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Tannlege Odd Jarl
Ottersen sier at han
har levd et A4-liv. Vi er
slett ikke enig.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Han er født og oppvokst på
Skauen gård på Holtane på Tjøme. Og i oktober blir han 70 år.
Folkeskolen gikk han på Tjøme
og gymnaset på Borgheim.
Den gangen begynte man å
studere rett etter gymnaset. Han
ville bli tannlege, så han søkte
og kom inn i Oslo. Han kom inn i
Sveits også, men det var ikke så
vanlig å reise ut. Derfor foretrakk han hjemlandet.
– Når du er ferdig utdannet
tannlege, blir du ved din lest, og
nå har jeg vært ved den lesten i
45 år. Etter verneplikt som militærtannlege og løytnant på Heistadmoen, flyttet jeg til Kongsberg, sier han og holder fast ved
A4-begrepet.
Kongsberg ble det på grunn av
den kvinnen han fortsatt er gift
med, og på Kongsberg startet
han tannlegepraksis.

Eget kunstgalleri
Her synes Øyenes medarbeider
at A4-begrepet ikke passer så
godt lenger. For ved siden av
tannlegepraksisen, startet han
og noen venner Kongsberg
Kunstgalleri. Det gikk i og for
seg bra, med kunstnere som
Widerberg, Weidemann og ikke
minst Ferdinand Finne, som ble
en kjempesuksess.
Men det ble ikke noen økonomi ut av det, for husleie og
driftsomkostninger spiste inntektene. Så etter rundt ti års
drift, var det slutt.
Tannlegepraksisen er heller
ikke helt A4. I den relativt lille
byen Kongsberg, vokste den til å
bli Kongsberg Tannlegesenter
med cirka 20 ansatte.
Nå driver han senteret
sammen med sønnen, som også
er tannlege. Selv har han redusert til tre arbeidsdager i uken,
men interessen for faget er på
ingen måte blitt mindre.

Fluor – en revolusjon
– Jeg må hele tiden følge med.
Det skjer så mye i faget, så det er
stadig kurs. Ikke minst skjer det
mye med implantater og med
det tekniske utstyret.

