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Livet, slik vi kjenner det, er helt og holdent avhengig av proteiner 
som katalysatorer for å kontrollere og akselerere kjemiske 
 reaksjoner i cellene. Dette gjøres av enzymer som er store og 
komplekse biologiske molekyler. De får livsnødvendige kjemiske 
reaksjoner til å skje langt fortere enn noen kjente syntetiske 
 katalysatorer. Ofte gjelder dette reaksjoner som spontant skjer 
for sakte til å kunne måles under normale betingelser. Disse  
kan av enzymer katalyseres i løpet av brøkdels sekunder. Slike 
makromolekyler har vært benyttet fordelaktig av mennesker i 
flere hundre år til eksempelvis produksjon av øl, brød og ost, 
men den generelle anvendeligheten er begrenset til de kjemiske 
reaksjonene naturlige enzymer katalyserer. Design av enzymer, 
som for eksempel katalyserer andre typer kjemiske reaksjoner 
eller fungerer optimalt ved andre betingelser enn det opprinne-
lige enzymet, ble foreslått allerede for 60 år siden.1 Slike design - 
erenzymer vil ikke bare potensielt være svært nyttige for kjemisk 
syntese og industriprosesser, men spesielt siden proteiner er 
 involvert i så mange sykdommer, kan det tenkes at enzymer kan 
designes for å kurere disse. Fordelene er at de er giftfrie og bio-
logisk nedbrytbar, samt at de hypotetisk kan designes til å være 
både svært selektive og effektive. Med slike lovende ord er det 
ikke overraskende at enzymdesign har blitt et raskt voksende 
forskningsområde, spesielt det siste tiåret. 

Fra enzymkatalyse til enzymdesign
For å kunne lykkes med enzymdesign er det helt nødvendig 
med en detaljert forståelse av opprinnelsen til den katalytiske 
effekten og det kompliserte samspillet mellom strukturen og 
 aktiviteten til enzymene. Ettersom selve konseptet med å rasjo-
nalisere opprinnelsen til den katalytiske effekt er et energipro-
blem, er det svært vanskelig å gjøre fremskritt uten evnen til å 
dissekere den observerte frie aktiveringsenergien (∆G‡) til de 
ulike energibidragene mellom enzym-substrat (ES)-komplekset 
og overgangstilstanden. Per dags dato finnes det ingen eksperi-
mentelle teknikker som kan gi en slik direkte sammenheng 
 mellom ES-komplekset og de detaljerte energibidragene. 
Datasimuleringer gir oss her en unik måte å analysere energiene 
assosiert med enzymkatalyse på molekylnivå. 

Empirisk valensbinding (EVB)-modellen er en svært effektiv 
metode for å simulere kjemiske reaksjoner i større biologiske 
systemer.2, 3 I korte trekk drar metoden fordel av at EVB 

 hamiltonian (operator) blir kalibrert til å reprodusere den frie 
reaksjonsenergioverflaten fra eksperiment eller kvantemekan-
iske kalkuleringer for en relevant referansereaksjon i vann-
løsning. Deretter kjøres samme reaksjon i enzymet uten at 
EVB-parameterne endres. Dette gjør at en effektivt kan studere 
den direkte effekten av å endre omgivelsene til reaksjonen fra 
vann til enzym sammen med endringen i ∆G‡ og de detaljerte 
energibidragene. Slike EVB-simuleringer har blant annet 
avslørt at den observerte senkningen i aktiveringsenergien 
(∆G‡) i enzymkatalyserte reaksjoner hovedsakelig stammer  
fra optimaliserte elektrostatiske interaksjoner i enzym-substrat- 
komplekset sammenlignet med samme reaksjon i vannløsning.4 
Selv om det i dag er generelt akseptert at enzymers dipolmo-
menter gjennom foldingen av proteinet blir optimalt orientert i 
retning av den kjemiske reaksjonsveien de katalyserer, mangler 
vi fortsatt kunnskap om hvordan slike preorganiserte omgivelser 
kan designes. En effektiv strategi er å studere naturens enzym-
design, evolusjon, som har resultert i nært beslektede enzymer 
tilpasset ulike betingelser som temperatur, saltkonsentrasjon  
og pH.

Kuldeaktive enzymer, et naturlig mysterium
En av de mest spennende problemene i biologi er de molekylære 
mekanismene involvert i tilpasningen for liv i ulike ekstreme 
miljøer. Kuldetilpassede organismer har en ekstraordinær evne 
til å vokse og kolonisere miljøer der temperaturen er nært 
 vannets frysepunkt. Et av nøkkelproblemene ved å senke 
 temperaturen er at aktiveringsentalpien (∆H‡) gir opphav til  
en eksponentiell avtagelse i reaksjonshastighetene i følge 
 overgangstilstandsteorien (transition state theory):

Her er k
rxn

 reaksjonshastigheten og T temperaturen,  er transmi-
sjonskoeffisienten, k og h er Boltzmanns og Plancks konstantene, 
mens ∆G‡ er den frie aktiveringsenergien. En senkning i tempe-
raturen fra 37 oC til 0 oC vil typisk resultere i en 25-250 gangers 
reduksjon i aktiviteten til varmetilpassede enzymer.5 For å over-
leve ved lave temperaturer er det derfor nødvendig at enzym-

Datasimuleringer baner 
vei for enzymdesign
En grunnleggende forståelse for hvordan enzymer fungerer på atomært nivå er ikke bare viktig 
 grunnforskning, men også avgjørende for å kunne gjøre vellykket design av nye enzymer med 
 potensiale innenfor både medisin og industri. Ved hjelp av omfattende datasimuleringer har vi  
vist at proteinoverflaten spiller en nøkkelrolle for de termodynamiske parameterne som avgjør 
 enzymers temperaturtilpasning. 

GEIR VILLY ISAKSEN, SENTER FOR TEORETISK OG BEREGNINGSBASERT KJEMI (CTCC),  
INSTITUTT FOR KJEMI, UNIVERSITETET I TROMSØ
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kinetikken kan tilpasses for å unngå dette problemet. Et typisk 
kjennetegn for kuldetilpassede enzymer er en lavere aktiver-
ingsentalpi (∆H‡) på bekostning av en mer negativ aktiver-
ingsentropi (∆S‡) sammenlignet med beslektede varmtilpassede 
enzymer. Den lave ∆H‡ er ofte tolket som hovedårsaken til at kulde- 
tilpassede enzymer er mindre temperatursensitive (se ligning 
1).6, 7, 8 Den observerte negative aktiveringsentropien har på sin 
side ledet til den svært omdiskuterte antagelsen om at kuldetil-
pasning har sin opprinnelse i økt fleksibilitet i det aktive setet.9 

Evolusjon har resultert i beslektede enzymer tilpasset ulike 
temperaturer som ikke bare tredimensjonalt er nesten identiske, 
men som også typisk har høy grad av sekvenslikhet. Ved å stud-
ere ulike temperaturtilpassede enzymortologer, kan vi få et 
unikt innblikk i naturens designstrategi. En av hovedutfordring-
ene er at ulikt temperaturtilpassede enzymortologer typisk har 
veldig lik fri aktiveringsenergi ved romtemperatur.10 Dette betyr 
at datasimuleringer også må kunne reprodusere den karakteris-
tiske entalpi-entropi balansen i tillegg til de katalytiske reak-
sjonshastighetene. Den eneste måten å gjøre dette på, fra data-
simuleringer, er gjennom Arrhenius plot av aktiveringsenergien 
som en funksjon av temperaturen. Dette er svært omfattende 
kalkuleringer med tanke på tid, datakraft og antall simuleringer 
som må gjøres over en serie med ulike temperaturer. Dette 
 forklarer sannsynligvis hvorfor nesten ingen har gjort slike 
kalkuleringer tidligere. For å gjøre oppsett og analyse av slike 
omfattende frie energisimuleringer håndterlig har vi utviklet  
og benyttet et grafisk brukergrensesnitt, Qgui.11

Karakteristiske aktiveringsparametere 
I et prosjekt benyttet vi kulde- og varmetilpasset trypsin fra 
 atlantisk laks (AST) og ku (BT), henholdsvis, som modellsy-
stemer for å studere temperaturtilpasning.12 Trypsin er en mye 
studert serinprotease som bryter peptidbindinger i proteiner og 
polypeptider.13 Det aktive setet består av den katalytiske triaden 
His57, Asp102 og Ser195. Histidin fungerer her som generell 
base for å aktivere sidekjeden til Ser195 som gjør det nukleofile 
angrepet på karbonyl karbonet til substratet (Fig. 1), mens Asp102 
er essensiell for å stabilisere den resulterende protonerte histdinen. 
Vi har her modellert det hastighetsbegrensende steget som er 
dannelsen av det tetraedriske intermediatet (Fig 1). Som sub-
strat for reaksjonen benyttet vi tripeptidet Cys-Lys-Ala. For å 
oppnå en tilstrekkelig høy presisjon ble det kjørt opp mot 150 
uavhengige EVB-simuleringer ved hver temperatur (se under). 
De simulerte aktiveringsenergiene ved 300 K på 18,2 ± 0,2 
kcal/mol og 19,0 ± 0,2 kcal/mol for AST og BT (Tabell 1) er i 
utmerket overensstemmelse med tilgjengelige eksperimentelle 
barrierer på 15-20 kcal/mol for ulike substrater.13 Simulering - 
ene demonstrerer tydelig den katalytiske effekten til begge 
 enzymene hvor overgangstilstanden stabiliseres med rundt 7 kcal/ 
mol sammenlignet med den imidazole katalyserte referansereak-
sjonen i vann (Fig. 1). Siden EVB-simuleringene reproduserer de 
eksperimentelle katalytiske hastighetene for begge enzymene kan 
vi gå videre til å studere selve temperaturavhengigheten. 

De termodynamiske aktiveringsparameterne ble beregnet  
fra totalt 8 temperaturer mellom 275- 310 K hvor 100- 150 
uavhengige reaksjonsprofiler ble simulert for hver temperatur. 
Aktiveringsentalpier og -entropier ble bestemt med lineærreg-
resjon fra plot av ∆G‡/T mot 1/T (Fig 2). Fra plottene illustrert i 
Fig 2 er det åpenbart at linjen for varmetilpasset trypsin (BT)  
er brattere enn for det kuldeaktive laksetrypsinet (AST). De 
kalkulerte ∆H‡ for BT og AST er henholdsvis 20.4 ± 1.0 kcal/
mol og 9,9 ± 0,6 kcal/mol, mens T∆S‡ ved 300 K er henholdsvis 

1,4 ± 1,0 kcal/mol og -8,3 ± 0,6 kcal/mol (Tabell 1). Den store 
forskjellen i ∆H‡ blir her balansert av T∆S‡ slik at barrierene for-
blir relativt like. Dette er således et bemerkelsesverdig eksempel 
på entalpi-entropi kompensering. Det er også imponerende at 
EVB-simuleringene klarer å reprodusere de karakteristiske 
 termodynamiske aktiveringsparameterne for kulde- og varme-
tilpasset trypsin. Disse motiverende resultatene gjør oss i stand 
til å lete etter de faktiske bidragene som gjør disse strukturelt like 
enzymene så forskjellige med tanke på temperaturtilpasningen.

Nøkkelaminosyrer på proteinoverflaten
Fra detaljerte energiberegninger ble det funnet at enzymene  
har like verdier for de indre potensielle aktiveringsenergiene 
(∆U‡

rs+rr
 i Tabell 1) noe som indikerer at forskjellene ikke er 

 relatert til interaksjoner mellom reaktantene i det aktive setet  
og det omsluttende enzymet. Det viser seg at forskjellen ligger i 
de eksterne potensielle aktiveringsenergiene (∆U‡

rs
 i Tabell 1). 

Dette betyr at enzymene har ulike protein-protein og protein- 
vann interaksjoner. Mer spesifikt viser det seg at det kuldetil-
passede trypsinet har en mer negativ ekstern potensiell aktiver-
ingsenergi, noe som enkelt sagt peker mot en mykere protein-
overflate. Dette ble utforsket videre ved å kjøre 100 
nanosekunder lange simuleringer i reaktant- og overgangstil-
standen til begge enzymene hvor fleksibiliteten til proteinets 
«backbone» ble beregnet (Fig 3). I Fig 3 er resultatet illustrert 
for laksetrypsin hvor en umiddelbart kan se at områdene med 
høy fleksibilitet befinner seg, ikke helt overraskende, på over-
flaten. Fleksibiliteten i det aktive setet er tilnærmet identisk 
mellom de to enzymene. Dette har også vært funnet tidligere i 
krystallstrukturstudier av trypsiner, samt i en lignende studie på 
ulikt temperaturtilpassede citratsyntaser.14, 15 Våre simuleringer 
viser imidlertid at begge enzymene har en relativt hard pro-
teinkjerne og en mykere proteinoverflate, men kuldetilpasset 
trypsin har områder på overflaten som er signifikant mer fleksi-
belt enn det varmtilpassede enzymet. Ekstra interessant er at de 
aminosyrene som er strengt konserverte innad i ulike kuldetil-
passede og varmetilpassede trypsiner befinner seg nettopp i og 
rundt disse myke områdene (Fig 3).

Vi har identifisert og mutert nøkkelaminosyrer som befinner 
seg i områder hvor forskjellen i fleksibilitet mellom AST og BT 
er stor. Spesielt fant vi at mutasjon av Asn97 i Nβ5-Nβ6-loopen 

Figur 1: Simulerte fri energiprofiler (300 K) for dannelsen av det 
tetraedriske intermediatet i acyleringssteget i trypsin fra laks 
(AST) og ku (BT) sammen med referansereaksjonen i vann (WAT). 
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(Fig 3) fra varmtilpasset trypsin til den korresponderende Tyr97 
i det kuldetilpassede enzymet (N97Y) resulterte en komplett 
transformasjon av fleksibiliteten (Fig 4). Loopen ble signifikant 
mykere med en tilnærmet identisk fleksibilitet som i kuldetil-
passet trypsin. Mer forbløffende er at den kalkulerte ∆H‡ er 
 redusert til 10,6 ± 0,9 kcal/mol, mens T∆S‡ ved 300 K er -7,8 ± 
0,9 kcal/mol (Tabell 1). De termodynamiske aktiveringsparam-
eterne til det muterte kutrypsinet er totalt forvandlet fra karak-
teristisk varmetilpasset til kuldetilpasset. Igjen er dette et be-
merkelsesverdig eksempel på entalpi-entropi kompensering. 
Også her er endringene lokalisert til den eksterne potensielle 
aktiveringsenergien som er blitt mer negativ etter mutasjonen 
(Tabell 1). Vi ser altså en korrelasjon mellom proteinets over-
flatemykhet og entalpi-entropi balansen. Det er videre relativt 
lett å gjøre en varmetilpasset proteinoverflate mykere (mer 
 kuldeaktiv) fra enkeltmutasjoner og vi har rapportert flere 
evolusjonære mekanismer for dette.12 Typisk involverer dette  
at et hydrogenbindingsnettverk eller hydrofobt pakket område 
nært proteinoverflaten brytes opp. De samme mutasjonene i 
kuldetilpasset trypsin resulterer ikke i like drastiske endringer. 
Det viser seg at det ofte kreves korrelerte mutasjoner for å 
 bygge opp de samme hydrogenbindingsnettverkene som i 
 varmetilpasset trypsin effektivt brytes med enkeltmutasjoner.

Evolusjon justerer proteinoverflatens mykhet 
Som et alternativ til å forsøke og lykkes med korrelerte muta-
sjoner i kuldetilpasset trypsin testet vi effekten på de termo-
dynamiske aktiveringsparameterne direkte ved å kontrollere 
bevegeligheten til atomene på proteinoverflaten. Overflaten ble 
gjort hardere ved å stegvis introdusere en kraftkonstant (0-100 
kcal/mol/Å2) som holdt atomene til sine opprinnelige posisjoner. 
Dette ble gjort for alle atomer som var mer enn 18 Å unna det 
aktive setet (Fig 5). For hvert steg ble de termodynamiske para-
meterne kalkulert fra Arrhenius plot som tidligere beskrevet. 
Som illustrert i Fig 5 blir entalpi-entropi balansen totalt 
 reversert når en går fra simuleringer hvor enzymet beveger  
seg fritt (0 kcal/mol/Å2) til situasjonen hvor proteinoverflatens 
bevegelse blir begrenset. Mellom 0 og 1 kcal/mol/Å2 er det en 
lineær transformasjon fra kulde- til varmekarakteristiske termo-
dynamiske aktiveringsparametere, mens videre opp mot 100 
kcal/mol/Å2 skjer det ingen signifikante endringer (Tabell 1 og 
Fig 5). Med en kraftkonstant på 1 kcal/mol/Å2 på overflateatomene 
i kuldeaktivt trypsin er ∆H‡ økt til 21,9 ± 1,3 kcal/mol, mens 

Figur 2: En klar forskjell i stigningen på de kalkulerte Arrhenius 
plottene for trypsin fra ku (BT) og laks (AST) demonstrerer at 
kuldetilpasset trypsin har en lavere aktiveringsentalpi sammen- 
lignet  med det varmtilpassede trypsinet.

