredes reglerne således at pensionerede med-

lemmer af Dansk Tandlægeforening kunne modtage Tand-
lægebladet gratis.

Tandlæge Winnie Brodam var i 2001 blevet uarbejdsdygtig 

pga. en håndlidelse. Efter et års diplomjournalistuddan-

nelse på Journalisthøjskolen i Århus begyndte hun at skri-

ve freelanceartikler til Tandlægebladet, og fra 2003 blev hun 

fast tilknyttet redaktionen.

I sommeren 2005 fratrådte journalist, cand.comm. Lillian 
Lykke Andersen, der havde været nyhedsredaktør siden 

1997, og per 1. jan. 2006 blev cand.scient.soc. Trine Ganer, 
der siden sept. 2002 havde været ansat som kommunikati-

onsmedarbejder, overført som »redigerende journalist« 

ved Tandlægebladet.
I perioden fra 1997 til 2005 optog Tandlægebladet i stigende 

omfang artikler af freelancejournalister. Bidragydere var 

bl.a. Morten Andersen, Birgit Brunsted og Justinus S. Johannesen.

I 2000 var Dansk Tandlægeforenings netflade »DTFnet« 

etableret. Medlemmerne kunne her læse aktuelle nyheder, 

referater, honorartabeller, medlemstilbud mv., og de kun-

ne slå love, forordninger mv. op. Systemet var opbygget af 

webredaktør Jan Stjerne, der var blevet ansat i Dansk Tand-

lægeforening i 1999.

Sideløbende oprettedes en netudgave af Tandlægebladet, 
»tandlaegebladet.dk«, med bl.a. et søgearkiv der dækkede al-

le fagvidenskabelige artikler tilbage til 1996.

Peter Østergaard havde i et læserbrev i 2002 slået til lyd for 

at Tandlægebladet blev journalistisk uafhængigt. Han rejste 

spørgsmålet: »Er der ikke behov for et mere kritisk Tandlægebla-
det der kan bide hovedbestyrelsen i haserne og kortlægge fagpoliti-
ske konflikter mens de er varme? Er der ikke et problem hvis Tand-
lægebladet mest er et meddelelsesorgan for de stærkeste fagpoliti-
kere og fremmeste fagpersoner?«

På Dansk Tandlægeforenings ordinære generalforsam-

ling 2003 foreslog Peter Østergård at Tandlægebladet fik et så-

kaldt »frihedsbrev«, hvilket blev vedtaget af repræsentant-

skabet. Dette frihedsbrev »sikrer redaktionen ret til at udføre 
uafhængig og kritisk journalistik, som tilgodeser hensynet til med-
lemmernes behov for alsidig information, og som kun begrænses af 
lovgivningen vedrørende injurier, medieansvarsloven og af DTF’s 
Etiske Regler og Kollegiale Vedtægt.«

Siden lanceringen af det nye Tandlægebladet i 1974 havde for-

sidebillederne bestået af fotos, enten faglige, kunstneristiske 

eller alment illustrative. Motiverne var yderst varierede.

I 2003 overtog Fa. Ribergård & Munk Grafisk Design ud-

formningen af forsiderne til Tandlægebladet. Visse basere-

des på odontologiske motiver, mens andre var grafisk ab-

strakte.

Fig. 29. Tandlægebladets 
forsider fra tre epoker. 
Tv. et eksempel fra pe-
rioden 1974-2003, hvor 
der veksledes mellem 
fotografiske motiver af 
vidt forskellig, og ofte 
ikke-odontologisk art. I 
midten et eksempel på 
perioden 2003-2004, hvor 
motiverne var udpræget 
grafisk abstrakte. Th. et 
eksempel fra perioden 
2005 og frem hvor moti-
verne var odontologiske,

men i en fotografisk-kunstnerisk bearbejdning, og præget af en gennemgående linje. Bemærk at typografien af navnet »Tandlægebla-
det« ikke har ændret sig gennem 33 år.
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Fra 2004 valgtes igen fotografiske motiver, men nu med 

en fast linje og med en antydet odontologisk relation, fx i 

form af ekstreme næroptagelser (Fig. 29).

Ved den store omlægning af Tandlægebladet i 1974 blev Aar-

huus Stiftsbogtrykkerie, der senere skiftede identitet til 

Stibo Graphic, valgt som trykkeri. Samarbejdet varede ved 

til 2004 hvor Stibo Graphic ændrede produktionsmønster. 

Som ny grafisk leverandør valgtes fa. Datagraf, der var be-

liggende i Auning.

Efter nogle års pause publicerede Tandlægebladet i 2004 at-

ter en odontologisk doktordisputats. Det skete med Søren 
Schous disputats »Peri-implantitis. Pathogenesis, diagnosis, and 
treatment as evaluated in cynomolgus monkeys«.

Det faglige stof omfattede en bred vifte af emner, såvel 

»klassiske« som »nye«. Til sidstnævnte kategori hørte ar-

tikler om blegning af tænder, som blev genstand for megen 

debat, digitale røntgensystemer mv.

Rubrikken »Spørg NIOM« blev fast struktureret, og der 

bragtes i ca. hvert 3-4. nummer en artikel om et aktuelt 

materialerelateret emne.

Tandbehandling i udlandet
Omkring år 2000 startede det fænomen at danskere tog til 

udlandet for at få billig tandbehandling, og allerede i 2001 

blev emner som de lavere priser i fx Sverige og danske bor-

geres ret til sygesikringstilskud ved tandbehandling i ud-

landet genstand for omtale i Tandlægebladet. 

Øvrige emner
Brugerbetaling – Et emne som blev genstand for indgående 

debat i perioden efter årtusindskiftet var brugerbetaling. 

Der påpegedes fra faglig side urimeligheder i at specielt 

patienter med aggressivt forløbende parodontitis var hen-

vist til selv at finansiere dyre behandlinger når behand-

ling af selvforskyldte medicinske livsstilssygdomme var 

gratis.

Markedsføring – I 2003 kom nye markedsføringsregler hvor-

efter tandlæger i annoncer måtte fremhæve sig selv og de-

res kvalifikationer, bruge billeder og logoer, samt anprise 

deres kvalifikationer og kompetencer.

Professor Palle Holmstrup udtrykte i Tandlægebladet be-

kymring over de nye regler som han frygtede ville svække 

professionens akademiske niveau.

Prisoplysninger mv. – Ved overenskomstforhandlingerne 

med Sygesikringen blev det i 2003 aftalt at alle private 

tandklinikker fra 1. april 2004 skulle have en prisliste 

hængende i venteværelset. Senere kom også en aftale om 

at alle tandlæger skulle udarbejde en praksisdeklaration, 

der kunne lægges på den offentlige sundhedsportal eller 

blot udleveres hvis en patient bad om det. Tandlægerne 

blev endvidere forpligtet til at tilbyde at give skriftlige 

prisoverslag ved behandlinger til en pris der oversteg 

2.500 kr.

Kommunalreformen  – Den nye kommunalreform fik afgø-

rende betydning for dels de kommunalt ansatte tandlæger, 

ikke mindst dem som sad i chefstillinger, dels for de tand-

læger som drev praksis i praksiskommuner.

Journalregler – I januar 2004 kom nye bestemmelser om 

journalføring, der stillede øgede krav til tandlægen, men 

som samtidig legaliserede brug af elektroniske journaler.

Flere artikler i Tandlægebladet 2004 medførte en kraftig kri-

tik fra medlemmerne og gav anledning til debat på såvel 

kredsgeneralforsamlinger som på Dansk Tandlægefor-

enings ordinære generalforsamling 2004. Det drejede sig 

dels om en artikel som handlede om tandbehandling i Po-

len (»Tandpleje og Toyota-service«). Medlemmerne fandt at 

den forherligede de polske tandlæger og deres behand-

lingtilbud. To andre artikler (»Tandplejeren. Tandlægers 
skræk« og »Patienten. Slut med samlebånd«) handlede om be-

handling hos tandplejere, hvor man havde interviewet pa-

tienter som priste den behandling de fik hos tandplejere og 

nedvurderede den tilsvarende behandling hos tandlæger 

(»… jeg tror… hun er mere grundig«).

Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi – 50 år
Novembernummeret 2002 blev viet til Dansk Selskab for 

Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, som fejrede 50-års-jubilæ-

um. Det indeholdt syv artikler om kæbekirurgiske emner 

og en oversigt over selskabets historie.
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Redaktørerne af Tandlægebladet har i tidens løb talt en ræk-

ke markante profiler som beskrives i det følgende.

Mange af redaktørerne blev indblandet i kollegiale og 

faglige fejder, og Tandlægebladet blev brugt flittigt som me-

die i disse opgør.

Skænderierne var mest udbredt i de tidligste år, hvor det 

føg med beskyldninger og insinuationer, og hvor svar og 

gensvar fulgte hinanden i følgende numre. Visse sager 

endte med sagsanlæg. Denne praksis stilnede af fra om-

kring 1930, og i alle de senere år har tonen i Tandlægebladet, 
selv i debatindlæggene, været præget af besindighed og re-

spekt.

I det følgende omtales redaktørerne i tilnærmelsesvis 

kronologisk orden efter deres tilknytning til Tandlægebla-
det. I tilslutning til de biografiske beskrivelser gengives og-

så nogle af de offentlige kontroverser som de pågældende 

har været impliceret i.

Tabel 2 er en fuld oversigt over redaktører af Dansk 

Tandlægeforenings medlemsblade gennem årene.

Da Dansk Tandlægeforening i 1889 besluttede at udgive sit 

eget foreningsblad Dansk Tandlægeforenings Medlemsblad 

valgte man Carl Thorlakson som »Ledende Redaktør« (Fig. 30). 

Han var født i 1846 og tog tandlægeeksamen i 1867. I 1886-

1888 var han formand for Dansk Tandlægeforening, og 

han var i en årrække censor ved Tandlægeskolen. Han var 

en velrenommeret kollega og en forgrundsfigur i for-

eningslivet. Senere kom han dog i et modsætningsforhold 

til foreningen da han var en af initiativtagerne til dannel-

sen af »Tandlægeselskabet i København« og blev dettes første 

formand. Dannelsen af dette selskab var et faretruende 

skridt i retning af en sprængning af Dansk Tandlægefor-

ening. Han døde i 1915.

Personen
Den første redaktør af det organ som i dag kaldes Tandlæ-
gebladet, var Henrik Stürup, der formentlig er den mest mar-

kante personlighed i såvel Dansk Tandlægeforenings som 

Tandlægebladets historie (Fig. 31).

Henrik Sneedorf Stürup, som var hans fulde navn, var født i 

Svendborg den 20. marts 1869. Han tog tandlægeeksamen i 

december 1891, 22 år gammel, og tilhørte den første årgang 

som dimitteredes fra den nyetablerede tandlægeskole i Kø-

benhavn. Han nedsatte sig i 1896 i Odense, hvor han prakti-

serede til 1949 hvor han havde nået en alder af 80 år.

På billeder helt fra Henrik Stürups unge dage fremstår han 

skaldet. Der har formentlig været tale om en genuin skal-

Fig. 30. Carl Thorlakson, redaktør 1889-1890 
af Dansk Tandlægeforenings første med-
lemsblad.

Fig. 31. Henrik Stürup, grundlæggeren af Nor-
disk Tandlægeblad, det senere Tandlægebladet. 
Redaktør 1897-1908 og 1910-1911. Ukuelig 
ildsjæl og igangsætter. Se også Fig. 3.

Fig. 32. Ernst Haderup, søn af professor Vic-
tor Haderup, redaktør 1912 og 1916-1921. 
Ofte indblandet i intriger. Her vist i en kar-
rikaturtegning fra »Social-Demokraten«.
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dethed, måske i form af en ektodermal dysplasi. I en fød-

selsdagsartikel i 1939 skrev Ernst Haderup i Tandlægebladet 
at han havde »Ferskenkinder som en ung Pige, og Haar som en 
nyfødt«.

Bladudgiver
I 1897 påtog han sig på eget initiativ og for egen regning og 

risiko at udgive et tandlægetidsskrift som han kaldte Nor-
disk Tandlægeblad. Projektet lykkedes, og han fortsatte som 

Tabel 2. Redaktører af Dansk Tandlægeforenings medlemsblade 1889-2007. Årstallene gælder kun tilnærmelsesvis kalenderårene, idet perioderne kan 

være bestemt af datoer for generalforsamlinger og af særlige ansættelsestidspunkter.

Redaktør Periode Funktion

»Dansk Tandlægeforenings Medlemsblad«

Carl Thorlakson 1889-1890 Redaktør

»Dansk Tandlægeforenings Tidsskrift«

Carl Christensen og Nikolaj Wulff 1891 –

Axel W. Carstensen 1892 –

A. Schulz/Bestyrelsen 1893 –

Algot Ruhe 1894 –

»Nordisk Tandlægeblad«

Henrik Stürup 1897-1899 –

»Dansk Tandlægeblad«

Carl Iversen 1900 –

»Tandlægebladet«

Henrik Stürup og Carl Christensen/Carl Iversen/Axel Jepsen 1901-1907 –

Victor Haderup 1908-1909 –

Henrik Stürup 1910-1911 –

Ernst Haderup 1912 –

Viggo Andresen 1913-1914 –

Baltzer Andersen 1915 –

Ernst Haderup 1916-1921 –

C.H. Langebæk  1920-1921 Medredaktør

  1922 Eneredaktør

Chr. Jacobsen 1923-1934 Redaktør

Helge Schou 1935-1937* Redaktør

Eigild E. Faber 1938-1946 Hovedredaktør

Finn Lange 1947-1954 Hovedredaktør

Tage Hartvig Andersen 1952-1960 Medredaktør

Eigild E. Faber 1955-1961 Hovedredaktør

J. J. Pindborg 1961 Medredaktør

  1962-1995 Hovedredaktør

Chr. Nissen 1973-2003 Administrerende redaktør

 1995-2003 Ansvarshavende redaktør

Otto Mikkelsen 1974-1981 Medredaktør

Ole Fejerskov 1985-1989 Medredaktør

Ib Sewerin 1995-2003 Faglig-videnskabelig redaktør

Claus Jørgensen 2003 Administrerende og ansvarshavende redaktør

Ib Sewerin 2004-2007 Faglig-videnskabelig og ansvarshavende redaktør 

Claus Jørgensen 2004- Administrerende redaktør

* Helge Schous redaktørperiode blev afbrudt i to mdr. i 1935, hvor Chr. Jacobsen var konstitueret.
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redaktør frem til 1912, bortset fra en afbrydelse i 1908-

1910, hvor Victor Haderup var redaktør. Skønt bladet i hans 

redaktørperiode skiftede navn flere gange, inden det en-

deligt kom til at hedde Tandlægebladet, og i nogle år ikke 

var foreningens officielle medlemsblad, holdt han stædigt 

fast ved at Tandlægebladet skulle årgangsnummereres fra 

1897 hvor han startede Nordisk Tandlægeblad.
Et udslag af Henrik Stürups oprørstrang var at han ikke 

blot fra starten af Nordisk Tandlægeblad, der jo også hen-

vendte sig til det øvrige Norden, men i resten af sin redak-

tionelle karriere skrev substantiver med lille begyndelses-

bogstav og brugte bolle-å, hvilket var uset i datidens ret-

skrivning. Ud fra et redaktionelt synspunkt var det ejen-

dommeligt at se de af Henrik Stürup skrevne tekster fremstå 

med denne form for retskrivning, mens de af Dansk Tand-

lægeforenings sekretær og øvrige forfattere skrevne tek-

ster fremstod med datidens vedtagne retskrivning.

Politiker og foregangsmand
Henrik Stürup var en stor begavelse og hans videns- og inte-

resseområde var omfattende. Han optrådte ofte som fore-

dragsholder om diverse faglige og fagpolitiske emner. På 

Dansk Tandlægeforenings møder og generalforsamlinger 

var han en fast debattør.

Han var en ildsjæl og en slider. Ved siden af at passe sin 

private praksis, udgive et tandlægetidsskrift, og deltage 

aktivt i foreningslivet, lykkedes det ham i 1912 at få etable-

ret en skoletandplejeordning i Odense, og han fungerede 

som leder af skoletandklinikken i otte år.

Den selvbevidste, kontroversielle og til tider nærmest 

oprørske Henrik Stürup var i flere perioder i bitter strid med 

Dansk Tandlægeforening. Han spillede fx en fremtræden-

de rolle i oprettelsen af kredsforeninger i Dansk Tandlæ-

geforening, og han fik i 1899 som første skridt etableret 

»Dansk Provins-Tandlægeforening« og senere i 1903 »Fyens 
Tandlægeforening«. Modstanden blandt de etablerede med-

lemmer af Dansk Tandlægeforening var stor. Hans tiltag 

banede imidlertid vejen for den fulde udbygning af Dansk 

Tandlægeforenings kredsforeningsstruktur, som vi kender 

den i dag, og som var en realitet fra 1906.

Trods alle stridigheder var Henrik Stürup ikke til at kom-

me udenom, og han øvede indflydelse på en række store 

sager. Som politiker var han både frygtet og respekteret. I 

1908 blev han valgt som formand for Dansk Tandlægefor-

ening, – for dog dagen efter at nedlægge sit mandat! Han 

blev herefter i 1909 valgt som næstformand, og i 1915 som 

formand, og han var foreningens formand frem til 1921. 

