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FORSIDE: 
Skoletandlægen fru Clausen med en noget skrækramt patient i 
stolen. I baggrunden gør tandlægeassistentens klar til tandlægens 
videre behandling. Kan det være frk. Hansen, der er assistenten?
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1084
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TANDLÆGER I TÅRNBY
Skoletandlæger og almindelige tandlæger 
I mange kommuner startede skoletandpleje op længe før loven om børne-
tandpleje blev vedtaget den 19. maj 1971. Også Tårnby Kommune var med 
i forreste linje for bedring af børns sundhed. Allerede i 1934 besluttede 
Sognerådet at tilknytte en tandlæge til skolerne. 

Du kan her læse mere om starten på skoletandplejen, og hvordan det udvik-
lede sig i takt med udbygningen af velfærdsstaten. Samtidigt får du indblik 
i de almindelige tandlægers klinikker, måske kan du huske mere, end der 
står i arkivet.

DE FØRSTE 
Det allerførste initiativ i Dan-
mark, for at gøre en indsats for 
børns tænder, var fra privat 
side. Det var en privat tand-
læge i Svendborg, Marinus 
Kiær, der så tidligt som i 1896 
startede skoletandklinik. Han 
drev klinikken for egne midler 
i 10 år – først derefter overtog 
Svendborg Kommune for-
pligtigelsen. Initiativerne kom 
dengang primært fra tandlæ-
gerne og deres organisatio-
ner f.eks. Dansk Forening for 
Børnetandpleje.
Senere kom tiltagene fra kom-
munerne. Frederiksberg star-
tede nødhjælp op i 1900, ef-
terhånden blev det også til 
tandpleje. Også kommunerne 
Nakskov og Esbjerg var tidligt 

ude med skoletandlæge. I 1907 
fik Esbjerg landets første kom-
munalt ansatte skoletandlæge. 
I 1923 begyndte Københavns 
Kommune langsomt med en 
tandpleje – startende med ele-
verne i 1. klasse. Der blev op-
rettet skoletandklinikker på 
Vesterbro, Nørrebro, i Sundby-
erne og i Indre By. Senere blev 
tandplejen udvidet til hele Kø-
benhavns Kommune. I 1940 
havde København fem store 
og 21 mindre klinikker. Hvor 
der i resten af Danmark på den 
tid var 70 tandklinikker.
Det var særligt de socialdemo-
kratiske kommuner, der tidligt 
indførte skoletandplejen. Det 
blev kaldt kommunesocialisme. 
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Tandreguleringsklinikken på Tårnbygårdsskolen. Formentlig fotograferet 
omkring 1970.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4848
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Kendsgerningen var, at fattige 
børn havde dårligere tænder 
end rige børn. Dels havde de 
mindrebemidlede ikke råd til 
tandbørster, dels var der ikke 
råd til anden tandpleje end ud-
trækning af de dårlige tænder. 
Derfor begyndte kommuner 
med socialdemokratisk flertal 
at komme de mindrebemid-
lede til undsætning. Et halvt 
århundrede senere var der sta-
digvæk forskel på, hvilke ele-
ver, der havde sunde tænder 
– eller overhovedet havde sine 
tænder endnu. Det afhang af 
deres forældres økonomi.

”Når det visse steder har mødt 
store vanskeligheder at få 
tandlægerne med til gennem-
førelsen af den skoletandpleje, 
som fra alle sider anses for et 
overordentligt stort hygiej-
nisk fremskridt, skyldes det 
ikke mindst, at de børn, der 
ved skolepligtens indtræden 
møder op i skolen, for største-
delens vedkommende har så 
forsømte tænder, at der fore-
står skoletandlægerne et ufor-
holdsmæssigt »førstearbejde« 
med disse børn. Dette ville 
efterhånden bortfalde, hvis 
alle sygekasser ydede tandlæ-
gehjælp, så børnene kunne få 

behandlet deres tænder, når 
det krævedes — også inden 
skolealderen. Det er statistisk 
påvist, at velstående forældres 
børn har væsentligt bedre 
passede tænder ved første un-
dersøgelse i skolen end børn 
fra mindre bemidlede hjem, 
hvilket tyder på, at det er den 
»dyre« tandlægehjælp, der vir-
ker afskrækkende på foræl-
drene. Det er også nedslående 
at se, hvor ofte de, der går ud 
af skolen med velbehandlede 
tænder, derefter forsømmer al 
videre tandlægebehandling til 
skade for deres helbred, hvilket 
omfattende sessionsundersø-
gelser har påvist. Det vil sikkert 
betyde et stort hygiejnisk frem-
skridt, om ydelsen af tandlæge-
hjælp fremtidig blev en pligtig 
ydelse, idet en ikke uvæsentlig 
hindring for tandplejens fort-
sættelse ud over skolealderen 
da ville være fjernet.”

