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Forord 

Dette heftet ble fremlagt på det 18. Landsmøtet i kjemi på Lillestrøm 17. oktober 

2007. For første gang hadde NKS faggruppe for kjemiens historie en egen seksjon på 

et landsmøte. Det har en enkel forklaring. Det forrige landsmøte ble holdt i september 

2004, og faggruppen ble først stiftet 13. oktober 2004. 

Rolf Manne skriver om den industrielle fremstilling av uorganiske salter. Den 

historien går langt tilbake inn i historiens tåke. Undertegnete gir en kort oversikt over 

kjemiens historie fra 1757 da bergseminaret i Kongsberg ble etablert, til 2017 da 

Kjemisk institutt etter dagens planer skal flytte inn i et nytt hus. Hans tre andre 

artikler handler om de første professorene i kjemi ved Det Kongelige Frederiks 

Universitet i Christiania. De bør sees i sammenheng med et hefte med tittel Peter 

Waage – kjemiprofessoren fra Hidra som også er utgitt av Skolelaboratoriet i kjemi 

tidligere i år. Heftet avsluttes av Ragnar Bye med en artikkel om Peder Farup – 

mannen som sto for planlegging og bygging av Farmasøytisk institutt som ble åpnet i 

1932 og som nettopp har feiret 75-årsjubileum. 

 

Bjørn Pedersen 

Leder av NKS faggruppe for kjemiens historie 
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Kjemi anno 1757 

Da bergseminar i Kongsberg åpnet i 1757, sto kjemien foran en revolusjon 

og var i ferd med å bli en vitenskap. Stadig flere hadde innsett at det ikke 

var mulig å lage gull fra billigere metaller som var alkymistenes mål. 

Aristoteles måtte ha tatt feil; stoffer kan ikke gå over i hverandre. Alkymi 

med sitt hemmelighetskremmeri hadde fått et dårlig rykte, og alkymist var 

blitt et synonym for svindler og bedrager. Så seriøse kjemikere distanserte 

seg fra alkymien og publiserte åpent hva de hadde gjort slik at andre kunne 

kontrollere det.  
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Johan Gottschalk Wallerius (1709-85), professor ved Uppsala universitet, 

skrev en liten bok på 31 sider i 1751om Chemiens Rätta Beskaffenhet, Nytta 

och Wärde.1 Der skrev han: 

CHEMIA PURA är en Wettenskap om kropparnas blandning, theras 

principier och grundämnen. 

CHEMICA APPLICATA är en Konst, som wisar huruledes genom 

kropparnas blanding eller delning, åtskilliga, wid hvarjehanda tilfällen i 

det allmänna lefwernet, nyttiga ämnen, tilredas kunna. 

Mange så den gang kjemien som en del av fysikken, men Wallerius hevdet 

at det er forskjell på fysikk og kjemi og bruker jern som et eksempel. En 

fysiker ser på tyngden av jernet, dets elastisitet, dets delbarhet osv mens en 

kjemiker ser på hvordan jernet fremstilles fra en ”jord” og noe brennbart 

materiale, på forskjellen mellom de to stoffene, og hvordan de skiller seg 

fra hverandre med hensyn på kalsinering, smeltning eller oppløsning. 

Det er også interessant at han skriver grundämne dvs grunnstoff. Boken er 

som nevnt fra 1751 som er nesten 40 år før Antoine Lavoisier (1743-92) 

definerte det omtrent slik vi gjør det i dag. Men Robert Boyle (1627-91) 

hadde definert et grunnstoff som Lavoisier allerede 100 år tidligere så 

begrepet hadde kanskje vært i bruk helt fra midt på 1600-tallet. 

Jeg vil i denne artikkelen se på utviklingen av den rene kjemi. Utviklingen 

av den anvendte kjemien skyldes i liten grad utviklingen i den rene kjemien 

frem til langt ut på 1900-tallet. Anvendt kjemi tidligere var et håndverk som 

ble lært av de eldre på stedet. De viktigste suksessfaktorer var tilgang til 

råvarer, finansiering og tilgjengelige markeder. Det siste var avhengig av 

tilgjengelig transport. Se nærmere i Rolf Mannes artikkel i dette heftet. 