Tabell 1: Termodynamiske aktiveringsparametere for kuldetilpasset laksetrypsin (AST) og varmetilpasset kutrypsin (BT) ved 300 K. 
Verdier er i kcal/mol.

a Kraftkonstant som holder alle atomer mer enn 18 Å fra det aktive setet til sine opprinnelige koordinater.
b Den interne potensielle aktiveringsenergien (r = reacting fragments, s = surroundings).
c Den eksterne potensielle aktiveringsenergien (s = surroundings).

Enzym Fa ∆G‡ ∆H‡ T∆S‡ b c

BT 0 19,0 ± 1,4 20,4 ± 1,0 1,4 ± 1,0 14,6 ± 0,7 5,8 ± 1,3

BT N97Y 0 18,4 ± 1,3 10,6 ± 0,9 -7,8 ± 1,0 15,9 ± 1,1 -5,3 ± 1,5

AST 0 18,2 ± 0,8 9,9 ± 0,6 -8,3 ± 0,6 13,1 ± 0,9 -3,2 ± 1,1

AST 0,1 17,5 ± 1,1 12,6 ± 0,8 -4,9 ± 0,8 12,2 ± 1,7 0,4 ± 1,9

AST 0,5 17,5 ± 1,0 15,6 ± 0,7 -1,9 ± 0,7 13,1 ± 2,1 2,5 ± 2,2

AST 1,0 18,0 ± 1,9 21,9 ± 1,3 3,9 ± 1,3 12,8 ± 1,9 9,1 ± 2,3

AST 5,0 17,8 ± 1,7 20,6 ± 1,2 2,8 ± 1.2 12,9 ± 2,4 7,7 ± 2,7

AST 100,0 17,8 ± 1,1 19,5 ± 0,8 1,6 ± 0,8 13,7 ± 1,9 5,8 ± 2,1

Figur 3: B-faktor representasjon beregnet fra «root-mean-squar 
fluctuations» over 100 ns-simulering i reaktanttilstanden for 
kuldetilpasset laksetrypsin demonstrerer at de myke områdene 
befinner seg på proteinets overflate.
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T∆S‡ er 3,9 ± 1,3 kcal/mol. Dette er tilnærmet identisk med 
 parameterne i varmetilpasset trypsin fra ku. Våre simulereringer 
predikerer ikke bare signifikante endringer for ∆H‡ og ∆S‡, men 
mer bemerkelsesverdig også at entalpi-entropi kompensasjonen 
er tilnærmet perfekt. Dette medfører at den frie aktiveringsenergien 
forblir uendret. Dette er første gang bevis blir presentert fra data-
simuleringer for at proteinoverlatemykheten kontrollerer kulde-
tilpasning i trypsin. Merk at dette er en direkte motsetning til 
tidligere forslag om at fleksibiliteten i det aktive setet er en viktig 
faktor for kuldeaktive enzymer.9 Fra et evolusjonært synspunkt er 
det ikke helt ulogisk at det er nettopp aminosyrer nært overflaten 
som endres siden det aktive setet typisk er strengt konservert. 

Oppsummering
I studiet, som var en del av min doktorgrad «Protein Dynamics 
Regulates Enzyme Enthalpy-Entropy Balance», har vi gjort om-
fattende datasimuleringer som ikke bare lykkes med å reprodu-
sere eksperimentelle verdier for de katalytiske hastighetene, men 
også de karakteristiske entalpi-entropi balansene mellom kulde- 

og varmetilpasset trypsin. Vi har identifisert nøkkelaminosyrer 
og evolusjonære mekanismer ansvarlig for den observerte for-
skjellen i de termodynamiske aktiveringsparameterne. Det som 
viser seg heller overraskende er at proteingrensesnittet mot 
 vannløsningen tilsynelatende er i stand til å regulere enzym 
 entalpi-entropi balansen. Ved å endre proteinoverflatens mykhet, 
endres også de termodynamiske aktiveringsparameterne uten at 
den frie aktiveringsenergien endres. Hvis disse funnene gjelder 
for enzymer generelt, kan en i prinsippet med enkle grep rede-
signe enzymer til å fungere optimalt ved lavere temperaturer, 
noe som kan bli svært energibesparende i for eksempel industri-
prosesser. Det må presiseres at enzymdesign er i sin barndom 
som fagfelt, og fortsatt er det mye kunnskap som mangler før vi 
er i stand til å designe et enzym ved hjelp av kjemisk veiledning. 
Å lykkes med enzymdesign i fremtiden vil være en ekte manifest - 
asjon på at vi også forstår de underliggende mekanismene i en-
zymkatalyse. Vi har her gjort viktige fremskritt for forståelsen av 
hvordan enzymer som helhet fungerer på molekylnivå ved å stud-
ere naturens designstrategi i temperaturtilpasning av trypsin. ◎

Figur 4: Fleksibiliteten (RMSF) i Nβ5-Nβ6 loopen i nativt trypsin 
fra ku (BT) blir tilnærmet identisk med kuldetilpasset laksetrypsin 
som resultat av enkeltmutasjonen Asn97 til Tyr97 (N97Y).

Figur 5: De termodynamiske aktiveringsparameterne i kuldetil-
passet trypsin transformeres til de samme verdiene som i 
varme tilpasset trypsin ved å gradvis fryse bevegelsen til 
atomene mer enn 18 Å unna det aktive setet med en kraft-
konstant, F, på 0- 100 kcal/mol/Å2.
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Bly er et relativt vanlig grunnstoff og et 
av de metaller som har vært kjent lengst. 
Hvem som oppdaget bly vet en lite om, 
men de eldste blygruvene finnes i Tyrkia, 
og bruken av bly i Europa er blitt datert 
tilbake til mer enn 6000 år før vår 
tidsregning. Metallet er også nevnt i Det 
Gamle Testamentet. Den største pre-in-
dustrielle produksjon av bly stod romerne 
for i de første hundreårene etter år 0. De 
drev frem cirka 80.000 tonn per år, ofte 
som et biprodukt ved utvinning av sølv. 
Forurensningene fra de romerske smelte-
verkene ble spredt høyt opp i atmosfæren 
og fordelt over hele kloden, hvilket i dag 
kan dokumenteres ut fra målinger av bly i 
sedimenter i grønlandsisen. Slike målinger 
viser et økende blyinnhold fra 0,5 ng/Kg 
is for nesten 3000 år siden, til cirka 200 
ng/Kg is i 1965. I USA ble det ikke 
 drevet gruvedrift på bly i industriell skala 
før på 1700-tallet, selv om innfødte i 
Mississippi drev frem galenitt (PbS) for 
mer enn 8000 år siden. Fordi sølv ofte 
forekommer i blymineraler, har dette til 
tider vært en begrunnelse for gruvedrift 
på bly. 

I dag markedsføres det cirka 10 milli-
oner tonn bly, men bare halvparten kom-
mer fra gruvedrift, resten stammer fra 
 resirkulasjon. Det er antatt at jordens 
drivverdige blyressurser vil være opp-

brukt omkring 2050. Deretter er resirku-
lasjon eneste kilde til bly, siden resten da 
er spredt så finfordelt rundt kloden at det 
er vanskelig tilgjengelig.

Metall
I metallisk form har dette grunnstoffet 
egenskaper som gjør det nyttig til mange 
formål. Det er lett tilgjengelig, lett å ut-

BLY: En ulv i fåreklær
Har bly (Pb) kjørt to imperier i grøften og gjort 
store deler av verdens befolkning dummere?
ARVID MOSTAD, KJEMISK INST., UIO

Bly (Plumbum: «mykt metall») har mange tiltrekkende egenskaper. Metallet har stor tetthet, er lett 
formbart og ganske bestandig fordi det raskt dannes et beskyttende belegg av blykarbonat (PbCO

3
) 

og/eller blyhydroksyd (Pb(OH)
2
) på en ellers ganske reaktiv metalloverflate. Meget finfordelt bly 

 antennes spontant i luft (pyrogent) Alt dette gjør at metallet er nyttig til mange formål, og er blitt 
brukt på mange områder. At bly også er giftig har vært kjent lenge, men i hvilken grad, kommer 
det fortsatt ny viten om. Det blir stadig mer klart at blyforgiftning har vært, og fortsatt er, langt mer 
 utbredt enn man har trodd, og med langt større følger enn man har tenkt seg. Nyere forskning tyder 
på at det ikke finnes noen nedre grenseverdi for akseptabel konsentrasjon av bly i organismen.

Galena, PbS
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vinne og derfor billig. Metallet fant raskt 
utstrakt bruk til beholdere av forskjellig 
slag, dekking av tak, beskyttelse av jord-
kabler, innvendig belegg i tanker for 
 væsker som for eksempel svovelsyre, og  
i rørleggerfaget (det engelske utrykk for 
rørlegger er jo plumber). Dessuten blir bly 
brukt til hundrevis av andre formål som 
balansering av bilhjul, i fiskeredskaper, 
strålings- og lyddempende materiale, i 
trykkerifaget, i ammunisjon og en rekke 
andre ting som for eksempel fyrverkeri, 
stabilisering av PVC-kapsler på vinflasker 
(faset ut i 1990 årene) og behandling av 
veker i stearinlys. Derimot er det ikke  
bly i blyanter. Her stammer navnet fra 
«plumbago» som betyr «i stedet for plum-
bum» og er altså grafitt, det vil si karbon.

Alkymi
Alkymistene anså bly for å være alle 
 metallers far. De mente at bly var mot-
satsen til sølv og gull og de trodde at man 
kunne omdanne bly til gull. De trodde 
også at bly og tinn lett kunne gå over i 
hverandre, og helt frem til på 1700 tallet 
ble tinn og bly ofte betraktet som samme 
metall. Mens tinn ble kalt «plumbum  
candidum» (lyst bly), ble bly kalt «plumbun 
nigrum» (sort bly). Metallet ble knyttet til 
planeten Saturn og benevnelsen «saturnin» 
ble brukt om personer som viste de mest 
typiske symptomer for blyforgiftning; 
kolikk, irritabilitet og aggressivitet.  
At bly var giftig ble tidlig kjent.

Bly hører til i fjerde hovedgruppe i 
periodesystemet, og er i ren form et sølv-
hvitt eller blågrått mykt metall med stor 
tetthet. Grunnstoffet opptrer gjerne med 
oksidasjonstrinn 2 og 4. De toverdige for-
bindelsene er som regel mer stabile enn 
de fireverdige, og PbO

2
 er for eksempel 

et godt oksidasjonsmiddel.
Finpulverisert bly er pyrogent, det vil 

si at det kan antennes spontant i luft og 
danner PbO, men en ren metalloverflate 
vil i luft raskt dekkes av en beskyttende 
hinne av Pb(OH)

2
/PbCO

3
. Overskudd av 

CO
2
 kan føre til dannelse av Pb(HCO

3
)

2
 

som er lettere løselig i vann og gjør at 
bruk av bly i vannrør er farlig.

Bly kan forekomme i en rekke for-
holdsvis stabile isotoper, men bare fire er 
naturlig forekommende (se tabell 1). Her 
er 206Pb, 207Pb og 208Pb endeprodukter av 
radioaktiv nedbygging fra henholdsvis 
238U, 235U og 232Th. Bly er også påvist i 
solens atmosfære og i noen andre himmel- 
legemer. Her på vår klode finnes bly bare 
sjelden i ren form, men som regel i mine-
raler sammen med zink, sølv og kobber. 
Det er kjent en 20-30 forskjellige bly-

mineraler, der de viktigste er PbS (gale-
nitt) som ofte inneholder opp til 0,1 pro-
sent Ag, PbSO

4
 (anglesitt), Pb

5
(PO

4
)

3
Cl 

(pyromorfitt), PbCO
3
 (cerussitt), og 

Pb
5
(AsO

4
)

3
Cl (mimetitt). Oksidene PbO 

(oker) og PbO
2
 finnes også. Det faktum at 

blymalm lett reduseres til metall som 
smelter ved relativt lav temperatur, har 
 rimeligvis vært årsak til den tidlige ut-
vinning.

Bly løses vanskelig i saltsyre eller 
svovelsyre fordi det dannes et beskyttende 
lag av henholdsvis PbCl

2
 og PbSO

4
, men 

løses lett i salpetersyre og gir et nitrat 
som er lett løselig i vann. Dersom mine-
ralet inneholder sølv eller gull, kan disse 
edle metallene ekstraheres ved Parkes-
prosessen. Denne bygger på at sølv og 
gull er langt mer løselig i sink enn i bly, 
og at sink ikke er løselig i bly. Dermed 
vil tilsetning av sink til en blysmelte føre 
til at eventuelt sølv og/eller gull går over 
i sinklaget som så kan fjernes og deretter 
fordampes slik at sølv og gull blir igjen.

Fremstilling av bly skjer ved røsting 
av PbS-malm, det vil si oppvarming med 
tilgang av luft (oksygen): 

2PbS + 3O
2
 => 2PbO + SO

2 
og 

PbS+2O
2
 =>PbSO

4

Temperaturen heves litt slik at 
PbS + 2PbO => 3Pb + SO

2 
og PbS + 

PbSO
4
 => 2Pb + 2SO

2

Bly er supraledende under 7,2 K og er 
forsøkt brukt i supercomputere.

Anvendelser
Kjemien har også gjort bly til et stoff 
med vid anvendelse og stor utbredelse. 
Eksempler er malerpigmenter som mønje: 
Pb

3
O

4
 (antirust), hvitmaling: PbCO

3
 og 

PbSO
4
, og kromgult: PbCrO

4
. Basisk 

 karbonat PbCO
3
,Pb(OH)

2
 kalles blyhvitt. 

EGENSKAPER: (TABELL 1)
Bly: Plumbum Pb
Atom-nr. 82
Tetthet: 11,342 g/cm3

Elektronskall: Xe 4f145d10 6s2 6p2

Okst.trinn: 2+, 4+
Sølvfarget
Kubisk flatesentrert Pb-Pb: 349pm
Atomvekt: 207,2
Sm.p.: 600,61 K
K.p.: 2022 K
El.neg.: 1,87
Atom rad.: 175pm
Ioniserings energi: 715,4 og 1450,0
 3081,5 Kl/mol
V.d.W. rad.: 202 pm
Isotoper: 204Pb 1,4% 1,4x1017 år
 205Pb syn 1,53x1017 år
 206Pb 24,1 %
 207Pb 22 %
 208Pb 52,4 % >2x1019 år
 210Pb spor 22,3 år
Dårlig elektrisk leder

Metallisk bly
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Det er en god dekkfarge og ble brukt  
til maling selv om den er meget giftig. 
Hvitfargen blir grå og svart av H

2
S i 

 luften. I første del av 1900-tallet ble bly-
pigmenter spesielt anbefalt til maling på 
grunn av stor holdbarhet, men ble etter 
hvert forbudt på grunn av giftigheten. 
Blyforbindelser ble tidlig brukt i kosme-
tikken, og hos romerne var denne bruken 
utbredt. Den romerske filosofen Plautus 
skrev at en kvinne uten maling var som 
mat uten salt. Resultatet ble katastrofalt 
for mange. Krystallglass (blyglass) inne-
holder 12-18 prosent PbO. Nobel brukte 
blyazid Pb(N

3
)

2
 i detonatorer.

Heller ikke medisinen gikk klar av 
blyforbindelser til tross for at giftigheten 
var kjent. Blyhagl ble brukt mot forstopp-
else, og i sin bok «Gynekologi» anbefaler 
den romerske legen Soranus blykarbonat 
som prevensjonsmiddel for kvinner. Ved 
å smøre dette på de ytre kjønnsleppene 
fungerer blykarbonat som et spermicid. 
Tiberius´ lege, Menecrates, oppfant et 
plaster som bestod av blyoksid blandet 
med linseolje og andre planteekstrakter 
for skader i huden. Det ble kalt «diachylon 
plaster», ble brukt i hundrevis av år, og 
skal ha vært til salgs i Birmingham så 
sent som i 1890. Det ble imidlertid for-
budt da det viste seg at gravide skrapte av 
belegget og spiste det for å få abort.

Tuberkulose ble forsøkt helbredet med 
blypreparater, og blyacetat (Saccharum 
Saturni, Acetum Saturni, Lithargyrii con-
centratum eller Balsamum Saturni) ble 
brukt mot indre blødninger og gonorè. 
Blysalver og «blyvann» var preparater 
som i en periode var meget populære i 
Europa. I den Norske Farmakopø (1913) 
finner en medikamenter som Acetas 
Plumbicus (blyacetat) dose: max per die: 
0,30g, Solutio Subacetatis Plumbici 
 (blyeddik), Hydrocarbonas Plumbicus 
(blyhvitt), blyhvittsalve, blyplaster og 
blyvann. Blyvann ble ofte brukt som 
 omslag for å dempe hevelse. 

