
Oslo 12. feb. 2015 

Årsrapport 2014 fra NKS´ Faggruppe for kjemiens historie 

Av faggruppeleder Bjørn Pedersen, Kjemisk institutt, UiO 

Faggruppen arbeider for å øke kjennskapet til kjemiens historie i Norge og er et bindeledd 

til tilsvarende grupper i andre land. Informasjon om faggruppen blir gitt på gruppens 

hjemmeside. Antall medlemmer av faggruppen er 74 pr. 11.2.15. 

I 2014 ble 150 årsjubileet for massevirkningsloven, Guldberg og Waages lov, feiret over 

hele landet. Det startet 10. mars, dagen Peter Waage offentliggjorde loven i et foredrag i 

Domus Akademika ved Karl Johans gate. Feiringen skjedde i regi av hovedstyret i 

Norsk Kjemisk Selskap etter initiativ fra faggruppen på NKS Rådsmøte i 2014. 

Styret i faggruppen har i 2014 bestått av: Bjørn Pedersen (leder), Ragnar Bye 

(nestleder), Annette Lykknes (sekretær) og Rolf Manne (styremedlem). Vara-

representant var Vivi Ringnes. Valgkomitéen besto av Arvid Mostad og Lars Skattebøl.  

Årsmøtet ble avholdt tirsdag 29. oktober på det 20. landsmøte i kjemi som fant sted på 

Norges varemesse i Lillestrøm. Årsmøtet inngikk i programmet faggruppen hadde på 

landsmøtet. Det begynte 10:30 med et foredrag av Carl Henrik Gørbitz om norsk 

krystallografi gjennom hundre år. Det ble fortsatt av Fredrik Kirkemo som snakket 

om sin masteroppgave fra NTNU: Rekonstruksjon av destillasjon på 1500-tallet. 

Årsmøtet ble holdt rett etter lunsj og besøk på utstillingen. Etter årsmøtet snakket 

Ragnar Bye om et kompendium i organisk kjemi på 1830-tallet som er skrevet av 

medisinerstudenten Jørgen Gløersen. Deretter fortalte Bjørn Pedersen om tidsskriftets 

Kjemis hstorie fra 1904 til i dag. 

Selve årsmøtet startet 14:00 ved at lederen åpnet møte og leste årsberetningen for 

2013. Deretter ble han gjenvalgt med akklamasjon for en ny 2-årsperiode fra 1/1-15 til 

31/12 16. Leiv Sydnes ble valgt som nytt styremedlem etter Rolf Manne som har vært 

styremedlem siden starten på faggruppen i 2004. Valgkomiteen ble også gjenvalgt. 

Faggruppen har ikke brukt penger i løpet av året da alle utgiftene til årsmøtet og 

foredragene i programmet på landsmøtet inngår i det bidraget faggruppen skal få fra 

landsmøtet. Beløpet kommer først til faggruppen i 2015. 
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