                                                 

1 Boken befant seg i boksamlingen ved bergseminaret i Kongsberg, men er i dag ved 
Kjemisk bibliotek, UiO. Der er det også flere andre kjemibøker som har kommet fra 
Kongsberg. deriblant flere eldre i alkymi. 
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Kjemi anno 2007 

 

I dag defineres kjemi som læren om stoffene: 

• struktur og egenskaper 

• reaksjon med andre stoffer 

• energiforandring ved stoffendring.  

Vi skiller mellom makronivå og mikronivå. Pa makronivå observerer vi 

stoffene med våre sanser. På mikronivå ser vi på atomene i stoffene, 

hvordan de er bundet og hvordan bindingene mellom dem brytes når stoffer 

reagerer. Vi forklarer hva vi observerer på makronivå med modeller av hva 

vi mener skjer på mikronivå. Dessuten omtaler vi stoffene og reaksjonene 

mellom dem ved hjelp formler og ligninger.2

I Wallerii bok finnes ingen formeler eller ligninger, det kom senere. Jeg skal 

her beskrive i korthet kjemihistorien fra 1757 til 2007. Det er de 250 år som 

er gått fra bergseminariet ble grunnlagt til i dag. Jeg skal også forsøke å se 

inn i fremtiden. Vil kjemi fortsette som et eget fag og vil vi fortsatt ha egne 

institusjoner for kjemi?3

Fra alkymi til kjemi på 1700-tallet 

Mye var bevist uklart i alkymien. Med våre kunnskaper er det ikke lett å 

sette seg inn i hva Aristoteles tenkte om elementer og hvordan dette ble 

                                                 

2 Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen og Vivi Ringnes: Kjemien stemmer. 
Kjemi 1. Cappelen 2007. 
3 Denne artikkelen bygger på et foredrag jeg holdt i forbindelse med feiringen av 
etableringen av bergseminaret i Kongsberg i 1757. 
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forstått da kunnskapene gikk via araberne til oss i Europa på 1300-tallet. Da 

antok man at det var fire elementer: jord, vann, luft og jord.4  

Egenskapene til et stoff var bestemt av hvor mye de inneholdt av hvert 

element. Elementene var ikke grunnstoffer slik vi oppfatter dem i dag, 

men stoffene kunne gå over i hverandre (transmutasjon). Nedenfor er 

gitt symbolene alkymistene brukte for de syv metallene som var kjent i 

oldtiden. De samme symbolene ble også brukt for himmellegemene. 

At det var nettopp syv ble også tillagt betydning. Det passet også med 

navnene på ukedagene. 

 

Gull Solen 

Sølv Månen 

Kvikksølv Merkur 

Kobber Venus 

Jern Mars 

Tinn Jupiter 

Bly Saturn 

 

I 1757 trodde man på et stoff som ble kalt flogiston.5 Da mente 

alkymister/kjemikere at når et metall eller et annet stoff brenner avgir det 

flogiston og danner en metallkalk. Vi kan beskrive det i en ligning (som de 

ikke skrev den gang): 

metall => metallkalk + flogiston 

Det hevdet den senere så berømte Antoine Lavoisier i 1770-årene var feil. 

Han mente at en slik forbrenningsreaksjon var en reaksjon mellom et 

                                                 

4 Figuren i margen er tatt fra Bjørn Pedersen: Generell kjemi for universiteter og høyskoler. 
2. utgave Universitetsforlaget (1998). 
5 Innført av J. J. Becher (1635-82) og utviklet videre av G. E. Stahl (1660-1734). 
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brennbart stoff, f. eks. et metall, og en gass i luften han ga navnet oksygen. 

Vi kan også beskrive det i en ligning (selv om Lavoisier ikke gjorde det): 

Metall + oksygen => metalloksid 

I dag skriver vi ligningen: 

2Me(s) + O2(g) => 2MeO(s) 

Her har vi føyd til (s) for de faste stoffene metall og metalloksid (s står for 

solid og g for å angi at oksygen er en gass. 

