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Tannteknikerfaget både i Norge og globalt er inne i en omstillingsfase. Med økende konkurranse, også fra utlandet, og
rask digital utvikling, kan det være krevende å drive spesielt tanntekniske laboratorier. Det krever nytenkning og
originale løsninger for å møte framtiden.
Tenner i Fokus ved Stein Brath har gjennom året besøkt flere laboratorier som har utviklet egenartede konsepter og
spesialiserte produkter. I denne ellevte artikkelen har vi besøkt Aaberg & Hellesen AS.

På besøk hos
Aaberg & Hellesen AS
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AABERG & HELLESEN AS
TIF ble godt mottatt av Olav M.
Hellesen og hans hyggelige damer,
da vi ankom Bergen på en regntung
onsdag i begynnelsen av juni.
Olav M. Hellesen startet sin karriere
som tanntekniker 10. august 1963
hos tannteknikermester Hans A.
Karlsen i Bergen. Øivind Aaberg
var begynt i lære hos tannteknikermester Svein Thorgersen ett år
tidligere i 1962. Øivind og Olav ble
godt kjent med hverandre i
4. klassen på Bergen Yrkesskole.
De avla svenneprøve 1968, og etablerte firmaet Aaberg & Hellesen AS
i 1969 som like partnere. De var
tidlig aktiv med i lokalforeningen
i Bergen fra 1970.
Laboratoriets første lokaler lå i Skottegaten
22 A. De fikk raskt mye å gjøre. Resultatet
av det ble lange kvelder på jobb, samt at de
måtte ansette folk relativt raskt. Huset laboratoriet lå i hadde også andre leietakere.
Dette var leietakere som bodde der og som
derfor gjerne ville sove om natten, og det
blir ofte en konflikt, når de har en bedrift
med nattarbeid vegg i vegg.
Det tok ikke lang tid før laboratoriet fikk en
klage mot seg. Dette ordnet huseieren opp i
på sin måte. Han sa opp klageren, med det
resultat at Aaberg & Hellesen AS kunne utvide. Gårdeieren hadde nemlig sansen for
ungdom som ville satse. Senere fikk Øivind
og Olav kjøpe hele gården. De leide da ut hybelleiligheter til musikkstudenter, så det ble
mye lyd i det huset etter hvert.

Olav og Øivind var raske med å ta
inn lærlinger. Første lærling Alf Bøen
ble ansatt i 1970. Året etter kom
Terje Tveitevåg, og lærling nummer
tre var Karen. Hun begynte som
bud, men kom fort inn i lære.

Har hatt mange lærlinger

Olav og Øivind var raske med å ta inn lærlinger. Første lærling Alf Bøen ble ansatt i
1970. Året etter kom Terje Tveitevåg, og lærling nummer tre var Karen. Hun begynte
som bud, men kom fort inn i lære.
Senere giftet hun seg meg Terje, tok navnet
Tveitevåg , og er nå som alle vet leder av
Norges Tannteknikerforbund i dag.
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Aaberg & Hellesen AS har hatt mange
lærlinger, og mange av dem er i dag
spredt ut over store deler av Vestlandet
som laboratorieeiere. Noen er dessverre
også gått ut av faget.
Siste kull med 3 lærlinger tok de inn
tett før overgangen til Høyskolen. En av
disse, ei jente, fikk jobben på en litt
merkelig måte. Olav var en av roerne
om bord på en båt (Enigheten), som ble
rodd fra Bergen til Lærdal i Sogn. Midt
i Sognefjorden var det mannskapsbytte.
En av passasjerene på følgebåten en
ung og søt jente sitter og broderer. Olav
sier; kan du skaffe meg en øl, så overtar
jeg broderiet ditt! En av de andre passasjerene som kjente Olav sier; det kan
du trygt gjøre, fordi han er tanntekniker og flink med hendene. Jenta sier
da følgende. - Å det er det jeg ønsker å
utdanne meg til, men jeg manglet kjemi
karakterer for å komme inn på Tannteknikerskolen. Olav svarte så. – Dersom
du skynder deg å svare på annonsen
som Aaberg & Hellesen AS har i avisen
i disse dager, har du mulighet for å få
utdannelsen du ønsker!
Irene Haukeland, som jenta het, sendte
umiddelbart inn søknad, og hun fikk

sin ønskede utdannelse. Hun jobber
fortsatt i faget.
God kontakt med
Tannlegehøyskolen

Olav og Øivind fikk raskt god kontakt
med Tannlegehøyskolen i Bergen. Dette
resulterte i mye arbeid fra studentene
der. De har tydeligvis vært veldig fornøyd med arbeidene de hadde fått, for
mange av dem fortsatte å levere arbeider
til Aaberg & Hellesen AS etter at de åpnet
egen praksis. De hadde da kunder over
hele landet.
Som sagt hadde laboratoriet mye å
gjøre, men skulle det bli en stille periode kunne det hende at de spilte et
parti sjakk om hvem som skulle ta seg
av neste arbeid som kom inn!
Vekst og investering

Tidlig i 80-årene ble lokalene i Skottegaten for små, og laboratoriet flyttet til
Sandbrogaten 5 i 7 etasje. I den tiden
fikk de høre at de hadde Norges fineste
laboratorium. I 2006 flyttet laboratoriet
til 1. Etasje i samme bygg, men adressen er nå Øvre Dreggsallmenningen 6.
Olav og Øivind har alltid vært tidlig ute