Han kom til at spille en fremtrædende rolle i sagen om »Sy-
gekassetandklinikker« hvor han høstede megen kritik, idet 

det første sted hvor der oprettedes en af disse klinikker, 

var netop hans hjemby Odense.

Respekt
Selv Henrik Stürups modstandere kunne ikke andet end re-

spektere ham.

Ved 10-års-jubilæet for udgivelsen af det første nummer 

af Tandlægebladet (egl. Nordisk Tandlægeblad) i 1907 skrev 

professor Carl Christensen en hyldest til ham. Han skrev 

bl.a.: »De kom som en Stormmaage i vor lille Andedam. Med et 
skarpere Syn og en højere Flugt end man i den nærsynede Kamp for 
»Andemaden« var vant til. Men De havde Maageunoder. De pluk-
kede Gaardhanen i Kammen og dunkede Andrikken i Hovedet, pil-
lede Fjerene af Hanekyllinger og behandlede den største Gase uden 
Hensyn til Dimensionerne… De skrev Artikler »rygende af Ond-
skab« og De manglede »god Tone« og det, vi véd nok, men, vi véd 
ogsaa, at De i vor Stands alvorlige Spørgsmaal bekæmpede Vrøvlet 
og ofte bragte Klarhed i Debatten … Tak og til Lykke!«

Ved Dansk Tandlægeforenings 50-års-jubilæum i 1923 

hyldedes han i Tandlægebladet af redaktøren Chr. Jacobsen 
for »sin utrættelige Kampgejst«. I en fødselsdagsomtale i 1939 

hyldedes han for »sine mange gode Egenskaber, lysende Intelli-
gens, taktiske Snille og et Hjerte, der altid har banket varmt for 
Tandlægestandens Kaar, dens Liv og dens Fremtid …«.

Han blev udnævnt til æresmedlem af Dansk Tandlæge-

forening, og desuden modtog han en stor anerkendelse i 

1944 hvor Dansk Tandlægeforening i anledning af hans 

75-års-fødselsdag oprettede et legat der skulle bære hans 

navn, og donerede 5.000 kr. til legatet.

Han oplevede sin 80-års-fødselsdag og blev atter hyldet i 

Tandlægebladet, nu af formanden, Kai O. Mehlsen. Han brag-

te en ærbødig og varm tak for hans »Pragtridt, som Forkæm-
per for Tandplejens Udvikling i vort Land og som Organisator af 
Tandlægestanden.«

Henrik Stürup døde den 28. maj 1957 i en alder af 88 år. I 

nekrologen i Tandlægebladet skrev den tidligere formand i 

Dansk Tandlægeforening Aage Riis-Petersen: »Med Stürup er 
en gammel stridsmand, et højt begavet og charmerende menneske 
gået bort …«.
 

Ernst Haderup var søn af den navnkundige lærer og profes-

sor ved Tandlægeskolen Victor Haderup (Fig. 32). Han blev 

født i 1876 og tog tandlægeeksamen i 1899. Efter at have 

praktiseret nogle år i Faaborg flyttede han i 1908 sin prak-

sis til København.

Han var redaktør af Tandlægebladet i to perioder, i 1912 

og i 1916-1921. Han var formand for Københavns Tandlæ-

geforening i 1917-1920 og formand for Dansk Tandlægefor-
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ening i 1921-1926. Han spillede herunder en positiv og 

værdsat rolle som forhandler i de vanskelige år med etab-

leringen af sygekasseoverenskomsterne og ved organisati-

onen af Dansk Tandlægeforenings sekretariat. Han repræ-

senterede i en årrække Dansk Tandlægeforening i Fédéra-
tion Dentaire Internationale. Højdepunktet i hans karriere 

blev hans udnævnelse til »Sundhedsstyrelsens Konsulent i 
Tandlægesager« i 1928.

Konflikter
Ernst Haderup var imidlertid en person med egne menin-

ger. Han er den redaktør der nok oftest har været involve-

ret i kollegiale fejder i Tandlægebladet. Hans indlæg var ofte 

voldsomt polemiske og præget af en såret forfængelighed. 

Læs bl.a. hans afskedsord i det foregående afsnit om perio-

den 1911-1920, da han i 1912 fratrådte som redaktør første 

gang. Han var måske præget af at være søn af den fremtræ-

dende Victor Haderup uden at kunne leve op til hans ry.

Victor Bloch – I 1912 anlagde professor Victor Bloch sag an 

mod Ernst Haderup pga. af en artikel i Tandlægebladet om 

undervisningsforholdene på Tandlægeskolen. Victor Bloch 
blev støttet af kolleger fra Tandlægeskolen som i bladet 

skrev: »Undertegnede Lærere ved Tandlægeskolen ønsker at ud-
tale, at vi i det hele er enige med Kollega Bloch i hans Kritik af 
Tandlæge Haderups Artikel af 20. Juni, og at vi beklager denne Ar-

tikels Fremkomst.« Undertegnet Chr. Holst, Harald Hallander 
og E. Budtz-Jørgensen.

I rækken af indlæg i Tandlægebladet skrev Ernst Haderup 
bl.a. om sin modstander: »Bloch er vistnok en meget forfængelig 
Mand, og det synes at have givet sig Udslag i en ivrig Pukken på 
den »i og for sig latterlige« Docent-Titel. Det er ogsaa lykkedes ham 
i Aarenes Løb at oparbejde en vis ydre Position idet han har for-
staaet at skabe en Myte om særlig Dygtighed, der dog vist mest er 
opstaaet ved en skuespilleragtig Evne til at forblænde, en bestandig 
Tagen sit Lys frem af Skæppen på de passende Tidspunkter og ved 
at figurere på Programmerne for store Tandlægemøder, hvorfra 
han dog ofte er udeblevet.«

Sagen endte med et forlig idet Ernst Haderup frafaldt ud-

talelsen om at Victor Bloch havde »snigløbet sine tidligere Fore-
satte«.

Bloch-Jørgensen – I 1914 opstod en sag mellem Ernst Haderup 

og tandlæge Karl Bloch-Jørgensen. Sidstnævnte skrev bl.a. til 

bestyrelsen for Dansk Tandlægeforening i anledning af 

Ernst Haderups omtale af ham i Tandlægebladet: »Jeg henstiller 
blot til de mere standskultiverede at overveje, hvorvidt en, der al-
drig har ydet sin Stand noget som helst positivt, i Længden kan ha-
ve Lov til at fare med saadan uvederhæftig og letfærdig Tale …«

Sagen afsluttede den 30. jan. 1915 med et forlig, hvor de 

to herrer beklagede og tilbagekaldte hhv. »fornærmelige 
Ytringer« og »skarpe Angreb« i en »udæskende Tone«.

Fig. 33. Viggo Andresen, redaktør 1913-1914. 
Ærkefjende af Ernst Haderup.

Fig. 34. C.H. Langebæk, redaktør 1921-1922. 
Grundlægger af »Tandlægevagten« i Kø-
benhavn og en nøgleperson i »Alderdoms-
fonden«.

Fig. 35. Chr. Jacobsen, redaktør 1923-1934, 
hvis eftermæle plettedes af anklage for una-
tional optræden under Besættelsen.
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Hans Conradsen – I 1915 skrev Hans Conradsen med referen-

ce til en artikel af Ernst Haderup: »Det er en Skamplet paa vor 
Stand, at vi vil finde os i, at faa vort Blad lavet om til Smudsblad…«. 
i svaret fra Ernst Haderup omtalte han Hans Conradsens ind-

læg med beskrivelsen: »… den ualmindeligt ondartede Stinkpot-
tefacon, hvori Conradsen lancerer sin opsparede Galle.«.

Efter Ernst Haderups kortvarige funktionstid som redaktør i 

1912 var det vanskeligt at få redaktørposten besat. Men det 

lykkedes at få en aftale i stand med Viggo Andresen, som 

kom til at fungere som redaktør i to år. (Fig. 33).

Han var en højt begavet kollega, og endte som profes-

sor i ortodonti i Norge. Han var født i 1870 og tog tandlæ-

geekseamen i maj 1889, dvs. inden den nyoprettede tand-

lægeskole dimitterede kandidater, og i en alder af kun 18 

år. Han blev den først ansatte tandlæge ved Rigshospita-

let og fungerede her fra 1910 til 1917. Han publicerede en 

lang række videnskabelige artikler, omfattende næsten 

100 arbejder, som spændte fra bl.a. undersøgelser om 

tændernes mineralisering til hans banebrydende arbej-

der om den ortodontiske aktivator. Han blev internatio-

nalt kendt og blev i 1923 udnævnt til dr.med.dent.h.c. ved 

Universitetet i Würzburg. I 1925 blev han tilknyttet Sta-

tens Tandlægeinstitut i Oslo og blev i 1927 professor. Her 

virkede han til han i 1940 faldt for aldersgrænsen. Han 

vendte herefter tilbage til København, hvor han døde i 

1950, 80 år gammel.

Konflikter
Victor Andresen var en selvrådig og kompromisløs person. 

Efter tiden som redaktør indvikledes han i voldsomme fej-

der med Dansk Tandlægeforening. Han engagerede sig 

bl.a. i en personsag om foreningens afvisning af professor 

Ernst Warming som medlem, og konflikten endte med at 

han meldte sig ud af Dansk Tandlægeforening.

Hans agressioner over for Dansk Tandlægeforening før-

te til at han i 1918 for egen regning påbegyndte udgivelsen 

af et tidsskrift som han kaldte »Tidsskrift for Tandlæger« med 

undertitlen »Uafhængigt Organ for Standsinteresser (videnska-
beligt – teknisk – socialt og kollegialt)«. Samtidig stiftede han 

en forening med navnet »Tandlæge-Samfundet«. Det første 

hefte af Tidsskrift for Tandlæger udkom den 1. april 1918. Ud-

givelsen blev opretholdt fra 1918 til 1922, i 1918 med syv 

hefter, i 1919 og 1920 med 10 hefter hvert år. 

Viggo Andresen var en ærkefjende af Ernst Haderup, der re-

digerede Tandlægebladet fra 1916, og som i dette hånligt 

skrev: »Tidsskrift for Tandlæger er Navnet på et af V. Andresen 
udsendt nyt Blad. Det første Nummer er lidt ensidigt i sit Indhold, 

skønt stærkt præget af Redaktørens Personlighed, og fremkalder i 
Erindringen de kendte Ord af den antike Digter Kulos: Lectiles co-
litorum femiverum (Gud bevare mig for mine Venner).«

Tidsskrift for Tandlæger blev udgivet i fem år til 1922 inkl. 

Det indeholdt et fåtal af annoncer, og det er et stort spørgs-

mål hvordan det blev finansieret. »Tandlæge-Samfundet« 
havde kun få medlemmer, og kontingenterne herfra kan 

næppe have bidraget meget til udgivelsen. Så godt som alle 

numre indeholdt indignerede indlæg fra Viggo Andresen, og 

det er muligt at han har bekostet udgivelsen selv for blot at 

have dette talerør til rådighed.

Respekt
Men fagligt vandt Viggo Andresen respekt. Ved hans 40-års-

jubilæum i 1929 gav Chr. Jacobsen i Tandlægebladet flg. karak-

teristik af ham og hans engagerede forelæsningskunst: »… 
ret længe har man ikke hørt ham tale, førend man opdager, at det 
ikke er en stuelærd Professor, man har for sig, men et Menneske 
med en særlig Vivacitet, en begejstret Videnskabsdyrker, der med 
Liv og Sjæl gaar op i sit Tema, og som netop ved sin Tales indtræn-
gende og særprægede Livfuldhed formaar at meddele noget af Vi-
denskabens hellige Ild til sine Tilhørere.«

I nekrologen i Tandlægebladet i 1950 blev han betegnet 

som »impulsiv og kamplysten, som kun få«, men også som »en 
Fakkelbærer« og som »en ualmindelig dygtig Kliniker, ofte genial i 
sine Tanker og i sit videnskabelige Fremsyn.«

Carl Henrik Langebæk (Fig. 34) var født i 1891 som søn af 

provst, senere kultusminister Michael Bornemann Nielsen, og 

han tog tandlægeeksamen i 1912. Han var i 1914-1920 1. as-

sistent på Tandlægeskolen og var i mange år censor ved sko-

len. Han spillede en fremtrædende rolle i foreningslivet. 

Han var medlem af bestyrelsen for »Alderdomsfonden« fra 

1920 til 1960 og i mange år dennes kasserer, og han tog ini-

tiativet til oprettelsen af »Tandlægevagten« i København i 

1936.

I 1921 blev C.H. Langebæk, som året før var tiltrådt som 

medredaktør, valgt som eneredaktør, men allerede året efter 

tabte han et kampvalg om redaktørposten til Chr. Jacobsen.
I forbindelse med konkurrencen i 1929 om det ledige 

professorat i Tandfyldningslære indkom ansøgningen fra 

den senere vinder af konkurrencen, Johs. Juul Holst, efter 

udløbsfristen. Det gav anledning til heftige beskyldninger 

om nepotisme fra C.H. Langebæk, som var blandt de øvrige 

ansøgere. I Tandlægebladet skrev han i 1929 om »den afgaa-
ende Professors Søn, som for enhver Pris, skulde skubbes ind, end-
da et godt Stykke udover den sidste Time.« C.H. Langebæk trak 

desuden sin ansøgning tilbage i protest mod at konkurren-
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cen skulle gennemføres med en indledende »Optagelselses-
prøve« og en trinvis udskillelse.

I en periode på 12 år var Chr. Jacobsen (Fig. 35), der var født 

i 1884 og blev tandlæge i 1905, redaktør for Tandlægebladet. 
Det var en rolig periode, og Chr. Jacobsen var vellidt og re-

spekteret. Han blev efter sin redaktørtid arkivar i Dansk 

Tandlægeforening.

Imidlertid plettedes hans eftermæle af at han i 1946 af 

DTF’s Overvoldgiftsret blev erklæret skyldig i under be-

sættelsen at »have udvist en nationalt uværdig Holdning, som er 
egnet til at skade Standens Anseelse«, og han blev frakendt 

»Retten til at beklæde Tillidsposter indenfor Foreningen i et Tids-
rum af 5 Aar, ligesom hans Optræden i national Henseende maa 
alvorligt misbilliges.« Anklagerne gik ud på at han bl.a. i et S-

tog havde kaldt sabotørgrupper for »Bander« og havde væ-

ret medlem af den »dansk-tyske Forening«.

Frits Albert Orth (Fig. 36) blev født i 1880 og tog tandlæge-

eksamen I 1924. Hans far var professor ved Musikkonser-

vatoriet. Han kom til at præge Tandlægebladet som embeds-

mand, idet han i 1925 tiltrådte som Dansk Tandlægefor-

enings første lønnede sekretær, og han »forfremmedes« se-

nere til »Kontorchef«. Han forestod i mange år redigeringen 

af det foreningspolitiske stof i Tandlægebladet. Han fortsatte 

arbejdet i Dansk Tandlægeforening frem til 1956 og døde i 

1968.

Men en næsten anakronistisk konservatisme fastholdt 

Frits Orth helt til sin tilbagetræden i 1956 i afsnittet »For-
eningsanliggender« i Tandlægebladet retskrivningen fra før 

retskrivningsreformen i 1948, dvs. stort begyndelsesbog-

stav til substantiver, aa i stedet for å og skulde og vilde i ste-

det for skulle og ville.

Han nød stor respekt for sin takt og diskretion, og han 

betragtedes som den perfekte embedsmand. I hans nekro-

log i Tandlægebladet skrev Holger Glahn bl.a.: »Han var aldrig 
mut, men så lavmælt, at det ofte kunne knibe at høre ham tale.« 
Han rostes for »en forunderlig streng redelighed og retfærdig-
hedssans« – »virkelig klogskab, godhed, omhu og ubestikkelighed i 
al sin færd.«

Tandlæge Helge Schou (Fig. 37) blev redaktør efter et kamp-

valg på generalforsamlingen i 1934 mellem ham og hoved-

bestyrelsens kandidat, den hidtidige redaktør Chr. Jakob-
sen. Stemmerne stod lige, og Helge Schou blev vinder af en 

lodtrækning.

Konflikt – Helge Schou var klart ikke Hovedbestyrelsens 

foretrukne emne, og hans virke fik dermed en dårlig 

start. Få måneder efter Helge Schous overtagelse af redak-

tørposten opstod en alvorlig konflikt mellem ham og ho-

Fig. 36. Frits Orth, sekretær/kontorchef i 
Dansk Tandlægeforening 1925-1955. Re-
daktør af »Stands- og Foreningsanliggender«. 
Den fuldendte embedsmand.

Fig. 37. Helge Schou, redaktør 1935-1937. I 
konflikt med hovedbestyrelsen. men gen-
valgt på generalforsamlingen i 1936.