Det henstillede Dansk Kvin-
desamfund den 2. oktober 
1957 til Sygeforsikringskom-
missionen. Det var således 
ikke nogen lille opgave at sæt-
te sig for som kommune – at 
bedre elevernes tænder.
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Torsdag den 14. december 
1933 afholdt Skoleudvalget 
møde, hvor det andet punkt på 
mødet var en henvendelse fra 
sygekassen om skoletandpleje. 
Der var mødt hele tre repræ-
sentanter op fra sygekassen 
for at fremlægge sagen. Hr. 
Weichel fra sygekassen oply-
ste: ”… at der i Københavns 
Skoler var en Udgift paa ca. 
4-5 Kr. pr. Barn om Aaret for 
fuldstændig Behandling”. 

Det blev vedtaget at tage sa-
gen videre til Sognerådet samt 
at fremskaffe yderligere oplys-
ninger om udgifterne og mu-
ligheden for en klinik.
Onsdag den 11. januar 1934 
afholdt Skoleudvalget møde 
på Kastrup Rådhus. Punkt 
nr. 3 på dagsordenen var om 
skoletandplejen. Det blev be-
sluttet at nedsætte et udvalg 
bestående af formanden Oluf 
Kristensen, som ejede gart-
neriet Ny Kastrupgård på 

Tårnby Kommunes Sygekasses bestyrelse fra omkring 1938-1939. Fra 
venstre: Nr. 1 Carl Jensen, undersøger, nr. 2 glasmager Kai Olsen, nr. 3 
glasmager Johs. Johansen, nr. 4 Valdemar Hansen, forretningsfører i syge-
kassen, nr. 5 vejassistent P. G. Weichel, der var formand fra 1931 til 1945, 
nr. 6 telefonmontør O. Andersen, næstformand - han blev formand i 1945 
til 1952, nr. 7 brandmand Carl Haack og nr. 8 skolebetjent Aug. Jeppesen
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4932
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Ny Kastrupgård set fra havesiden med en udestue. Begrebet bruges ofte lidt 
tilfældigt sammen med havestue og vinterstue, men dækker over en uopvar-
met – og som regel mindre – tilbygning til huset, hvor væggene fortrinsvis 
består af glas. Gartneriet blev drevet af Oluf Kristensen, som også sad i 
Skoleudvalget. Gården er netop blevet nedrevet. 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1995

Gammel Kirkevej, og lærer 
Roald Andersen til at forhand-
le sagen videre med sygekassen. 
Begge sad de i sognerådet på 
den tid.
Ordinært Sognerådsmøde 
tirsdag den 17. april 1934 un-
der punkt 4c: ”Forslag om 
Indførelse af Skoletandpleje 
ved kommunens skoler. Det 
vedtoges at afslutte Overens-
komst med Tandlæge Stamp 
angaaende Skoletandplejen, 
imod at Udgiften holdes inden 
for 8.000 Kroner. Det over-

lades i øvrigt S-Udvalget at af-
slutte Kontrakt med Tandlæ-
gen paa Grundlag af de førte 
Forhandlinger.”
Dermed blev det besluttet, at 
også Tårnby Kommune skulle 
gå foran i kampen om den al-
mindelige befolknings sund-
hed og velvære.
Torsdag den 19. september 
1935 var skoletandplejen på 
dagsordenen som punkt nr. 7 – 
det sidste punkt, men der står 
intet i referatet om eventuelle 
beslutninger.
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Tirsdag den 9. juli 1936 var 
tandplejen på skolerne øverst 
på dagsordenen, formentlig 
fordi den gældende overens-
komst udløb ved udgangen 
af juli måned. ”Det vedtoges 
at foreslaa Sogneraadet at for-
længe Overenskomsten med 
Tandlægeforeningen for 1 Aar 
fra 1. August paa samme Be-
tingelser som i indeværende 
Skoleaar – dog saaledes, at 6. 
Klasserne medtages.”