Lett løselig blyacetat, Pb(CH
3
COOH)

2, 

også kalt blysukker, siden denne forbind-
elsen har en sterk søtsmak, dannes lett 
dersom væsker som inneholder eddiksyre 
oppbevares i kar som inneholder bly. 
Andre organiske syrer kan danne forbind-
elser med bly, som for eksempel ravsyre 
som gir blysuksinat. Ravsyre kan derfor 
benyttes for å fjerne bly fra en organisme 
slik som også EDTA kan.

Blyakkumulatoren
Et viktig bruksområde for bly er bly-
akkumulatoren der vi har følgende 
 reaksjoner:

Ved anoden: Pb + HSO
4

- + H+ => 
PBSO

4
 + 2H+ + 2e-

Ved katoden: PbO
2
 + HSO

4
- + 3H+ 

2e- => PBSO
4
 + 2H

2
O

Totalreaksjon: Pb + PbO
2
 + 2H+ + 

HSO
4

-  => 2PbSO
4
 + 2H

2
O

Bly kan inngå i en rekke organiske for-
bindelser. Best kjente organiske blyfor-
bindelser er tetrametylbly TML, tetraetyl-
bly TEL og hekseetyldibly HEDL. TML 
og TEL dekomponerer i sollys (UV). 
Bruken av tetraletylbly (TEL) som anti-
bankemiddel i bensin var en enorm kilde 
til en spesiell farlig form for spredning av 
bly. Dette startet i 1921 (GM.) og var en 
enorm suksess som førte til en rask ut-
vikling av bensinmotoren. I de cirka 50 
årene denne tilsetningen ble brukt, ble 
det bare i USA sluppet ut 7 millioner 
tonn bly til atmosfæren fra blybensin. I 
dag har de fleste land droppet bly i bensi-
nen. Den største bruken nå er i elektriske 
batterier.

Det er knyttet to nobelpriser til bly-
kjemikere: Theodore Richards (1914) og 
Frederick Soddy (1921)

Forgiftning
Med en så omfattende bruk av et giftig 
element, er listen over forgiftninger 
(plumbisme) naturligvis lang. Ofte har 
det heller ikke vært klart at det var bly-
forgiftning det var snakk om. Det har tatt 
lang tid å bli klar over hvor farlig dette 
elementet er.

Hipokrates (370 før vår tidsregning) 
beskriver noe som sannsynligvis var 
 blyforgiftning (morbi metallici) hos en 
metallarbeider, selv om bly ikke nevnes 
spesielt. Den greske filosofen Nikander 
fra Colophon beskrev kolikk og anemi 
som resultater at blyforgiftning, og histo-
rikeren og naturforskeren Plinius d.e. 
 advarte mot innånding av blydamper. 
Romerne, med sin omfattende utvinning 
og bruk av bly, var åpenbart gjennomgå-
ende blyforgiftet, og det med en alvorlig-
hetsgrad som var proporsjonal med rang 

og status. En spesiell årsak til dette var 
bruken av «sappa» i vinen. Sappa var en 
konsentrert fruktsirup som ble laget ved 
innkoking av druesaft i kar som helt eller 
delvis var laget av bly. Fremgangsmåten 
var ingen tilfeldighet fordi det da ble 
dannet noe blyacetat (blysukker) som gir 
søtsmak. Bruken av kobberkar ble ikke 
anbefalt fordi det da ble dannet kobbera-
cetat som ødela smaken.

Høyt blyinntak var utvilsomt årsaken 
til det alarmerende utbrudd av gikt og 
sterilitet blant det romerske aristokrati. 
Det samme kan sies om et bekymrings-
fullt nivå på sterilitet og aborter hos den 
kvinnelige delen.

Men blyforgiftning gjennom vin er 
ikke begrenset til romerne, og heller ikke 
bruken av blysukker. Så sent som i 1428 
ble det forbudt i Spania og Frankrike å 
søte vin med dette stoffet, og til og med 
forbundet med dødsstraff i Tyskland i 
1478. Likevel ble det i 1690-årene, i Ulm 
i Tyskland, registrert en «kolikkepidemi» 
som ble tilbakeført til vin, og dette gjen-
tok seg i 1763. Da stammet blyet fra druer 
som ble presset i utstyr der enkelte deler 
var laget av bly. På 1700-tallet ble det 
 registrert «epidemisk» giktutbrudd som 
ble forklart av høyt blyinnhold i vin fra 
Portugal. Beethoven, som var en ivrig 
vindrikker, hadde et høyt blyinnhold, noe 
som senere ble vist fra analyse av hans 
hår. Dette kan ha vært en del av årsaken 
til hans død (og døvhet?). I samme tidsrom 
ble hele byer i Carolina (USA) blyforgiftet 
av rum importert fra Massachusetts der 
destillasjonen foregikk i blyholdig utstyr. 
Studier av denne type drikkevarer antydet 
1000-10000 mg Pb/L, og analyser av 
benrester fra den tiden viste et blyinnhold 
på 8-96 ppm hos den fargede befolkningen, 
og 125-250 ppm hos de hvite. Illegalt 
fremstilt brennevin kan også i dag ha 
høyt blyinnhold fordi destillasjonen skjer 
gjennom gamle bilradiatorer.

At Benjamin Franklin var levende 
opptatt av farene med bly, fremgår av 
hans berømte brev til Benjamin Vaughan. 
Han opplevde selv ubehaget med akutt 
blyforgiftning ved at hendene ble stive  
og såre av å håndtere varme blysatser i 
trykkeriet. I sitt opphold i Paris registrerte 
han at visse sykdommer var knyttet til folk 
som arbeidet med glasering og trykkeri- 
typer, rørleggere, pottemakere og malere, 
altså folk som daglig arbeidet med bly. 
Han var frustrert over at det var vanskelig 
å finne blyfrie kokekar til eget bruk og 
publiserte en av de tidligste observasjoner 
som knytter helseproblemer til omgang 
med bly.

Blysuksinat



KJEMI 4 2015    13

Kvinner har gjennom hele historien 
forgiftet seg selv med blyholdige make-up 
preparater som for eksempel hvitt blypig-
ment i ansiktet. Resultatet ble ofte alvor-
lige forgiftninger og dødsfall helt frem til 
våre dager.

I 1872 døde 17 fangstfolk som over-
vintret på Svalbard (Kap Thordsen) på 
mystisk vis. Man mente lenge at de døde 
av skjørbuk, men en analyse av benrestene 
har vist veldig høye blynivåer. Dette tydet 
på at de må ha hatt så høye blykonsentra-
sjoner i blodet at dette var en mer rimelig 
dødsårsak. Blyet kom trolig fra mat i 
 hermetikkbokser som hadde vært lagret 
lenge i Svenskehuset på Kapp Thordsen.

Blyforgiftning hos barn grunnet bruk 
av blymaling ble påvist i Australia i 1897 
og i USA i 1949. Flere land forbød slik 
maling i 1909, men i USA trådte et slikt 
forbud først i full kraft så sent som i 
1978. Problemet med blyholdig maling 
ble illustrert av at målinger viste at nesten 
halvparten av alle profesjonelle malere 
var blyforgiftet, og led av colica pictorum 
(malerkolikk). Maleren Caravaggio antas 
å ha dødd av blyforgiftning, og han var 
også kjent for en voldelig oppførsel.

Bly i bensin
Den største globale blyforgiftningen startet 
imidlertid i 1920-årene da man begynte 
med å tilsette tetraetylbly til bensin. I en 
forbrenningsmotor øker effekten med 
trykket i sylinderen, men når trykket 
 stiger, øker også hyppigheten av for tidlig 
antenning av brennstoffet. Dermed opp-
står det en bankelyd i motoren, og yte-
evne avtar. Tilsetning av etanol motvirker 
dette fenomenet til en viss grad, men 
Thomas Midgely fant frem til et enda 
bedre middel, nemlig tetraetylbly. 
Fremstillingen skjer ved bruk av natrium-
blylegering og etylklorid:

4NaPb + 4CH
3
CH

2
Cl => 

(CH
3
CH

2
)

4
Pb + 4NaCl + 3Pb

Tetraetylbly er en væske som på grunn av 
de ytre alkylgruppene er fettløselig og 
derfor lett løselig i bensin. Ved de tempe-
raturer som eksisterer i en forbrennings-
motor, dekomponeres tetraetylbly til 
kortlivede og brennbare etylradikaler,  
bly og blyoksid:

(CH
3
CH

2
)

4
Pb + 13 O

2
 => 8CO

2
 + 10 

H
2
O + Pb og 2Pb + O2 => 2PbO

Her er det bly som er det aktive antibanke - 
middelet. Både bly og blyoksid vil akku-
mulere og ødelegge motoren dersom de 
ikke fjernes. Dette skjer ved tilsetting av 
1,2-dibromoetan og 1,2-dikloroetan. 

Disse forbindelsene danner flyktige bly-
halogener som slippes ut i atmosfæren.

Tilsetting av tetraetylbly til bensin var 
en enorm suksess av flere grunner. For 
det første førte det til en vesentlig for-
bedring av bensinmotoren, men det var 
også en forbindelse som kunne patenteres 
og gi en enorm inntektskilde til patent-
innehaveren (General Motors). For-
bindelsen ble markedsført som «TEL» 
uten å nevne at den inneholdt bly.

Imidlertid viste denne medaljen seg å 
ha en bakside som langt overskygget for-
siden. Det tok bare noen få år før de første 
faresignalene dukket opp, men for å mot-
virke dette opptrådte Midgely med å 
 vaske hendene i blybensin og å puste inn 
damp fra denne, samt å hevde at dette 
kunne han gjøre daglig. At det tok ham 

ett år å komme seg igjen etter en slik 
 demonstrasjon ble holdt hemmelig. Verre 
ble det da arbeidere i raffinerier i New 
Jersey og Ohio ble syke. 15 personer 
mistet først vettet, og så livet. Det ble 
 registrert over 300 psykiske skader og 
journalister begynte å kalle TEL for 
 «loony gas» og arbeidsstedet for «butter-
fly house» fordi arbeiderne stadig forsøkte 
å børste av seg imaginære insekter.

Fikk dette noen følger? Egentlig ikke. 
Salget av blyholdig bensin ble riktignok 
midlertidig stanset, men lederen for den 
nedsatte undersøkelseskomite, en pato-
logassistent ved Universitetet i Cincinnati, 
Robert A Kehoe, greide med patos å hevde 
at bly var et naturlig element i organismen. 
Grunnlaget for påstanden var at han fant 
bly i alle sine prøver! Han fikk gjennom-
slag for paradigmet at så lenge det ikke 
kunne dokumenteres at det var farlig 
(Show me the documents!), så var det 
ufarlig. Resultatet ble at tilsetningen fort-
satte. Imidlertid ble skadevirkningene 
 etterhvert så åpenbare på 1970-tallet at 
kampen mot blybensin ble satt i gang for 
alvor. I 1973 ble det fastslått at «Lead 
from automobile exhaust is posing a 
 direct threat to public health». Effekter 
som tidligere ikke ble forbundet med bly, 
ble dokumentert. Disse effektene er nyre-
skader (nefritis), anemi, nevropati, redu-
sert IQ, kognitiv svikt, apati, redusert 
 libido, redusert sædkvalitet, redusert 
 testosteronnivå, nerveskader, høyt blod-
trykk, ufruktbarhet og aborter, motoriske 
forstyrrelser, konsentrasjonsvansker, 
v oldelig og kriminell adferd, personlig-
hetsforandringer, nedsatt kroppsvekst, 
 redusert hjernevolum, og kreft. Spesielt 
utsatt for nerveskader er fostere og barn. 
Adferdstoxikologi ble et nytt forsknings-
felt. I 1993 verifiserte NAS (National 

Robert A. KehoeThomas Midgelv

Tetraetylbly (TEL).
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Academy of Sciences) at selv ekstremt 
lave blydoser har adferdsmessige effekter.

Likevel tok det tid å forby denne 
 bruken av bly. Kanskje var den viktigste 
faktoren at bly i bensinen ikke var 
k ompatibelt med katalysatorene som etter 
hvert ble standard. I Norge kom forbudet 
i 1988 samtidig med Tyskland, og i EU 
fra 1/1 2000. Senest ute var Bosnia/
Herzegovinia i 2009, mens noen land 
enda ikke har noe forbud og TEL frem-
stilles fortsatt enkelte steder.

Men selv om blytilsetningen til bensin 
på det nærmeste er slutt, har praksisen 
ført til at det finnes høye blykonsentra-
sjoner i jordsmonnet nær motorveier. 
Dette kan igjen føre til forhøyde blykon-
sentrasjoner i planter som gror der og 
 videre i næringskjeden. Ikke desto min-
dre har fjerningen av bly fra bensin hatt 
en demonstrerbar effekt. Landsom-
fattende undersøkelser av mose viser at 
nedfallet av bly ble redusert med 90 pro-
sent fra 1977 til 2010, og blyinnholdet 
hos barn falt fra 13,7 μg/dl blod til 3,2 μg 
/dl i direkte proporsjonalitet til mengden 
av TEL som ble produsert. Dette er spesi-
elt viktig fordi det nå er åpenbart at bly 
permanent kan redusere barns kognitive 
egenskaper selv ved ekstremt lave kon-
sentrasjoner.

Men faren er på ingen måte over. I 
dag finnes bly overalt; støv, grus, leketøy, 
smykker, maling, drikkevann etc. Sann-
synligvis er blyforgiftning i mer eller 
mindre mild grad meget alminnelig og 
vanskelig å unngå. Fremdeles påvises det 
for høyt blyinnhold i blodet til over 
300,000 barn i alder 1-5 år i USA.

Forskjellige former for utslipp av bly 
har ført til forhøyede nivåer av bly i sedi-
mentene i flere fjorder. Resultatet er at 
enkelte steder advarer Mattilsynet mot  
en del sjømat. Også enkelte vannverk har 
såpass høyt blyinnhold i vannet at det 
 advares mot å drikke det (Sumstad, 
Roan). Årsaken er ikke kjent, men det 
opplyses at det benyttes blyammunisjon 
på en skytebane i nærheten. Både i 
Sverige og Danmark er det funnet arma-
tur som inneholder deler av bly slik at 
selv et glass vann kan inneholde mer bly 
en det som kan aksepteres. Også i Norge 
er det advart mot ikke godkjent armaturer 
på markedet. I Skandinavia er slike arma-
turer testet siden åttitallet, men det kan 
finnes blandebatterier på markedet som 
ikke møter standarden.

Bruk av bly i ammunisjon er nå den 
største ukontrollerte spredningen av bly i 
miljøet. En rekke undersøkelser viser at 
kjøtt fra dyr som er skutt med blyammu-

nisjon representerer en større fare for 
blyforgiftning enn man tidligere har 
trodd. Det er funnet rester av bly opp til 
45cm fra skuddkanalen, og det er hevdet 
at folk som spiser mye viltkjøtt ofte har 
forhøyede blodverdier.

Det er heller ikke bare mennesker som 
forgiftes av bly. Dyr er naturligvis like 
følsomme for bly som mennesker, og 
vannlevende organismer er særs følsomme. 
Dødelig dose for husdyr er lavere enn for 
mennesker Det finnes god dokumentasjon 
på at rovdyr og rovfugl kan bli blyfor-
giftet av å få i seg hagl og blyrester fra 
skutte dyr. Blyforgiftet fugl ble for første 
gang påvist i 1880-årene og i 1919 ble 
spredt blyhagl vist å være kilde til slik 
forgiftning. Den canadiske kondoren er 
truet av blyforgiftning siden de spiser dyr 
som er blitt skutt, men ikke funnet igjen 
av jegerne. Dette har medført at jakt på 
elg og hjort etc. med blyammunisjon nå 
er forbudt på disse stedene og mange 
land har innført restriksjoner med hensyn 
til bruk av blyammunisjon.