Fig. 38. Eigild E. Faber, redaktør 1938-1946 
og 1955-1961.
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vedbestyrelsen. Af faglige grunde havde han afvist en 

»artikel« af tandlæge A. Petri om »Sølvalloy«, der nærmest 

måtte betragtes som et debatindlæg. Den indeholdt imid-

lertid en kritik af det nyetablerede og tandlægestyrede 

»Dentalaktieselskabet af 1934«. Petri ankede beslutningen, 

og Hovedbestyrelsen valgte at publicere »artiklen« uden 

om redaktøren. Det skete ved at »artiklen« fik overskrif-

ten »Særlig afdeling af Tandlægebladet. Redigeret af D.T.F.’s Ho-
vedbestyrelse, jfr. D.T.F.’s Love § 26a 9. Stk.«. Det var en hidtil 

uset manøvre over for en redaktør, og Helge Schou, som 

følte sig desavoueret og dybt krænket, valgte i protest at 

nedlægge sit hverv med øjeblikkeligt varsel. På et møde 

den 27. okt. konstituerede hovedbestyrelsen den tidligere 

redaktør, Chr. Jacobsen, som redaktør for den tilbagevæ-

rende del af året.

Generalforsamlingen – På Dansk Tandlægeforenings ordinæ-

re generalforsamling den 10. nov. 1935 var emnet genstand 

for indgående debat. Helge Schou rettede en kraftig kritik 

mod Hovedbestyrelsen, og udtalte: »Fra den første Stund 
mødte jeg Uvilje hos – og blev modarbejdet fra Hovedbestyrelsens 
Side.« I den konkrete sag hævdede han at indlægget var af-

vist af faglige grunde, hvilket var hans ret som redaktør. 

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer havde givet ham med-

hold i at artiklen ikke havde »hverken faglig eller videnskabelig 
Interesse for Bladet«, men de ønskede den optaget »da de ellers 
var bange for, at det skulde komme til at se ud, som om de (Hovedbe-
styrelsen, red.) ’holdt Haanden’ over Dentalaktieselskabet af 
1934.«

Dansk Tandlægeforenings formand, Valdemar Jensen, 
forsvarede Hovedbestyrelsens handledmåde med udta-

lelsen at »… næst efter Generalforsamlingen maa Hovedbestyrel-
sen være øverste Myndighed, ogsaa overfor Redaktørerne, thi 
Tandlægebladet er dog først og fremmest Medlemmernes og ikke 
Redaktørernes …«.

Den »gamle kæmpe«, Henrik Stürup, blandede sig i debat-

ten og forsvarede Formandens og Hovedbestyrelsen beslut-

ning, men karakteriserede ellers sagen som bagatelagtig.

Genvalg af Helge Schou – Da man nåede til punktet på dags-

ordenen: »Valg af Redaktør« foreslog Hovedbestyrelsen gen-

valg af Chr. Jacobsen, mens C.H. Langebæk endnu en gang 

foreslog Helge Schou. Denne krævede som forudsætning for 

at lade sig opstille at der blev givet »en utvetydig Tilkendegi-
velse af, at der er begaaet Fejl fra H.B.s side«, hvortil Formanden 

meddelte at en vedtagelse heraf fra Generalforsamlingens 

side ville være ensbetydende med Hovedbestyrelsens af-

gang. Han ville dog »tilsige Schou H.B.’s fulde Velvilje.« Helge 
Schou erklærede sig tilfreds hermed.

Ved den påfølgende afstemning led Hovedbestyrelsen et 

nederlag idet Helge Schou fik 43 stemmer, og Chr. Jakobsen 41 

stemmer, og Helge Schou var valgt på reglementeret vis.

Ved et kampvalg blev Eigild E. Faber (Fig. 38) i 1937 valgt 

som redaktør. Han var født i 1905 og blev tandlæge i 1926. 

Han var i en årrække fra 1928 til 1952 en værdsat klinisk 

lærer på Tandlægeskolen.

Han var kendt som en nobel og retlinet karakter, og han 

var højt respekteret. Han involveredes ikke i faglige redak-

tionelle konflikter i sin redaktørtid, skønt han – som man-

ge andre redaktører i tidens løb (frem til d.d.) er blevet det 

– blev kritiseret for at Tandlægebladet ikke indeholdt mere 

stof for almindelig praksis.

Han sad som redaktør i ni år, og var i otte år sideløbende 

redaktør af Acta Odontologica Scandinavica.

Viggo Stenning (Fig. 39), der oprindelig var bankuddannet, 

blev tandlæge i 1951. Han blev per 1. marts 1956 ansat 

Fig. 39. Viggo Stenning, kontorchef/direktør i Dansk Tandlægefor-
ening fra 1956. Detroniseret i 1972.
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som kontorchef i Dansk Tandlægeforening efter Frits 
Orth , og fik ansvaret for sektionen »Foreningsmeddelelser« i 

Tandlægebladet. Han forfremmedes i 1960 til direktør. 

Hans karriere i Dansk Tandlægeforening skulle senere 

vise sig at få et dramatisk forløb, idet han blev væltet på 

en ekstraordinær generalforsamling i 1972. (Læs nærme-

re i afsnittet 1971-1980).

Viggo Stenning døde i 1998, 78 år gammel.

Den redaktør som kom til at fungere længst som redak-

tør i Tandlægebladets historie var Jens Jørgen Pindborg (Fig. 

40).

Han blev født den 17. august 1921 og blev tandlæge i 

1943. Han formåede det utrolige i sit 74 år lange liv. Han 

blev professor i 1959, grundlagde den orale medicin og var 

enormt produktiv. Han publicerede over 400 artikler og 

skrev en række lærebøger der blev oversat til alverdens 

sprog. Samtidig dyrkede han kunst, musik og litteratur og 

oparbejdede en uhyre stor bogsamling.

Fig. 40. J.J. Pindborg, et 
verdensnavn som forsker, 
kursusgiver og forfatter, 
og samtidig kunst- og 
bogelsker. Han var Tand-
lægebladets redaktør fra 
1961 til 1995 og forestod 
sammen med Arne Neer-
gaard Jacobsen og Christian 
Nissen den banebrydende 
omlægning af Tandlæge-
bladet i 1974.

Fig. 41. Otto Mikkelsen, journalist, redaktør, pressesekretær, 
informationschef og forfatter med mangesidet tilknytning til 
Dansk Tandlægeforening, Kursusnævnet og Tandlægebladet 
fra 1965.
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Ved siden af alle disse aktiviteter formåede han at vare-

tage omfattende redaktionelle funktioner. Foruden at redi-

gere Tandlægebladet var han i en årrække redaktør af bl.a. 

Scand J Dent Res, Communitive Dent Oral Epidemiol og J Oral 
Pathol Oral Med.

I 1990 udnævntes J.J. Pindborg til æresmedlem af Dansk 

Tandlægeforening.

I 1965 udførte redaktør Otto Mikkelsen (Fig. 41), der havde 

Fig. 42. Christian Nissen, 
administrerende redaktør 
og senere ansvarshavende 
redaktør 1973-2003, 
skaberen af det moderne 
Tandlægebladet.
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en fortid ved Berlingske Tidende og bl.a. havde skrevet 

børneteaterforestillinger, nogle freelance presseopgaver 

for Kursusnævnet. Det blev indledningen til mange års tæt 

tilknytning til Dansk Tandlægeforening. Han blev forenin-

gens første pressesekretær og kommunikationschef, og 

han var fra 1974 og i en årrække medlem af Tandlægebladets 
redaktion. Desforuden udførte han presseopgaver for til-

hørende organisationer som fx Hygiejnekomiteen og Tryg-

hedsordningerne.

Efter som 24-årig at være blevet kandidat fra Tandlægehøj-

skolen i København i 1968 blev Christian Nissen (Fig. 42) 

hurtigt involveret i fagpolitisk arbejde, og han blev i 1971 

indvalgt i Dansk Tandlægeforenings hovedbestyrelse. Her 

blev han næstformand, og automatisk formand ved de dra-

matiske begivenheder i 1972 omkring Viggo Stennings af-

skedigelse og Th. Galbos mistillidsvotum.

Han havde i sin studietid været redaktør af de tandlæge-

studerendes blad »Dens sapiens«, og i 1973 blev han ansat 

som lønnet sekretær for det nydannede redaktionsudvalg 

der skulle planlægge en reformering af Tandlægebladet. Alle-

rede per 1. jan. 1974 blev han ansat som administrerende 

redaktør. Hermed indledtes en lang epoke frem til 2003 

hvor han som administrerende og senere fra 1995 også som 

ansvarshavende redaktør stod i spidsen for bladet. Samtidig 

med at være redaktør af Tandlægebladet bestred han betyd-

ningsfulde tillidsposter i Dansk Tandlægeforening og var 

bl.a. i en længere periode formand for DTF’s forhandlings-

udvalg med Den Offentlige Sygesikring. Han hædredes med 

flere priser og i 1997 med Dentalaktieselskabet af 1934’s hæ-

derspris for sin indsats som redaktør af Tandlægebladet.
I hele den lange periode hvor han bestred betydnings-

fulde politiske poster i Dansk Tandlægeforening og var re-

daktør for Tandlægebladet, drev han en velbesøgt privat 

praksis i city. I 2003 ønskede han at trække sig tilbage og at 

hellige sig sin praksis.

Lektor, dr.odont. Nils-Erik Fiehn, kommunikationschef, cand.mag. 

Claus Jørgensen, redaktør, journalist Otto Mikkelsen og tandlæge 

Christian Nissen takkes for gennemsyn af manuskriptet og for kom-

mentarer.

 Biblioteksleder, B.Sc. Denis Jolly, souschef, bibliotekar Susie 
Andersen og det øvrige personale på Panumbiblioteket takkes for en 

enestående hjælpsomhed ved fremskaffelse af kildemateriale.

Dansk Tandlægeblad 1900-1903; 1-3.

Dansk Tandlægeforenings Medlemsblad 1889-1890; 1-2. 

Dansk Tandlægeforenings Tidsskrift 1891-1894; 3-6.

Dansk Tandlæger. Biografier 1853-1930. Glahn H, Orth F, Stürup 

H, red. Odense: Andelsbogtrykkeriet; 1931.

Danske Tandlæger. Orth F, Storm K, red. København: Dansk 

Videnskabs Forlag A/S; 1953.

Nordisk Kvartalsskrift for Tandlægekonst. Benzow SC, Møller J, 

red. Kjøbenhavn: Fr. Creutzberg & Co.; 1871.

Nordisk Tandlægeblad 1897-1900; 1-4.

Sewerin IP. Tandlægeskolen i København 1888-2000. Liv og histo-

rie. København: Munksgaard Danmark; 2005.

Skandinavisk Tidsskrift for Tandlæger 1885-1886.

Tandlægebladet (tidl. Nordisk Tandlægeblad) 1901: 5.

Tandlægebladet 1901-2007; 6-111.

Tidsskrift for Tandlæger. Et Quartalsskrift. Carstens A, red. 

Kjøbenhavn: Wilhelm Priors Boghandel; 1873.

Tidsskrift for Tandlæger. Uafhængigt Organ for Standsinteresser 

(videnskabeligt – teknisk – socialt og kollegialt) 1918-1922.

Ib Sewerin, docent, dr.odont.

Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

Københavns Universitet
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En af den forløbne sommers store agurketidshisto-

rier i pressen handlede om at flere og flere danskere 

klager over tandlægen. Historien var stort slået op 

– men sand var den ikke. Sandheden er at landets 

tandlægenævn hvert år indrapporterer omkring 400 

klagesager til Sundhedsstyrelsen. Nogle år lidt flere, 

andre år lidt færre. Der er således ikke sket en eks-

plosion i antallet af patientklager over tandlæger. 

Og antallet af klagesager skal ses i lyset af at der 

otte millioner gange om året træder en patient ind 

på en tandklinik i Danmark.

Er det så acceptabelt 

med ca. 400 klagesager 

om året? Nej, 400 klage-

sager er i princippet 400 

for mange. Alle ved at 

selv den dygtigste tand-

læge kan begå fejl, men 

det må ikke være nogen 

sovepude, idet nogle 

sager måske kunne have 

været undgået. Det vil således altid være et mål for 

DTF at styrke kvaliteten i tandplejen og øge patien-

ternes tilfredshed med de behandlinger vi udfører 

på klinikkerne.

Som det er nu, mener sundhedsmini-

steren åbenbart at det er vigtigere at 

fokusere på hvem der bliver klaget 

over end hvad klagerne handler om. 

Ministeren har som bekendt etableret 

en »gabestok« på internettet, hvor 

klagesagsramte tandlægers navne kan 

offentliggøres.

Vi har i DTF intet ønske om at dække over kolle-

ger der begår gentagne alvorlige behandlingsfejl. 

Men hvis man vil have bedre kvalitet og færre kla-

ger, mener vi ikke at gabestokken er det rigtige in-

strument. Vi mener at klagerne vil kunne bruges 

mere konstruktivt hvis vi får et mere systematisk 

overblik over hvad patienterne klager over.

Konkret kunne vi ønske os en egentlig statistik 

over patientklager med en inddeling i forskellige 

kategorier. En sådan statistik kunne være et værktøj 

til at opdage om der er en tendens til at der i særlig 

grad klages over fejlbehandlinger på specifikke om-

råder. Hvis det er tilfældet, vil en statistik give mu-

lighed for at rette op på uhensigtsmæssige behand-

lingsmetoder, bl.a. ved at opprioritere efteruddan-

nelsen på det givne område.

Vi er derfor gået i dialog med Danske Regioner 

(tidligere Amtsrådsforeningen) for at se på mulighe-

derne for i samarbejde med regionerne at opbygge 

en statistik over klagesager. Derudover er vi i DTF i 

gang med at undersøge hvordan vi kan medvirke til 

at forebygge at der er tandlæger der får så mange 

klager at de havner i gabestokken. Ikke for at holde 

hånden over nogen. Men for at bruge patientklager-

ne mere konstruktivt end det er tilfældet i dag.

Bjørn Haulrig,
formand for DTF’s sygesikrings-

forhandlingsudvalg (SYSIFO)

Se også artiklen 
»Ekstra Bladet og TV Avisen retter« på side 804.

798

Som det er nu, mener 
sundhedsministeren 
åbenbart at det er 
vigtigere at fokusere 
på, hvem der bliver 
klaget over end hvad
klagerne handler om
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Da Lene Henningsen købte sig ind på 

klinikken på Østerbro for et års tid si-

den, var det ikke fordi hun gerne vil 

være chef. Og hun tænder heller ikke 

på tanken om en stor klinik med en 

masse ansatte. Dét der er afgørende 

for hende, er at hun kunne få lov at 

præge det sted hun arbejder. Lokaler-

ne skal være indbydende, personalet 

skal have det godt, og patienterne 

skal kunne lide at komme på klinik-

ken. 

Da hun traf beslutningen om at 

købe sig ind, så hun det ikke som 

nogen forhindring at hun har treårige 

Alfred derhjemme – selv om det kræ-

ver både tid og kræfter at arbejde den 

nyindkøbte klinik op. Lene Henning-

sen har 35-37 stoletimer om ugen 

plus det administrative, som hun tit 

klarer om aftenen når Alfred er lagt i 

seng. 

– Jeg arbejder ret meget, og det 

havde jeg helt sikkert ikke haft den 

samme lyst til hvis jeg havde været 

ansat. Man har en anden gejst når det 

er ens eget, og jeg synes jo det er 

sjovt. Men det kan da godt være min 

mand føler sig lidt forsømt, smiler 

hun.

Lene Henningsen er langt fra den 

eneste unge kvindelige tandlæge der 

vælger den trygge tilværelse som 

ansat fra selv om hun har en familie 

at tage hensyn til. Tidligere tiders 

postulater om at yngre kvinder i 

tandlægefaget foretrak at være ansat 

frem for at stå med ansvaret og for-

pligtelserne som klinikejer, holder 

nemlig ikke stik. I alt fald ikke hvis 

man spørger klinikmæglerne. De 

melder om stor interesse fra unge 

kvinder der gerne gaber over en 

hverdag med både regnskaber, perso-

naleansvar og små børn der skal hen-

tes og bringes. 

Både Bente Carstensen og Kurt 

Birk, der begge er klinikmæglere, 

sælger mange klinikker til unge kvin-

delige tandlæger. For Kurt Birks ved-

kommende mærker han en stigende 

interesse fra netop den købergruppe.

– Jeg oplever en klar tendens til at 

kvinderne etablerer sig tidligere end 

Barselsorlov

Små børn ingen hindring
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Jeg oplever en klar 
tendens til at kvinderne 
etablerer sig tidligere end 
de gjorde for få år tilbage

de gjorde for få år tilbage. Jeg har 

nogle i mit kartotek hvor det kun er 

to år siden de blev færdiguddannede, 

fortæller Kurt Birk. 

For Lene Henningsen har det været 

en stor hjælp at hendes mand er flek-

sibel på sit arbejde. Han er ansat som 

arkitekt på en tegnestue, og han tager 

sin del af ansvaret for at tingene fun-

gerer derhjemme.

– Hvis jeg havde haft en mand der 

arbejdede mere, er jeg ikke sikker på 

at det kunne hænge sammen. Det er 

jo helt klart ham der tager de fleste 

»barns første sygedag«. I den situation 

er det ikke mig der bliver hjemme, 

selv om jeg har meget lyst, siger Lene 

Henningsen.  

Til trods for at hun arbejder meget, 

oplever hun en stor frihed ved selv at 

kunne bestemme over sit arbejdsliv.