Initiativet om skoletandpleje 
kom som nævnt fra Sygekas-
sen for Tårnby Kommune 
med den daværende formand, 
Peter G. Weichel, i spidsen. 
Det førte til, at kommunen an-
satte skoletandlæge A. Schin-
kel-Stamp, der i de følgende 
år fik hen ved 1.300 elever i 
tandlægestolen. I 1946 blev 
der indrettet en skoletandkli-
nik på Teknisk Skole.

TÅRNBYS FØRSTE
I Tårnby Kommune blev skole-
tandplejen kommunal langt før, 
det blev vedtaget i folketinget 
den 19. maj 1971, at alle børn 
skulle have mulighed for gratis 
skoletandpleje. Med vedtagel-
sen i 1934 havde Sognerådet 

besluttet, at der skulle tilknyt-
tes en tandlæge til at betjene 
skoleelevernes tænder. 
Inden da havde sygekassen for 
Tårnby Kommune vedtaget 
på generalforsamlingen i 1933 
at købe en grund og opføre 
en sygekassebygning. Den 15. 
august 1934 blev den nye byg-
ning på Amager Landevej 61 
taget i brug. Samtidigt nedsat-
te den første tandlæge sig med 
konsultation i bygningen. Det 
var Arne Schinkel-Stamp.
Sygekassebygningen blev byg-
get om allerede i 1949 og 1955. 
Der skete med andre ord også 
meget i forhold til den plads 
og de tilbud, der var brug for i 
sygekassen. I daglig tale bliver 
huset i dag kaldet ”den gamle 
sygekasse”. Fra 1969 flyttede 
sygekassen til en ny bygning 
på Amager Landevej 89, hvor-
efter alle sygekasser overgik til 
den statslige sygekasse i 1973, 
så også bygningen ”den nye 
sygekasse” fik et andet formål.

GRETE CORNELIA 
CORNELIUSSEN
I 1936 startede Grete Corne-
lia Corneliussen som 6-årig i 
1. klasse på Korsvejens Skole. 
Hun boede selv i nærheden af 
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skolen på gården med adressen 
Amager Landevej 127. 

Korsvejens Skole blev bygget 
længe inden, der blev tænkt 
på skoletandklinik. Skolen 
blev indviet den 19. maj 1923. 
Dengang blev skolen kaldet 
Tårnby Sogns Kommunale 
Mellem- og Realskole. Fra 
1932 blev skolen udvidet med 
en bygning mod vest og med 
klasser af grundskolen. Skolen 
har siden været igennem flere 
om- og tilbygninger. 

Gården på Amager Landevej 127 med matr.nr. 1e af Kastrup blev opført 
omkring 1830. Fra 1847 og indtil 1953 blev den ejet af slægten Corneliussen. 
Cornelia er datter herfra. Gården blev nedrevet i forbindelse med anlæggel-
sen af motorvejen til lufthavnen omkring 1960. Fotograferet 1950-1953.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5141

Cornelia fortæller i et inter-
view om sine tandlægeople-
velser i 1936: ”Der var ingen 
klinik på skolen, derfor skulle 
eleverne gå over på den an-
den side af gaden til Sygekas-
sen på Amager Landevej 61. 
Dengang var udgangen fra 
skolen på Amager Landevej 
mellem de to store træer, der 
hvor busstoppestedet er nu.” 
Hun husker tydeligt tandlæge 
Arne Schinkel-Stamp, som 
havde klinikken. Derudover 
var der endnu en tandlæge, 
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fru Clausen. Hun havde ka-
stanjebrunt hår, der var opsat 
i en knold i nakken. Til at as-
sistere sig havde de en klinik-
assistent, som på et tidspunkt 
var frk. Hansen.

”Når man sad i tandlægesto-
len, kiggede man lige ud af 
det store vindue over på na-
bovillaens store træer. Det 
kunne tage tankerne væk fra, 
at tænderne skulle ordnes.” 
Det mindes Cornelia om sin 
skoletandpleje.