Erkjennelsen av blyets virkning på 
barn har gått gjennom flere stadier. I 
1914 ga Dr. A.J. Turnert i Brisbane 
(Australia) diagnosen «blyforgiftning» til 
barn som tidligere hadde fått diagnosen 
«meningitt», og kilden ble funnet å være 
blymaling. Samtidig ble en tilsvarende 
diagnose gitt til et barn i USA. De fleste 
leger mente at en slik blyforgiftning hos 
barn ikke ville gi varig men, men i 1943 
viste Dr. Randolph Byers at varige effek-
ter som «manglende kognitive egen-
skaper og nevrologiske abnormaliteter», 
kunne påvises. Slike skader ble nå aksep-
tert som en følge av blyforgiftning, men 
bare der hvor forgiftningen hadde ført til 
alvorlig symptomer. Imidlertid kom det 
en rekke rapporter som viste IQ-effekter 
også fra ikke diagnostiserte forgiftninger. 
Man mener nå at selv små doser av bly 
som ikke gir tydelige forgiftningssymp-
tomer, vil gi varig svekkelse av intelli-
gens, oppfattelsesevne, konsentrasjon, 
språkfunksjon og sosial tilpasningsevne. 
Det er funnet omvendt proporsjonalitet 
mellom konsentrasjonen av bly i blodet 
og kognitiv funksjon hos barn. For hver 
økning på 1 μg /dL bly I blodet, sank arit-
metisk evne med 0,7 poeng, 1 poeng for 
lesning og 0,5 poeng for korttidshukom-
melse. Denne sammenhengen ble funnet 
å være tilstede for konsentrasjoner min-
dre enn 5,0 μg /dL Tilsvarende ble effek-
ten på IQ ved økende blyinnhold i blodet 
målt til en senkning på 3,9 ved 10 μg/dL 
og 6,9 ved 30 μg /dL Redusert akadem-
iske prestasjon er observert ned til doser 

på 5 μg /dL I området 5-35 μg /dL faller 
IQ hos barn med 2-3 enheter per μg /dL 
økning. Blyforgiftning på dette nivået er 
nå også knyttet til vold og kriminalitet. 
Det ble funnet at ungdom med utpreget 
aggresjon også hadde høyt blyinnhold i 
benstrukturen. Dette bildet forsterkes av 
at man nå også ser at avtagende konsen-
trasjonen av bly i blodet, etter at blytil-
setningen til bensin ble slutt, kan være 
hovedgrunnen til nedgangen av volds-
kriminalitet i USA og i Syd-Afrika. Det 
er en klar statistisk korrelasjon mellom 
bruken av bly i bensin og voldelig krimi-
nalitet med en tidsforskyvning på 22 år. 
Disse sammenhengene er for tiden et 
 aktivt forskningsfelt.

Hvorfor bly er så giftig vet vi stadig 
mer om. Bly har ingen naturlig rolle i  
en levende organisme, men skaper en 
myriade av skadelige effekter når det 
dukker opp der.

Fordi toverdig bly bindes sterkt til 
røde blodcellene, transporteres det 
effektivt med blodet til alle organer. 
Hjertet pumper normalt blod i en mengde 
på 5 L/min, men kan komme opp i 25 L/
min. Det betyr at er bly først kommet inn 
i blodet, tar det bare sekunder før det er 
fordelt over hele organismen. 

Oksidativt stress
En generell skadelig effekt er at det 
 oksidative stress i cellene økes. Ved 
 normale prosesser i cellene dannes det 
reaktive oksiderende spesier (ROS) og 
disse vil skade cellen dersom de ikke 
fjernes raskt. Dette skjer ved hjelp av 
 antioksidanter som normalt finnes i celle-
ne, som for eksempel. glutation som er et 
tripeptid med en SH-gruppe. Denne 
gruppen kan redusere et ROS og danne 
en dimer med et annet oksidert glutation-
molekyl. Monomerformen, regenereres 
av enzymet glutathion reduktase. Dersom 
blyioner er til stede vil disse binde seg til 
HS-gruppen i glutathion og sperre for 
den antioksidante effekten. I tillegg vil 
bly også bindes til, og hemme effekten 

Glutation
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av, enzymer som er nødvendige for ny-
dannelsen av glutation. 

Mange enzymer fungerer først etter å 
ha bundet til seg ioner som Mg++, Zn++ og 
spsielt Ca++, men når Pb++ tar plassen til 
disse ionene hemmes eller uteblir den 
 naturlige aktiviteten. I hovedsak er det tre 
systemer som rammes gjennom disse 
mekanismene, og som gir opphav til de 
klassiske symptomene ved blyforgift-
ning.: nydannelsen av røde blodlegemer 
(anemi), urogenitalsystemet (gikt og re-
produksjonssvikt) og nervesystemet (tap 
av intelligens og kognitive egenskaper).

Blyioner hemmer dannelsen av røde 
blodlegemer ved å binde seg til enzymer 
som Delta-aminolevulinsyre-
dehydratase(ALAD) og ferrochelatase, 
som begge er viktig for dannelsen av 
hem, den delen som gjør at blodet kan 
transportere oksygen. Dette fører til opp-
hopning av aminolevulinsyre, noe som 
kan påvises i blodet selv med lavere bly-
konsentrasjon enn 10 μg/dL. Dessuten 
virker bly på cellemembranet på de røde 
blodlegemene og minsker deres levetid.  
Det totale resultat er anemi.

Skader på nyrene kan gi seg utslag i 
utkrystallisering av urinsyrekrystaller i 
leddene og dermed gikt. Dannelsen av 
spermier hindres ved at Pb++ tar opp 
 plassen for Zn++ i enkelte enzymer. Men 
det er skadene på nervesystemet som er 
de mest alvorlige og som lenge ble over-
sett. Sannsynligvis er det fremdeles ukjente 
effekter av blyets aktivitet i nerve systemet. 
En viktig mekanisme er at Pb++ ioner 
 interfererer med Ca++ ioner som er sen-
trale i signalsystemer i nerveceller. På 
denne måten kan blyioner også passere 
blod-hjerne-barrieren (BBB) og akkumu-
leres i hjernen. Bly vil også hemme akti-
viteten av enzymet acetylcholinesterase 
og påvirker dermed aktiviteten for neuro-
transmitteren acetylcholin. Også andre 
transmittere blir påvirket, og i tillegg vil 
dannelsen av myelin, som isolerer nerve-
trådene, hemmes slik at ledningshastig-
heten synker allerede ved lave blykonsen-
trasjoner. En progressiv degenerasjon av 
visse deler av hjernen er en direkte følge 
av tilstedeværelsen av bly. Endelig er det 
vist at bly kan innvirke på hvordan visse 
gener kan fungere.

Behandling
Behandling av blyforgiftning skjer stort 
sett gjennom dannelse av blykomplekser 
som organismen kan skille ut. Dette kan 
oppnås ved såkalt chelatering, for eksempel 
ved bruk av EDTA. Imidlertid kan de 
dannede chelatene også være skadelige, 
slik at metoden må benyttes med forsik-
tighet. Som nevnt er en hovedeffekt ved 
blyforgiftning en økning av oksidativt 
stress i cellene fordi bly binder seg til 
molekyler som naturlig skal fjerne ROS. 
Denne effekten av bly kan motvirkes ved 
inntak av antioksidanter som for eksempel. 
quersetin, N-acetylcystein, a-lipolensyre 

eller vitamin E. Pasienter som er blitt be-
handlet for blyforgiftning på denne måten 
kan, selv etter 8-17 år uten kontakt med 
blyforbindelser, likevel vise en høy kon-
sentrasjon av bly i blodet. Dette antas da 
å være et eksempel på at bly som er lagret 
i bensubstansen kan vende tilbake til 
 blodet. 

Toleransegrensene for bly i organismen 
er sunket i jevn takt med forskningen på 
området. I dag kan en rett og slett ikke 
angi noen nedre grense for blykonsentra-
sjon i blodet som kan antas å være uska-
delig. 

Bly finnes overalt, og i jordsmonnet er 
det minst 10 ppb, det vil si 0,01 μg per 
gram jord. Dette vil kunne tas opp av 
planter og dyr som vi spiser. Avhengig av 
det miljøet vi befinner oss i, får vi i oss 
fra cirka 0,1 til 0,5 mg/dag. Bare en liten 
del av dette kommer over i blodet, men 
det som opptas vil raskt bli fordelt i orga-
nismen. Nyrene vil imidlertid filtrere ut 
noe av det blyet som finnes i blodet der 
det antas å ha en halveringstid på 5-6 
uker.

Glutation dimer (GSSG)

Glutation-bly

Vitamin E

EDTA og metal (M)

ALAD
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Over tid vil en del av blyet lagres i 
ben og tenner, men under visse omsten-
digheter kan det altså vende tilbake der-
fra til sirkulasjonssystemet. Av det totale 
blyinnhold hos en voksen person vil cirka 
95 prosent være lagret i bensubstansen, 
men bare 70 prosent hos barn. For å be-
stemme blyinnholdet i et menneske kan 
man analysere urin, avføring og bensub-
stans, men det vanligste er å analysere 
blod. Her er praktisk talt alt blyet knyttet 
til de røde blodlegemene. Blyinnholdet i 
hver og en av oss vil naturligvis variere, 
men for ikke lenge siden ble det angitt et 
middel på 120 mg. Dersom dette er riktig 
er det vanvittig høyt ut fra dagens viten.  
I dag er det heldigvis vesentlig mindre, 
bl.a. fordi det ble slutt med bly i bensin.  
I dag viser målinger i Norge mindre enn 
10 μg/dL blod, vanligvis 5 μg/dL. Det 
skulle svare til et totalinnhold på mindre 
enn 10 mg i et voksent menneske.

Dersom blodet inneholder 40 μg bly 
per desiliter blod (40 μg/dL), ser en klare 
symptomer på blyforgiftning. Etter hvert 
har forskning vist at den alvorligste og 
 irreversible skaden ved blyforgiftning er 
den som skjer på nervesystemet og som 
tidligere ikke har vært så lett å observere 
og fastlegge. I takt med dette er grensen 
for akseptabelt innhold av bly i blodet 
justert nedover i de siste 50 årene til 10 
μg/dL i 1991 og til 5 μg/dL i 2012 for 
barn. Det er påvist biologisk aktivitet 
selv ved det minste spor av bly. Ofte 
 angis mengden av bly i blod med 
«mikromol/L» (μmol/L), og i Sverige er 
akseptert grense i dag 0,2 μmol/L, som 
svarer til cirka 4 μg/dL blod.

5 μg/dL kan virke lite, men siden bly 
kan passere blod/hjerne barrieren, og vi 
antar at vi får samme konsentrasjon av 
bly i hjernen som i blodet så vil 15 dL 
hjerne inneholde 75 μg bly. Dette er mer 
enn 5 millioner Pb++-ioner pr. hjernecelle. 
Selv om konsentrasjonen i hjernen er 
bare 10 prosent av det som finnes i blodet. 
Er det fortsatt 500.000 Pb++-ioner i hver 

av hjernens 100 milliarder celler. Klart at 
det setter spor!

Har hypotesen om at blyforgiftning 
var årsak til Romerrikets fall noe for seg? 
Tanken ble fremsatt i 1965 og ble forsterket 
i 1983 av Jerome Nriagu, men sterkt 
 imøtegått av andre. Imidlertid viser da-
gens viten om virkningene av blyforgift-
ning at hypotesen står sterkere og at 
 mange av motargumentene faller bort. 
Det hersker i alle fall ingen tvil om at 
 romere var gjennomgående påvirket av et 
blyinnhold i blodet som er himmelhøyt 
over dagens toleransegrenser, og med en 
alvorlighetsgrad som økte med status og 
dermed innflytelse. Det første hundreåret 
viste et romersk aristokrati som var 
 preget av plager som skribentene Seneca, 
Virgil og Ovid beskrev på humoristisk 
vis, men som var typiske tegn på blyfor-
giftning. Nero gikk med en blyplate på 
brystet for å forsterke stemmen og 
Domitian hadde en vinfontene med høyt 
blyinnhold i sitt palass. Klare psykotiske 
trekk hos keisere som Caligula, Nero, og 
Commodus, samt infertiliteten hos Julius 
Caesar og etterfølgeren Augustus, er også 
tydelige tegn på blyforgiftning. 

En vesentlig årsak til forgiftningen  
var bruken av «sappa» som ikke bare  
ble brukt i vin, men også benyttet i andre 
fødevarer. Det er beregnet at den rom-
erske vinen kunne inneholde 21 mg 
bly/L. Analyser av rester i romerske vin-
krukker antyder at blyinnholdet kan ha 
vært opp til 750 mg Pb/L. Uansett hvor 
mye eller lite vin de drakk; dersom de i 
det hele tatt drakk vin, ville de etter 
 dagens standard vært blyforgiftet.

Dersom styring og vedlikehold av  
noe såpass komplisert som et sammensatt 
imperium er avhengig av den åndelige 
habitus hos den styrende klasse, er det ut 
fra dagens kunnskap om blyets negative 
egenskaper på menneskers åndsevner, 
mer sannsynlig enn før at bly har spilt en 
kanskje avgjørende rolle for oppløsningen 
av det romerske imperium.

Hva så med det britiske imperium? 
Også her er det god dokumentasjon som 
viser at den engelske overklasse bar på en 
betydelig blyforgiftning. Britenes for-
kjærlighet for portvin er velkjent («The 
Englishmans drink»), og i 1825 ble det 
drukket 21 millioner liter portvin i 
England. En handelsavtale i 1703 gjorde 
det mulig for England å importere sherry 
og portvin fra Spania og Portugal, og på 
den tiden kunne slik vin inneholde gan-
ske mye bly. Også cider kunne inneholde 
bly, og faktisk kunne dronningens lege 
Georg Baker i 1767 ekstrahere 65 mg bly 
fra cirka 14 liter cider, det vil si cirka 5 
ppm. Dette var et resultat av at det i 
fremstillingen ble brukt presser som 
inneholdt bly. Bare en liten del av dette 
ville være nok til å gi en kronisk blyfor-
giftning og forklare utbruddet av en 
 «giktepidemi» i den engelske overklas-
sen. Cider fikk også skylden for et ut-
brudd av kolikk (Devonshire-kolikk), 
selv om det ble vist at også rum inneholdt 
bly. Kong Georg III (1760-1820) døde 
blind og gal, og hans tilstand passet godt 
med blyforgiftning. På 1700-tallet ble 
den britiske overklassen kjent for sin 
 eksentriske oppførsel og dekadens, og 
epoken ble kalt for skandalenes tidsalder.

Igjen kan det være relevant å spørre 
om blytorpederte åndsevner i den styr-
ende klasse kan ha hatt betydning for at 
også det britiske imperium gikk i opp-
løsning.

Hva med oss? Riktig nok har vi i flere 
tusen år visst at bly er giftig, men ikke 
før i dag har vi fått øynene opp for hvor 
skadelig det egentlig er. Sannsynligvis er 
svært mange av oss fortsatt litt dummere 
enn vi behøvde å være, men forhåpent-
ligvis ikke dummere enn at vi er i stand 
til å ta farene med spredning av bly på 
 alvor. Kan opphevelsen av forbudet mot 
bruk av blyhagl i Norge være et tegn på 
det motsatte?  ◎

SAMSI selger Markes

I slutten av august signerte SAMSI distribusjonsavtale med Markes  
International. Avtalen gjelder salg og service på alle produkter fra 
Markes. Instrumentprodusenten er kjent for sine termiske desorbere 
(TD/ATD) med tilbehør, men introduserer også nå en TOF MS. «Bench-
TOF»-serien er kompatibel med de fleste GC’er, og Jonas Bjørklund 
som har 15 års applikasjonserfaring innen ATD/GC/MS, vil være  
ansvarlig for de nye produktene hos SAMSI.
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På et dansk bryggeri blev der ved en fejl-
tagelse overpumpet 62 procent salpeter-
syre fra en 1000 liter palletank ind i en 
tank der indeholdt et rengøringsmiddel 
baseret på fosforsyre. Der var tale om en 
simpel menneskelig fejl, idet en operatør 
i forbindelse med håndtering af Clean- 
In-Place- (CIP) rengøringsmidler ganske 
enkelt forvekslede to modtagestutse på et 
panel med ventiler placeret udendørs.

Rengøringsmidler med fosforsyre er 
almindeligt forekommende i levneds-
middelindustrien, idet fosforsyren opløser 
aflejringer af kalksten uden at skade rør-
systemer eller andet udstyr af rustfrit stål. 
Salpetersyre i fortyndinger på ca. 1 pro-
cent har samme nyttige egenskaber, og da 
det er væsentlig billigere end fosforsyre 
anvendes kombinationer eller blandinger 
af fosforsyre og fortyndet salpetersyre i 
stor stil.

Fosforsyren forhandles typisk som et 
specialprodukt, hvor leverandøren har til-
sat tensider, fungicider, stabilisatorer og 
andre additiver, således at rengørings-
midlet er effektivt mod de mikroorganis-

SIKKERHED:
Kraftig eksplosion efter  
sammenblanding af salpetersyre 
og 2-propanol

Ødelæggelserne i brygkælderen var omfattende, bemærk at rør af rustfrit stål (pil) er 
fladtrykt.

Ulykkestanken detonerede med så stor kraft, at fragmenter borede sig ind i kælderes 
meget solide betonvægge.

Det er velkendt, at koncentreret 
salpetersyre reagerer med 
mange stoffer, ofte voldsomt, 
med varmeudvikling og fri-
givelse af giftige brune nitrøse 
gasser. Kun få er klar over,  
at det under særlige omstænd-
igheder ved blanding med 
isopropylalkohol, eller andre 
alkoholer, kan udvikle raket-
brændstof. Dansk virksomhed 
fik en eksplosiv overraskelse.