I dag kaller vi reaksjonen en redoksreaksjon, og vi deler reaksjonen i to: 

 1. Metallet oksideres: Me => Me2+ + 2e-  

 2. Oksygenet reduseres: O2 + 4e- => 2O2-

Multipliserer vi den første ligningen med 2 og legger dem sammen kan vi 

stryke de fire elektronene (skrevet 4e-) som står på hver side av pilen og 

resultatet blir: 

2Me(s) + O2(g) => 2MeO(s) 

Med litt fantasi kan vi si at flogiston er lik våre dagers elektroner. 

Men det Lavoisier og andre av datidens naturvitere som Henrik Steffens6 i 

København reagerte på, var at massen av metallkalken (oksidet) var større 

enn massen av metallet. Hvorfor skulle massen øke når metallet avga 

flogiston? Lavoisier viktigste måleinstrument var en vekt, og han hevdet at 

når stoffer reagerer er massen av utgangsstoffene lik massen av produktene. 

Lavoisier (og andre) hadde også funnet at vann ikke var et grunnstoff, men 

en kjemisk forbindelse mellom hydrogen og oksygen. Vann var ett av de 

fire elementene fra oldtiden så det kostet kamp å få det akseptert. 

Lavoisier innførte også en systematisk måte å sette navn på en forbindelse. 

Tidligere fikk forbindelsen navn etter hvor de var funnet eller etter en eller 

annen karakteristisk egenskap. Lavoisier foreslo å gi navn etter 

                                                 

6 Henrik Steffens (1773-1845), karakterisert av Wergeland som vårt bortblæste laubærblad, 
er mest kjent som filosof, født i Stavanger av tyske foreldre, studerte naturvitenskap i 
København og ble en begeistret tilhenger av Lavoisier og støttet den ”antiphlogistiske” 
kjemi fullt ut. 
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forbindelsens kjemiske sammensetning. Denne nye nomenklatur ble 

foreslått av en komité nedsatte av det franske vitenskapsakademi, og 

Laoisier innførte den i læreboken sin fra 1789. Derfra spredde den seg ut 

over verden.  

Lavoisiers forskningsresultater og nomenklatur medførte en revolusjon i 

kjemien. Da bergseminarbygningen åpnet i 1787 var kjemilæreren professor 

Peter Thorstensen. Han var utdannet lege i København og hadde tatt 

doktorgraden der. Ved siden av å undervise var han også bergmedicus dvs 

eneste lege i Kongsberg. Han eksaminerte etter flogistonteorien og hadde 

nær hundre bøker i kjemi/alkymi. Han døde i 1792 og Chr. Elovius Mangor 

overtok. Han kom også fra København hvor Lavoisiers teorier var i ferd 

med å skyve ut flogistonteorien bl. a. takket være Henrik Steffens.7 Så han 

underviste etter hvert i den nye kjemi. Han fikk støtte av apotekeren i byen, 

Nicolai Tychsen, som publiserte en håndbok i apotekerkunst i 1784 i 3 bind 

basert på de gamle teorier. Mens han var i Kongsberg skrev han en liten bok 

om den nye nomenklaturen hvor han viser at han ikke helt har forstått den. 

Men etter sin død i 1804 ble det publisert en ny utgave av håndboken som 

viser at han kom til klarhet til slutt. Han underviste også i kjemi på 

bergseminaret, og han holdt kurs for apotekere mens han var i Kongsberg.  

I 1800 offentliggjorde Volta sin søyle som var det første batteri. Det åpnet 

for en rekke nye eksperimenter. Allerede året etter bygget Jens Esmark, som 

da også underviste i kjemi på bergseminaret, en voltasøyle i Kongsberg. Så i 

Kongsberg ble det undervist etter de nyeste teorier. For flere opplysninger 

om kjemien på bergseminaret se artikkelen senere i heftet. 

Fra makro til mikro 1810-60 

Etter Lavoisier vokset kjemien frem som et selvstendig fag på 

universitetene. Tidligere hadde kjemien mest vært en hjelpevitenskap for 

medisinere. Det var derfor ikke unaturlig at så mange av dem som 

underviste i kjemi på bergseminaret var leger. 