Cornelia havde tandlæge 
Stamp fra 1936, og hun be-
holdt ham som tandlæge, 
også efter hun blev gift i 1951. 
Senere da hun fik børn, blev 
de også sendt til samme tand-
læge – allerede inden børnene 
startede i skole.

TANDLÆGE STAMP
Foruden at behandle skole-
elever havde tandlæge Stamp 
også almindelige patienter – 
som også kunne være henvist 

Korsvejens Skole omkring udvidelserne. Bygningerne set fra Amager 
Landevej. Fotograferet omkring 1932-1936.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1731
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fra sygekassen, der jo delte 
adresse med tandlægen.
Tandlæge Stamp startede op 
sammen med en kvindelig 
tandlæge, som enten har væ-
ret ansat eller været medejer af 
klinikken. 

I Westh’s Telefonhaandbog fra 
1943 ser Schinkel-Stamp ud til 
at være alene i klinikken. Der er 
i alle tilfælde ikke opført et an-
det navn. Til gengæld har tand-
lægeklinikken fået telefon med 
nummeret K 611. Der er ikke 

Tandlæge Arne Schinkel-Stamp og en skolepige i stolen samt en klinikas-
sistent. Fotograferet omkring 1934-1935, da skoletandplejen startede op 
i Tårnby Kommune. Senere blev der oprettet tandklinikker på skolerne. 
Schinkel-Stamp havde tandlægepraksis i over 45 år i Tårnby. 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6799
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opgivet andre tandlæger i kom-
munen i telefonbogen, men der 
er anført en tandlæge i Køben-
havn S og i Store Magleby.
I 1954 var det imidlertid en 
anden tandlæge – Richard 
Larsen, der samarbejdede med 
Stamp. På det tidspunkt var 
der også en tandlæge Schaa-
rup på Saltværksvej.
Tandlæge Stamp flyttede sin 
klinik fra sygekassen forment-
lig omkring 1955, måske i 
forbindelse med sygekassens 
ombygning på det tidspunkt. I 
alle tilfælde står tandlægen op-
ført med sygekassens adresse i 

Tårnby Kommunes Velkomst-
bog fra marts 1954. Klinikken 
kom herefter til at ligge på 
Amager Landevej 32.

FLERE TANDLÆGER
Med Velkomstbogen fra 1959 
er udbuddet af almindelige 
tandlæger vokset markant. 
William Gede på Saltværks-
vej har åbnet en klinik, og det 
har Ove Kamp Jensen også i 
Allégården. Skottegården har 
også fået en tandlægeklinik 
med Mogens Leidersdorff-
Olsen som ejer. På Amager 

Annonce for tandlæger i Westh’s Lokaltelefonbog fra 1974.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv
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Landevej 32 har Arne Schin-
kel-Stamp og Richard Larsen 
stadigvæk deres praksis.
I Velkomstbogen fra 1959 er 
Tårnby Kommunes tilbud om 
tandpleje til skoleeleverne ud-
dybet i afsnittet om Skolevæsen:
”Alle undervisningspligtige 
børn kan indmeldes i skole-
tandpleje. Til hver skole er 
knyttet en tandlægeklinik, 
hvor børnene får deres tæn-
der efterset, og hvor de ved 
aftale med skolen kan hen-
vende sig, hvis de trænger 
til øjeblikkelig hjælp.” Det er 
også noteret, hvilken form 
for behandling, der blev dæk-
ket. ”Behandlingen omfatter: 
almindelig plombering og 
rodbehandling samt tandud-
trækning, tandrensning og 
tandkødsbehandling.”

Der er altså ikke – ud fra dette 
– endnu tale om tandregule-
ring af f.eks. overbid, under-
bid, åbent bid, dybt bid, kryds-
bid og saksbid. Det anslås at 
omkring 75-80 % af alle børn 
har større eller mindre afvigel-
ser - både dengang og nu.