FRANK HUESS HEDLUND, 
RISIKOEKSPERT COWI, EKSTERN 
LEKTOR, RISIKOMANAGEMENT, 
DTU
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mer og aflejringer, der kan volde proble-
mer i fremstillingsprocessen. På bryggeriet 
blev der anvendt et fosforsyrebaseret  
produkt, P3, som, hvis man læste de 
 sidste sider i databladet, også indeholdt 
5-15% isopropylalkohol. På bryggeriet 
betragtede man på det pågældende tids-
punkt de to rengøringskemikalier under 
ét, ganske enkelt som »syrer«. Stutsene 
på vægpanelet var af forskelig dimen-
sion, så syrerne ikke ved en fejl kunne 
blive ledt til tanke med andre hjælpe-
stoffer, men for de to syrer var stutsene 
identiske. Derved var scenen sat for 
 fejlagtig sammenblanding. 

Eksplosion
Modtagetanken stod i en brygkælder  
med dimensionerne (LxBxH) 20x15x7 m. 
Eksplosionen fandt sted cirka 10 minutter 
efter overpumpingen var igangsat. Døre, 
vinduer og en mursektion blev blæst ud, 
og eksplosionen var så kraftig, at mod-
tagetanken af rustfrit stål sprængtes, 
flænsede nabotanken med koncentreret 
salpetersyre, og med stor kraft kastede 
stålfragmenter ud i alle retninger. 
Samtidig blev der udviklet store mæng-
der nitrøse gasser. Eksplosionen var så 
voldsom, at den med stor sandsynlighed 
ville have medført døden for enhver, der 
opholdt sig i kælderen. Men selvom en 
bryggeriarbejder var gået igennem kæld-
eren og havde passeret tanken umiddel-
bart før eksplosionen, var kælderen lykke- 
ligvis mennesketom på eksplosionstids-
punktet. Dagskiftet var endvidere netop 
gået hjem, så bemandingen på bryggeriet 
var minimal. Der var ingen personskade, 
kun omfattende materielle skader. 

Skaderne tyder på, at der skete en 
 detonation. Den mest sandsynlige for-
klaring er, at koncentreret salpetersyre 
 reagerede med isopropylalkoholen i det 
fosforsyrebaserede specialprodukt og 
dannede isopropylnitrat. 

Raketbrændstof
Isopropylnitrat er en klar væske med en 
lugt, der minder om æter. Stoffet har 
 været brugt af militæret siden slutningen 
af 2. Verdenskrig som raketdrivmiddel i 
styrbare våben. I vesten blev stoffet rela-
tivt hurtigt udfaset til fordel for mere 
 sikre alternativer. Men det lader til at 
have været brugt i stor stil i den tidligere 
østblok, under navnet Izonit, hvor oplag 
af større mængder udtjent Izonit-raket-
brændstof efter Sovjetunionens sammen-
brud var et problem i eksempelvis 
Aserbajdsjan. Det har en relativ lav sensi-
tivitet og tilsættes derfor andre eksplosiv-

stoffer for at styre egenskaber som an-
tændelse og transition fra deflagration til 
detonation. På det seneste har der været 
fornyet interesse for stoffet som drivmid-
del i jetmotorer baseret på pulsdetonati-
on. 

Det er klart, at disse nyttige egenska-
ber nok vil få de fleste virksomheder til 
at takke nej og betragte stoffet som en 
uvelkommen gæst, en persona-non-gra-
ta, og naturligvis i endnu højere grad en-
hver uanmeldt optræden af dette stof. 

Vidensdeling?
Jeg fattede oprindeligt interesse for den-
ne ulykke, da jeg læste presseklip fra 
Berlingske og Jyllandsposten, hvor en 
ulykke med sammenblanding af nogle 
»skrappe rengøringsmidler«, herunder 
lud, havde medført et udslip af klordam-
pe. Jeg kunne ikke umiddelbart forstå, at 
en så voldsom reaktion kunne ske ved at 
blande klorholdige rengøringsmidler, 
syre og lud. En temmelig omfattende 
Google-søgning oplyste, at årsagen var 

Andre tanke i kælderen blev deformerede, og loftsinstallationer faldt ned.
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en sammenblanding af salpetersyre med 
formaldehyd. Det bliver man ikke meget 
klogere af, for formaldehyd bruges sæd-
vanligvis ikke på bryggerier.

Jeg tog kontakt til bryggeriet, som var 
imødekommende, åbnede dørene for et 
besøg og udleverede et stort datamateriale, 
herunder særligt dokumenter fra den 
 efterfølgende retssag. Først i et lille 
1½-sides bilag til retsdokumenterne blev 
det foreslået, at årsagen kunne være 
 reaktion mellem salpetersyre og special-
produktets indhold af isopropylalkohol. 
Selvom der er flere løse ender i denne 
sag, er det den mest sandsynlige årsag. 
Men intetsteds er denne oplysning at 
 finde i åbne kilder. Tværtimod bliver  
man ledt fælt på vildspor ved oplysninger 
om, at der var udslip af klordampe (der 
var ingen klordampe overhovedet), at det 
var sammenblanding med lud (lud løb 
muligvis ud af en beskadiget tank, men 
spillede ellers ingen rolle i denne ulykke), 
og at der skulle være sket en sammen-
blanding med formaldehyd (der var  
ikke formaldehyd i miles omkreds).

Selv ved en virkelig ihærdig indsats, 
herunder omfattende søgning i Infomedia 
databasen over samtlige danske medier, 
som i øvrigt er godt gemt bag en betal-
ingsmur, er det ikke muligt at finde ud af, 
hvilke stoffer der blev blandet sammen. 
Det er jo helt grundlæggende informa-
tioner. Hvordan skal man forhindre 
 gentagelser af denne ulykke, hvis det 
ikke engang er klart hvilke stoffer, der 
blev blandet sammen?

Arbejdstilsynets rolle
Med stor alvor rykkede Arbejdstilsynet 
ud efter denne voldsomme ulykke. I deres 
analyse var der tale om skærpede om-
stændigheder, idet bryggeriet året før 
havde fået et påbud om kemiske stoffer. 
Selvom det tidligere påbud var fuldstændig 
ligegyldigt for denne ulykke, blev det 
 taget som udtryk for, at der var et alvor-
ligt ledelsesmæssigt svigt på bryggeriet. 
Den slags skal straffes med bøde. 
Retsdokumenterne er derfor fulde af 
overvejelser om bødens størrelse. I 
Infomedia kan man finde adskillige 
 artikler, hvor Arbejdstilsynet buldrer, at 
der bliver slået hårdt ned på den slags,  
og der nu er statueret et eksempel.

Jeg lever af at lave risikoanalyse og 
uheldsefterforskning for virksomheder 
med farlige stoffer og ville nok have prio-
riteret oplysninger med et lidt bredere 
forebyggende sigte, herunder især infor-
mationer om hvilke aktivstoffer, der blev 
blandet.

Jeg vil slet ikke afvise, at bøder er et 
vigtigt instrument, men jeg har mest tiltro 
til bøder, der gives, før ulykken sker. 
Bøder givet efter en ulykke kan have 
 karakter af de dummebøder, der kendes 
fra det kriminelle miljø. I parentes be-
mærket svarede bødens størrelse til sølle 
en procent af de materielle skader.

Er faren erkendt i 2015?
Eksperter i organisk kemi er blevet 
spurgt, om de ved en rutineforespørgsel 
om eventuelle farer ved sammenblanding 

af salpetersyre og isopropylalkohol ville 
have identificeret muligheden for dannelse 
af raketbrændstof. Svarene er særdeles 
betryggende. Ork ja. »Reaktionen er 
 velkendt«. Hvis man har bare lidt kend-
skab til fænomenet hindsigt bias kan en 
lille tvivl nok melde sig.

Jeg kan kun tale for mig selv. Jeg ville 
ikke have set denne mulighed. Jeg ville 
kun have identificeret faren for dannelse 
af nitrøse gasser. Det er naturligvis alvor-
ligt nok. Men der er en verden til forskel 
på at danne eksplosivstof. Jeg har kend-
skab til andre virksomheder, der anvender 
salpetersyre og isopropylalkohol. Jeg vover 
halsen og påstår, at de ikke kender til 
 faren. Man skal søge grundigt i speciallit-
teraturen for at få reaktionen beskrevet, 
hvor den endda kun er beskrevet i det ene 
ud af de to førende opslagsværker om ke-
miske inkompatibiliteter. Disse værker er 
med noget besvær tilgængelige på et 
 universitetsbibliotek. 

Anonymitet
Bryggeriet har bedt om ikke at bliv  
nævnt ved navn. Dette bør respekteres. 
Bryggeriets velvillighed og hjælp har 
 været helt afgørende for opklaringen af 
denne sag, og derved bidraget til, at 
 fremtidige ulykker kan forhindres.  ◎
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I dag kan en begynnerstudent ved Norges 
teknisk naturvitenskapelig universitet 
(NTNU), interessert i kjemi, ha som  
mål en av fire mastergrader:
-  Sivilingeniør/master Industriell  

kjemi og bioteknologi
- MSc in Chemistry
- Lektor i matematikk og kjemi
- Lektor i biologi og kjemi

Den første er dagens utgave av de siste  
to årene i et kjemingeniørstudium. Den 
andre er for den som vil bli forsker i kjemi 
(etter å ha fortsatt for å ta en ph.d.) De to 
siste mastergradene inngår i lektorpro-
grammet som er dagens utgave av 
 høyskoleutdanning for lærere.1

Sivilingeniør/masteren er for den som 
ønsker å arbeide i kjemisk industri eller 
bioteknologi mens lektorprogrammet er 
for den som ønsker å bli lærer i den videre - 
gående skole. Fleksibiliteten fra tidligere 
studieopplegg ved universitetene er for 
lengst borte. Da kunne du først studere 
fag og deretter, eller underveis, bestemme 
deg for hva du ville arbeide med i yrkes-
livet.

Starten
Utdanning av kjemiingeniører startet i 
1910 ved Norges tekniske høyskole 
(NTH) og videreutdanning av lærere ved 
Norges lærerhøyskole (NLH) 12 år senere. 
Begge institusjonene lå i Trondheim. 
Boken Akademi og industri handler  
om hvordan disse institusjonene og ut-
danningsløpene har utviklet seg frem til  
i dag. Først i to selvstendige institusjoner 
deretter i et første forsøk på fusjon til 
Universitetet i Trondheim i 1968. Da det 
ikke fungerte ble Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet (NTNU) opp-
rettet etter et stortingsvedtak i 1995. Det 
er en interessant, men forfatterne får også 
frem hvor krevende, til dels frustrerende, 
det har vært å fusjonere to institusjoner 
med sine egne tradisjoner og mål. Boken 

burde ikke bare leses av dem som har 
studert eller arbeidet ved disse institusjon - 
ene i Trondheim, men også av politikere 
og administratorer! Les og lær!

Tittelen Akademi og Industri viser  
til det doble kravet som ble stilt til pro-
fessorene ved høyskolen. De skulle lede 
sin avdeling og være faglig på høyden, 
vist gjennom vitenskapelige publika-
sjoner, og de skulle bidra til å utvikle 
 industrien i Norge. I kjemi var de tre 
 første professorene Peder Farup (1875-
1934), Claus Nissen Riiber (1867-1936) 
og Birger Fjeld Halvorsen (1877-1942). 
Bare Riiber var ved NTH livet ut.

Farup (bilde 1), utdannet apoteker, 
hadde ansvaret for den uorganiske kjemi-
en. Han er kanskje den som er mest kjent 
i dag da han utviklet sulfatprosessen for 
fremstilling av titanhvitt fra ilmenitt 
(FeTiO

3
). Riiber hadde ansvaret for den 

organiske kjemien og var mest kjent i 
samtiden for sine studier av mutarotasjon. 
Halvorsen hadde ansvaret for den tekniske 
uorganiske kjemien, men sluttet allerede i 

1917 da han ble direktør for Norsk Hydros 
kjemiske avdeling.

På UiO var det i 1910 to professorer  
i kjemi: Heinrich Goldschmidt (1857-
1937), professor i generell og uorganisk 
kjemi, og Thorstein Hiortdahl (1839-
1925), professor i organisk kjemi. I 1920 
tok Odd Hassel (1897-1983) hovedfags-
eksamen i kjemi og i 1925 ble Lars 
Onsager (1903-76) kjemiingeniør. Hassel 
var den 18. som tok embetseksamen med 
kjemi hovedfag i Kristiania, mens da 
Onsager tok sin eksamen var det cirka 
1000 som kunne ha blitt kjemiingeniør  
i Trondheim! 2

Jubileumsbøker
Året etter 100 års jubiléet i Trondheim 
feiret Universitetet i Oslo (UiO) sitt to-
hundreårsjubiléum. Begge begivenheter 
ble feiret med historiebøker, men bøkene 
er utformet forskjellig. Ved UiO ble det 
utgitt et verk i ni bind som beskriver uni-
versitetet som helhet, ikke de enkelte fag-
ene.3 Ved NTNU er det utgitt en bok om 

Akademi og industri
Bok om 100 år med kjemiutdanning 
og forskning i Trondheim
BJØRN PEDERSEN, SKOLELABORATORIET KJEMI, UIO

Peder Farup.

Akademi og industri – Kjemiutdanning og 
–forskning ved NTNU gjennom 100 år.
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helheten skrevet av historikerne Thomas 
Brandt og Ola Nordal4 og egne bøker om 
flere av fagene (berg, elektro, matema-
tikk og fysikk).

Etter min mening er det som skjer i 
fagene et universitets berettigelse ligger, 
og det er lærerstabens bidrag og forvalt-
ning av fagene gjennom historien som er 
det viktigste. Derfor er det bra at de en-
kelte fagenes historie skrives. Og kjemik-
eren Annette Lykknes og historikeren 
Joakim Ziegler Gusland har skrevet et 
innholdsrikt og imponerende verk om 
kjemiens historie i Trondheim. Fig 1 
 viser forsiden av boken. Bildet er fra en 
studentfest i Gamle kjemi februar 1950. 
Bildet er karakteristisk for bildene i 
 boken. De er mange, i farger og forsynt 
med detaljerte opplysninger om det  
som er vist på bildet.

Om forfatterne
Annette Lykknes (født i 1974) er første-
amanuensis i gruppen for realfagsdid-

aktikk ved Program for lærerutdanning 
(PLU). Det er et institutt ved Fakultet for 
samfunnsvitenskap og teknologiledelse 
(SVT) ved NTNU. Hun startet studiene 
ved Institutt for kjemi ved Den allmenn-
vitenskapelige høgskolen (AVH) i 1993 
og var ferdig utdannet cand. scient. på 
Rosenborg i 1998 da AVH og NTH i 
prinsippet var integrert i NTNU, men  
før instituttet flyttet til Realfagsbygget  
i 2000.

Hun disputerte for dr. philos.-graden 
ved NTNU på en avhandling om Ellen 
Gleditsch i 2005, er nestleder i EuCheMS 
Working Party on the History of 
Chemistry og en meget aktiv forsker 
innen kjemiens historie.

Joakim Ziegler Gusland (født i 1981) 
er stipendiat i teknologihistorie ved 
Institutt for historiske studier ved NTNU.

Om boken
Boken består av fem deler:
- Forhistorien
- Kjemiavdelingen ved NTH 1910-1950
- Kjemiavdelingen i etterkrigstiden
- Kjemi ved Norge lærerhøgskole 
- Universitetet i Trondheim

NTNU
De fem delene er videre delt i 14 kapitler 
og spenner vidt. Boken inneholder et 
 imponerende antall noter og referanser til 
hvert kapittel. Tilsammen er det 1883 
 noter og referanser i denne skattkisten!

I 1923 ble også Norges lærerhøgskole 
lagt til Trondheim. Opprinnelig en skole 
for videreutdanning av lærere, men etter 
hvert økte ambisjonene. Lærerhøyskolen 
ville ikke bare drive med etter- og videre-
utdanning, men ville selv utdanne lektorer. 
Dermed fikk Trondheim ikke bare en 
 teknisk høyskole, men også en institusjon 
med universitetsambisjoner. Det enga-
sjerte politikerne på Stortinget som ikke 
ville ha to institusjoner på universitets-
nivå i en by. Forfatterne beskriver og 
 viser klart hvor mye arbeid og frustrasjon 
det har medført for dem som har arbeidet 
ved de to institusjonene. Hadde man fått 
mer ut av resursene om Stortinget hadde 
akseptert to universiteter i Trondheim? 
Bare les boken!

Forhistorien sett fra  
Det Kongelige Fredriks universitet
Det er to tradisjoner i utdanning av ingen - 
iører: den tyske og den anglosaksiske. 
Den tyske sprang ut av fagskoler mens  
i den anglosaksiske tradisjon er ingeniør-
utanningen integrert i universitetene. 

Norge hentet inspirasjon, og har fulgt, 
den tyske tradisjonen med egne skoler  
for utdanning av ingeniører. Det skyltes 
at mange norske var utdannet ingeniører  
i Tyskland på 1800-tallet og at kontakten 
med tyske universiteter var mye bedre 
enn med universiteter i England eller 
USA.