– Selvfølgelig opgiver man den 

tryghed der er ved at være ansat. Men 

det giver omvendt en frihed at have 

sit eget når man har små børn. Jeg 

kan selv tilrettelægge mit arbejde. Jeg 

møder som regel kl. halv otte om 

morgenen og går oftest ved tretiden. 

Så passer det med at jeg kan hente Al-

fred i børnehaven, siger hun.

If. begge klinikmæglere er afstanden 

mellem bopæl og klinik noget som 

unge klinikkøbere med familie læg-

ger meget stor vægt på.

– For unge klinikkøbere er det ofte 

vigtigt at klinikken ligger tæt på hvor 

de bor, fordi de også prioriterer at 

kunne få det til at hænge sammen på 

hjemmefronten. Jeg har lige hjulpet 

en yngre tandlæge med at sælge en i 

øvrigt velfungerende klinik blot fordi 

transporttiden var for lang – for i 

stedet at købe en tættere på, fortæller 

Bente Carstensen.

For Lene Henningsen bliver det 

hele da også nemmere af at hendes 

klinik kun er en kort cykeltur væk 

fra hvor hun bor. En anden grund til 

at det fungerer for hende, mener hun 

selv er at hun har købt sig ind på en 

klinik der i forvejen var velfungeren-

de. Der er stabile patienter, og hun 

har købt sig ind hos en anden tand-

læge som fortsat ejer en del af klinik-

ken. Det betyder meget at man har én 

at sparre med i starten, mener hun. 

– Jeg tror hellere man skal købe 

lidt dyrere og så være sikker på at der 

er nok at lave. Både fordi det gør det 

nemmere at få en anden til at arbejde 

for dig hvis du skal på barselsorlov, 

men også fordi det er meget frustre-

rende at sidde og vente på patienter 

når man har en lille én derhjemme 

som man gerne vil være sammen 

med, siger Lene Henningsen.

Vigtigst er det dog at man har ly-

sten. For man skal ikke gøre det for 

pengenes skyld, understreger hun. 

Både fordi vilkårene for barselsorlov 

er bedre for en ansat, og fordi man 

tjener mere som ansat end de første 

år man er ejer.

– Jeg tror i virkeligheden mest det 

handler om hvilken person man er. 

Det er lysten der skal drive én, og 

man skal ikke tælle timer. Det er 

hårdt i begyndelsen, og det har nogle 

omkostninger, både hvad angår tid og 

penge. Men hvis man virkelig har 

gejsten og en mand der kan hjælpe 

med at tage over derhjemme, så er det 

helt klart det hele værd, slutter Lene 

Henningsen. 
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zendium prisen overrækkes i 
Dronningesalen på Den Sorte Diamant
Tirsdag den 9. oktober 2007 kl. 17.00
Denne sene eftermiddag får du en kort introduktion til Det Kongelige Biblioteks 

historie samt opdateret din viden indenfor fagområdet cariologi.

Foredraget af Kim Ekstrand har følgende titel:

Cariologi på godt og ondt!
 Hvorfor blev jeg forsker?

 Hvad har jeg forskningsmæssigt bidraget med?

 Ups and downs over en 20-årig periode ...

 Fremtiden ...

Foredraget vil fokusere på ovennævnte forhold og vil blive 

underbygget med publicerede data, kasuistikker og guidelines.

Program:
17.00–18.00 Registrering, let forplejning samt mulighed for at se udstillingerne, som er gratis

18.00–19.15  Foredrag med efterfølgende mulighed for diskussion. 

Ordstyrer: Professor Palle Holmstrup, Københavns Tandlægeskole

19.15  Forventet sluttidspunkt

Praktiske oplysninger:
Arrangementet er gratis, og hele teamet er velkommen 

Tilmeldingsfrist: onsdag den 3. oktober

 Pladserne fordeles efter ”først-til-mølle” princippet 

Dørene lukkes præcis, tilmeldingen er bindende

og skal ske via e-mail til: line.arboe@saralee.com

Arrangementet afholdes i Dronningesalen, Den Sorte Diamant, 

Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K

Læs mere på www.zendium.dk

zendium prisen 2007
tildeles ...

Kim Ekstrand, lektor, phd, Tandlægeskolen, Københavns Universitet
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Børn får for meget sodavand, 

mener forbrugerminister Carina 

Christensen, der brugte som-

merferien på at foreslå at der 

indføres en anbefalet maksi-

mumgrænse på ½ liter soda-

vand om ugen per barn. En ud-

mærket idé, men der skal mere 

til hvis børn og unges drikkeva-

ner skal ændres, mener Dansk 

Tandlægeforening, der foreslår 

at man fjerner sodavand fra 

skolerne.

– Vi ved fra handlingsanvis-

ningerne omkring alkohol at 

mange ikke følger dem. Det er 

derfor nødvendigt med mere 

konkrete tiltag som fx at fjerne 

sodavand fra skolerne. Vi er 

ikke ude efter at få danskerne 

til helt at holde sig fra sodavand, 

men det er nødvendigt at få 

nedsat forbruget, så vore børn 

og unge kan undgå alvorlige 

tandskader og i øvrigt store 

udgifter til tandbehandling, 

udtaler DTF’s formand, Susanne 

Andersen, i en pressemeddelel-

se.

Nobel Biocare må stadig ikke aktivt mar-

kedsføre NobelDirect og NobelPerfect i Sve-

rige. Det har den svenske lægemiddelstyrel-

se besluttet.

Styrelsen forlangte i december 2006 at 

NobelBiocare ændrede brugsanvisningerne 

til de to implantatprodukter efter at en ud-

redning havde vist at implantaterne indebar 

en øget risiko for knogletab. 

Den komplettering af brugsanvisningen 

som NobelBiocare har præsenteret den sven-

ske lægemiddelstyrelse for, er ikke tilfreds-

stillende, og nu har firmaet fået forbud imod 

aktivt at markedsføre implantaterne – i hvert 

tilfælde i Sverige – indtil anvisningerne bli-

ver godkendt.

If. Tandläkartidningen er det uvist om Läkemedelsverkets forbud også gælder 

den øvrige del af verden. Det mener Nobel Biocare ikke at det gør, og produk-

terne blev if. Tandläkartidningen markedsført kraftigt på NobelBiocares konfe-

rence i Las Vegas i foråret. 

Den svenske lægemiddelstyrelses jurister vil se nærmere på hvor vidt for-

buddet kan strække sig.

I slutningen af juli bragte Ekstra Bladet en stort opslået artikel der fortalte, at 

antallet af klager over danske tandlæger er vokset de seneste år. TV-Avisen på 

DR1 tog samme aften historien op og fortalte at der i 2005 var næsten 1.000 

klagesager over tandlæger. Sagen blev også omtalt i andre medier. 

Der er imidlertid tale om en misforståelse. Journalisterne har brugt tal fra 

DTF’s Patientskadeforsikring som dokumentation for påstanden om flere kla-

ger, men DTF’s Patientska-

deforsikring behandler som 

bekendt ikke klager, men 

derimod hændelige uheld. 

På DTF’s foranledning 

har Ekstra Bladet og TV-

Avisen efterfølgende er-

kendt fejlen. TV-Avisen 

bragte en præcisering, og 

Politiken har overgivet sa-

gen til sin såkaldte »læser-

nes redaktør«.
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FDI-kongressen i 2010 kommer til at foregå i byen Sal-

vador i Brasilien. En fjerdedel af FDI ś medlemsskare 

kommer fra Sydamerika, og med 210.000 tandlæger 

alene i Brasilien er det ifølge www.fdiworldental.org på 

tide at kongressen rejser til den region. 

Sidste gang FDI-kongressen foregik i Sydamerika, 

var i 1987.

Nu giver flere af landets regioner igen tilskud til vok-

senelever på klinikassistentområdet. Pga. af mangel på 

klinikassistenter er uddannelsen atter kommet på den 

såkaldte »flaskehalsliste«, hvorfor det dermed igen er 

muligt at søge om tilskud. 

Forespørgsler om tilskud skal ske til de lokale 

jobcentre.

Forhåndsindstillinger af digitalt røntgenudstyr er ofte uhensigts-

mæssige, viser en ny svensk undersøgelse. Det kan betyde at den 

diagnostiske sikkerhed sættes over styr, og man risikerer at over-

se initiale cariesangreb. 

Tandlæge Cristina Hellén-Halme, der står bag undersøgelsen, 

har identificeret to hovedårsager til at det kan gå galt: indstilling 

af udstyret og baggrundslyset i lokalet.

Lysstyrken bør være på 80%, og kontrasten på maks. 50% for at 

nuancerne mellem sundt og carieret væv bliver tydelige. 

Ud af 19 tilfældigt udvalgte klinikker havde alle deres digitale 

udstyr stående på maksimumværdier, dvs. 100% både mht. kontrast 

og lys. Sådan er indstillingerne tilsyneladende når apparaterne stil-

les op – og tandlægerne orienteres ikke om at de bør justeres. 
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Iwona Sliwonik Johansen har netop 

overtaget tandklinikken i Smedegade 

i Slagelse. Hun er én af de 71 tandlæ-

ger fra lande inden for EU der i løbet 

af de sidste ti år har søgt og fået auto-

risation i Danmark. Da Tandlægebladet
besøgte den nye kollega dagen efter 

klinikovertagelsen i juni, havde hun 

travlt. 

Klinikkens tandplejer havde syge-

meldt sig efter et trafikuheld, og Iwo-

na Sliwonik Johansen måtte derfor, 

foruden udfordringen med sine egne 

nye patienter, også sørge for tandple-

jerens. Det var det umiddelbare og 

meget håndgribelige problem som 

den nye tandlæge stod over for at 

skulle løse på sin anden arbejdsdag. 

Men der er også mange andre ud-

fordringer – ikke mindst for klinik-

personalet. Iwona Sliwonik Johansen 

taler ikke dansk, og al kommunika-

tion foregår på engelsk. Det betyder 

at klinikassistenterne må tolke når 

det er nødvendigt. Derfor er det må-

ske ikke så mærkeligt at den vel-

komstblomst fra personalet som lå på 

bordet i frokoststuen, slet ikke var en 

blomst – men en dansk-polsk/polsk-

dansk ordbog. 

Klinikpersonalet vil gerne have at 

Iwona Sliwonik Johansen lærer at tale 

dansk. 

– Og det skal jeg da også, lover 

hun, men hun påpeger at det med at 

tale dansk ikke er en betingelse for at 

få autorisation og dermed lov til at 

drive klinik. 

EU-regler bestemmer at tandlæger 

fra medlemslande kan drive klinik i 

Danmark efter at have opnået autori-

sation fra Sundhedsstyrelsen, og den 

har Iwona Sliwonik Johansen fået ved 

at indsende sine uddannelsespapirer 

til de danske myndigheder.

– Indtil videre klarer jeg mig på 

engelsk, og jeg mener ikke at det er et 

stort problem: De unge synes det er 

sjovt at tandlægen taler engelsk – de 

ældre skal nok lige vænne sig til det, 

erkender hun. 

Iwona Sliwonik Johansen som har en 

polsk ph.d.-grad og en specialistud-

dannelse i protetik, driver i forvejen 

to klinikker i Polen. Nu er hun flyttet 

til Danmark og har bosat sig i Slagel-

se. Klinikken har hun købt fordi den 

passer godt ind i hendes planer: Den 

er rummelig og har et potentiale. 

– Rummeligheden skal bruges til 

udvidelse og kursusvirksomhed, og 

potentialet skal være grundlag for at 

drive »esthetic dentistry«, fortæller 

hun.

– Indtil videre klarer – In
jeg mig på engelsk, og
jeg mener ikke at det er
et stort problem
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Metalfrie kroner og broer 
med optimal styrke og 
præcision.

YZ fuldzirconium fra VITA

VITA
Zirconium

1200
MPa

600
MPa

125
MPa Empress

Procera

For mere information
kontakt:

Odense tlf.: 6619 3161

Slagelse tlf.: 5853 0300

Esbjerg tlf.: 
7512 2646

Vanløse tlf.: 7020 4700

Horsens tlf.: 7561 8522

Århus tlf.: 8611 7500
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Tandlæge Anne Helle, som i ti år har 

ejet klinikken i Smedegade, har ingen 

betænkeligheder ved at overlade den 

til en udenlandsk kollega, men hun 

mener at sproget og kulturforskellen 

bliver en udfordring. 

Det samme mener klinikmægler 

Bente Carstensen, som har stået for 

salget. Hun tror dog også at den ny 

klinikejer fint er i stand til at tage 

udfordringen op. 

– Mener du at man kan forvente flere 
polske eller andre udenlandske klinikover-
tagelser fremover? Kunne det måske endda 
være løsningen for de klinikejere som har 
svært ved at afhænde klinikker? 

– Det vil jeg ikke afvise. Men indtil 

videre er salget til Iwona Sliwonik 

Johansen det eneste af slagsen som 

jeg har haft med at gøre. Og selvom 

loven gør sådan en klinikhandel en-

kel, så stiller overtagelse alligevel 

store krav til køberen, mener Bente 

Carstensen. 

Iwona Sliwonik Johansen er enig 

med klinikmægleren. 

– Selve handelen er rimelig enkel, 

men jeg kan allerede nu se at man 

skal være en meget modig mand eller 

kvinde for at kaste sig ud i projektet, 

siger hun. 

få farver

Ceram·X er en nanokomposit 
som tilbyder høj æstetik 

med et minimalt antal farver 
og findes i to systemer til 

forskellige behov.

til universelt brug

7 farver som dækker
hele VITA skalaen

               

for høj æstetik 

7 farver (4 dentin og 3 emaljefarver)
som dækker hele VITA skalaen

DENTSPLY DETREY  |  Hovmarksvej 84  |  DK-8700 Horsens  |  Tlf. 20 46 56 80  |  24 22 36 08  |  www.dentsply.de

59002_TB1007_Samfund.indd   808 22/08/07   7:45:37



809TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  10

59002_TB1007_Samfund.indd   809 22/08/07   7:45:37



810 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  10

Som medlem af DTF kan du til hver en tid få kigget din kontrakt igennem 

af en af sekretariatets juridiske medarbejdere. 

Forhold i din ansættelse kan have ændret sig siden kontrakten blev ud-

formet – fx arbejdstider, betalingsaftaler eller betaling af efteruddannelse. 

Der kan også være kommet ny lovgivning som det kan være hensigtsmæs-

sigt at forholde sig til i ansættelseskontrakten og evt. præcisere, fx i forbin-

delse med arbejdsopgaver o.l. 

Under alle omstændigheder kan det være en god idé at lade DTF give 

din ansættelseskontrakt et »servicetjek«.

Kontakt DTF på tlf. 10 25 77 11.

Ingen æts og skyl = ingen våd/tør problematik.

Bedst ratede selvætsende bonding i Dental 
Advisor1.

20 kliniske studier dokumenterer Xeno® III, 
herunder Jan van Dijken, Umeå2.

Mere end 41 millioner applikationer 
worldwide.

Leveresi flaske og unit dose.

DENTSPLY DETREY  |  Hovmarksvej 84  |  DK-8700 Horsens  |  Tlf. 20 46 56 80  |  24 22 36 08  |  www.dentsply.de

1) The Dental Advisor, October 2003;20;8:3, October 2006;23;8:24.
2) Two year evaluation of a self-etching primer in Class V lesions, JWV van Dijken et al., abstract 0517 presented at IADR, Dublin, 2006.

Selv-ætsende bonding – i et step
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København:
Rastow Dental ApS
Nørgaardsvej 26, Postboks 170,  
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 16 00

Odense:
AR Dental A/S
Allegade 47, Postboks 129,
5100 Odense C
Tlf. 66 19 31 61 

Esbjerg:
Esbjerg Dentallaboratorium ApS
Danmarksgade 31, Postboks 518, 
6701 Esbjerg
Tlf. 75 12 36 88 

Århus:
Kim Bay Dentallaboratorium A/S
Fredens Torv 7, Postboks 347, 
8000 Århus C
Tlf. 86 13 19 60 

Aalborg:
HC Dental ApS
Jernbanegade 21, Postboks  1430, 
9000 Aalborg
Tlf. 98 16 77 55 

De 5 selvstændige dentallaboratorier i netværket Protic® er dermed de 
første dentallaboratorier i Danmark, som får certifi ceret deres kvalitets-
ledelse efter ISO 9001 standard.

Løbende eksterne og interne auditeringer sikrer vore tandlægekunder: 

 rmaer
ISO 9001 produktdokumentation til tandlægens egen kvalitets-
dokumentation

I forvejen samarbejder alle laboratorier i netværket Protic® om uddan-
nelse og kursusvirksomhed. 
En samlet stab på 80 medarbejdere er et godt grundlag for at sikre et 
højt niveau både på interne kurser og på arrangementer for laboratorier-
nes kunder.

Vi glæder os til at demonstrere for både nye og gamle tandlægekunder, 
hvordan ISO 9001 er med til at fastholde en ensartet høj kvalitet, skabe 
baggrund for udvikling af løbende forbedringer og totalt set give vore 
kunder den bedste service.

Kontakt dit nærmeste Protic® dentallaboratorium for at få mere at vide 
om, hvordan vi bedst kan servicere dig og din klinik.