UDVIKLINGEN GÅR 
STÆRKT
Selv på det korte spand af år 
fra 1959 til 1963 er der sket en 
del udvidelser af de alminde-
lige tandlægepraksisser. I Skot-
tegården er Ida og Jørgen Ro-
hde kommet til i stedet for den 
tidligere. Tandlægerne Gede, 
Kamp, Stamp og Richard Lar-
sen havde stadigvæk deres kon-
sultationer, og nye var kom-
met til. Tandlæge Bent Bruun 
Nielsen på Englandsvej 362 og 
tandlæge C. Ebbe Petersen på 
Amager Landevej 2 var at finde 
i Velkomstbogen i 1963.
I 1964 startede Per Müller en 
praksis i Kastruplundgade – 
foruden at der stadig var alle 
de førnævnte private tandlæ-
ger. I 1975 skete der igen en 
udvidelse, denne gang med 
to tandlæger. Sv. Bastiansen 
åbnede en klinik på Konge-
lundsvej 299 og Bjarne Riis fik 
en tandlægeklinik på Tårnby 
Torv. De øvrige tandlæger 
havde stadigvæk deres klinik-
ker. Omkring 1978-1979 over-
tog Birthe Lynge Jensen den 
praksis, der lå på Saltværksvej 
61A. Det havde tidligere været 
William Gedes klinik.
Det er et meget stabilt ind-
tryk, man får af tandlægerne. 
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Når de blev etableret i Tårnby 
Kommune, så vedblev de 
længe med deres gerning her. 
Selv tandlæge Arne Schinkel-
Stamp, der startede i 1934, står 
stadig registreret som tandlæ-
ge i Velkomstbogen for 1980.

SKOLETAND-
KLINIKKER
Korsvejens Skoles var den før-
ste, der fik oprettet en skole-
tandklinik. Derefter blev der 
i skoleåret 1955-1956 opret-

tet to nye. Skottegårdsskolens 
klinik åbnede den 19. august 
1955, og tandplejen på Tårnby 
Skole åbnede den 11. oktober 
1955. Samtidigt blev persona-
let udvidet med to tandlæger 
og tre klinikassistenter, så der 
nu var fem tandlæger og fem 
assistenter.
Alle skolerne havde i 1959 til-
knyttet en tandklinik. Kastrup 
Skole og Skottegårdsskolen 
delte klinik, Korsvejens Skole, 
Løjtegårdsskolen, Pilegårds-
skolen og Tårnby Skole havde 

Tandreguleringsklinikken på Tårnbygårdsskolen. Bemærk at der ligger tre 
skoleelever i hver sin stol og venter på deres tur, mens der arbejdes på en 
fjerde. Formentlig fotograferet i tiden 1970-1975.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6873
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selvstændige tandklinikker.
Tårnbygårdsskolen, Nordre-
gårdskolen og Skelgårdssko-
len var dengang uden klinik. 
Kastrupgårdsskolen fik imid-
lertid en tandlægeklinik, da 
skolen blev bygget. 
Efter ombygningen af klinik-
ken på Løjtegårdsskolen blev 
den fra 1973 kaldt Centralkli-
nikken. Fra 1976 er det kun 
Kastrup Skole, Kastrupgårds-
skolen og Løjtegårdsskolen, 
der nævnes med en tandklinik 
indtil den sidste Velkomstbog 
fra 1980. Så der er blevet ned-
lagt nogle skoletandklinikker 
mellem 1973 og 1976.
Tandklinikkerne blev til-
lige i 1963 udvidet med en 
tandreguleringsklinik på Løj-
tegårdsskolen. I 1970 blev 
tandreguleringen flyttet til 
Tårnbygårdsskolen. Fra 1972 
til 1976 var det specialtandlæge 
Johs. Nyegaard, der var leder af 
tandreguleringen i Tårnby. Fra 
1977 står der intet navn ved be-
skrivelsen i Velkomstbogen.

BØRNENES TÆNDER
I skoleårene 1965-1966 og 
1966-1967 var det kun elever 
fra 1. – 6. klasse, der kunne 
få skoletandpleje. Elever i 7. 