Flere initiativ til teknologisk utdan-
ning i Norge på 1800-tallet ble tatt fra 
dem som var ved universitetet i Christiania, 
men de tenkte seg alltid at det skulle skje 
i egne skoler utenfor universitet. Universi- 
tetet skulle utdanne embetsmenn: Prester, 
jurister, leger og lærere for lærde skoler 
og universitetet selv. Universitetet utdannet 
riktignok også offisielt bergkandidater, en 
arv fra bergakademiet på Kongsberg, og 
uoffisielt farmasøyter, men så aldri det 
som utgangspunkt for utdanne andre 
f agfolk som Norge trengte. I 1830-årene 
kom inspirasjonen fra den polytekniske 
læreranstalt etablert av Ørsted i Køben- 
havn. Den ble etterhvert utviklet til å bli 
Danmarks Tekniske Universitet.  Men 
forslag om å etablere noe lignende i 
Norge fikk ikke tilslutning. Den første 
tekniske skole i Norge ble etablert i 
Horten i 1855 og etter hvert fulgte 
Trondheim (1869), Kristiania (1873)  
og Bergen (1875) etter.

I 1900 vedtok Stortinget å opprette  
en teknisk høyskole i Trondhjem hvor 
kravet til opptak skulle være eksamen 
 artium. Etter en lang planlegging og 
 byggeperiode åpnet Den tekniske høi-
skole i Trondhjem 10 år senere.5 Navnet 
ble raskt Norges tekniske høyskole 
(NTH). NTH hadde i de første årene syv 
avdelinger: 1. arkitektur, 2. bergfag, 3. 
bygningsingeniørfag, 4. elektroteknikk, 
5. kjemi, 6. maskinfag og skipsbygging 
og 7. allmenne fag (matematikk og 
 fysikk). Utdanningen var fireårig og  
det første året var felles for alle linjer. 
Kapasiteten til å begynne med var 400 
studenter, hundre på hver linje, og stud-
entene strømmet til. Å bli ingeniør eller 
arkitekt var populært. 

Del 1: Forhistorien
Det er to kapitler i Del 1. Det første er om 
forhistorien til utdanning av ingeniører og 
særlig da kjemiingeniører. Det er et viktig 
og informativt kapittel. I det andre kapit-
telet beskrives hvordan kjemien utviklet 
seg til å bli en akseptert vitenskap på 
slutten av 1700-tallet. Det er vanskelig å 
skrive kjemiens historie fordi vi vet hvor-
dan det gikk. Vi vet hva som ble riktig 
svar. Men det er sjelden at pensum er 

Annette Lykknes.

Joakim Ziegler Gusland.
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oppdatert til enhver tid. Et eksempel er 
grunnstoffenes periodesystem. I dag er 
det en sentral del av den uorganiske 
 kjemien, men det tok lang tid før det ble 
det i undervisningen. Det vet Annette 
meget godt da hun har skrevet en artikkel 
om det som ble publisert i år. 6

Kvinner som kjemiingeniører,  
lærere og ansatte
Et gjennomgangstema i boken er kvinner 
i forskjellige roller. Det starter med 
Aslaug Urbye (1889-1978) som var den 
eneste kvinne som ble opptatt første året 
ved NTH i 1910. Hun fullførte ikke slik 
som den første kvinne som startet real-
fagsstudier i Kristiania, Cecilie Thoresen 
(1858-1911). Kvinnene omtales mange 
steder i boken. Det er kvinner som arbeid - 
ere til kvinner med doktorgrad og som 
professorer. Kvinnene er også markert i 
en rekke av bildene i denne rikt illustrerte 
boken. 

Brant og Nordal er mer nøkterne i sin 
bok om NTNU. De skriver at frem til 
1970 var kvinneandelen på NTH under 
fem prosent. Av de 113 kvinnelige stud-
entene ved NTH i perioden 1910-49 var 
hele 69 tilknyttet Arkitektavdelingen, 39 
befant seg på Kjemiavdelingen, mens de 
resterende fem var fordelt på de øvrige 
linjene. Men etter 1970 og frem til i dag 
er situasjonen blitt helt annerledes så i 
dag er kvinnene i flertall i flere studier. 
Men fortsatt synker andelen kvinner  
etter hvert som fordypningen øker. 7 Det 
virker som det stadig er noe hvordan de 
to kjønn ordner, eller forventes å ordne, 
sine liv som preger deres forhold til ut-
danning og yrke.

Del 4 Kjemi ved Norges lærerhøg-
skole og Universitetet i Trondheim
I kapittel 10 beskrives den revolusjon i 
kjemien som skjedde da man gikk fra å 
lære kjemi ved å gjøre kjemi til å bruke 
forskjellige instrumenter. Her synes jeg 
det blir vel mye lokalhistorie. Mitt eget 
fagområde er bruk av kjernemagnetisk 
resonans (NMR) spektroskopi i kjemien. 
I omtalen av den metoden i boken er det 
mye jeg er kritisk til. Det gjelder både 
 beskrivelsen av metoden, og hvor sentral 
Trondheim sto i utviklingen av bruken  
av NMR i Norge.

En utfordring ved bruk av instrumen-
telle metoder er at utstyret utvikles stadig 
og nytt utstyr må kjøpes omtrent hvert 
femte år for å kunne følge med i bruken 
av metoden i forskningen. Det første 
NMR-spektrometeret i Norge kom i 1960 

og ble plassert på SI (nå SINTEF Oslo) 
fordi SI hadde erfaring i å håndtere mange 
brukere. Etter hvert fikk universitetene/
høyskolene i både i Bergen, Oslo og 
Trondheim egne spektrometre. I slutten 
av 1960-årene og begynnelsen av 1970- 
årene ble etter hvert kraftigere og kraftig-
ere datamaskiner integrert i spektromet-
eret. Styrken på magnetfeltet økte ved 
innføring av supraledende magneter. Det 
gjorde spektrometrene fortere gammel-
dagse og stadig dyrere, noe som gjorde  
at de måtte finansieres enten i forbindelse 
med nybygg (slik det skjedde i Oslo i 
1969) og/eller støtte fra forskningsrådene. 
Som et ledd i dette ble begrepet nasjonale 
laboratorier skapt. Det er mulig at noen i 
forskningsrådet tenkte at det skulle være 
slike bare ett sted i Norge, men slik gikk 
det ikke. Både Bergen, Oslo og Trondheim 
fikk nasjonale laboratorier i NMR. All 
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Commemorating the first 
victims of chemical weapons

 22 April 1915 marked the first large scale 

introduction of chemical weapons in war-

fare, when chlorine gas was released into 

enemy trenches near Ypres, Belgium. Since 

that time many hundreds of thousands of 

people have been killed or injured by 

chemical weapons. As recently as 2012, 

chemical weapons were used in the current 

Syrian conflict.

100 years after the first use, on 21 April 

2015, Ambassadors to the Organisation for 

the Prohibition of Chemical Weapons 

(OPCW) gathered in Ypres to commemorate 

those who have died as a result of these 

awful agents, to present a commemorative 

plaque to the town of Ypres, to reveal a new 

declaration on chemical weapons, the Ypres 

Declaration, and to review progress in eli- 

minating these weapons.

Chemists were represented by Thomas 

Geelhaar (President of the Gesellschaft 

Deutscher Chemiker), David Phillips (a past 

President of the Royal Society of Chemistry) 

and David Cole-Hamilton (President of 

EuCheMS). They called for a complete 

world-wide ban on chemical weapons and 

for no chemist to take part in their develop-

ment or deployment.

Following presentations by regional re- 

presentatives of the Organisation for the 

Prohibition of Chemical Weapons, the De-

fence Minister of Belgium, a representative 

of the UN Secretary General and the Mayor 

of Ypres, the plaque was unveiled and the 

Ypres Declaration read out. Delegates then 

moved to the Menin Gate for the last post 

and a bagpipe lament. It was a very moving 

occasion where it was very important that 

chemists showed that they are totally op-

posed to the use of chemical weapons.

The Organisation for the Prohibition of 

Chemical Weapons, which justly won the 

Nobel Peace Prize in 2013, is renewing its 

efforts to complete the total elimination of 

chemical weapons. Of 196 countries in the 

world, 191 have signed and ratified the 

treaty which means they must disclose and 

dispose of all stockpiles of chemical 

weapons, the most recent being Syria in 

2012 and Myanmar (Burma) in 2015. Israel 

has signed but not ratified whilst Angola, 

Egypt, North Korea and Southern Sudan 

have not signed. 

However, we were sharply reminded 

that some chemicals which have perfectly 

innocent uses, such as chlorine for water 

treatment, can be misused as chemical 

weapons. A few days before the commem-

oration, barrel bombs containing chlorine 

were dropped from a helicopter in Syria, 

reminding us that such chemicals must be 

kept under strongly controlled conditions.

David Cole-Hamilton, EuCheMS President

djc@st-andrews.ac.uk

David Phillips (RSC, left), David Cole-Hamilton 

(EuCheMS, middle) and Thomas Geelhaar (GDCh) 

in front of the plaque commemorating those who 

have died as a result of the use of chemical 

weapons.

Zero carbon energy

As an early contribution to the European Sus-

tainable Energy Week, EuCheMS, the Royal So-

ciety of Chemistry and the Royal Society of 

Edinburgh jointly organised a conference on 

“Zero Carbon Energy – The Future” at the 

Royal Society of Edinburgh on 27 May. 

About 50 people were addressed by world ex-

perts in the field. After the opening words of 

David Cole-Hamilton, EuCheMS President, 

Mercedes Maroto-Valer (Heriot-Watt Univer-

sity, Edinburgh) introduced the “Energy Tri- 

lemma”: Resources of fossil fuels are running 

out, their use is causing global warming and 

many places that have reserves of fossil fuels 

are politically delicate, leading to worries 

about the security of supply. She went on to 

discuss methods for reutilising CO2 in fuel 

manufacture.

Mohammad Khaja Nazeeruddin (EPFL, Lau- 

sanne) then spoke about dye-sensitised solar 

cells of which he is one of the inventors, along 

with Michael Grätzel. The transparency of 

such cells allows them to be used as windows 

with variable colours. These cells have been 

commercialised and efforts are now being 

made to improve their efficiency. 

James Durrant (Imperial College London) 

talked about systems which allow sunlight to 

decompose water directly into hydrogen and 

oxygen. Recent research has shown that effi-

ciencies as high as seven percent are possible. 

Ten percent would allow all the world’s energy 

needs to be met by the amount of sunlight 

falling on an area the size of Libya.

Peter Wasserscheid (University Erlangen- 

Nuremberg) talked about a new process for 

storing hydrogen by reaction with aromatic 

hydrocarbons that are already used commer-

cially as heat transfer fluids. Such a fluid with 

six percent hydrogen can easily be trans-

ported in current gasoline handling equip-

ment. This might have great potential for use 

in mobile applications such as trucks and cars.

Each lecture was followed by a lively dis-

cussion. EuCheMS thanks Bristow Muldoon 

(Royal Society of Edinburgh) and Mindy Dulai 

(Royal Society of Chemistry).

Nineta H. Majcen
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 EuCheMS and ENMIX

At the EuCheMS General Assembly 2014, the

European Nanoporous Materials Institute of 

Excellence (ENMIX) was approved to become a

supporting member of EuCheMS. 

ENMIX is a non-profit organisation arising

from the EU-FP 6 Network of Excellence “In

situ study and development of nanoporous

materials”.ENMIX was an appropriate 

measure to secure the established contacts 

and constitutes an attractive platform for re-

search organisations, governmental bodies

and industry. It acts as a unique and inter-

national competence and knowledge center

for research and consultation in the field of 

nanoporous materials. Application of nano-

porous materials can play a pivotal role in

solving problems such as increasing energy 

demand, limited fossil feedstocks, global

warming and environmental pollution. The

strength of ENMIX lies in the integrated ap-

proach covering all fields from the synthesis 

and characterization of materials to their final 

application. Another objective of ENMIX is to

strengthen European industry and to con-

tribute to its global competitiveness. 

Elias Klemm and Venceslav Kaucic, ENMIX

 elias.klemm@itc.uni-stuttgart.de

venceslav.kaucic@ki.si

www.enmix.org

Evonik and EYCN cooperate

The European Young Chemists’ Network

(EYCN) signed a three-year cooperation agree-

ment with Evonik Industries at the 10th Dele-

gate Assembly in Berlin in April. The agree-

ment provides travel grants and internships

for members of EYCN while allowing Evonik 

Industries to present itself to young scientists

as an employer in EYCN’s media activities. This

agreement between European academics and

industrialists is a rather new experience.

EuCheMS President David Cole-Hamilton says:

“This will set an example for others and create 

good opportunities to promote exchange of 

knowledge, expertise and experience. It is the

first agreement of its kind, but we hope not

the last.” EuCheMS is confident that this and 

future similar agreements will represent a 

positive channel of communication between 

academia and industry.kjs/EuCheMS

ECTN General Assembly in Ljubljana
The European Chemistry Thematic Net-

work (ECTN) held its General Assembly in 

Ljubljana, Slovenia, on 27 to 29 April, to-

gether with the 19th Annual Meeting of 

the European Chemistry and Chemical En-

gineering Education Network (EC2E2N2).

During the event a Memorandum of 

Understanding between EuCheMS and

ECTN (see EuCheMS newsletter May 2015) 

was signed by the presidents of the two as-

sociations, Francesco de Angelis (ECTN) and 

David Cole-Hamilton (EuCheMS). Also,

Pavel Drasar (Czech Chemical Society) was

elected the new President of ECTN, follow-

ing de Angelis, who becomes vice-presi-

dent. Thirdly, the ECTN held a joint session

with their partner agencies ASIIN (Ger-

many), UKA (Poland), the Italian Chemical

Society and ANECA (Spain) for the award of 

Eurolabels. The General Assembly was also 

the occasion for five new working groups of 

ECTN to begin work.

The EC2E2N2 project is coming to the

end of its three year funding period. After

19 years of continuous funding from the

European Commission Erasmus pro-

gramme, there will be no opportunity to

apply for further funding. The project has 

created seven working groups dealing with

a wide range of topics, e. g. sustainable

entrepreneurship, the impact of chemistry

on everyday life and virtual education. All 

groups will be making their final reports

before the end of 2015. 

Anthony Smith, General Secretary ECTN

anthony.smith@cpe.fr, www.ec2e2n.net

Francesco de Angelis (ECTN, left) and David Cole-

Hamilton (EuCheMS) signed a Memorandum of 

Understanding between ECTN and EuCheMS.

Round table on science policy
Ulrich Schubert, EuCheMS Vice-President,

participated in a round table on “Influencing 

EU science policy” at the European Physical

Society Council 2015. Schubert spoke about 

how EuCheMS provides policy input through

workshops organised for EU officials and

Members of European Parliament.

(Re)searching for jobs
The event “(Re)searching for jobs”, organised

by EuCheMS in Brussels on 2 June, brought

together academia, industry, policy-makers 

and citizens to discuss the many barriers 

that young researchers face when entering 

the labour market. After the opening words

of MEP Catherine Stihler, EuCheMS Presi-

dent David Cole-Hamilton provided his view

on how universities can embed transferable 

skills in their courses and allow young stu-

dents and researchers to make the best out

of their degrees. Following presentations by 

invited speakers many questions arose from

the audience on how to develop further the 

quality of curricula and teaching.

Changes to Juncker Plan
There is encouraging news regarding the

reallocation of Horizon 2020 Funds to a 

European Investment Fund, the so-called

Juncker Plan. Following pressure from the 

scientific community, amongst others from

EuCheMS, and other negative feedback, the 

European Commission presented a new pro-

posal safeguarding funding for ERC, Marie

Skłodowska-Curie actions and the pro-

gramme “Spreading excellence and widen-

ing participation”, even though cuts will be 

made to the budget. The proposal will still

have to be approved by the European Parlia-

ment and the Council of the European Union.

EuCheMS, secretariat@euchems.eu
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on how universities can embed transferable 

skills in their courses and allow young stu-

dents and researchers to make the best out

of their degrees. Following presentations by 

invited speakers many questions arose from

the audience on how to develop further the 

quality of curricula and teaching.

Changes to Juncker Plan
There is encouraging news regarding the

reallocation of Horizon 2020 Funds to a 

European Investment Fund, the so-called

Juncker Plan. Following pressure from the 

scientific community, amongst others from

EuCheMS, and other negative feedback, the 

European Commission presented a new pro-

posal safeguarding funding for ERC, Marie

Skłodowska-Curie actions and the pro-

gramme “Spreading excellence and widen-

ing participation”, even though cuts will be 

made to the budget. The proposal will still

have to be approved by the European Parlia-

ment and the Council of the European Union.