Det er ingen hemmelighed, at Protic© dentallaboratorierne
leverer kvalitetsarbejde. Nu har vi også fået papir på det:

Protic©

er blevet ISO 9001 certifi ceret 
i overensstemmelse med kravene
i DS/EN ISO 9001:2000 
inden for gyldighedsområde:
Dentallaboratorietandteknik

www.protic.dk
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Uret viser lidt i ti om formiddagen, og 

det er allerede varmt på træbroen i 

Charlottenlund Søbad. Solen reflekteres 

i Øresund i tusindvis af tindrende prik-

ker, og mågeskrig blander sig med be-

gejstrede børnestemmer og lyden af bøl-

geskvulp. Ah … endelig sommer!

Christine har som så mange gange før 

fundet vejen til badeanstalten lidt uden 

for København helt fra morgenstunden, 

og hun har cykelkurven pakket med 

vattæppe, hovedpude, frugt og en god 

krimi.

– Det er skønt at have sommerferie 

efter en hård eksamensperiode, men nu 

har jeg snart holdt fri i to mdr., og det er 

altså lidt for lang tid for mig. Jeg skal 

have noget at rive i, og nu kribler det i 

mig for at komme i gang, siger hun.

Og i gang skal hun – om præcis en uge. 

Christine har fået job i den kommunale 

tandpleje i Gentofte. Det faldt på plads 

umiddelbart efter hendes sidste eksamen. 

Kommunen havde opslået to deltidsvika-

riater. Dem søgte hun – og fik dem begge. 

– Det betyder at jeg skal arbejde 32 

timer om ugen. Det passer mig rigtig fint 

at starte stille og roligt ud. Det skal nok 

blive rigeligt hårdt her i begyndelsen. 

Jeg skal være tandlæge i mange år, så jeg 

skal nok få prøvet det jeg skal.

Christine synes det er herligt at skulle 

starte sit tandlægeliv i Gentofte fordi det 

er hendes barndoms lokalområde. Her 

kender hun børnenes skoler og fritids-

klubber og flere lærere og forældre på de 

to skoler hvor hun skal arbejde.

kribler i mig 

Maj 07 Juni 07 August 07
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– Ja, og det er faktisk lidt sjovt, for 

min gamle tandlæge bliver én af mi-

ne nye kolleger, fortæller hun.

En anden ting som hun har lagt vægt 

på, er at der er tale om to store kli-

nikker. Hun får med andre ord mas-

ser af kolleger at sparre med. Og det 

er vigtigt når man er helt ny, synes 

hun. Et andet plus er at klinikkerne 

er helt nyistandsatte.

– Jeg glæder mig meget til at arbej-

de på nye klinikker hvor alt ustryret 

er i orden. Jeg er jo vant til Panum 

hvor tingene er lidt forældede. Jeg har 

siddet i den samme stol som min mor 

gjorde, da hun var studerende Tand-

lægeskolen for 25 år siden, griner 

Christine. 

Mest af alt ser hun dog frem til at 

arbejde med børnene ... og hun fryg-

ter hverken ulykkelige unger i stolen 

eller deres forældre.

– Langt de fleste børn er jo glade 

når de kommer til tandlægen. Og de 

få der ikke er det, skal jeg nok klare. 

Jeg tror det er vigtigt at man ikke 

taler ned til børn. Man kan jo sagtens 

føre en ordentlig samtale også med 

ret små børn, mener Christine.

På spørgsmålet om om der er noget 

hun er nervøs for, må hun tænke sig 

lidt om.

– Egentlig glæder jeg mig bare. 

Men hvis jeg skal sige noget, er jeg 

nok mest nervøs for om jeg kan leve 

op til mine egne og mine kollegers 

forventninger. Jeg stiller ret høje krav 

til mig selv. Og så er der en del gar-

vede tandlæger der har arbejdet med 

børn i mange år, og i forhold til dem 

er jeg jo ret grøn, siger hun.

I nogle dage endnu kan hun dog 

nøjes med at bekymre sig om om det 

også bliver badevejr i morgen. Og så 

skal der læses lidt op på pædodonti-

en, har hun besluttet. 

– Jeg vil jo gerne være ordentligt 

forberedt.

- Jeg er nok mest 
nervøs for om jeg kan 
leve op til mine egne 
og mine kollegers 
forventninger
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Chefkonsulent Peter Trudslev byder 

velkommen

Seniorforsker Anders Bjerre giver sit 

bud på hvor sundhedssektoren er på 

vej hen.

Lektor Mickael Bech sætter fokus på 

ændret patientadfærd, bl.a. i lyset af 

tandlægebranchens udvikling. Hvad 

vil kædedannelser betyde for 

patienternes adfærd? Og hvordan 

oplever patienterne det når 

tandplejerne overtager tandlægens 

arbejde? Disse og andre spørgsmål 

vil Mickael Bech diskutere i sit 

oplæg.

Kommunikationsrådgiver Henrik 

Byager kommer med et bud på 

hvordan tandlægebranchen opfattes 

med samfundets øjne.

Fra privathospitalet Hamlet kommer 

adm. direktør Vinni Breuning og 

fortæller om hvordan etikken og 

fagligheden kan håndteres når 

andres sygdom bliver forretning.

Per Larsen vil afslutte konferencen 

med bl.a. at fortælle om hvordan 

man kan holde fast i sin etik og 

faglighed, når man skal navigere 

mellem politiske ønsker, faglige 

hensyn, begrænset økonomi - og 

samtidig skal kunne forklare 

hvorfor man gør som man gør.

I slutningen af september er der sæd-

vanen tro Dental Fair i Vejle, og i år 

får man for første gang mulighed for 

at supplere messebesøget med en 

erhvervskonference som DTF har 

arrangeret i samarbejde med Nord 

Fair A/S, der står bag messen. Konfe-

rencen afholdes fredag den 28. sep-

tember 2007, som er messens anden 

og sidste dag.

På konferencen optræder fem for-

skellige foredragsholdere, der hver 

især vil behandle forskellige pro-

blemstillinger der på hver sin måde 

kredser om emnerne etik, faglighed 

og økonomi inden for tandlægefaget.

Det er muligt at shoppe i program-

met.

Man kan melde sig til på www.nord-

fair.dk. Tilmelding per post kan ske 

på det af Nord Fair fremsendte til-

meldingskort. Tilmelding efter den 

25. september skal ske via hjemmesi-

den – og betaling skal ske i Vejle ved 

afhentning af billetterne. Medbring 

venligst print af din nettilmelding.

Prisen er 1.145,- kr. ekskl. moms. 

hvis du forventer 
imponerende & præcis

design, fremstillet 
af udsøgte råvarer, 
til glæde for dig 

og dine patienter!

Elysee Dental
din ideelle partner,

Kontakt os på tlf. 73 404 404
og lad os sammen planlægge

din start hos os.
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Høj præstation = Styrke x udholdenhed

Du behøver ikke længere gå på kompromis. Xeno V er en 
selvætsende bonding der ikke skal blandes (1 flaske, 1 trin).

Xeno V har 30 min. arbejdstid fra dappensglas og er stabil 
ved rumtemperatur – pålidelig til sidste dråbe! For better dentistry

Enkomponent selvætsende dental adhæsiv

DENTSPLY  DETREY  |  Hovmarksvej 84  |  DK-8700 Horsens

Vest for Storebælt: Tlf. 20 46 56 80  |  Øst for Storebælt: Tlf. 24 22 36 08  |  www.dentsply.de
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DTF Forlag har netop igangsat en 

kampagne med særtilbud på »Bogen 

om mælketænder«. Baggrunden for 

kampagnen er at det har vist sig at 

overraskende mange tandlæger ikke 

kender bogen. DTF Forlag prøver 

derfor med et tilbud om rabat at øge 

udbredelsen af bogen.

Særtilbuddet indebærer at man får 

30% rabat ved køb af 100 eksemplarer 

af »Bogen om mælketænder«. Nor-

malprisen er 10 kr. per eksemplar. Nu 

kan man købe 100 eksemplarer for 

700 kr.

»Bogen om mælketænder« indehol-

der ifølge DTF Forlags kampagnema-

teriale nyttig information til forældre 

om det primære tandsæt – lige fra de 

første tænder er ved at bryde frem, til 

6-års-tænderne melder deres an-

komst. Og der er mange gode råd til 

hvordan man som far eller mor kan 

give sit barn gode tandplejevaner fra 

start. 

Bogen henvender sig ikke kun til 

de voksne. De mange illustrationer og 

små tandhistorier gør bogen oplagt 

for forældre at læse sammen med 

deres børn, der 

også har mulighed for selv at farve-

lægge nogle af billederne.

Bestilling kan ske online på www.

dtfnet.dk (under DTF Forlag) eller 

ved henvendelse til Jakob Carøe Jen-

sen, Dansk Tandlægeforening, tlf. 

70 25 77 11, jj@dtf-dk.dk 

Red.
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Du kan også læse mere om Sensodynes produkter på www.sensodyne.dk

Har du spørgsmål, eller vil du bestille gratis vareprøver, så skriv til dental.dk@gsk.com

SENSODYNE VIRKER PÅ 9 
UD AF 10 MED FØLSOMME 
TANDHALSE*

Mange af dine patienter lider af isninger i tænderne. Oplys disse patienter om, at der er 
hjælp at hente med Sensodyne. Sensodyne tandpasta indeholder den aktive ingrediens 
kaliumnitrat eller kaliumklorid, hvis positive effekt mod isninger i tænderne er doku-
menteret i flere kliniske studier. Sensodyne hjælper efter bare 2 uger – og efter 4 uger 
siger hele 92%, at deres isninger er mindsket betydeligt.*

Sensodyne har 5 tandpasta varianter. Sensodyne Fluor indeholder kaliumnitrat som modvirker isninger i tænderne, 
1350 ppm natriumfluorid for effektiv beskyttelse mod karies og har en frisk smag af pebermynte.

deres børn der
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Populær
videnskab

List-06-01-04

Listerine indeholder thymol, eukalyptol, 
metylsalicylat og menthol. Æteriske olier, 
som ved daglig brug hjælper med at 
reducere eksisterede plak og hæmme 
dannelsen af ny plakbelægning. Denne 
egenskab er veldokumenteret i kliniske 
studier og mere end 20 publicerede, 
videnskabelige artikler1.

Reference: 1. Essential oils in oral health management; a review. J Clin Periodontol 2003; 30 Suppl 5 ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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Martin Karpf overtager Troels 

Holgersens klinik på adressen 

Tåsingegade 2, st. tv., 

2100 København Ø 

pr. 1. september 2007.

Lisbeth Lomholt og Morten Vind 

indgår klinikfællesskab på adresser-

ne Rådhuspassagen 11, 7100 Vejle og 

Bredballe Center 21, 7120 Vejle Ø 

pr. 1. september 2007.

Eline Øland Andreasen hos Peter 

Bisgaard, 7752 Snedsted.

Karina Gjørup og Rubi Frahm hos 

Jette Søndergaard og Jette Nykjær, 

9600 Aars.

Maria Gade Strandgaard overtager 

Gertrud Hven og Finn Jensens klinik 

på adressen Falkoner Allé 46, 1. th., 

2000 Frederiksberg pr. 1. september 

2007.

Dorthe Vesterby Borum, Allerød, 

3. september.

Rene Færch, København Ø, 

17. september.

Mette Kolding, Frederiksberg, 

18. september.

Anne Rikke F. Sørensen, Gram, 

27. september.

Sharry Alexander Bonab, Hårby, 

6. september.

Lene Riis, Svendborg, 11. september.

Henrietta Caroline Sharma, 

Hørsholm, 15. september.

Torunn Dalsgard, København K, 

25. september.

Ulla Hjortdal, Nørre-Nebel, 

10. september.

Jette Meilstrup Schlütter, Århus N, 

14. september.

Susanne Juul Nielsen, Aalborg, 

16. september.

Linda Andsager, Åbyhøj, 

17. september.

Preben Ulrik Wachmann, Nærum, 

20. september.

Lene Petri Petersen, Klarup, 

24. september.

Anne Stentebjerg Jensen, Odense V, 

30. september.

Justinus Eliassen, Færøerne, 

3. september.

Jannik Marvits, Valby, 12. september.

Jens Nyborg, Århus C, 13. september.

Mikael Wulff Grabowski, Silkeborg, 

17. september.

Tetric EvoCeram

&
Tetric EvoFlow

Nano-optimeret modellerbar 
keramisk materiale

Formstabil
- let at modellere

Høj røntgenkontrast 
- dobbelt så høj som emaljens

Lav lysfølsomhed
- giver mere tid til modellering

www.ivoclarvivadent.com
Sales representative Danmark

Tina Hedegaard Jensen 
tlf.: 21 70 18 36

e-mail: info@ivoclarvivadent.se

Nano-optimeret flydende 
komposit

   
Det idelle komplement til 
Tetric EvoCeram
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Mogens Thisted, Odense C, 

20. september.

Vibeke Selchau Poulsen, Korsør, 

24. september.

Anders Egemar, Jerslev Sjælland, 

24. september.

Elsebeth Lüthje Karstoft, Frankrig, 

25. september.

Erik Keith Hansen, Hillerød, 

9. september.

Bent Keith Hansen, Hillerød, 

9. september.

Arne Vædele Madsen, Hellerup, 

25. september.

Karen Rosendahl, Martofte, 

27. september.

Addy Sparre Andersson, Spanien, 

20. september.

Esther Thorsen, Frederiksberg C, 

17. september.

Niels Erik Voetmann, Saltum, 

22. september.

Esther Riisgård, Roslev, 12. september.

Søren E. Sørensen, USA, 27. september.

Poul Børge Wang, født 1917, 

kandidateksamen 1940.

Aage Svaneborg, født 1922, 

kandidateksamen 1946.

Svend Erik Østergaard, født 1926, 

kandidateksamen 1956.

Irma Bøg Andersen, født 1929, 

kandidateksamen 1955.

Bent Rasmussen, født 1941, 

kandidateksamen 1968.

Lise-Lotte Christensen, født 1955, 

kandidateksamen 1979.

Ved en fejl er følgende tre 

nyuddannede tandlæger fra 

København 2007 ikke blevet 

nævnt i Tandlægebladet nr. 9: 

Asmar Housam Alazawi, 

Camilla Hill Christiansen og 

Mille Kjær.

Tandlægebladet beklager fejlen.

1399
1999
2199
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G-CEM er en dualhærdende selvbondende resinbaseret 
universalcement i kapsler. Materialet er designet til adhæsiv 

cementering af helkeramiske, MK, og kompositbaserede 
restaurationer. Med CAD-CAM og alle de andre metalfrie 

erstatninger i tankerne, er G-CEM udviklet med henblik på at 
kombinere forbedret håndtering ved selvbonding, sammenlignet 

med konventionelle cementer. Meget gode mekaniske egenskaber, 
adhæsion og overlegen æstetik får man med i købet.

Et
enkelt

trin til

stærkere 
binding:

G-CEM fra GC.

GC EUROPE N.V.
Head Offi ce
Tel. +32.16.39.80.50
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC NORDIC AB
Danish Branch
Tel. +45 44 53 53 82
info@denmark.gceurope.com
www.denmark.gceurope.com
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Dato: 1.9.2007

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg   

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 4.9.2007

Sted: København, kl. 15-20

Arrangør: Nobel Biocare Denmark 

Info: www.nobelbiocare.com

Dato: 5.9.2007

Arrangør: Dansk Tandlægeforening 

og Afdeling for Tandsygdomslære 

og Endodonti, Tandlægeskolen 

i København 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 5.9.2007 

Sted: København, kl. 15-18

Arrangør: Nobel Biocare Denmark 

Info: www.nobelbiocare.com

Dato: 6.-7.9.2007 

Sted: Herning, kl. 14-18

Arrangør: Nobel Biocare Denmark 

Info: www.nobelbiocare.com

Dato: 7.9.2007, kl. 10-19 og 

8.9.2007, kl. 9-15

Sted: Trinity Hotel & Konference-

center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk

Dato: 7.9.2007, kl. 10.00 og 

8.9.2007, kl. 13.00

Sted: Trinity Hotel & Konference-

center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 8.9.2007

Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg  

Arrangør: Nordjysk Tandlæge-

forening

Dato: 10.9.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 10.9.2007 

Sted: Århus, kl. 13-18

Arrangør: Nobel Biocare Denmark 

Info: www.nobelbiocare.com

Ildvedvej 36 . 7300 Jelling
Tlf.: 7572 1540 . www.easy-laser.dk

Laserkonsulent: 2812 6104

Kraftig håndholdt Low Level Laser 
på 500 mW/808 nm.

Ring og få et godt 

lasertilbud

Har du en brugt laser 

giver vi også et godt 

byttetilbud!

Smerter

Sårheling

Akupunktur
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Dato: 12.9.2007 (aften)

Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved

Arr.: Teamovation

Info: www.teamovation.dk 

tlf.: +45 30 20 44 48, Bøje Moustgaard

1. Selvindsigt, selvudvikling og 

gruppedynamik

Dato: 12.-14.9. og 5.-6.10.2007

Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved

Arr.: Teamovation

Info: www.teamovation.dk 

tlf.: +45 30 20 44 48, Bøje Moustgaard

Dato: 13.9.2007

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 18.9.2007

Sted: København, kl. 15-20

Arrangør: Nobel Biocare Denmark 

Info: www.nobelbiocare.com

Dato: 19.9.2007 

Sted: Tinglev, kl. 15-18

Arrangør: Nobel Biocare Denmark 

Info: www.nobelbiocare.com

Dato: 21.9.2007 kl. 9-20 og 

22.9.2007 kl. 9-17

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 

7190 Billund 

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

Dato: 21.-23.9.2007

Sted: Hotel Marriott, Wien, Østrig.