                                                 

7 Ole Bostrup: Dansk Kemi 1770-1807. Den kemiske Revolution. Teknisk Forlag. 
København 1996. 
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Flere nye stoffer ble isolert fra naturen, og etter hvert ble flere stoffer 

syntetisert i laboratorier ut over på 1800-tallet. Stoffene ble renset, analysert 

og sammensetningen bestemt. I 1810 var det mest uorganiske stoffer: 

grunnstoffer og forbindelser mellom dem som var kjent. Proust formulerte 

loven i 1794 om de konstante proporsjoner som sa at når to stoffer reagerte 

så var forholdet mellom massene av de to stoffene som gikk med i 

reaksjonen konstant.  

Demokrit 
-470 til -360 

Loven fikk en enkel forklaring av John Dalton. Han fremsatte en teori som 

bygget på oldtidens forestilling om at stoffer består av minstedeler. 

Demokrit hadde antatt at om man deler et stoff opp i stadig mindre deler så 

kom man til slutt til en bit som ikke lot seg dele. Han kalte biten for a tomos 

dvs udelelig. 

Dalton gikk et skritt videre og antok atomene er små kuler med masse. 

Atomer av samme grunnstoff har lik masse og atomer av et annet grunnstoff 

har forskjellig masse. Loven til Proust følger da av at grunnstoffene reagerer 

atom for atom. Atomene er så små at man den gang verken kunne se dem 

eller telle dem, men han bestemte massen av flere grunnstoffer relativt til 

massen av hydrogen. 

Dalton 
1776-1844 

Vi kan ta et eksempel. Vi veier en viss mengde sølv (Ag masse m1) og løser 

det i salpetersyre. Vi feller sølvet ved å tilsette en løsning av vanlig salt 

(NaCl). Da felles sølvklorid (AgCl). Vi filtrerer det i fra, tørker det og veier 

hvor mye vi fikk (m2). Fra de to massene m1 og m2 kan vi beregne 

atommassen til sølv i forhold til atommassen av klor: m1/(m2 – m1). På den 

måten bestemte Dalton massen av flere grunnstoffer i forhold til hydrogen 

som han fant hadde den minste masse. 

Men han hadde et problem. Hva var formelen for hydrogen, H eller H2? Det 

kunne han ikke bestemme så han valgte den enkleste og antok at formelen 

var H. Vi vet at formelen er H2 så Daltons atommasser kan være en faktor 

av 2 feil i forhold til dagens verdier. 

Arbeidet ble fulgt opp av Berzelius og andre utover på 1800-tallet og 

fortsettes i dag. Atommassene blir derfor stadig mer nøyaktige.  
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Berzelius innførte i 1813 også de symboler som vi i dag bruker på 

grunnstoffene. Han tok utgangspunkt i det latinske navnet og brukte den 

første bokstaven i navnet pluss ett til om det var nødvendig. Sølv fikk 

symbol Ag fordi sølv heter argentum på latin. Klor fikk symbol Cl fordi 

navnet klor kommer fra chloros som betyr gulgrønn på latin. C er symbolet 

for karbon da det kommer fra det latinske navnet på trekull carbo. Noen 

andre eksempler er gitt i tabellen. 

Metall Latinsk navn Symbol
Gull aurum Au 
Sølv argentum Ag 
Kvikksølv mercurium Hg 
Kobber Fra Cypros Cu 
Jern ferrum Fe 
Tinn stannum Sn 
Bly plumbum Pb 
 

På det grunnlaget kunne kjemikere skrive reaksjonsligninger og foreta 

støkiometriske beregninger slik vi gjør i dag. Reaksjonsligningene for 

bestemmelse av atommassen til sølv i forhold til atommassen av klor 

skrives i dag: 

Løsning av sølv i salpetersyre (HNO3) – en redoksreaksjon: 

 3Ag(s) + NO3
-(aq) + 2H3O+(aq) => 3Ag+(aq) + NO2(g) + 3H2O(l) 

Felling av sølvklorid: 

 Ag+(aq) + Cl-(aq) => AgCl(s) 

Kjemien vokser 1860-1910 

I denne tiden separeres kjemien i flere disipliner som til å begynne med 

delvis overlapper, men som etter hvert utvikles til egne fagdisipliner. 

Organisk kjemi 

Arbeidet med karbonholdige forbindelser blir en egen disiplin kalt organisk 

kjemi. Begrepet ble innført allerede av Berzelius i 1810 som kjemien for de 

stoffene som er i alt som lever. Til å begynne med trodde man at det krevde 

en egen livskraft for å lage disse stoffene, men etter hvert ble stadig flere 

slike stoffer fremstilt i laboratoriet fra uorganiske stoffer. 