EuCheMS, secretariat@euchems.eu
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Women ahead as presidents
Margaret Franklin was 

elected President of the In-

stitute of Chemistry of Ire-

land for a period of two 

years. Margaret Franklin 

obtained her Master of 

Science at University College Dublin. In 

1975 she took up a lecturing position at 

Athlone Regional Technical College (now 

Athlone Institute of Technology, AIT). She 

retired from her position as senior lecturer 

in inorganic chemistry in 2009 and concen-

trated in the work for the Institute of 

Chemistry of Ireland. She was elected vice-

president in 2013. During her time at AIT, 

she had a major input into the develop-

ment of the chemistry programmes and 

helped to establish the Eurachem Analyti-

cal Measurement Competition, which is a 

contest in laboratory skills open to under-

graduate chemistry students in Ireland.

Christina Valanidou was 

elected President of Pancy-

prian Union of Chemists. 

Born in Nicosia, Cyprus, she 

studied chemistry at the 

National and Kapodestrian 

University of Athens. She received her 

Master of Science at the Albany State Uni-

versity, New York, and her PhD on Pedagogy 

at Patra’s University in Greece. For several 

years she worked as a teacher and principal 

of school in Cyprus. As cultural attaché and 

counsellor she was the representative of 

the Ministry of Education and Culture in 

the Permanent Representation of the Re-

public of Cyprus in the EU in Brussels. Chris-

tina Valanidou is a member of various so-

cial, academic, political and trade union 

bodies and has worked in youth, students 

and women’s organisations.

Luísa Margarida Martins 

was elected President of 

the Portuguese Electro-

chemical Society. She grad-

uated in Chemical Engin-

eering in 1990 and received 

her PhD in Chemistry in 1996, both at the 

Technical University of Lisbon. In 1996 she 

was appointed as adjunct professor at the 

Chemical Engineering Department of 

Polytechnic Institute of Lisbon and is also 

the vice-president of this department. 

Luísa Margarida Martins has been a re-

searcher at the University of Lisbon since 

1992. She is author of more than 75 peer-

reviewed papers and over 150 conference 

presentations.

HCS: Sarkadi re-elected
 At the General Assembly of the Hungarian 

Chemical Society (HCS) in Budapest on 15 May 

the general election was held. At the begin-

ning Attila Kovács, General Secretary, sum-

marized the achievements in the last four 

years: Sixty percent increase in the member-

ship of young chemists (age 35 or below) is 

significant progress as a result of the efforts 

taken towards the younger generation. Livia 

Simon Sarkadi (Corvinus University of Buda-

pest) was re-elected as President of HCS for 

the term 2015 to 2019. István Pálinkó (Univer-

sity of Szeged) follows Attila Kovács as General 

Secretary, and Csaba Szántay jr. (Gedeon 

Richter Ltd.) and Tamás Kiss (University of 

Szeged) will act as vice-presidents. The General 

Assembly was closed by an award ceremony.

Ágota Tóth, atoth@chem.u-szeged.hu

Congratulations to twelve 
IUPAC distinguished women

The twelve awardees of the IUPAC 2015 Dis-

tinguished Women in Chemistry or Chemical 

Engineering have now been revealed. The 

awardees have been selected based on excel-

lence in basic or applied research, distin-

guished accomplishments in teaching or edu-

cation, or demonstrated leadership or mana-

gerial excellence in the chemical sciences.

EuCheMS congratulates all the awardees and 

is very pleased to see that EuCheMS sup-

ported nominees have received the award. 

The award ceremony took place during the 

IUPAC World Chemistry Congress in Busan, 

Korea, in August. A list of the awardees is pub-

lished on the IUPAC website.

EuCheMS, secretariat@euchems.eu

www.iupac.org/news

Talking about energy

The Energy Science & Technology Inter-

national Conference and Exhibition (EST) took 

place in Karlsruhe, Germany, from 20 to 22 

May. Over 600 participants from all over the 

world attended the event. EST 2015 merged 

similar existing initiatives at the European 

level, such as the European Energy Conference 

(E2C) series, co-organised by EuCheMS since 

2010. The key idea was to make a single big 

European event with the highest possible de-

gree of multidisciplinarity – e. g. chemistry, 

physics, engineering, biology and other disci-

plines – in order to promote a tighter interac-

tion between the academic and the indus-

trial sector and to discuss both scientific and 

technological aspects of the ongoing energy 

transition.

Plenary lectures at EST 2015 were focused on 

key technological drivers of the energy mix 

transformation and on the decarbonisation 

of the energy system, in the light of the last 

IPCC report. A public evening lecture by Dieter 

Zetsche, Chairman of the Board of Directors of 

Daimler and Head of Mercedes-Benz Cars, was 

attended by over 1000 people and outlined 

the future of car transportation.

Chemists gave a crucial contribution to the 

success of EST 2015, particularly in the area of 

photovoltaic and magnetic materials, hy-

drogen production and storage, fuel cells and 

biomass conversion. 

Nicola Armaroli, nicola.armaroli@isof.cnr.it

 Prize to Malcolm L. H. Green
The first European  

Prize for Organometallic 

Chemistry was awarded 

to Malcolm L. H. Green, 

Emeritus Professor at 

Oxford University. This 

prize of 5000 Euro was 

created by the EuCheMS 

Division of Organometallic Chemistry and is 

to be awarded every two years for a single 

piece of outstanding work or for a body of out-

standing work primarily done in Europe. The 

Prize ceremony and a lecture by the winner 

took place on the occasion of the 21st Euro-

pean Conference on Organometallic Chemis-

try in Bratislava in July. kjs/EuCheMS
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Policy News

 EuCheMS and ENMIX

At the EuCheMS General Assembly 2014, the

European Nanoporous Materials Institute of 

Excellence (ENMIX) was approved to become a

supporting member of EuCheMS. 

ENMIX is a non-profit organisation arising

from the EU-FP 6 Network of Excellence “In

situ study and development of nanoporous

materials”. ENMIX was an appropriate 

measure to secure the established contacts 

and constitutes an attractive platform for re-

search organisations, governmental bodies

and industry. It acts as a unique and inter-

national competence and knowledge center

for research and consultation in the field of 

nanoporous materials. Application of nano-

porous materials can play a pivotal role in

solving problems such as increasing energy 

demand, limited fossil feedstocks, global

warming and environmental pollution. The

strength of ENMIX lies in the integrated ap-

proach covering all fields from the synthesis 

and characterization of materials to their final 

application. Another objective of ENMIX is to

strengthen European industry and to con-

tribute to its global competitiveness. 

Elias Klemm and Venceslav Kaucic, ENMIX

 elias.klemm@itc.uni-stuttgart.de

venceslav.kaucic@ki.si

www.enmix.org

Evonik and EYCN cooperate

The European Young Chemists’ Network

(EYCN) signed a three-year cooperation agree-

ment with Evonik Industries at the 10th Dele-

gate Assembly in Berlin in April. The agree-

ment provides travel grants and internships

for members of EYCN while allowing Evonik 

Industries to present itself to young scientists

as an employer in EYCN’s media activities. This

agreement between European academics and

industrialists is a rather new experience.

EuCheMS President David Cole-Hamilton says:

“This will set an example for others and create 

good opportunities to promote exchange of 

knowledge, expertise and experience. It is the

first agreement of its kind, but we hope not

the last.” EuCheMS is confident that this and 

future similar agreements will represent a 

positive channel of communication between 

academia and industry. kjs/EuCheMS

ECTN General Assembly in Ljubljana
The European Chemistry Thematic Net-

work (ECTN) held its General Assembly in 

Ljubljana, Slovenia, on 27 to 29 April, to-

gether with the 19th Annual Meeting of 

the European Chemistry and Chemical En-

gineering Education Network (EC2E2N2).

During the event a Memorandum of 

Understanding between EuCheMS and

ECTN (see EuCheMS newsletter May 2015) 

was signed by the presidents of the two as-

sociations, Francesco de Angelis (ECTN) and 

David Cole-Hamilton (EuCheMS). Also,

Pavel Drasar (Czech Chemical Society) was

elected the new President of ECTN, follow-

ing de Angelis, who becomes vice-presi-

dent. Thirdly, the ECTN held a joint session

with their partner agencies ASIIN (Ger-

many), UKA (Poland), the Italian Chemical

Society and ANECA (Spain) for the award of 

Eurolabels. The General Assembly was also 

the occasion for five new working groups of 

ECTN to begin work.

The EC2E2N2 project is coming to the

end of its three year funding period. After

19 years of continuous funding from the

European Commission Erasmus pro-

gramme, there will be no opportunity to

apply for further funding. The project has 

created seven working groups dealing with

a wide range of topics, e. g. sustainable

entrepreneurship, the impact of chemistry

on everyday life and virtual education. All 

groups will be making their final reports

before the end of 2015. 

Anthony Smith, General Secretary ECTN

anthony.smith@cpe.fr, www.ec2e2n.net

Francesco de Angelis (ECTN, left) and David Cole-

Hamilton (EuCheMS) signed a Memorandum of 

Understanding between ECTN and EuCheMS.

Round table on science policy
Ulrich Schubert, EuCheMS Vice-President,

participated in a round table on “Influencing 

EU science policy” at the European Physical

Society Council 2015. Schubert spoke about 

how EuCheMS provides policy input through

workshops organised for EU officials and

Members of European Parliament.

(Re)searching for jobs
The event “(Re)searching for jobs”, organised

by EuCheMS in Brussels on 2 June, brought

together academia, industry, policy-makers 

and citizens to discuss the many barriers 

that young researchers face when entering 

the labour market. After the opening words

of MEP Catherine Stihler, EuCheMS Presi-

dent David Cole-Hamilton provided his view

on how universities can embed transferable 

skills in their courses and allow young stu-

dents and researchers to make the best out

of their degrees. Following presentations by 

invited speakers many questions arose from

the audience on how to develop further the 

quality of curricula and teaching.

Changes to Juncker Plan
There is encouraging news regarding the

reallocation of Horizon 2020 Funds to a 

European Investment Fund, the so-called

Juncker Plan. Following pressure from the 

scientific community, amongst others from

EuCheMS, and other negative feedback, the 

European Commission presented a new pro-

posal safeguarding funding for ERC, Marie

Skłodowska-Curie actions and the pro-

gramme “Spreading excellence and widen-

ing participation”, even though cuts will be 

made to the budget. The proposal will still

have to be approved by the European Parlia-

ment and the Council of the European Union.

EuCheMS, secretariat@euchems.eu
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ment of the chemistry programmes and 
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cal Measurement Competition, which is a 
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versity, New York, and her PhD on Pedagogy 

at Patra’s University in Greece. For several 
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counsellor she was the representative of 

the Ministry of Education and Culture in 

the Permanent Representation of the Re-
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cial, academic, political and trade union 

bodies and has worked in youth, students 

and women’s organisations.
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chemical Society. She grad-

uated in Chemical Engin-

eering in 1990 and received 

her PhD in Chemistry in 1996, both at the 

Technical University of Lisbon. In 1996 she 

was appointed as adjunct professor at the 

Chemical Engineering Department of 

Polytechnic Institute of Lisbon and is also 

the vice-president of this department. 

Luísa Margarida Martins has been a re-

searcher at the University of Lisbon since 

1992. She is author of more than 75 peer-

reviewed papers and over 150 conference 

presentations.
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 At the General Assembly of the Hungarian 

Chemical Society (HCS) in Budapest on 15 May 

the general election was held. At the begin-

ning Attila Kovács, General Secretary, sum-

marized the achievements in the last four 

years: Sixty percent increase in the member-

ship of young chemists (age 35 or below) is 

significant progress as a result of the efforts 

taken towards the younger generation. Livia 

Simon Sarkadi (Corvinus University of Buda-

pest) was re-elected as President of HCS for 

the term 2015 to 2019. István Pálinkó (Univer-

sity of Szeged) follows Attila Kovács as General 

Secretary, and Csaba Szántay jr. (Gedeon 

Richter Ltd.) and Tamás Kiss (University of 

Szeged) will act as vice-presidents. The General 

Assembly was closed by an award ceremony.

Ágota Tóth, atoth@chem.u-szeged.hu

Congratulations to twelve 
IUPAC distinguished women

The twelve awardees of the IUPAC 2015 Dis-

tinguished Women in Chemistry or Chemical 

Engineering have now been revealed. The 

awardees have been selected based on excel-

lence in basic or applied research, distin-

guished accomplishments in teaching or edu-

cation, or demonstrated leadership or mana-

gerial excellence in the chemical sciences.

EuCheMS congratulates all the awardees and 

is very pleased to see that EuCheMS sup-

ported nominees have received the award. 

The award ceremony took place during the 

IUPAC World Chemistry Congress in Busan, 

Korea, in August. A list of the awardees is pub-

lished on the IUPAC website.

EuCheMS, secretariat@euchems.eu

www.iupac.org/news

Talking about energy

The Energy Science & Technology Inter-

national Conference and Exhibition (EST) took 

place in Karlsruhe, Germany, from 20 to 22 

May. Over 600 participants from all over the 

world attended the event. EST 2015 merged 

similar existing initiatives at the European 

level, such as the European Energy Conference 

(E2C) series, co-organised by EuCheMS since 

2010. The key idea was to make a single big 

European event with the highest possible de-

gree of multidisciplinarity – e. g. chemistry, 

physics, engineering, biology and other disci-

plines – in order to promote a tighter interac-

tion between the academic and the indus-

trial sector and to discuss both scientific and 

technological aspects of the ongoing energy 

transition.

Plenary lectures at EST 2015 were focused on 

key technological drivers of the energy mix 

transformation and on the decarbonisation 

of the energy system, in the light of the last 

IPCC report. A public evening lecture by Dieter 

Zetsche, Chairman of the Board of Directors of 

Daimler and Head of Mercedes-Benz Cars, was 

attended by over 1000 people and outlined 

the future of car transportation.

Chemists gave a crucial contribution to the 

success of EST 2015, particularly in the area of 

photovoltaic and magnetic materials, hy-

drogen production and storage, fuel cells and 

biomass conversion. 

Nicola Armaroli, nicola.armaroli@isof.cnr.it

 Prize to Malcolm L. H. Green
The first European  

Prize for Organometallic 

Chemistry was awarded 

to Malcolm L. H. Green, 

Emeritus Professor at 

Oxford University. This 

prize of 5000 Euro was 

created by the EuCheMS 

Division of Organometallic Chemistry and is 

to be awarded every two years for a single 

piece of outstanding work or for a body of out-

standing work primarily done in Europe. The 

Prize ceremony and a lecture by the winner 

took place on the occasion of the 21st Euro-

pean Conference on Organometallic Chemis-

try in Bratislava in July. kjs/EuCheMS
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European Employment Survey

The report of the European Employment Sur-

vey for Chemists and Chemical Engineers

2013 was published in Chemistry – A European 

Journal. It provides insights into the structure

of the European chemical workforce and in 

variations in salaries between several Euro-

pean countries. The shares of graduation dis-

ciplines and the most targeted qualification 

levels vary distinctly among countries.

The report also provides a comparison be-

tween the preferences of chemical graduation

disciplines and the availability of jobs in these

disciplines. The importance of employer sec-

tors and industry sectors varies among Euro-

pean countries. The data provide important

clues for the chances in the job market in par-

ticular countries and in Europe as a whole.

Another topic investigated was continuing 

education. It turned out that most chemists

never attended a single event in continuing

education, whereas a particular group re-

peatedly participates.

The results of the survey were presented at a 

EuCheMS event in Brussels in June. The report 

is available at http://onlinelibrary.wiley.com/

doi/10.1002/chem.201501364/full.

Reiner Salzer, reiner.salzer@tu-dresden.de

New initiative for antibiotics
The Community for Open Antimicrobial Drug

Discovery (CO-ADD) is a not-for-profit initi-

ative funded by the Wellcome Trust and The

University of Queensland (Australia). The goal

is to combat the superbug crisis. CO-ADD per-

forms primary antibacterial screening for aca-

demic research groups from anywhere in the 

world for free. Only 1 mg of a compound is

needed for the screening, the researchers do

not need to provide a structure. No claim on

results or Intellectual Property is made.

In the primary screening CO-ADD tests 

against five key pathogens. In case of any hits 

here the compound can be re-screened 

against more specific panels. With hits the 

organisation back screens for cytotoxicity. 

Participants have 18 months to publish or pat-

ent positive hits. After this period the data will 

be made available in an open access database.

Ruth Neale, r.neale@imb.uq.edu.au

info@co-add.org, www.co-add.org

European Young Chemists’ Network elected a new board 

Every year, the European Young Chemists’  

Network (EYCN) organises a meeting with all 

representatives from its member societies:

the EYCN Delegates Assembly. This year, it 

took place from 8 to 12 April in Berlin, Ger-

many. Prior to this 10th Delegates Assembly, a

one-day chemistry symposium was cel-

ebrated. During the assembly a new board

(photo) was elected. The new board thanks 

their predecessors for all the work during their 

mandate and for their unconditional support. 

