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GULLSTRANDSMEDALJEN
”för främjande av optikeryrkets utveckling”
Gullstrandsmedaljen – Instiftades av Sveriges legitimerade Optikers
Riksförbund, SOR - 1970.
”Medaljen kan tilldelas person som på ett påtagligt sätt främjat
optikeryrkets utveckling t ex. genom vetenskaplig forskning, utbildning,
tekniskt utvecklingsarbete eller författarskap inom optikerns verksamhetsområde.
Medaljen utdelas endast i en valör.
Styrelsen för SOR utser en nämnd av tre personer, som avger förslag
till medaljör. Styrelsen beslutar om utdelandet.
Endast en medalj per år får utdelas. Utdelningen sker i samband med
förbundets Riksmöte.”
Medaljen utdelades i totalt 10 exemplar mellan åren 1972 och 1995.

Nr 1 - Gunnar Pettersson 1972
För sina insatser vid uppbyggnaden av den första reguljära
Optikerutbildningen i Sverige vid SOR:s Optikerskola i Blackeberg,
Stockholm, där han blev föreståndare. Han konstruerade och
tillverkade dessutom maskiner och instrument samt testtavlor för
synundersökningar som var mycket uppskattade inom optikerkåren.
Gunnar Pettersson avled 1980

Nr 2 - Magnus Buve 1973
För sina långa och framstående gärningar bland annat som
redaktör för facktidskriften Aktuell Optik och för sitt omfattande författarskap.
Magnus Buve avled 1983

Nr 3 - Bengt Burman 1974
För sitt starka engagemang för introduktionen och
utvecklingen av optometrin i Sverige genom bl.a. uppbyggnaden och genomförandet av SOR:s fortbildningskurser.
Bengt Burman var mycket aktiv vid bildandet av Institutet för
Optometri i början av 1970-talet och var dess förste rektor.
Läs Gullstrandsföreläsningen här
Bengt Burman avled 2003

Nr 4 - Bertil Nordqvist postumt 1977
För sin idealitet, framsynthet, intresse och stora arbetsinsats
för att höja optikeryrkets anseende och den enskilda
yrkesutövarens kunskapsnivå.
Läs Gullstrandsföreläsningen här
Läs även Quo Vadis Opticus här
Bertil Nordqvist avled 1977

Nr 5 - Robert von Sandor 1979
För sina betydelsefulla insatser för optikeryrkets utveckling,
bl.a. som lärare och rektor för SOR:s optikerskola i
Blackeberg. Han tog initiativet till bildandet av Syninformation AB som på ett mycket engagerat sätt förde fram
de leg optikerna och deras tjänster.
Robert v Sandor avled 1997

Nr 6 - Kurt Östlund 1980
För sina banbrytande insatser inom kontaktlinsområdet och
som initiativtagare till kontaktlinsutbildningen i Sverige och
för sin stora lärobok Kontaktologi.
Läs Gullstrandsföreläsningen här
Kurt Östlund avled 2016

Nr 7 - Evert Jarde 1982
För sina insatser som lärare och rektor för optikerskolan
först i SOR:s regi och sedan inom Stockholms Kommun.
Evert Jarde spelade en mycket viktig roll i framtagandet av
läroplan för den gymnasiala optikerutbildningen i landet.
Han hade en förmåga att entusiasmera sina lärarkollegor
och skrev även ett flertal skrifter, som användes i undervisningen, i ämnet optik/optometri.
Evert Jarde avled 1989

Nr 8 - Stig Stefanson 1985
Stig Stefanson startade redan 1934 Sveriges första
specialtidskrift Nordisk Tidskrift för Optiker. Under
beredskapsåren i början på 1940-talet skrev han Sveriges
första lärobok för optiker. ”Stig Stefanssons arbete med att
befrämja optikerutbildningen under hela SOR:s 50-åriga
tillvaro är av sådan betydelse, att det är med speciell
glädje som SOR tilldelar honom sin högsta utmärkelse i
samband med sitt 50-årsjubileum”.
Läs Gullstrandsföreläsningen här.
Stig Stefanson avled 2000

Nr 9 - Klas T Nilsson 1986
Klas Nilsson var en av initiativtagarna till Svensk Förening
för Kontaktlinsteknik, nuvarande Sveriges Kontaktlinsförening. Han var en entusiastisk förkämpe för skapandet av en
kontaktlinsspecialitet inom optikeryrket.
Klas Nilsson startade tillsammans med framlidne med dr
Sölve Stenström Sveriges första utbildning i kontaktlinsteknik.
Han har gjort en banbrytande insats för utvecklingen och
produktion av olika linstyper, speciellt högvätskehaltiga
mjuklinser.
Läs Gullstrandsföreläsningen här.
Klas T Nilsson avled 2011

Nr 10 - Per Söderberg 1995
Per Söderberg hyllas som en av de senaste årtiondenas stora
förkämpar för optometrins utveckling såväl nationellt som
internationellt. För honom har det sällan funnits några
kompromisser när det gäller den optometriska utvecklingen,
bland annat hög kvalité på synundersökningarna. Han ledde
SOR:s omfattade arbete med att få optikerutbildningen till
högskolan.
Läs Gullstrandsföreläsningen här