I dag trenger ingen å gå med gebiss.
Det er løst med implantater. De har revolusjonert faget,
sier han entusiastisk.
– Fluoren var den
første revolusjonen.
Nå ser vi mange
gode tenner blant
barn og unge, som
får en fantastisk god
start via skoletannpleien. Det gjør noe
med tannlegeskrekken. De har lite hull,
og de har lite vondt.
Det er foreldrene
som gruer seg til
tannlegebesøket,
fordi de har en annen erfaring. Det er i
ferd med å snu. Pasientene har ikke
lenger med seg traumene
forbundet
med tannlegebesøk. FIRBENT FAMILIEMEDLEM: I familien Ottersens hytte er det kunst overalt. Det er til glede for alle, også for
Ottersen sier alle familiens nyeste medlem, en ennå ikke voksen mellompuddel. 
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
bør oppsøke tannlegen sin én gang i året. Særlig opptatt av kunst, sier han og noe pent å se på mens de venter. Da var far Ottersen spent på hva
gjelder det ungdommene som tenker særlig på ungdommen. Skjønt det er sjelden at noen må som skulle skje. Arvingene kuntror de er usårbare fordi de ikke Men ungdommen har så mye å vente på Ottersens klinikk. Han ne si ham opp.
har hull. Men noen hull kom- være opptatt av. Hjemme har de og medarbeiderne har respekt
Som en forsikring hadde han
mer, og da er det viktig å passe dessuten ofte et minimalistisk for pasientenes tid.
allerede kjøpt nabosmåbruket
på, særlig når de ikke lenger er interiør med hvite vegger og
Det skal i det hele tatt være for å ha et sted å flytte. Det var
under skoletannlegens vinger.
kanskje plakatkunst. Det er vel- hyggelig på klinikken. Selv set- en unødig forsiktighetsregel. I
En ting bekymrer ham likevel. dig hyggelig hvis ungdom klarer ter han av tre kvarter til pasien- Rudolf Olsens testamente sto
– Vi spiser for mye sukker, og å bli opptatt av kunst.
tene. Han vil snakke med dem det nemlig at gårdsbestyrer Leif
hadde vi ikke hatt fluoren til å
og ha det trivelig.
Ottersen kunne få kjøpe Skauen
demme opp, ville situasjonen Kunst hele tiden
– Det er en policy at folk skal gård til en svært fornuftig pris.
vært mye verre. Men generelt er – Kunsten gir en mening som trives hos oss. Både ansatte og
En følge av Loen-raset
tannhelsen god, og det gleder gjør at du opplever ting litt an- pasienter.
meg.
nerledes. Og så har den stor kulI mellomtiden hadde kunsten
turhistorisk verdi og lar oss Rudolf Olsens rolle
satt seg i veggene på Skauen, og
Ungdom og kunst
knytte båndene bakover, sier Kunstaktivitetene begynte da foreldrene var smittet av å ha
Galleridriften ga Kongsberg- mannen som driver kunstfor- han kom til Oslo som student i kunstnere som Yngve Anderstannlegen god erfaring med midling på øyene og hjelper øy- det nesten ikoniske året 1968. son og Torvald Torgersen rundt
kunstformidling. Den erfarin- boerne å finne malerier som for- Istedenfor å bli studentopprø- seg. Unge Odd Jarl var også smitrer, rettet han energien mot stu- tet.
gen har gitt mye glede. Men slik teller noe om øyenes historie.
Han legger til at kunsten også diene og kunsten.
Dessuten har han inntrykk av
han før var bekymret for ungHvor kom så kunstinteressen at vanlige folk var opptatt av
dommens tannhelse, er han nå kan ha en politisk rolle. Det dobekymret for fallende interesse kumenterer han ved å vise flere fra? Svaret på det spørsmålet er kunst den gangen. Og man visste det når noen hadde noe fint
for billedkunst, særlig blant bilder signert Reidar Aulie, som heller ikke helt A4.
på mange måter var arbeiderbeDa Odd Jarl Ottersen ble født i på veggen. Derfor visste han at
ungdommen.
1948, var gården eid av den vel- dr. Lund i det store gule huset på
Det er en viktig grunn til at vegelsens maler.
– Jeg jobber mye med kunst. havende skipsrederen Rudolf Holtane hadde en Munch på
han i over ti år har deltatt på den
årlige Antikk- og samlermessen Hele tiden. Jeg går på utstillinger Olsen (1882-1951), og Odd Jarls veggen. En ekte Munch. Far Otpå Tjøme. Der står han med bil- og er i kunsten. Det går ikke en far, Leif Ottersen, var ansatt som tersen var opptatt av Nils Hansteen, men det var lite midler å
ledkunst som ofte har tilknyt- dag uten at jeg på en eller annen bestyrer.
måte er borti kunst. Jeg skaffer
Rudolf Olsen var svært kunst- kjøpe kunst for.
ning til øyene.
Rudolf Olsens eierskap til
Det har vært mange billed- meg kunnskap, og det er mye å interessert, og han var en mekunstnere på Tjøme gjennom ta tak i. Derfor er jeg stadig i Oslo sen. Det gjorde at det ble mye Skauen gård har for øvrig en litt
snakk om kunst hjemme hos Ot- spesiell forhistorie. Ved den stoårene, og akkurat nå er han sær- og går på museer og i gallerier.
Det kommer nesten som en tersens, fordi Olsen lot kunstne- re rasulykken i Loen i 1936, gikk
lig opptatt av kunstneren Yngve
selvfølge at Kongsberg Tannle- re bo på gården om sommeren.
en rekke gårder tapt. En av gårAndersson. (Se egen sak.)
Og det litt uvanlige fortsatte dene var eid av en bekjent av
– Jeg er glad hver gang det gesenter har et lite galleri på
kommer noen på messa som er venterommet. Pasientene må ha etter skipsrederens død i 1951. Rudolf Olsen. Skipsrederen syn-
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tes det var ille og kjøpte en gård
på Tjøme som han tilbød vennen. Bonden fra Loen ville imidlertid ikke flytte fra sitt nærmiljø, og dermed satt Olsen med et
romslig sommersted på Tjøme.
I dag eies og drives gården av
Renate Ottersen, som er tannlegens niese. Hun har 50 melkekyr
i et fullautomatisk fjøs. Der er
både melking og kløing på ryggen datastyrt. Til sammen er det
rundt 120 dyr på gården.

Mye på barndommens øy
Odd Jarl Ottersen og familien
bruker mye tid på hytta på Tjøme. Både kone, barn, svigerbarn
og barnebarn liker seg på Odd
Jarls barndoms øy. Hytta ble
bygget midt på åttitallet på en
snipp av Skauen gård. Den er full
av kunst.
Noen steder står kunsten i flere lag mot veggen. Det er profesjonell kunst, og det er kunst
tjømlinger gjerne kjøper. Men
kunstnere som hadde store navn
i midten av forrige århundre, er
ofte nesten glemt i dag. Det gjør
noe med prisene.
Det betyr at den som har interessen og lysten, stort sett kan
skaffe seg et godt Tjøme-bilde
når tannlegen fra Kongsberg fyller sin stand på messa i Tjømehallen i begynnelsen av juli. Det
er den eneste messa Ottersen
står på. Og det illustrerer at for
ham er dette hobby og ikke næ-

Det du vil bli kvitt
kan være en skatt
for noen andre

ring.

