Oslo 19. feb. 2016

Årsrapport 2015 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 77 pr. 16.2.15 – tre opp fra i fjor.
Styret i faggruppen har i 2015 bestått av: Bjørn Pedersen (leder), Ragnar Bye
(nestleder), Annette Lykknes (sekretær) og Leiv Sydnes (styremedlem). Vararepresentant var Vivi Ringnes. Valgkomitéen besto av Arvid Mostad og Lars Skattebøl.
Årsmøtet ble avholdt mandag 23. november i Stallen i Professorboligen i de gamle
universitetsbygningene ved Karl Johans gate fra klokken 12 til 15. Møtet ble åpnet
med en kort orientering om de tre kjemikerne som har bodd i huset fra det ble tatt i
bruk i 1856: Adolph Strecker, Peter Waage og Thorstein H. Hiortdahl. Strecker bodde
der fra 1856 til 1860, Waage fra 1861 til 1900 og Hiortdahl fra 1900 til 1925. Siden
har huset ikke vært brukt som bolig. Huset er nylig fullstendig renovert og består i dag
av en rekke møterom bl.a. ett rom for hver av de tre som bodde der med sine familier.
Lederen leste årsrapporten for 2014 hvoretter Annette Lykknes holdt foredraget:
Praktiske menn eller "hypervitenskapelige" akademikere? Forventinger til og
etablering av Norges første kjemiingeniørutdanning ved NTH fra 1910 og presenterte
boken om kjemiutdanning og forskning ved NTNU gjennom 100 år. En imponerende
bok hun har skrevet sammen med Joakim Ziegler Gusland og som nettopp er utgitt.
(anmeldt i Kjemi 4-2015 side 20-22 se kjemidigital.no).
Ved valget ble Ragnar Bye og Annette Lykknes gjenvalgt for perioden fra 1/1-17 til
31/12 18. Deretter holdt lederen foredrag om Starten på Norgesalpeter 110 år. Hvem
skal æres: Birkeland eller Eyde? (publisert i Kjemi 6-2015 side 8-11).
Til slutt kommenterte Ragnar Bye, Berit Smestad Paulsen og lederen en ny annotert
utgave av Jørgen Gløersens notater fra professor Jac Keysers forelesninger i organisk
kjemi i 1830: Organisk kjemi anno 1830. (ISBN 978-82-91183-11-4).
Faggruppen har brukt lite penger i 2015 da bruken av Professorboligen til årsmøtet
var gratis og Kjemisk institutt har bekostet utgivelsen av Jørgen Gløersens notater.

