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Stor heder til Bjørn Zachrisson

å American Association of Ortho-
dontists 107. kongress i Seattle, 

USA, i slutten av mai, fikk Bjørn U. 
Zachrisson tildelt hele to ulike og begge 
meget høythengende priser, nemlig: 
Louise Ada Jarabak Memorial Interna-
tional Teachers and Research Award og 
Albert H. Ketcham Memorial Award.

Bjørn Zachrissons innsats blir 
beskrevet som følger: «Uttrykket ver-
densberømt er særlig velegnet for å 
karakterisere Bjørn Zachrissons arbeid 
og virke. I løpet av 30 år har dr. 
Zachrisson vært invitert til mer enn 125 
kjeveortopediske- og tannlegekongres-
ser på alle fem kontinenter, og han er 
æresmedlem i en lang rekke kjeveorto-
pediske spesialistorganisasjoner i hele 
verden. Bjørn Zachrisson er meget høyt 
verdsatt for sine foredrag i Amerika, og 
har vært bidragsyter ved amerikanske 
kongresser mer enn tyve ganger.

Albert H. Ketcham Memorial Award 
ble tildelt Bjørn Zachrisson som en 
anerkjennelse av hans livslange arbeid 
og innsats for kjeveortopedien. Det er 
den høyeste heder man kan bli tildelt 
fra The American Board of Orthodon-
tics. Bare en nordmann, professor Kaare 
Reitan, har tidligere fått denne utmer-
kelsen.

Louise Ada Jarabac Memorial Inter-
national Teachers and Research Award 
ble tildelt Zachrisson på grunn av hans 

store innsats for kjeveortopedisk 
utdanning og forskning. Det er den 
høyeste pris man kan bli tildelt fra AAO 
Foundation.

Zachrisson er professor i kjeveorto-
pedi ved Universitetet i Oslo, der han 
har virket siden 1970. Han har vært 
visiting professor ved Loma Linda Uni-
versitetet i California, og har privat 
praksis i Oslo, der han hovedsakelig 
arbeider med behandling av voksne 
pasienter. Han har publisert mer enn 
225 vitenskapelige og kliniske artikler 
i internasjonale kjeveortopediske tids-
skrifter og i ledende lærebøker i kjeve-
ortopedi, periodonti, dentale traumer 
og estetisk odontologi.

Kongens fortjenstmedalje til 
Jan L. Nielsen

en 19. april overrakte Altas ordfø-
rer, Geir Ove Bakken, i nærvær av 

så vel kolleger som familie, Kongens 
fortjenstmedalje i sølv til Jan L. Nielsen. 
Statuttene for medaljen sier at den kan 
tildeles for særlig fortjenestfullt arbeide 
gjennom lang tid i privat eller offentlig 
tjeneste, hvor innsatsen ligger betyde-
lig over det normale og hvor vedkom-
mende også har vist aktiv innsats in-
nenfor eller utenfor sin arbeidsplass.

Jan L. Nielsen har i mer enn 40 år 
arbeidet som tannlege i Finnmark, først 
to år som distriktstannlege i Kautokeino 
og fra 1968 som overtannlege i Alta. 
Der har han vært sentral i oppbyggin-
gen av Altaklinikken, først for klinik-
ken som ble bygget i 1977, så for den 
nye fløyen som kom i 2000. Etter at 
han ble pensjonert i 2004, har han fort-
satt med tannlegevirksomhet tre dager 
per uke på Sørøya.

Kollegene beskriver Jan L. Nielsen 
som en faglig ressurs som har betydd 
mye for tannhelsetjenesten i fylket, og 
som i tillegg til å være en dyktig tann-
lege og sjef, har vært en pådriver for 
å lære opp nye tannleger. Han har også 
sittet som leder for Finnmark Tannlege-
forening i tre perioder og er en av tre 
æresmedlemmer i foreningen.

Hans Majestet Hvalrossen 
søker kontakt

ans Majestet Hvalrossen ønsker 
å komme i kontakt med tidligere 

studenter ved fakultetet i Bergen som 
har mottatt enten «Odontologforenin-
gens Hederstegn» eller «Hans Majestet 
Hvalrossens medalje» for sin innsats for 
Odontologforeningen i Bergen. Da vi 
ønsker å samle navn på våre dekorerte, 
ville det vært fint om de som har mot-
tatt utmerkelser kunne sendt e-post til 
h.m.hvalrossen@gmail.com, med 
navn, årstall du mottok utmerkelsen og 
hvilken utmerkelse som ble mottatt. 
Dette vil være til stor hjelp!

På forhånd takk.

n av Norges fremste naturfotogra-
fer, tannlege Pål Hermansen er 

igjen bokaktuell, denne gangen med en 
bok om fugler. Boka «Fuglenes magi» 
viser bilder av ørn som stuper mot byt-
tet, ugler på nattejakt, ravner og svaner 
i situasjoner du sjelden har sett dem. I 
tillegg presenterer han fakta, myter og 
historier om de forskjellige fuglene på 
en engasjerende måte. Boka er utgitt på 
Cappelen forlag.

Bjørn Zachrisson under utdelingen av prisene, her flankert
av Dave Turpin, t.v., redaktør av American Journal of Ortho-
dontics & Dentofacial Orthopedics og t.h. professor Rolf
Behrents.
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