The new board also thanks Evonik Industries 

for signing a contract that makes them

partners of EYCN for the next three years.

Fernando Gomollón-Bel, chair@eycn.eu

The new board (from left): Michael Terzidis

(Greece, Network team), Oana Fronoiu (Romania, 

Scientific team), Fernando Gomollón-Bel (Spain,

Chair), Camille Oger (France, Secretary), Sarah

Newton (UK, External Communication) and 

Emanuel Ehmki (Austria, Membership team).

Events 2015

2 – 4 September 2015, Évora, Portugal

International Symposium on Synthesis and Catalysis

http://isysycat.eventos.chemistry.pt

5 – 9 September 2015, Camerino, Italy

International School of Organometallic Chemistry 

http://d7.unicam.it/isoc

6 – 10 September 2015, Bordeaux, France

EuroAnalysis 2015, www.euroanalysis2015.com

9 – 12 September 2015, Aveiro, Portugal

Chemical Biography in the 21st Century

http://10ichc-2015.web.ua.pt

13 – 17 September 2015, Beaune, France

6th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands

www.nligands2015.com

14 – 18 September 2015, Catania, Sicily, Italy

1st European Conference on Physical and Theoretical

Chemistry, www.1stphyschemconference.unict.it

20 – 24 September 2015, Kalamata, Greece

IMA 2015, Instrumental Methods of Analysis – Mod-

ern Trends and Applications, www.ima2015.teikal.gr

21 – 25 September 2015, Gdansk, Poland

58th Annual Scientific Meeting of the Polish 

Chemical Society, http://ptchem2015.ug.edu.pl

22 – 25 September 2015, Leipzig, Germany

15th EuCheMS International Conference on 

Chemistry and the Environment, www.icce2015.org

4 – 7 October 2015, Lisbon, Portugal

2nd EuCheMS Congress on Green and Sustainable

Chemistry, http://web.ist.utl.pt/~jnlopes/2EUGSC

13 – 16 October 2015, Madrid, Spain

Euro Food Chem, www.ictan.csic.es/eurofoodchem2015

21 – 23 October 2015, Braga, Portugal

20th Meeting of the Portuguese Electrochemical

 Society, www.quimica.uminho.pt
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needed for the screening, the researchers do

not need to provide a structure. No claim on

results or Intellectual Property is made.
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Every year, the European Young Chemists’  

Network (EYCN) organises a meeting with all 

representatives from its member societies:

the EYCN Delegates Assembly. This year, it 

took place from 8 to 12 April in Berlin, Ger-

many. Prior to this 10th Delegates Assembly, a

one-day chemistry symposium was cel-

ebrated. During the assembly a new board

(photo) was elected. The new board thanks 

their predecessors for all the work during their 

mandate and for their unconditional support. 

The new board also thanks Evonik Industries 

for signing a contract that makes them

partners of EYCN for the next three years.
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The new board (from left): Michael Terzidis

(Greece, Network team), Oana Fronoiu (Romania, 

Scientific team), Fernando Gomollón-Bel (Spain,

Chair), Camille Oger (France, Secretary), Sarah

Newton (UK, External Communication) and 

Emanuel Ehmki (Austria, Membership team).
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International School of Organometallic Chemistry 

http://d7.unicam.it/isoc

6 – 10 September 2015, Bordeaux, France

EuroAnalysis 2015, www.euroanalysis2015.com

9 – 12 September 2015, Aveiro, Portugal

Chemical Biography in the 21st Century

http://10ichc-2015.web.ua.pt

13 – 17 September 2015, Beaune, France

6th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands

www.nligands2015.com

14 – 18 September 2015, Catania, Sicily, Italy

1st European Conference on Physical and Theoretical

Chemistry, www.1stphyschemconference.unict.it

20 – 24 September 2015, Kalamata, Greece

IMA 2015, Instrumental Methods of Analysis – Mod-

ern Trends and Applications, www.ima2015.teikal.gr

21 – 25 September 2015, Gdansk, Poland

58th Annual Scientific Meeting of the Polish 

Chemical Society, http://ptchem2015.ug.edu.pl

22 – 25 September 2015, Leipzig, Germany

15th EuCheMS International Conference on 

Chemistry and the Environment, www.icce2015.org

4 – 7 October 2015, Lisbon, Portugal

2nd EuCheMS Congress on Green and Sustainable

Chemistry, http://web.ist.utl.pt/~jnlopes/2EUGSC

13 – 16 October 2015, Madrid, Spain

Euro Food Chem, www.ictan.csic.es/eurofoodchem2015

21 – 23 October 2015, Braga, Portugal

20th Meeting of the Portuguese Electrochemical

 Society, www.quimica.uminho.pt
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Firmaguiden

Chiron AS
Stiklestadveien 1, 7041
Trondheim
Tlf.:73 87 44 90
Faks:73 87 44 99
E-post: chiron@chiron.no

Forskningsparken
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Tlf.:63 84 60 50 * Faks: 63 84 00 10
E-post: norway@waters.com

Postboks 137, 3081 Holmestrand
Tlf.: 33 09 63 30 - Faks: 33 09 63 31

www.gammadata.no

Tlf. 22 30 44 90
E-post: info.mtn@mt.com
www.mt.com

Instrument för elementanalys,
bränsleanalys och TOF-MS.

Tel. +46 8 594 11 000
info@lecoswe.se, www.leco-europe.com

Ordretlf.: 23 17 60 60, faksordre: 23 17 60 50
e-mail: nororder@sial.com
sigma-aldrich.com/norway

Fjellgata 1
NO-0566 Oslo

Phone: +47 23 23 32 60
Fax: +47 23 23 32 70

e-mail: ahdiag@ahdiag.no

Tlf. 66 81 34 70
mail@teknolab.no

www.teknolab.no

Tlf. 32 27 41 40 – Faks. 32 27 41 59
www.airliquide.no

www.bdal.com

bergman
www.bionordikabergman.no

tlf: 23 03 58 00   info@bioberg.no   

Grindaker, 2032 MAURA
Tlf. 63 99 35 40, faks. 63 99 33 12

www.softwarepoint.no

Telefon 67 10 36 30 * Telefaks 67 10 36 31
E-post: firmapost@metrohm.no

www.metrohm.no

Telefon 815 32 560 * Telefaks 22 85 85 60
E-post: post@matriks.no

www.matriks.no

Telefon 02290
E-post: info@no.vwr.com

no.vwr.com

Tlf. 810 02 005
nordicinfo@phenomenex.com

www.phenomenex.com

www.kjemi.no

www.samsi.no - tlf. 35 97 56 00

tlf: 22 95 59 59 

www.thermoscientific.com
analyze.se@thermo.com * tel 975 15 751

www.tekna.no/biotek
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European Employment Survey

The report of the European Employment Sur-

vey for Chemists and Chemical Engineers

2013 was published in Chemistry – A European 

Journal. It provides insights into the structure

of the European chemical workforce and in 

variations in salaries between several Euro-

pean countries. The shares of graduation dis-

ciplines and the most targeted qualification 

levels vary distinctly among countries.

The report also provides a comparison be-

tween the preferences of chemical graduation

disciplines and the availability of jobs in these

disciplines. The importance of employer sec-

tors and industry sectors varies among Euro-

pean countries. The data provide important

clues for the chances in the job market in par-

ticular countries and in Europe as a whole.

Another topic investigated was continuing 

education. It turned out that most chemists

never attended a single event in continuing

education, whereas a particular group re-

peatedly participates.

The results of the survey were presented at a 

EuCheMS event in Brussels in June. The report 

is available at http://onlinelibrary.wiley.com/

doi/10.1002/chem.201501364/full.

Reiner Salzer, reiner.salzer@tu-dresden.de

New initiative for antibiotics
The Community for Open Antimicrobial Drug

Discovery (CO-ADD) is a not-for-profit initi-

ative funded by the Wellcome Trust and The

University of Queensland (Australia). The goal

is to combat the superbug crisis. CO-ADD per-

forms primary antibacterial screening for aca-

demic research groups from anywhere in the 

world for free. Only 1 mg of a compound is

needed for the screening, the researchers do

not need to provide a structure. No claim on

results or Intellectual Property is made.

In the primary screening CO-ADD tests 

against five key pathogens. In case of any hits 

here the compound can be re-screened 

against more specific panels. With hits the 

organisation back screens for cytotoxicity. 

Participants have 18 months to publish or pat-

ent positive hits. After this period the data will 

be made available in an open access database.

Ruth Neale, r.neale@imb.uq.edu.au

info@co-add.org, www.co-add.org

European Young Chemists’ Network elected a new board 

Every year, the European Young Chemists’  

Network (EYCN) organises a meeting with all 

representatives from its member societies:

the EYCN Delegates Assembly. This year, it 

took place from 8 to 12 April in Berlin, Ger-

many. Prior to this 10th Delegates Assembly, a

one-day chemistry symposium was cel-

ebrated. During the assembly a new board

(photo) was elected. The new board thanks 

their predecessors for all the work during their 

mandate and for their unconditional support. 

The new board also thanks Evonik Industries 

for signing a contract that makes them

partners of EYCN for the next three years.

Fernando Gomollón-Bel, chair@eycn.eu

The new board (from left): Michael Terzidis

(Greece, Network team), Oana Fronoiu (Romania, 

Scientific team), Fernando Gomollón-Bel (Spain,

Chair), Camille Oger (France, Secretary), Sarah

Newton (UK, External Communication) and 

Emanuel Ehmki (Austria, Membership team).

Events 2015

2 – 4 September 2015, Évora, Portugal
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Aminosyreanalysatorer
Waters, tlf.: 63 84 60 50
Analysekjemikalier
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90
Analysesystemer
Waters, tlf. 63 84 60 50
Atomabs. spektrofotometre
Matriks AS, tlf. 815 32 560
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00
Bakterieutstyr
Cerbo Norge A/S, tlf. 63 87 82 20
Blodbankutstyr
Norsk Labex A/S, tlf.: 66 79 90 20

Cryobeholdere
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40
Detektorer
Waters, tlf.: 63 84 60 50
Diverse laboratorieutstyr
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90
Materialkarakteristikk
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Teamator AB, tlf. 21 62 89 58
Elementanalyse/utstyr
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
LECO Corporation Svenska AB
tlf. +46 8 594 11000

Matriks AS, tlf.: 815 32 560
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30

Engangsartikler
Cerbo Norge A/S, tlf.: 63 87 82 20

Fluorescens
Gammadata Norge, tlf. 33 09 63 30
Matriks AS, tlf.: 815 32 560

Fotometre
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Gasser
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40
Gassgeneratorer
Matriks AS, tlf. 815 32 560
Gassreguleringsutstyr
Air Liquide Norway AS, tlf. 32 27 41 40
HPLC/MS
BioNordikaBergman AS, tlf. 23 03 58 00
Matriks AS, tlf.: 815 32 560
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00
Thermo Fisher Scientific, tlf. 975 15 751
Waters, tlf.:63 84 60 50

Høyrene gasser
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40
ICP/ICP-MS
Matriks AS, tlf.: 815 32 560
Thermo Fisher Scientific, tlf. 975 15 751
Ionekromatografer
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00
Kalibreringsgasser
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40
Kolonner
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Kromatografi/væske
Waters, tlf.: 63 84 60 50
Kromatografi
BioNordikaBergman AS, tlf. 23 03 58 00
Matriks AS, tlf.: 815 32 560
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00

Kromatografi – Datasystemer
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00
Waters, tlf.: 63 84 60 50
Krom., forbruksart. og tilbehør
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Kryometer
Norsk Labex A/S, tlf.: 66 79 90 20
Lab. Informasjons Systemer – LIMS
Software Point AS, tlf. 63 99 35 40
www.softwarepoint.no

Laboratoriekjemikalier
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90
LECO Corporation Svenska AB
tlf. +46 8 594 11000

Laboratorierekvisita
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90
Ledningsevne/oksygenmålere
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
LIMS -Laboratorieinformasjonssystemer
Bytewize AB, tlf. +46 218 42277
www.bytewize.com

PROSJEKT - PROSESS - PRODUKT

Produktregister

Forskningsparken
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Tlf.:63 84 60 50 * Faks: 63 84 00 10
E-post: norway@waters.com

www.samsi.no - tlf. 35 97 56 00

Postboks 137, 3081 Holmestrand
Tlf.: 33 09 63 30 - Faks: 33 09 63 31

www.gammadata.no

Instrument för elementanalys,
bränsleanalys och TOF-MS.

Tel. +46 8 594 11 000
info@lecoswe.se, www.leco-europe.com

www.thermoscientific.com
analyze.se@thermo.com * tel 975 15 751
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Løsningsmidler
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90
Massespektrometri
BioNordikaBergman AS, tlf. 23 03 58 00
Bruker Daltonics Scandinavia
tlf. +46 8 655 25 00

LECO Corporation Svenska AB
tlf. +46 8 594 11000

Matriks AS, tlf.: 815 32 560
Thermo Fisher Scientific, tlf. 975 15 751
Waters, tlf.: 63 84 60 50
NanoDrop
BioNordikaBergman AS, 23 03 58 00
On-Line analyseinstrumenter
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Teamator AB, tlf. 21 62 89 58
Osmometre
Norsk Labex A/S, tlf.: 66 79 90 20
Partikkelanalyse
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00
Teamator AB, tlf. 21 62 89 58

pH-metre
BioNordikaBergman AS, tlf. 23 03 58 00
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00
Pipetter/dispensere/dilutere
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00
Plastbokser og esker
Cerbo Norge A/S, tlf.: 63 87 82 20
Plast/utstyr
Cerbo Norge A/S, tlf.: 63 87 82 20
Prøvepreparering
BioNordikaBergman AS, tlf. 23 03 58 00
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00
Waters, tlf.: 63 84 60 50

Pumper/laboratorie
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90 - FMI

Radioaktivitet/måleutstyr
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Raman
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Reaktorsystemer
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00
Refraktometre
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Røntgenfluorescens
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Sentrifuger
Norsk Labex A/S, tlf.: 66 79 90 20
Spektrofotometre
BioNordikaBergman AS, tlf. 23 03 58 00
Matriks AS, tlf. 815 32 560
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Samsi AS, tlf. 35 97 56 00

Spektroskopi
BioNordikaBergman AS, tlf. 23 03 58 00
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Strålevern
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Nerliens Meszansky AS, tlf. 22 66 65 00
Termisk bildebehandling
Gammadata Norge, tlf.: 33 09 63 30
Termoanalyse
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Waters, tlf. 63 84 60 50

Titreringsutstyr
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90

TOC-analysatorer
BioNordikaBergman AS, tlf. 23 03 58 00
Matriks AS, tlf.: 815 32 560
Metrohm Nordic AS, tlf. 67 10 36 30

Transportemballasje
for biologiske prøver
Cerbo Norge A/S, tlf.: 63 87 82 20
UPLC-Ultra Performance Liquid
Chromatography
Phenomenex ApS, tlf. 810 02 005
Waters, tlf. 63 84 60 50
Vannrenseanlegg
BioNordikaBergman AS, tlf. 23 03 58 00
Vekter
Chiron AS, tlf.: 73 87 44 90 - KERN
Mettler Toledo AS, tlf.: 22 30 44 90
Ventiler
Air Liquide Norway AS, tlf.: 32 27 41 40

bergman
www.bionordikabergman.no

tlf: 23 03 58 00   info@bioberg.no   

bergman
www.bionordikabergman.no

tlf: 23 03 58 00   info@bioberg.no   

Tlf. 22 30 44 90
E-post: info.mtn@mt.com
www.mt.com

Tlf. 32 27 41 40 – Faks. 32 27 41 59
www.airliquide.no

Telefon 67 10 36 30 * Telefaks 67 10 36 31
E-post: firmapost@metrohm.no

www.metrohm.no

Chiron AS
Stiklestadveien 1, 7041
Trondheim
Tlf.:73 87 44 90
Faks:73 87 44 99
E-post: chiron@chiron.no

Tlf. 810 02 005
nordicinfo@phenomenex.com

www.phenomenex.com

Postboks 137, 3081 Holmestrand
Tlf.: 33 09 63 30 - Faks: 33 09 63 31

www.gammadata.no

www.thermoscientific.com
analyze.se@thermo.com * tel 975 15 751
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6th EuCheMS Conference on
Nitrogen Ligands
13.-17. september, beaune, Frankrike
http://www.nligands2015.com

Forskningsdagene 2015
16.-27. september 2015 - hele landet
http://www.forskningsdagene.no/

ICCE 2015
20.-25. september 2015, Leipzig,
Tyskland
www.icce2015.org

International Pharmaceutical
Photostability Conference 2015
05.-07. oktober 2015, Burleigh Court,
Loughborough, England
http://www.apsgb.co.uk

Biotechnica 2015
06.-08.10. 2015, Hannover, Tyskland
http://www.biotechnica.de/

VWR-Dagen 2015
22. oktober 2015, Oslo
www.no.vwr.com
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