klasse fik åbenbart ingen tand-
pleje. Hvad det skyldes, vides 
ikke. Der var ingen børneha-
veklasser at betjene, de kom 
først til i 1971 startende med 
to klasser på Skelgårdsskolen. 
Fra skoleåret 1967-1968 kom 7. 
klasses-eleverne dog også med 
i ordningen. Derimod fik 8. 
og 9. klasserne ikke dette gra-
tis tilbud. De skulle selv betale 
det halve af udgiften til deres 
tandpleje. I Velkomstbogen 
blev det senere til en formule-
ring, at elever over 7. klasse fik 
et tilskud på 50 %. Det fort-
satte fra 1968 til 1973. 
Fra 1975 blev det meste helt 
dækket, når man brugte den 
kommunale tandpleje. Med 
sygesikringen fra 1973 blev 
hjælpen til tandlægeregningen 
gradvist udvidet. Fra 1. august 
1975 begyndte Tårnby Kom-
mune på småbørnstandpleje – 
startende med årgangen, der var 
født i 1969. Derefter en årgang 
mere om året, indtil alle 3-6 åri-
ge fik tilbud om tandpleje.
Fra 1. december 1970 beslut-
tede kommunalbestyrelsen, at 
forældrebetalingen på regule-
ring af et barns tænder højst 
kunne blive på 500 kr., uanset 
hvad det kom til at koste at få 
rettet alvorlige tandfejl.
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TANDLÆGE
Lederen af kommunens skole-
tandklinikker var overskole-
tandlæge Hedda Daugaard. 
Fra 1965 til 1972 var det hende, 
der blev nævnt i Velkomstbo-
gen som lederen af tandklinik-
kerne. En kort periode var E. 
Ammendrup Tårnbys over-
tandlæge. Han fortalte i Hjem 
& Skole fra 1972 om hans øn-
sker for Tårnbys skoletandpleje: 
”En tandklinik på Tårnby-
gårdsskolen er et meget stort 
ønske for at undgå de besvær-
ligheder for børnene, der er 
forbundet med at blive be-
handlet på en anden skole. Fra 
næste år vil der komme en ud-
videlse af klinik-kapaciteten, 
idet der indrettes en klinik på 
den nye Kastrupgårdsskole. 
Samtidigt vil tandklinikken 
på Løjtegårdsskolen blive flyt-
tet til nye og bedre lokaler. Vi 
håber desuden, at der vil ske 
en modernisering af resten af 
tandklinikkerne i de kommen-
de år, især for at kunne give 
børnene den bedste og beha-
geligste behandling.”
De store drømme om tandkli-
nikker på alle skolerne hang 
dog ikke helt sammen med et 
stadigt faldende fødselstal og 

dermed antal børn til tandkli-
nikkerne. Hans idé var også 
at indlede et samarbejde med 
forældrene om deres børns 
tænder. Ingen tandlægeklinik 
kunne alene sørge for elever-
nes tænder, mente E. Ammen-
drup. Forældrene skulle hjælpe 
til med opgaven, så børnene 
blev bedre til at børste tænder. 
De skulle påvirke børnene til 
den gode vane med to gange 
om dagen at få børste tæn-
derne rigtigt. Den progressive 
tandlæge foreslog endda for-
ældremøder om tandpleje. Det 
vides ikke, om møderne rent 
faktisk blev afholdt.
Allerede i 1973 var der en 
ny overtandlæge på posten. 
Overtandlæge Gunner Niel-
sen havde også høje ambitio-
ner på tændernes vegne. Han 
advarede forældrene om i mis-
forstået venlighed at melde 
børnene ud af skoletandplejen. 
I Hjem & Skole fra 1973 tog 
overtandlægen ordet: ”Vi må 
også appellere til Dem om at 
være med i vore bestræbelser 
med hensyn til at lære rimelige 
spise- og slikkevaner og tilse, 
at børnene virkelig får børstet 
tænderne rene morgen og af-
ten, for uden Deres medvir-
ken og interesse kan resultatet 
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af vore anstrengelser og kom-
munens udgifter aldrig blive 
helt tilfredsstillende.”
Han ønskede også hjælp til at 
dæmme op for det stadig me-
get store antal huller i børne-
nes tænder. Med undervisning 
i tandbørstning og med en lille 
pille med rødt farvestof, som 
afslørede de steder, der ikke 
blev børstet, gik de kommu-
naltansatte tandlæger til kamp. 
Ifølge Velkomstbøgerne var 
det til og med 1977, at Gunnar 
Nielsen var leder af alle kom-
munens skoletandklinikker.