Mange har samler-gen
Odd Jarl Ottersen sier at Antikkog samlermessen i Tjømehallen
er et hyggelig arrangement, og
han kan ikke få fullrost arrangør
Terje Bjerga.
– Jeg kom med i 2005 eller
2006 og siden har jeg vært der.
Jeg har hatt bra samarbeid med
Bjerga. Han er en dyktig arrangør. Og så kommer de samme utstillerne og de samme kundene.
Messa trekker et sted mellom
1500 og 2000 mennesker på to
dager. Mange er opptatt av retro
og kunst, sier kunstformidler Ottersen, som konstaterer at de
fleste av oss har et samler-gen.
– Det er utrolig hva folk samler
på.
Ottersen har til enhver tid
noen hundre bilder under sine
tak. Det meste er i bevegelse og
kan selges. Han sier han har bilder så han kan stå på messe til
han er 100 år.

Mindre jobb, mer hobby
Øyene spør tannlege Ottersen
om når han tenker å slippe boret.
– Jeg får ofte det spørsmålet.
Det dreier seg først og fremst om
motorikk, syn, hørsel og helse.
Siden jeg bare jobber tre dager i
uken, har jeg den fritiden jeg ønsker meg. Jeg har et yrke jeg aldri
har angret på. Det gir stor frihet.

Det er ikke så mange igjen av yrkene med den friheten.
Han har imidlertid ingen planer om å fortsette i det uendelige. Grensen for å beholde tannlegelisensen ble nylig flyttet fra
75 til 80 år. Men det får være
grenser likevel. Så Ottersen ser
for seg at han fortsetter en tre års
tid. Men da tar han sikte på å utvide kunsthobbyen. Kanskje
drar han på flere messer.

Sikter mot Vikingskipet
– Det er en del store messer
rundt på Østlandet. Den i Vikingskipet på Hamar er Norges
største. Jeg må jo ha noe å gjøre.
Lediggang er farlig, sier han og
tar det samtidig for gitt at han
kommer til å være mer i hytta på
Tjøme.
Han er opptatt av Tjøme-samfunnet. Det har klart å beholde
identiteten, men han er spent på
hva som skjer nå med Færder.
Uansett er han glad for at friområdene, Moutmarka, Fynsletta,
holmer og skjær er sikret og bevart, for å ivareta allmennhetens
interesse.
Uansett vil Odd Jarl Ottersen
bidra til at kunsten og kunstnerne ikke går i glemmeboken.
– Allmennkunnskap er en fin
ballast. Man kan nok leve uten
kunst, men kanskje ikke så bra,
sier han til Øyenes utsendte på
vei ut.

PRODUSERTE
SUKKERKULØR:

Kontakt journalisten
om du vet noe om
fabrikkbygningen
med pipen.

Kan du hjelpe Odd
Jarl med info?
Vet du noe om dette
huset?
sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Fabrikken på bildet lå helt inntil Østveien, på grensen mellom Skauen gård og Honerød
gård. Den sto på Skauen gård til
overgangen fra førti- til femtitallet. Da ble den revet. Under
krigen brukte tyskerne bygningen til oppbevaring av motorsykler som skulle repareres. Etter krigen huset den en fabrikk
som, av alle ting, produserte
sukkerkulør.
Fabrikken ble
drevet av major Hans Chr. Ringe, offiser og gårdbruker fra
Tjøme. Da en flotilje av tyske

transportskip gled inn Oslofjorden i april 1940, lot major Ringe
det bli skutt fra Bolærne, og
trosset dermed kommandantens skyteforbud. Ringe traff
nesten.
Tannlege og kunstformidler
Odd Jarl Ottersen eier maleriet
som vises over disse linjer. Bildet er malt av kunstneren Yngve Andersson (1892-1981) som
oppholdt seg mye på Skauen
gård. Ottersen vil gjerne vite
mer om huset med pipen. Hvis
du som leser dette, vet noe, kan
du sende en mail til artikkelforfatteren på sven.otto@sokr.no,
så formidler vi det til Ottersen.
Kanskje får vi også en god historie å fortelle.
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Ta turen innom, du finner sikkert noe du trenger
eller noe du ikke visste du manglet.
I juli er åpningstiden 11-15.
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