Tannteknikerne satt der sjokkskadd, og det
gjorde også mange offentlig ansatte tannleger.
Mange var rådville og frustrerte.
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med å investere. Det være seg fresemaskiner, nye tekniker eller nye
materialer. I de fleste tilfellene har dette
vært smarte investeringer, men de har
også enkelte ganger følt at de har vært
for tidlig ute og derfor gått på et tap.
Det ble vanskeligere på Vestlandet i
1994

Tannteknikere i Norge hadde gode tider i
80-årene, men fra 1. januar 1994 begynte
vanskelighetene på Vestlandet. Helt fram
til den datoen hadde tannteknikerne
alle de offentlige tannklinikkene som
kunder, men Fylkestannlegen bestemte
at pr 1. januar 1994 skulle det være
stopp på det, og all tannteknikk til det
offentlige skulle ut på anbud og resultatet av det ble, at det meste av tannlegens tekniske arbeider ble sendt ut av
landet for å spare penger. I 1993 hadde
Aaberg & Hellesen AS 36 offentlige tannklinikker som kunder, men ved nyttårsskifte 1993/1994 mistet de alle disse. Dette
resulterte i at 25-30% av omsetningen
forsvant over natten. Aaberg & Hellesen
AS hadde da en stor arbeidsstokk 15–
16 personer, og vurderte om de måtte si
opp noen, men de klarte å unngå det.
Olav sier at han var veldig skuffet over
både Forbundet og lokalforeningen den
gang. ”Vi burde ha aksjonert på et vis,
sier Olav”
Tannteknikerne satt der sjokkskadd, og
det gjorde også mange offentlig ansatte
tannleger. Mange var rådville og frustrerte.
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Olav har eksempel på en tannlege som
ble så sint over den situasjonen hun var
kommet opp i, at hun sa opp jobben og tok
seg ny utdanning. I dag er hun psykolog, og innehar et professorat i USA.
Det som skjedde nyttårsskiftet 1993/
1994 ble et veiskille for norsk tannteknikk. Nå ble det mer import, og fremtiden ble mer usikker.
Nye muligheter i TSA AS

Før den turbulente perioden var Olav på
et intro-kurs i Umeå på et amerikansk
dental-porselen ved navn Mirage som
skulle presenteres for tannleger og
tannteknikere i Norden. Kursleder var
tannlege Christer Olsson. Ved siden av
å presentere Mirage-porselenet henviste Christer ofte til gode forbruksartikler for tannlegene. Han anbefalte
spesielt produktene fra TePe Munnhygieneprodukter. Disse artiklene viste
seg å være veldig gode.
Det ble umiddelbart etterspørsel etter
dem, men det å blande dette salget med
produksjon av tannprotetikk ble en
regnskapsmessig røre (mva og ikke mva).
Det ble starten på TSA AS i 1993 (Tannlege Service Agenturer AS).
TSA AS driver nå hovedsakelig med
salg av kvalitetsprodukter fra Tepe
Munnhygieneprodukter AB. Målgruppen
er både private forbrukere og tannhelsepersonell. Sortimentet består blant annet
av tannbørster, mellomromsbørster og

tannstikker. TSA AS leverer også munnskyllevann, AloeVera-produkter og
elektriske tannbørster. Til tannleger har
de også bondingprodukter og sementer.
Disse produktene kjøpes av tannleger
over hele landet.
Selskapet har også profileringsprodukter
fra TePe. Tannbørster og tannstikker
kan bestilles med logo. Dette kan tannteknikeren også bruke til reklame ved å
sende et knippe munnhygieneprodukter
ved levering av et protetisk arbeid til
tannlegen.
Olav mener at flere laboratorier kan
selge munnhygieneprodukter til sine
kunder tannlegene og til deres pasienter.
Han mener at dersom pasientene
ønsker veiledning til slik bruk, er tannteknikeren en av de beste til å gi slike
råd.
I 2006 ble Øivind syk og sluttet i arbeid,
men har fortsatt eierinteresser i firmaet
og Olav og Øivind har fortsatt god kontakt. Olav driver nå laboratoriet og
tannhelsebutikken sammen med 3
fantastiske damer.
Vi kan ikke være i Bergen uten å
skrive om det sosiale miljøet tannteknikerne imellom.

Det ble i flere år arrangert dragebåtfestival i Bergen havn. Her var tannteknikerne vært aktivt. En ting er
regattaen, men det mest morsomme er
vel kanskje alt det sosiale før løpet. Det

blir laget «hjelmer» av pappmasje,
ståltråd og gips som skal likne tenner,
og da snakker vi om hele tannrekken
fra centraler til molarer. Alle skulle gå
under felles kappe som skulle indikere
gingiva. Oppe i dragebåten ble de
sittende i to rekker med to centraler
først, så lateraler helt til molarene. Alle
satt under sin felles røde gingiva-kappe
som dekker det meste av båten. Helt
foran i båten satt en gull-molar for å
holde takten!
Tannteknikerne har også markert seg i
bedriftsidrett i tidligere år. De var gode
i handball og fotball, men deltok også i
idretter som bordtennis, badminton og
miniatyrskyting. Våre bergenste venner
var ikke blant de ivrigsete når det gjaldt
trening, men det tok de igjen med godt
humør og livsglede.
De sosiale bergenske tannteknikerne
arrangerer også ut i det blå turer med
ansatte. Dette er et populært arrangement med stor deltakelse.
Med spørsmål om fremtiden, svarer
Olav at han er noe usikker på framtiden
til Aaberg & Hellesen AS, men at han
forventer å kunne delta i TSA AS en tid
framover og dette skal kunne bidra
hans pensjon.
Olav fyller 70 år nå i august. Tenner
i Fokus gratulerer!
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