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rekordmange asylsøkere i år
Hittil i år har 14.918 mennesker
søkt om asyl i Norge. Det er 487
flere personer enn i hele fjor.
I hele fjor kom det 14.431
asylsøknader, mens UDI så
langt i år har fått inn 14.918
asylsøknader. 1.498 mennesker
søkte om asyl i oktober, 43 flere

enn i oktober i fjor, viser ferske
tall fra UDI (Utlendingsdirektoratet) som ble offentliggjort
tirsdag. De fleste asylsøkerne
i år, vel 3.500 personer er fra
Afghanistan, deretter følger
Eritrea, Somalia, statsløse og
Irak. (ANB-NTB)
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15 hull og tannlegeskrekk
Den nye årboka til Idd
og Enningdalen historielag er klar og spekket med gode historier.
Av HAnne erIksen

Vi frister med Tor Hafsrød sin
historie om sine femten hull og
tannlegeskrekk samt datidens
skoletannlege Kjell Halvorsen.
For artighetens skyld møtes
Iddevang-eleven Tor Hafsrød,
datidens skoletannlege Kjell
Halvorsen ved Øberg skole og
tannlegeassistent Tove Andersen på et tannlegekontor i anledning boklanseringen.
levende historiebok
Det samme gjør redaksjonskomiteen. Stolte viser de fram den
niende årboka.
– Vi har 10-årsjubileum. Vi
øker opplaget. Fjorårets er utsolgt. Nå kommer vi ut i 1.100
eksemplarer, sier en entusiastisk Jens Bakke.
Boka er lagets viktigste inntektskilde til historielagets drift.
Det går mye penger til vedlikehold og drift av Gamle Prestebakke.
– Vi bruker 300.00 kroner på
toalettanlegget i år. Vi venter på
ferdigstillelse av kloakk og vann.
Boka er laget på dugnad. De 25
forfatterne får ertesuppe og bok
som takk for innsatsen.
Hos tannlegen
Den lønna er også Tor Hafsrød
og Kjell Halvorsen fornøyde
med.
Tor Hafsrød skriver om den
årlige katastrofen som kom til
hans Iddevang skole. Det var
den dagen læreren begynte å
dele ut tannlegekort. Historien
har overskriften «Med femten
hull og tannlegeskrekk over Iddesletta».
Hafsrød skriver blant annet:
– Men vi, barna fra 1950-tallet, vi hadde skoletannlege og
amalgam; og så et bor da, som
manglet både vannkjøling og
diamanter. Ikke rart det gjorde
vondt når den fryktede tannråten skulle bekjempes. Nettopp
derfor var dette tannlegekortet så fryktet og hatet. Jeg visste
nøyaktig hvordan besøket hos
skoletannlegen, det mest fryktede mennesket i min barndom,
ville bli. I nærmest bevisstløs tilstand ville jeg komme meg på
plass i stolen. Etter en grundig
sjekk av munnhulen ville så den
fryktede dommen falle: Antall
hull dette året.
Fra tannlegen
Skoletannlege Kjell Halvorsen

Minnes tida hos skoletannlegen. Fra venstre: kjell Halvorsen (tannlege), Tor Hafsrød (pasient) og Tove Andersen (assistent).
Begge foto: Hanne eriksen

deler av sine minner fra tida
fra Idd skoletannklinikk i årene
1959 – 1964. Han tiltrådte 1. april
1959 med en årslønn på 18.600
kroner. Klinikken lå i andre etasje på Øberg skole. Han forteller
om år der karies blant skoleungene bredde seg fortere enn boret kunne gå.
Vi bringer en smakebit: – Barna selv fikk også sin dose med
formaninger når de var hos
tannlegen. På den tiden var nok
sosiale forskjeller mye større
enn i dag. Jeg spurte en liten
gutt med svært dårlig tannstell:

Men du har vel egen tannbørste? Han svarte: Nei, men jeg
bruker av og til mammas!

heriksen@ha-halden.no

Ida, kulturbygd i grenseland, er klar. Årboka vises
fram av historielagets
Jens Bakke (tv), John
solberg, egil Minge og
Trine Høistad, forfatter
av Barndomsminner fra
Prestebakke skole.