TANDBØRSTNING
Fra skoleåret 1970-1971 be-
gyndte de yngste elever at lære 

at børste tænder på skolen. 
Det indbefattede både tand-
børstning og fluorskylning. 
Hjem & Skole kom med de for-
manende ord i et særnummer: 
Mit barn skal i skole. Bladet er 
fra omkring 1970. De mange 
huller i skolebørns tænder 
skulle nu bekæmpes. Tand-
plejen var dog ikke lagt i så fa-
ste rammer som nu. ”… deres 
tænder bliver efterset i det om-
fang, det er muligt…” 
Til forældrene fulgte opfor-
dringen: ”Væn derfor Deres 
børn til at børste tænder to 
gange dagligt og søg at undgå 
overdreven nydelse af slikke-
rier.”

Skoletandpleje. Børnene lærer at børste tænder. Fotograferet omkring 1972-
1975.  Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5429
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STATISTIK PÅ 
HULLER
I skoleåret 1955-1956 var 4.219 
børn blevet behandlet på sko-
leklinikkerne. Der var udført 
19.261 fyldninger. Det vil sige 
lidt over 4,5 hul i gennemsnit 
pr. elev i det skoleår. Der blev 
desuden udført en del andet 
tandlægearbejde. Ved arkivets 
egen sammentælling af antal-
let af behandlede elever på 
de tre skoler passer tallet dog 
ikke. Det ville umiddelbart 
bare gøre, at hver elev var be-
handlet for endnu flere huller.
I den kommunale børnetand-
pleje var der i skoleåret 1973-
1974 tilmeldt 6.520 børn, som 
udgjorde 98,6 % af de børn, 
der havde mulighed for at 

være i ordningen. Der blev 
blandt andet udført 24.642 
fyldninger. Det vil sige gen-
nemsnitligt, er det lidt over 3,7 
fyldninger pr. barn. Antallet af 
rodbehandling af mælketæn-
der var på 379, og af blivende 
tænder var det 186. Derudover 
blev der revet en del tænder 
ud, hvor andelen af mælketæn-
der heldigvis var højest og var 
på 1.487. Af de blivende tæn-
der var det kun 243, der blev 
trukket ud – de fleste på grund 
af pladsmangel.

DEN FÆLLES TAND-
KLINIK
I lighed med mange andre 
kommuner, har Tårnby Kom-

Der undervises i tandbørstning med en illustrativ stor tandbørste og et 
tandsæt. Fotograferet omkring 1972-1975.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5428
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mune for nylig opført en cen-
tral tandklinik i stedet for 
spredte klinikker på skolerne. 
Det er først og fremmest for 
at få de bedste faciliteter og 
det nyeste udstyr. Den nye 
bygning på Amager Landevej 
67-69 blev opført i 2014 og 
indviet den 28. oktober 2014. 

Tandklinikken får besøg af 
9.000 patienter om året. 
Tandreguleringen foregår i et 
samarbejde med andre for-
stadskommuner til Køben-
havn, nemlig Albertslund, 
Brøndby, Hvidovre, Ishøj, 
Vallensbæk og Tårnby. 

TÅRNBY STADS- OG LOKALARKIV
Du kan henvende dig til arkivet i bibliotekets 
åbningstid.  Se åbningstiderne for biblioteket 
på www.taarnbybib.dk 

En del materiale kan du finde i TÅRNBY-
RUMMET på Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10

De lokalhistoriske fotografier fra Tårnby 
kan du se på www.arkiv.dk

Du kan se de lokalhistoriske udstillinger

MIDT PÅ AMAGER og KASTRUP GLAS 
på Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 399
Se åbningstider på 
www.kastrupgaardsamlingen.dk

PERMANENTE og 
SKIFTENDE UDSTILLINGER 
på Plyssen, Amager Strandvej 350
Se åbningstider på www.plyssen.dk

Kastrupgårdsskolens personale. Klinikassistent Inga Adrian, født Ring 
Christiansen, arbejdede i skoletandplejen sidder som nr. 5 fra venstre på 
gulvet. Fotograferet omkring 1973-1975.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
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Skoletandplejen i Tårnby Kommune. Fotograferet omkring 1975-1979.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5427

Vil du være med til at skrive Tårnbys historie?
Du kan fortælle om dine oplevelser i tandlægestolen som barn. Du kan fortælle om dit job 
på en tandklinik. Du kan også fortælle, hvad du ved om de billeder der i dette Glemmer Du. 

Skriv til arkivet på bibliotek@taarnby.dk og fortæl din egen historie.