Arrangør: European Society of 

Cosmetic Dentistry (Tidl. ESED)

Info:  www.escdonline.eu

Henv. Allan Chor tlf. 98 91 14 40 

e-mail: allanc@tandl.dk

Dato: 18.9.2007

Sted:  Herning, kl. 15-20

Arrangør: Nobel Biocare Denmark 

Info: www.nobelbiocare.com

Dato: 27.-28.9.2007

Sted: Vejle

Arrangør: Nord-Fair A/S

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk

Dato: 28.9.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg   

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 28.-29.9.2007

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg   

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

PTL Oversea - Oversea Labs Denmark
Boks 277 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 31 20

Bryd vanen!
MK kroner

kr 700,-
Forsendelser hver dag

Du ved det oftest ikke selv! 
Dårlig ånde?

Op imod 70% af alle voksne personer har af og til
dårlig ånde.

Hali-Z fjerner hurtigt årsagen til dårlig ånde og giver
frisk smag i munden.

Virkningen varer i op til 6 timer.

Fjerner også hvidløgslugt.
Eneste kosttilskud som modvirker dårlig ånde, der
har dokumenteret virkning.
Lille pakning som du kan have med
i lommen eller tasken.

Hali-Z® fås på apoteket og hos Matas.
Kr. 56,- for 50 sugetabletter 
i lommepakning.

fl
ad
sa
ag
ra
fi
sk
.d
k

Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1 · 4780 Stege · Tlf. 55 81 16 10 · www.jemopharm.dk
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Dato: 10.-12.10.2007

Sted: The National House, 

Vinohrady, Prague

Arrangør: Czech Dental Chamber

Info: www.dent.cz

Dato: 26.10.2007

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 26.10.2007 kl. 10-19 og 27.10.2007 

kl. 9-15

Sted: Comwell Sorø Storkro,

Abildvej 100, 4180 Sorø

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

Dato: 30.10.2007 

Sted: København, kl. 14-18

Arrangør: Nobel Biocare Denmark 

Info: www.nobelbiocare.com

Dato: 31.10.2007 

Sted: Herning, kl. 13-17

Arrangør: Nobel Biocare Denmark 

Info: www.nobelbiocare.com

Dato: 2.-3.11.2007

Sted: Aalborg

Arrangør: DTF Efteruddannelse

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk 

Dato: 9.-10.11.2007 

Bemærk datoen er ændret i forhold til 

tidligere.

Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle.

Info: www.dsoi.dk 

Dato: 9.11.2007 kl. 9-18 og 

10.11.2007 kl. 9-16

Sted: Comwell Sorø Storkro, 

Abildvej 100, 4180 Sorø

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

2. Ledelse, organisation, uddelegering 

og opfølgning

Dato: 13.-14.11.2007 og 27.-28.11.2007

Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved

Arrangør.: Teamovation

Info: www.teamovation.dk 

Tlf.: +45 30 20 44 48, Bøje Moustgaard

Dato: 14.11.2007 

Sted: Herning kl. 9-17

Arrangør: Nobel Biocare Denmark 

Info: www.nobelbiocare.com

Dato: 16.11.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 

Selskab 

Info: www.akupunktur-ddas.dk eller 

www.dsea.dk 

Dato: 17.11.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 

Selskab 

Info: www.akupunktur-ddas.dk eller 

www.dsea.dk 

Forkortet produktinformation for 
Champix® (vareniclintartrat)

Filmovertrukne tabletter, 0,5 mg og 1 mg

Indikationer: Rygeophør hos voksne.
Dosering*: Behandlingen startes efter følgende 
skema: Dag 1 – 3: 0,5 mg 1 gang dagligt. Dag 4 
– 7: 0,5 mg 2 gange dagligt. Dag 8 – resten af be-
handlingen: 1 mg 2 gange dagligt. Den samlede 
behandlingsperiode er 12 uger. 
Nedsat nyrefunktion: Mild til moderat nedsat ny-
refunktion: Dosisjustering ikke nødvendig. Svært 
nedsat nyre-funktion: 1 mg 1 gang dagligt efter 3 
dages dosistitrering (0,5 mg 1 gang dagligt).
Nedsat leverfunktion: Dosisjustering ikke nød-
vendig. Ældre: Dosisjustering ikke nødvendig. 
Børn: Anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 
Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for 
det aktive stof eller over for et eller fl ere af 
hjælpestofferne. 
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr. 

brugen*: Dosisjustering kan være nødvendig hos 
patienter, der samtidig anvender theophyllin, 
warfarin og insulin. Der bør udvises forsigtighed 
ved behandling af patienter med psykiatriske 
lidelser (f.eks. depression), da rygeophør kan 
resultere i en forværring af lidelsen. Der er ingen 
klinisk erfaring med behandling af patienter med 
epilepsi med Champix. Lægen bør informere pa-
tienten om, at man kan opleve irritabilitet, ryge-
trang, depression og/eller søvnløshed efter endt 
behandling og lægen bør overveje nødvendighe-
den af aftrapning. 
Interaktioner*: Der er ikke set lægemiddelinter-
aktioner af klinisk betydning. 
Graviditet og amning*: Champix bør ikke an-
vendes under graviditet.
Det vides ikke om vareniclin udskilles i moder-
mælk hos mennesker. Beslutningen om hvorvidt 
amning skal fortsættes/standses eller hvorvidt 
behandling med Champix skal fortsættes/stand-
ses bør tage højde for fordele for barnet ved am-
ning sammenlignet med rygeophør for moderen. 
Trafi kfarlighed: Champix kan i mindre eller 
moderat grad påvirke evnen til at føre bil eller 
betjene maskiner, da der kan forekomme svim-
melhed eller søvnighed under behandlingen. 
Bivirkninger*: Rygeophør er, hvad enten det 
gennemføres med eller uden behandling, for-
bundet med forskellige symptomer, f.eks. dys-
fori og nedsat sindstilstand, søvnløshed, irrita-
bilitet, frustration, angst, koncentrationsbesvær, 
rastløshed, nedsat hjerterytme, øget appetit og 
vægtøgning. I de kliniske forsøg er der ikke 
skelnet mellem hvorvidt bivirkningerne var for-
bundet med nikotinophør eller den anvendte 
forsøgsmedicin. Kliniske forsøg omfatter om-
kring 4.000 patienter, der blev behandlet med 
Champix i op til 1 år. Bivirkningerne var milde 
til moderate og forekom typisk inden for den 
første uge af behandlingen. Meget almindelige 
bivirkninger 10%): Kvalme, hovedpine, drøm-
meforstyrrelser, søvnløshed. Almindelige 
bivirkninger ( 1% og 10%): Øget appetit, 
søvnighed, svimmelhed, smagsforstyrrelser, 
opkastning, forstoppelse, diarré, udspilet abdo-
men, maveubehag, dyspepsi, fl atulens, mund-
tørhed, træthed. Der kan desuden i usædvanli-
ge tilfælde ( 0,1% og 1%) forekomme 
atriefl imren og brystsmerter. Der er efter mar-
kedsføring rapporteret om myokardieinfarkt 
hos patienter, der anvendte vareniclin. 
Overdosering: Understøttende behandling efter 
behov. 
Priser og pakninger ekskl. recepturgebyr (AUP) 

pr. 2. juli 2007: Vnr. 057978, Filmovertrukne tab-
letter 0,5 mg og 1 mg, 11 + 14 stk. (blister), Kr. 
351,95. Vnr. 057987, Filmovertrukne tabletter 1 
mg, 28 stk. (blister), kr. 393,20. Vnr. 057996, 
Filmovertrukne tabletter 1 mg, 56 stk. (blister), 
kr. 776,40. Dagsaktuelle priser kan fi ndes på 
www.medicinpriser.dk.  
Udlevering: B. 
Tilskud: Nej. 
De med * mærkede afsnit, er omskrevet og/
eller forkortet i forhold til det af Lægemiddel-
styrelsen/EMEA godkendte produktresumé da-
teret den 26. april 2007. Produktresuméet kan 
vederlagsfrit rekvireres hos Pfi zer ApS, Lautrup-
vang 8, 2750 Ballerup, tlf. 44 20 11 00. (API_
Champix_26Apr2007)
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Dato: 16.-19.11.2007

Sted: Hong Kong, SAR China 

Arrangør: Faculty of Dentistry,

Hong Kong University

Info: www.dent25.hku.hk/congress

Dato: 23.11.2007 kl. 10-19 og 

24.11.2007 kl. 9-15

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 

Billund

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 23.-24.11.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 30.11.2007 kl. 10-19 og 

1.12.2007 kl. 9-15

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 

7190 Billund

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 1.12.2007

Sted: København

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 7.12.2007 kl. 10-19 og 

8.12.2007 kl. 9-15

Sted: Trinity Hotel & Konference-

center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 10.-12.4.2008

Sted. Bella Center, København 

Arrangør: DTF Efteruddannelse

Yderligere oplysninger kan indhentes 

hos Tina Andersen, Tandlægebladet, tlf. 
33 48 77 33, ta@dtf-dk.dk 

Sølv og Guld Wash Materialer

Overlegne flydeegenskaber
– Affinis Precious A silikone
har en kontaktvinkel på kun
10 grader

Thermo – reaktiv afbinding,
hvilket giver en variabel
arbejdstid(5-60 sekunder)

færre præparationer
– jo mindre afbindingstid.

Fremragende læsbarhed 
af kanterne

3D EFFEKT i sølv og guld
korrekturfarver.

Light Body Regular Body

Lone Astrup 

Coltène Whaledent AG

Territory Manager Denmark

T: +45 2173 3752 

astrup@coltenewhaledent.dk
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36

Pris: kr. 27,00 pr. mm + moms pr. gang. Annoncer tegnes 

for 15 numre (1 år ad gangen). Der faktureres for et halvt 

år ad gangen den 1. april og 1. oktober.

DTF påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der an-

noncerer under kollegiale henvisninger, besidder de for-

nødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt 

medlemmer af DTF.

Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf.: 33 12 24 21/fax: 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidrekonstruktion.
Cerec3, Implantologi, Invisalign, 
knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi, 
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Børnetandpleje.
Jan F. Thomsen
Peter Lindkvist
Poul Cappelørn
Anne Lauridsen
Birgitte Høgh
Solrun Joensen
Hanne Lindkvist
Jørgen Buchgreitz
Lars Bo Petersen

Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34 Fax 33 15 16 34
Bidfunktion, Implantologi,
Kirurgi, Narkose, Protetik
Æstetik, Eget Laboratorium
Henning Graversen, speciallæge
Jacob Kenrad
Jens Lætgaard
John Orloff

PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 76 86, 48 26 07 68
Kirurgiafd. 48 24 14 29
E-mail:psh@psh-tand.dk
Bidfunktion, Blegning
Børnetandpleje, Implantologi
Keramik, Kirurgi
Laserbehandling m. Nd; YAG
Diode, Er:YAG, KTP
Mulighed for narkose
Oral Medicin
Panoramarøntgen
Parodontalbehandling
Protetik, Rodbehandling
Marc Onuoha, tdl.
Bo Gravesen cand.odont.
Bjarne Frese, lic.odont.
Peter Steen Hansen, tdl.
www.PSH-tand.dk

Erling Nørgaard
Tandlægerne i Viby Centret
Viby Centret 20 A
8260 Viby J
Tlf. 86 14 63 11
www.bidskinne.dk

Karin Fejerskov
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 22 21

Lene Baad-Hansen, PhD
c/o Tandlæge Lillian Marcussen
Søndergade 70
8000 Århus C, tlf. 86 12 67 30
www.tandmarcussen.dk
Bidfunktion og ansigtssmerter

Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Diagnostik og behandling af 
funktionelle lidelser i tygge-
apparatet

Steen Rosby
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 15 45
Behandling af funktionelle
lidelser i tyggeorganet

Anders Vilmann, ph.d.
Københavns Orofaciale Smerte 
Center, Rådhusvej 5, 2.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 51 41

Hans Jacobsen
Midtbyens Tandplejecenter
Jernbanevej 6
4270 Høng
Tlf. 29 43 91 49

Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37

Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

Lone Tangø
Anne Gro Holst Hansen
Kronprinsessegade 46D
1306 København K
Tlf. 33 16 01 01

PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 07 68
www.psh-tand.dk

Panorama og Tomografi
Forum tandlæge- 
& implantatcenter
H. C. Ørstedsvej 50C, st., 1879 F.
mail: mail@Forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implan-
tater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

Tandlægeskolen
Afd. for Radiologi
Panorama-, kranie-, kæbeleds-
optagelser samt tomografi.
(Spec. implantatbehandling).
Henvisningsblanket hentes på
www.odont.ku.dk/C/radiologi og 
faxes eller sendes til afdelingen
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 69 05 Fax 35 32 67 73

A J & I Johansen, Odense
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Replace
info@tandlaegerneodense.dk
66 11 03 55 – 40 63 29 74
www.tandlaegerneodense.dk

Centrum Tandlægerne Odense
B&N Pade. Tlf. 66 126 226
Implantater, protetik, kirurgi.
www.kosmetisktandpleje.com

Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Narkose – www.denteam.dk

Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.fynsimplantatcenter.dk
team@clinics.dk

Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk

Implantatklinikken —
Nørre Aaby
John Carstens
Svinget 1
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 10 41. Fax 64 42 10 91
implantatklinikken.nr.aaby@
email.dk
Implantatkirurgi & Protetik
Brånemark System®

Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning

Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo

Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov

Michael Decker

Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk
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Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/ tandlægerne Johannes Fibæk 
& Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard

Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
www.tandborg.dk

Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk

Århus Rosensgade
Alle implantatsystemer.
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl.
Protetik: Anne-Marie Bojer

Michael Kristensen
Rosensgade 14, 8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
www.rosentand.dk

Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Periimplantatitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk

Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev
Tlf. 98 82 32 54/Fax 98 82 45 54
www.groenne-tand.dk
Implantatkirurgi og -protetik

Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose

Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79

Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-i-
aarhus.dk

Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Bodil Diernæs
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark og Replace
Kirurgi og protetik

Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Brånemark, Replace og Astra 
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen

Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik

Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik

Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Implantatkirurgi og protetik

Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49

Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
www.sundhedshuset.dk

Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.dk

Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11

Søren Nitschke
Tandlægerne v. Slotssøen
Fredericiagade 13
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat, kirurgi og protetik

Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk

Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk

Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Kirurgi: Astra, ITI, Nobel
Protetik v. Morten Vind,
Frederik Lemche
E-mail:
mail@tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

Vejle
Kirurgi: jyttebuhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og 
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info 
alex@tandlaege.info

Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71

Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik

Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent

Henrik Sørensen 
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m. 
planlægning/aftryksstagning til 
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel)

Implantat kirurgi og protetik
Vi hjælper gerne og kollegialt 
i alle faser af behandlingen, fra 
planlægning til endelig afleve-
ring.
Tove Thrane og Peter Gade, 
Forum tandlæge- 
& implantatcenter. 
H.C. Ørstedsvej 50 C, st., 1879 F
mail: mail@forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22, Fri P
www.forumtand.dk

Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03

Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik
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Kibo Gruppen
Implantat behandling og endo-
skopstøttet kirurgi. Du er vel-
kommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen

Ole Flindt
Tom Olsen

Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35

Klaus Gotfredsen
Lægehusets Tand- og implan-
tatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk

Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Protetik: Jan Bjerg Andersen

Göran Urde
Kirurgi: Poul Kirketerp

Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra

Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik

Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
 Hovedvejen 158
 2600 Glostrup
 Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
 Smedelundsgade 18, 1.
 4300 Holbæk
 Tlf. 59 44 28 11

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implan-
tater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik

Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekon-
struktion inkl. sinusløft.

Storstrøms
Implantat Center
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70/Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi implantatbeh.

Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater

Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Straumann implantater

Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh.
Fast og aft. protetik

Implantat kirurgi hos dig.
Alt udstyr kan medbringes
Tove Thrane og Peter Gade
Forum tandlæge- 
& implantatcenter.
mail: mail@forumtand.dk
tlf. 38 34 42 22
www.forumtand.dk

Poul Lester
Specialtandlæge
Svendborgvej 4
4000 Roskilde
Tlf. og fax 46 36 43 50
Mobil 30 53 80 14
E-mail lester@post.tele.dk
Behandling på din klinik

Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
TMT-kir. og Implant.beh.

Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk

Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94

Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og 
protetisk rekonstruktion

Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk

Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og 
Implantatbehandling.

Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtand-
læge Thomas Jensen

Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knog-
leopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44

Lars Nybroe
Specialtandlæge
Thomas Guldborg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05

Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater

Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling

Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99

Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose

Poul Therkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og im-
plantater, mulighed for narkose

Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 10 90 
www.tandlaege.info

Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Oral kirurgi og implantatbeh.
E-mail:
mail@tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60

Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi

Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitals-
odontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69

Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
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Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48

Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti

Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mund-
og kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Poul Kirketerp
Morgan Olsson

Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater

Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50
Kirurgi, implantater samt nar-
kosebeh.

Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
 Hovedvejen 158
 2600 Glostrup
 Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
 Smedelundsgade 18, 1.
 4300 Holbæk
 Tlf. 59 44 28 11

Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implan-
tater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantat-
behandling

Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05

Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86
Fax 33 14 11 30

Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74

Faaborgklinikkerne
og Fyns Implantatcenter
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.Faaborgklinikkerne.dk
team@clinics.dk

Århus, Borgporten
Guldborg & Kreiberg
www.tandborg.dk

Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behand-
ling i narkose. Alm. tandbe-
handling, kirurgi og implantat-
behandling

Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58
eller 75 52 16 16

Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06

Randi Abrahamsen
Centervej 4 A
8963 Auning
Tlf. 86 48 10 61
info@frisksmil.dk

Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48

Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen

Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19

Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne

Mogens Majland
c/o Lægehusets Tand-
og implantatklinik
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63 
www.jland.dk

Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk

Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00

Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk

Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88 Fax 45 88 91 69
www.svanetand.dk

Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67
www.carlsrotand.dk

Tandlægerne
Tranberg & Lefolii
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

Oral Patologisk Laboratorium
F. Prætorius — J. Reibel
Blegdamsvej 3c
2200 København N
Tlf. 21 46 16 42
Væv modtages til histologisk 
diagnostik. Præparatglas m.m. 
tilsendes på forlangende

Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00 Fax 64 76 14 07
klinikken@tandlaegerne-
boegild.dk
www.tandlaegerne-boegild.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Specialtandlægerne
Fisketorvet ApS
Fisketorvet 4-6, 7.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 33 14
www.tandregulering-odense.dk

Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti
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Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti

Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti

Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti

Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti

Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti

Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti

Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti

May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00 Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti

Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti

Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti

Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50/40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti

Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44 Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti

Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41

Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46

Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23 Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.

Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
33 14 03 01/33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com

Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12 Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk

Karin Binner Becktor
Specialtandlæge i ortodonti
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti

Lone Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28

Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk

Søren Haldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45
keepsmiling@tandlaege.dk
www.tandregulering.dk

Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
www.tandlaegehusetiborup.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Dorte Kaarup-Christensen,
Dr.med.dent.
Morten Kaarup-Christensen,
Dr.med.dent.
Østergade 40,1.
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 01 88
EFP-cert.specialister i 
parodontologi

Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info

Brædstrup Implantatcenter I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk

Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 79 44
Membranbehandling-
Parodontalbeh./mucogingival 
kirurgi

Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 13 52 40

Lone Sander, ph.d
Mette Kjeldsen, ph.d
Mette Rylev
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister 
i parodontologi

Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56

Gert Bjørndal-Mølgaard
Paradentoseklinikken
Hovedgaden 16 A
4270 Høng. Tlf 58 85 12 13
Behandling af refraktær
parodontitis med Regenerol®

www.paradentoseklinikken.dk

Jess Graabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med 
membraner
www.parodontose.dk

Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk

Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51

Lone Forner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk

Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26

Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00-

Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66

Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38
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Steen Bjergegaard
Slotsgade 21
5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Fast og aftagelig, inkl. implantat-
forankret protetik

Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Inkl. attachmentprotetik

Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71

H. Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17, 1.
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 10 60

Kirsten Christensen
c/o Birgit Egestad
Nørrebrogade 40, 2. tv.
2200 København N
Tlf. 35 37 59 00
Aftagelige proteser, spec.
vanskelige helproteser

Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Fast og aftagelig protetik
inkl. implantatbehandling

Eva Andersen
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Tlf. 70 12 88 22
Henvisning til rodbehandling 
modtages

Gitte Bruun
Vesterbrogade 37, 2.
1620 København V
Tlf. 33 24 79 33

Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 56 26 Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
www.thomas-hedegaard.dk
Endodonti og endodontisk 
kirurgi

Jørgen Buchgreitz

  3450 Allerød
  Tlf. 48 17 24 25

  1100 Kbh. K
  Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti

Otto Schmidt 
Store Torv 6, 3. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
E-mail: post@tdl-storetorv.dk

Vitus Jakobsen
Tinghusgade 20,
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 40 11 Fax 62 21 38 11
www.tandting.dk

Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38

Odontofobi-Team
v/tandlæge H. Bak-Jensen
Ribisvej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 36 35

Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

M. Finn Smith
hypnoterapi
Toftegårds Alle 30
2500 Valby
Tlf. 36 17 28 40

John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34

Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk

Poul Cappelørn
Colosseumklinikken
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
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Dan Altmann
Arnesvej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 18 35

Charlotte Groule
Frederiksberg Kommunale 
Tandpleje
Sofus Francks Vænge 30-32
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 03 00

Niels-Henrik Heller
formand for Københavns 
Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K
KTF: Tlf. 33 15 48 88
E-mail: nhh@ktf.dk
Klinik: Tlf. 39 67 73 91

Dorte Jeppe-Jensen
Tandlægeskolen
Nørre Allé 20
2200 København NV
Tlf. 35 32 65 02

Sidsel Fogh Pedersen
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

Hanne Bak-Jensen
Ribisvej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 36 35

Marianne Juel Riis
Hovedgaden 15
4420 Regstrup
Tlf. 59 18 35 85

Allan Bo Svendsen
Skolegade 10, st.
4800 Nykøbing F
Tlf. 54 85 06 54

Finn Queitsch
Strandparken 32
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 26 33

Per Ilsøe
Klostergade 56
8000 Århus C
Tlf. 86 12 45 00

Lillian Marcussen
Søndergade 70, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 67 30

Vibeke Bojesen
Adelgade 85A
8660 Skandeborg
Tlf. 86 51 10 99

Merete Karlsen
Bredgade 56
7160 Tørring
Tlf. 75 80 11 84

Aase Møller-Hansen
H. Drachmanns Gade 6
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 41 63

Claus Palmgren
Jernbanegade 24
6330 Padborg
Tlf. 74 67 36 86

Preben Søndergaard
Vestergade 20
7100 Vejle
Tlf. 75 82 01 63

Kaj Oluf Sørensen
Vestergade 20, 1. sal
6800 Varde
Tlf. 75 22 02 60

Finn Frederiksen
Postvænget 4
9440 Aabybro
Tlf. 98 24 23 23

Ove Elmelund Kaarsbo
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

Ole Nivaa
Viborg Sygehus
Postboks 130
8800 Viborg
Tlf. 86 61 30 00

Flemming Skov Pedersen
Solbakkevej 55
7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 25 15

Karen-Margrete Fausing
Lena Hedegaard
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80

Elisabeth Møller
Amaliegade 17
1256 København K
Tlf. 70 25 77 11

IOGT

alkolog

Birgit Juul Nielsen

man-to 10-17, fr 10-14

tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17

alkolog Jørgen Byrgesen

tlf. 61 10 72 05

PsykiatriFonden

Majken Søefeldt – 39 29 39 09

Peter Duval – 39 25 25 91

E-mail:

pfer@psykiatrifonden.dk

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

39 46 00 80

: )

59002_TB1007_s828_840.indd   834 22/08/07   8:39:40



835TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  10

Henvendelse: Anette Kofoed
tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk

Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillin-
ger søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Køb og salg kr. 24,50 
pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 21,00 pr. spaltemm. 
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for 
annoncer indrykket gennem bureau.

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.

Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:

Annoncer til TB 11: 03/09 udkommer 17/09 

Annoncer til TB 12: 24/09 udkommer 08/10

Annoncer til TB 13: 15/10 udkommer 29/10

Toppen af Sønderjylland

Dynamisk, humørfyldt tand-

læge søges til privat praksis i 

Rødding i eget klinikhus. Vi 

er 2 tandlæger og 4 klinikas-

sistenter – et godt team med 

et afslappet, behageligt forhold 

til vores patienter. Vi har en alt 

for travl hverdag – derfor søger 

vi dig. Patienterne er fra 0 år 

og opefter. Vi behandler også 

skolebørn efter praksiskom-

muneordning. Du får således 

mulighed for et bredt behand-

lingsspektrum med mange mu-

ligheder. Vi laver selv al aftage-

lig protetik. Vi anvender Dental 

Suite. Passer vi sammen, er der 

mulighed for partnerskab.

Rødding ligger i det smukke 

Sønderjylland mellem Kolding 

og Ribe og er blevet et attraktivt 

boligområde, tæt på motorvej.

Se mere på 

www.roeddingtand.dk.

Ingrid & Flemming Lyhne

Rytterdam 6

6630 Rødding

7484 1914

mail: lyhne@roeddingtand.dk

Tandlægeass. 

Bagsværd søges

Til stort tandlægecenter nær 

Bagsværd Station søges tand-

lægeassistent med min. 3 års 

praksiserfaring til tiltrædelse 

snarest. Start 18 timer/uge, pr 

1. jan. 24 timer stigende til 27-

28 timer/uge i løbet af 2008. 

Vi er 6 tandlæger, 8 KA samt 2 

tandplejere. Vi har en moderne 

og velfung. arbejdsplads med 

implantatklinik, fuldt digitali-

seret med bl.a Panorama-rtg.. 

Vi værdsætter omhyggelighed, 

faglig kompetence og udvikling, 

samt et godt fællesskab. Se også 

www.tandgutte.dk.

Skriftlig henv. til 

klinikejer Henrik Gutte Koch, 

mail henrik@gutte.dk

Tandlæge – Vordingborg 

Til travl, dynamisk tandklinik 

i Vordingborg centrum søges 

en engageret, kvalitetsbevidst 

tandlæge. 

Der er tale om en deltidsstilling.

Du kommer til at indgå i et 

ungt team med 1 tandlæge, 1 

ortodontist, 2 klinikassistenter 

samt 1 receptionist.

Vi har et dejligt nyindrettet 

klinikhus, meget stor tilgang af 

patienter og et godt og uformelt 

arbejdsmiljø.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Tandlæge 

Charlotte Bech Petersen

Valdemarsgade 20

4760  Vordingborg

»Det skal være sjovt at 
gå på arbejde!«

Lene Lyst Knudsen
Vi tilbyder:

Tandlægerne i Gelsted
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Stillinger mærket med O

Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra DTF, jf. § 8.5 
i DTF’s etiske regler og kollegiale vedtægt.

Stillinger mærket med
Dansk Tandlægeforening skal gøre opmærksom på at pr. 1. 
april 2002 skal den samlede beskæftigelse udgøre mindst 
8 timer om ugen for at være pensionsberettiget. 

Tandlæge til 
Tandlægecentret Viborg

Til meget stor og særdeles velrenommeret praksis søges tand-
læge.

Klinikken beskæftiger 5 tandlæger og 3 tandplejere og er belig-
gende i et stort, centralt klinikhus, som bl.a. også huser et full-
service dentallaboratorium.

Vi arbejder i et stort velfungerende team med en professionel 
atmosfære, og vi lægger vægt på kvalitet, omhu og service. Vi er 
åbne, har humor og er gode til at hjælpe hinanden.

Vi laver alle former for tandbehandling inkl. implantatbehandling 
og har tilknyttet specialtandlæge i kirurgi til særlige opgaver.

Klinikken råder over alt i moderne dentaludstyr, og i løbet af 
efteråret flytter Tandlægecentret ind i totalt nyrenoverede/ny-
byggede lokaler i samme klinikhus. Vi vil herefter råde over 13 
behandlingsrum i topmoderne omgivelser.

Tandlægecentret har meget travlt og har en konstant stor søg-
ning af nye patienter, som vi for øjeblikket ikke kan modtage.

Vi søger en tandlæge med henblik på et langtidssamarbejde og 
senere indgåelse af kompagniskab.

Tandlægecentret Viborg
Klinikhuset, Ll. Sct Mikkelsgade 4

8800 Viborg

www.hillerod.dk

FULDTIDS TANDLÆGE
Tandplejen i Hillerød Kommune

En af vore tandlæger er blevet optaget på videreuddan-
nelsen, hvorfor vi søger en ny kollega fra 1. oktober eller før.

Tandplejetilbuddet i Hillerød omfatter 11.500 børn og
unge samt omsorgspatienter.

Hvorledes denne opgave udføres vil du selv få stor
indflydelse på.

Vi forventer, at du
har et stort fagligt engagement
er indstillet på og har lyst til at arbejde i en
udviklende tandpleje
er en teamplayer, der ser mulighederne frem for
begrænsningerne
har humor og et godt humør

Vi kan tilbyde dig
44 dygtige og engagerede medarbejdere
en dynamisk arbejdsplads i udvikling og under forandring
et godt sparringsforum
gode muligheder for faglig og personlig udvikling

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
overtandlæge Kirsten Dynes Møller på tlf. 4820 3082
eller på mail kdm@hillerod.dk

Ansøgningsfrist 17. september. Samtaler vil blive
afholdt den 26. september.

Ansøgningen skal sendes til Overtandlæge
Kirsten Dynes Møller, Tandplejen, Hillerødsholmsalle 2B,
3400 Hillerød.
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Tandlæge
Til Tandplejen i Mariagerfjord Kommune søges 
tandlæge 28 t ugl, evt. fuld tid pr. 01.11.07.
Arbejdsstedet vil som udgangspunkt være Hobro.

Tandplejen i Mariagerfjord Kommune består af 2 
klinikker i henholdsvis Hobro og Mariager. Endvidere
en praksisdel i tidligere Arden og Hadsund
Kommuner. 
De kommunale klinikker er digitaliserede, også med
røntgen.

Det samlede børnetal er 10.000, hvoraf 4.000 er 
tilknyttet klinikken i Hobro, 1.500 klinikken i
Mariager og de resterende praksisordningen. 
Omsorgstandplejen omfatter 300 ældre patienter
og specialtandplejen 150 voksne patienter.

Personalet består af 23 personer fordelt på alle 
faggrupper.

Tandlægerne arbejder primært med tandbehandling
af børn og unge – inkl. OR under 
konsulentvejledning. 
Endvidere udfører vi omsorgstandpleje, special-
tandpleje og narkosebehandling på Hobro Sygehus.
Mange opgaver uddelegeres til tandplejere og 
klinikassistenter under tandlægernes ansvar, og vi
satser på at udvikle hele personalets kompetencer i
forhold hertil.
For tandlægerne specielt ledelseskompetencen.

Vi søger en tandlæge med bred klinisk erfaring og
interesse (inkl. OR), og kan tilbyde et afvekslende
job med mulighed for personlig og faglig udvikling
og uddannelse. 
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor du får
mulighed for daglig sparring med en personale-
gruppe på 16 personer, heraf 5 tandlæger.
Endvidere tilbyder vi gode fysiske rammer i en 
nybygget stor klinik.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst
med mulighed for tillæg for erfaring og 
kompetencer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at 
kommunen efter skriftlig accept fra ansøgeren 
indhenter en offentlig straffeattest, hvis indhold kan
godkendes af kommunen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
overtandlæge Kirsten Andersen, tlf.  29918691 eller
97115236.

Ansøgning sendes til: Tandplejen
Mariagerfjord Kommune, Skolegade 12,

9500 Hobro. 
Mrk. "Tandlæge".

Ansøgningsfrist:
20. 09. 07 

Brøndby Kommune

Distriktstandlæge
til Tandplejen 
i Brøndby Kommune
Ved Den Kommunale Tandpleje i Brøndby er en stilling som 
leder af Brøndby Strand Distrikt ledig til besættelse hurtigst 
muligt. Den årlige arbejdstid er 1.440 timer.

Brøndby Strand Distrikt har ansvaret for 3.400 børn/unge 
og et nærliggende ældrecenter. Klinikken er totalt renove-
ret, og der er 4 helt moderne klinikker. Tandplejen arbejder 
med elektronisk journal og digital røntgen. Foruden lederen 
er der p.t. tilknyttet 1,3 tandlæge, 1,0 tandplejer og 4,6 
klinikassistenter. Distriktslederen har, i samarbejde med 
distriktsklinikassistenten, ansvaret for den daglige ledelse 
af klinikken og indgår i tandplejens ledelsesteam sammen 
med de 2 øvrige distriktsledere og overtandlægen.

Vi forventer, at du

fortsat at udvikle lederkompetencer

børn og unge som ældre i omsorgstandplejen
-

orienteret

Vi kan tilbyde dig
-

dere

at alle i teamet yder deres bedste og at man har det godt 
med hinanden

og faglig udvikling

Praktiske oplysninger
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og prin-
cipperne i Ny Løn.

Brøndby Kommune har en politik om, at nyansatte skal 
forevise straffeattest, ligesom der ved direkte kontakt med 

Brøndby Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ring til overtandlæge Kitte Nottelmann på 43 28 26 41 eller 
20 21 77 81, hvis du ønsker at vide mere om stillingen. Se 
mere om tandplejen på www.brondby.dk.

Ansøgning sendes senest fredag den 21. september 
2007 til:

TANDPLEJENS KONTOR
Gildhøj 190
2605 Brøndby

Vi afholder ansættelsessamtaler torsdag den 27. septem-
ber 2007.
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www.regionsjaelland.dk

Overtandlæge
Næstved Sygehus

Ved den funktionsbærende enhed Tand-, Mund- og Kæ-

bekirurgi, Næstved Sygehus er en stilling som overtandlæge 

ledig til besættelse fra 1. november 2007 eller efter aftale. 

Enheden behandler patienter fra Region Sjælland, der samlet 

dækker et befolkningsområde på 800.000 indbyggere. 

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdelings arbejdsområder 

svarer til Sundhedsstyrelsens beskrivelse i cirkulære nr. 302 

af 9. december 1999.

Kvalifikationer

Stillingen forudsættes besat med en specialtandlæge i 

tand-, mund- og kæbekirurgi. Det forventes, at ansøgeren 

har en bred tand-, mund- og kæbekirurgisk uddannelse. 

Der forudsættes specielt kendskab til kirurgisk behandling 

af vækstbetingede kæbeanomalier og erfaring og rutine i 

behandling af kæbefrakturer.

Løn- og ansættelsesvilkår

i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og 

Dansk Tandlægeforening. 

Yderligere oplysninger

om stillingen samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås 

ved henvendelse til administrerende overtandlæge 

Anders Skeie, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, 

Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, 

telefon 5651 4750, e-mail: as@cn.stam.dk

Ansøgningsfrist

den 18. september 2007.

Ansøgning

i 5 eksemplarer stiles til 

Afdelingsledelsen

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling

Sygehus Syd - Næstved

Ringstedgade 61

4700 Næstved

Sygehus Syd
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Specialtandlæge i
ortodonti

Næstved Sygehus

Ved den funktionsbærende enhed for tand-, mund- og 

kæbekirurgi er en stilling som specialtandlæge i ortodonti 

ledig til besættelse indtil videre 1 dag om ugen (7 timer) fra 

1. november 2007 eller efter aftale.

Enheden behandler patienter fra Region Sjælland, der samlet 

dækker et befolkningsområde på 800.000 indbyggere. 

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdelings Arbejdsområder 

svarer til Sundhedsstyrelsens beskrivelse i cirkulære nr. 302 

af 9. december 1999.

Kvalifikationer

Stillingen forudsættes besat med en specialtandlæge i orto-

donti. Det forventes, at ansøgeren har en bred ortodontisk 

uddannelse. Ansøgeren forventes at have særlig interesse 

– og gerne også kunnen og erfaring i planlægning og selv-

stændig gennemførelse af tandregulering på patienter med 

vækstbetingede kæbeanomalier.

Løn- og ansættelsesvilkår 

i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og 

Dansk Tandlægeforening.

Yderligere oplysninger 

om stillingen samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås 

ved henvendelse til specialeansvarlige overtandlæge Dan 

Sebastiansen, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, 

Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, telefon 

56 51 47 50, e-mail: sudase@stam.dk 

Ansøgningsfrist

den 18. september 2007

Ansøgning

i 5  eksemplarer stiles til Afdelingsledelsen,

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling

Sygehus Syd - Næstved 

Ringstedgade 61

4700  Næstved

Sygehus Syd

www.s i lkeborgkommune .dk

Silkeborg
K o m m u n e

Tandlæge, distriktsleder
Silkeborg Kommunale Tandpleje søger tandlæ-

ge til en stilling som distriktsleder pr. 1. novem-

ber 2007 eller efter aftaler.

Tandplejen er efter strukturreformen i gang med 

at gennemføre en organisering i distrikter med 

4.000-5.000 børn og unge samt omsorgstand-

pleje. Der arbejdes i teams med høj uddelege-

ring.

Distriktslederen indgår i ledergruppen sammen 

med de øvrige 3 distriktsledere, den ledende 

specialtandlæge og overtandlægen.

Distriktslederen har ansvaret for implemen-

tering af den fælles sundhedsplan og udform-

ningen af distriktets sund-hedsplan, samt for 

medarbejderudvikling, personalepolitik og sik-

kerheds - og sundhedspolitik i distriktet.

Arbejdstiden er 35 timer pr. uge. Løn- og ansæt-

telsesvilkår efter gældende overenskomst og 

principperne i Ny Løn.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Overtand-

læge Erik Sørensen, tlf. 8682 1570.

Ansøgning mærket med job nr. 580/07 vedlagt 

relevante bilag, sendes eller mailes til Silkeborg 

Kommune, Organi-sation og Personale, Søvej 

1, 8600 Silkeborg, personale@silkeborg.dk, så 
vi har den senest mandag den 24. september 
2007, kl. 12.00.

Der gøres opmærksom på, at der indhentes 

straffeattester på den person, der ønskes ansat, 

herunder den særlige børneattest.
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Foreningen Tandsundhed Uden 
Grænser søger tandlæger, tand-
plejere, tandlægestuderende (som 
har bestået 8. sem.) og tandple-
jerstuderende (som har bestået 4. 
sem.), der vil bruge en uge i januar 
2008 på at arbejde frivilligt for at 
fremme tandsundheden enten i 
Vietnam eller i Filippinerne. Projek-
terne finder sted i uge 2.

Hvad kræves der for at deltage:
1.  Du skal interessere dig for 

tandsundheden i verdens fat-
tigste lande.

2.  Du skal være medlem af TUG.
3.  Du skal udfylde og indsende en 

ansøgning vedlagt Certificate 
of Good Standing eller doku-
mentation for bestået teoretisk 
og praktisk undervisning inden 
ansøgningsfristen.

4.  Du skal afse tid før afrejse til 
praktiske gøremål, bl.a. skal du 
selv booke din rejse samt sørge 
for at have vaccinationerne og 
rejseforsikring i orden.

5.  Du skal i fællesskab med dine 
medrejsende skrive en rej-

sebeskrivelse samt sende 10 
billeder fra projektet, der skal 
være TUG i hænde senest 4 
uger efter hjemkomst.

TUG har desværre ikke økonomi 
til at betale alle deltagernes udgif-
ter, men vi kan tilbyde et mindre 
tilskud.

Ansøgningsskema og bilag sen-
des til:

Tandsundhed Uden Grænser
Amaliegade 17
Postboks 143
1002 København K.
»Ansøgning«

Ansøgningsfrist: 15. september 
2007.

Ansøgningsskemaet og flere infor-
mationer om projektet kan findes 
på TUGs hjemmeside:
www.tug-dk.org.

Humanitært arbejde i Vietnam og Filippinerne

Har du lyst til at arbejde 4 dage ugentligt (28 timer) med 
et rutineret orto-team i en velfungerende tandpleje, så er 
muligheden her. 

Tandplejen har 6.400 brugere under 18 år, og vi er 25 
medarbejdere i alt. På tandreguleringsklinikken er der, 
udover specialtandlægen, 0,69 tandplejer og 2,5 klinikassis-
tenter – alle med stor erfaring.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende 
overenskomst og efter reglerne om decentrale løndannelser.

 om stillingen hos over-
tandlæge Steen Pilemand på telefon 48 17 36 45 eller 
44 98 22 12 (privat). Du kan læse mere om os på tand-
plejens hjemmeside www.alleroedkommune.dk/tandplejen.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 17. september 
2007 med morgenposten. Ansøgningen sender du enten via 
Personaleradgivning@alleroed.dk eller til:

Forvaltningen

Specialtandlæge Tandplejer

Vi efterlyser en dygtig, kompe-

tent, glad og udadvendt tand-

plejer til vores tandlægepraksis.

Vi har en travl klinik belig-

gende på det smukke Sydsjæl-

land (Vordingborg centrum). En 

klinik i konstant udvikling efter 

et nyligt generationskifte.

Vi tilbyder en god patientmasse 

med masser af faglig udfor-

dring. Stemningen er præget af 

humor, fleksibilitet og en uhøj-

tidlig omgangstone.

Vi er et team bestående af 2 

tandlæger og 3 klinikassistenter.

Du kan lide at have travlt, og 

med dit store engangement 

og faglige dygtighed skaber 

du gode resultater og tilfredse 

patienter.

Tandlæge Holmberg

Algade 59

4760 Vordingborg

DPF Erik Loft
E-mail: eld-dpf@mail.tele.dk

Tlf. 86 30 98 22
DPA

Dansk Praksis  
Formidling

Dansk Praksis  
Analyse

Regnskabsanalyse & rådgivning · Alt til nu eller senere brug for salg

Total klinik / inventar vurdering

Køb/salg klinikker

E-mail: bc@klinikborsen.dk
Web: www.klinikborsen.dk

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.

1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,

generationsskifte m.v.

Midtjylland 

Jeg ønsker snarest at gå på 

efterløn og vil derfor gerne 

sælge min praksis, som er en 

enmandspraksis, her er 2 be-

handlingsenheder i eget hus, 

hvori der er en mindre bolig. 

Beliggende i Midtjylland i et 

mindre, aktivt samfund. Her er 

mange patienter både børn og 

voksne. 

Billet mrk. 688 

Modtager TB’s annoncecenter

Sønderjysk østkystby 

1½-mandsklinik med 2 kli-

nikrum beliggende centralt i 

byen, ca. 15-1600 patienter, om-

sætning ca. 2,5 mill. Egen byg-

ning i 2 forskudte etager, med 

lidt forhave, sælges billigt. 

Billet mrk. 689 

Modtager TB's annoncecenter 

Århus C 

Klinik i centrum af Århus med 

god beliggenhed i lejede lokaler 

(ca. 190 m2). 2 klinikker med 

mulighed for udvidelse. Ca. 

1.750 aktive patienter. Henven-

delse til 

Irene Madsen, registreret revisor 

Revision 2 A/S 

Telefon 8744 8744

E.mail: irene@revision2.dk
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz,  tlf. 33 48 77 35
Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32

Pris: kr. 17,50 + moms pr. spaltemm., kr. 19,25 + moms 
pr. spaltemm. med farver. Standardann. kr. 280,- pr. gang.

Advokater – Banker – Dentallaboratorier – Hygiejne – 
Instrumenter –  Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr 
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & repa-
ration – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige 

Advokatfirmaet
Lou & Partnere
att: Adv. Carsten Jensen
Østergrave 4, 8900 Randers
Tlf. 87 12 34 56/Fax 87 12 34 55
cj@louogpartnere.dk

Vi har mange års erfaring 
i fi nansiering af klinikker. 
Skal din være den næste ?

Ny klinik?

Kontakt Frank Finne

Henning Jensen
Tlf. 96 80 25 68
E-mail: hej@riba.dk

Konkurrencedygtige priser
og professionel rådgivning
Specialafdeling for klinikfinansiering:

www.klinikfinansiering.dk

DanPars Dentallaboratorium
Nick Ghasemi   Tlf. 32957763
Metalkeramik. Implantater. 
Guld. Attachment. Aftagelig.
Liflandsgade 2, st.tv. 
2300 København S

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Ring til en af os!
...og få en snak om din

nuværende eller 
kommende praksis!

Karsten N
ielsen

Tlf. 9975
1289

U
ffe H

aubjerg
Tlf. 9975

1327

Torvet 1  /  6950 Ringkøbing
praksis@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk/praksis

- de nemmeste penge 
kan du tjene på nansieringen

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

DENTALLABORATORIE ApS. 
Lyngby Hovedgade 27, 4. sal 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 4587 0123 
www.supradent.dk 

Lad os samarbejde om kronerne!

Spar Nord Århus
Jytte Blokager
Sønder Alle 11
8000  Århus C
Tlf. 87 30 31 97
Mail: jbl@sparnord.dk

Spar Nord København
Ann-Brigitt Meidahl
Rådhuspladsen 75
Postboks 423
1505  København V
Tlf. 33 30 87 18
Mail: abm@sparnord.dk

Spar Nord Odense

Fælledvej 1
5000  Odense
Tlf. 63 12 52 74

Spar Nord Kolding
Ruth Falk Thomsen &
Bente Jakobsen
Vejlevej 135
6000  Kolding
Tlf. 76 32 50 70
Mail: bjc@sparnord.dk
Mail: rth@sparnord.dk

www.sparnord.dk

L ise Andersen 

Mail: lid@sparnord.dk

FLÜGGE DENTAL

Vi skaber smil hver dag

 IMPLANTATER  PROCERA  EMPRESS
Flügge Dental Aps · Købmagergade 5 · 1150 København K

Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78

Stålet
Postboks 14
2880 Bagsværd
Tlf. 2961 7042 – tal med Søren
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Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge
Tlf. 70 22 15 15 � Fax 70 22 14 14

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

Erhvervsvej 2 � 2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00 � Fax 43 27 15 09

www.miele.dk

Instrumentreparationer
udføres professionelt

Tlf.: 44 48 32 85

www.prorep.dk

Fugl Speciallaboratorium ApS
Støbte stel
Lichtenbergsgade 1
8700 Horsens
Tlf. 75 62 88 30

Fugl

Dinilab
Dentallaboratorium I-S
Klostergade 56, 8000 Århus
Tlf. 86 18 36 77

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

SØNDER ALLÉ 33 – 8000 ÅRHUS C – TLF. 86 12 14 26
codent@codent.dk– www.codent.dk

Westergaard Lissy, ApS
v/ M. Sass
E. Suensonsgade 4, 8200 Århus N
tlf. 86 16 35 00 - 86 16 32 72

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22 � 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

Aalborg
Dentallaboratorium ApS
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 53 03

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

ROSKILDE ORTO- TEKNIK ApS
Algade 27, 1. sal, 4000 Roskilde

Tlf. 46 32 09 69

Dental Laboratorium ApS

Ellemarksvej 8 · 4600 Køge
Tlf. 56 65 12 65 · Fax 56 65 12 96

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

Unik klinik-design
Art, color & light in dental space

www.pro-visuel.dk   4019 0923

PETER REUMERT
arkitekt maa - billedkunstner

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

W&H Nordic
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart

t +45 64 41 41 42
e info@whnordic.dk   wh.com

Tlf.: +45 75 89 57 11  Fax: +45 75 89 57 44 
dental@zacho-ronvig.com www.zacho-ronvig.com

Gl. Vejlevej 57  DK-8721 Daugaard
RØNVIGZACHO. A

S
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Tlf.: 4020 1750

Fax: 4020 1775

www.bienair.com

Scanline
Svingarm til fladskærm

og keyboard
www.scanline.biz
scanline@mail.dk
Tlf. 86 30 18 18

JUN-AIR International A/S
Sundsholmen 3-5
9400 Nr. Sundby
Tlf. 96 32 36 00
E-mail: info@jun-air.dk

www.pwcglobal.com/dk

Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.
www. Kolonskab.dk

tel. 46420800  Fax. 46420808

Ildvedvej 36 . 7300 Jelling
Tlf.: 7572 1540 . www.easy-laser.dk

Laserkonsulent: 2812 6104

Stamholmen 149, 6.sal · DK-2650 Hvidovre
Telefon 36 77 36 77 · Telefax 36 77 01 44

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af 
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka   Planmeca   KaVo   m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk

- mere end god service...

a
s

Mandal Allé 12 B · DK-5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 14 · Fax 63 40 10 10

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk
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TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni.dk
http://www.eurodont.se/tepe/
tepe.htm
Tandbørster og tandstikkere

Eurocard til
reduceret pris
Som medlem af Dansk 
Tandlægeforening kan du 
få Eurocard Classic, 
Eurocard Guld og/eller 
Eurocard Corporate til en
særlig attraktiv pris.

Ring til DTF på 70 25 77 11
og hør mere om tilbudet.

Eurocard, H.J. Holst Vej 5,
2605 Brøndby, www.eurocard.dk

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 
fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Et stærkt alternativ!

  Tlf. 87101930 · Fax 86423795 · 
proloen@proloen.dk · www.proloen.dk
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NYHED TIL RYGESTOP

STYRKEN TIL AT STOPPE 1-3 

 1,2,4

– Delvis agonistisk virkning: reducerer 
rygetrang og abstinenser*

– Antagonistisk virkning: reducerer nydelsen 
ved rygning*

 1,2

 1,2

 5

*Baseret på MNWS (Minnesota Nicotine Withdrawal Scale), 
kort spørgeskema vedrørende rygetrang samt et modifi ceret 
spørgeskema vedrørende cigaretevaluering. 

For produktinformation og referencer se side X
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DENTSPLY Friadent Scandinavia ApS | mail@friadent.dk | phone: (45) 4675 0032

TissueCare Concept on tour!

The ANKYLOS® implant system from DENTSPLY Friadent is known for long-term high-end esthetics. The 
unique TissueCare Connection with its influence on the retention of the structure of hard and soft tissue, 
the system-inherent Platform-Switching, the microroughness of the implant shoulder, and the option of 
subcrestal placement redefines the requirement for tissue stability and bone retention. 

Roadshow 2007 / 2008

September 7, 2007
Cologne, Maritim Hotel

September 21, 2007
The Hague, Hotel Steigenberger 
Kurhaus

October 12, 2007
Hamburg, Hotel Atlantic Kempinski

October 19, 2007
Munich, Hotel Bayerischer Hof

November 23, 2007
London, Marriott Grosvenor House

January 24, 2008
Nice, Hotel Palais de la 
Mediterranee

February 8, 2008
Madrid, The Westin Palace Hotel

Languages: German and English

“Until now Platform-Switching has been considered the 

great breakthrough for retaining long-term crestal bone 

stability. However, a wide implant shoulder with a narrow 

abutment is not the solution in isolation. It is actually 

the interplay of a variety of factors that contributes to the 

long-term success rate.”

Join us on our tour and discover the five success factors 

for lasting stability for hard and soft tissue in the city of 

your choice: discover the TissueCare Concept.

You will experience an outstanding scientific program and 

networking opportunities with well-known experts and 

colleagues — and an evening that you will never forget.

Register now at 
www.tissuecareconcept.com
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