8 



Etter hvert ble det så mange organiske stoffer at det vokste frem et behov 

for å systematisere dem slik at man ikke mistet oversikten. Uklarheten om 

hva formelen for hydrogen var (H eller H2) bidro til forvirringen da noen 

brukte H og noen H2. Dette ble først noenlunde klart rundt ca 1860: 

formelen var H2. Justus von Liebig innførte en enkel metode for å bestemme 

bruttosammensetningen av organiske stoffer. Den kalles molekylformelen. 

Det er litt forvirrende da det ikke er formelen for molekylet, den kalles 

strukturformelen. La oss se på et eksempel. Molekylformelen for oksalsyre 

er CHO2 mens strukturformelen er (CHO2)2 som skrives HO-(C=O)-(C=O)-

OH (se tegningen i margen). 

Fysikalsk kjemi 

De som arbeidet på feltet kalte organisk kjemi noe foraktelig kokekjemi. En 

fysikalsk kjemiker var opptatt av å måle egenskaper ved stoffene på en så 

nøyaktig måte som mulig. Noen som Robert Bunsen brukte optisk 

spektroskopi til å finne nye grunnstoffer (rubidium og cesium i 1861). 

Andre som Arrhenius studerte de elektriske egenskaper til syrer, baser og 

salter. Han skapte en revolusjon ved å hevde i 1884 at når slike stoffer ble 

løst i vann dissosierte de i ioner. En annen og kanskje større revolusjon var 

innføring av termodynamikk. Begreper som indre energi (E), entalpi (H) og 

entropi (S) ble innført og energiomsetningen i kjemiske reaksjoner ble 

klarlagt. Bidragsytere var menn som Clausius, Gibbs og Boltzmann. Tidlige 

bidragsytere var våre landsmenn Cato Maximillian Guldberg og Peter 

Waage som i 1864 fremsatte en lov om farten på en kjemisk reaksjon og en 

lov om likevekt som de ga navnet massevirkningsloven. Den siste er kjent 

over hele verden som Guldberg og Waages lov. 

Uorganisk kjemi 

Det som ble igjen av kjemien når organisk og fysikalsk kjemi skilles ut ble 

kalt uorganisk kjemi. Det størst som hente der var oppsetting av 

grunnstoffenes periodesystem av russeren Mendelejev i 1869. Han ordnet 

grunnstoffene etter økende atommasse og fant at egenskapene til 

grunnstoffene ordnet seg periodisk. Andre hadde vært inne på lignende 

tanker tidligere, men Mendelejev gjorde det mest systematisk. Avgjørende Mendelejev 
1834-1907 
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for at periodesystemet slo an, var at Mendelejev hevdet at det var noen 

grunnstoffer som manglet for å gjøre periodesystemet komplett og de ble 

funnet noen år senere. 64 grunnstoffer var kjent da Mendelejev satte opp 

periodesystemet, og alle de 54 grunnstoffene som har blitt funnet i naturen 

eller fremstilt senere frem til i dag har latt seg innpasse i periodesystemet. 

Kjernekjemi 

Den siste disiplin i kjemien frem til 1910 var kjernekjemien. Den kom med 

Becquerells oppdagelse av radioaktivitet, og ekteparet Curies isolering av to 

nye grunnstoffer polonium og radium. Det ble også klart at ikke alle 

atomene av samme grunnstoff hadde samme masse som Dalton hadde 

antatt. Det viktige for plasseringen i periodesystemet var atomnummeret, 

innført av Moseley i 1913, og ikke atommassen. Begrepet isotop ble innført 

av Soddy i 1910 som navn på to grunnstoffatomer med samme 

atomnummer, men forskjellig masse.  

Kjemi 1910 – 2010 

I tiden frem til 1930-tallet ble det klart at atomet besto av mange deler som 

utgjorde en verden i miniatyr med lover som er forskjellig fra dem som 

gjelder i makroverden. Det startet med oppdagelsen av elektronet i 1898 og 

Rutherfords oppdagelse at atom hadde en liten kompakt kjerne med 

mesteparten av atomets masse i 1909. Atomnummeret viste seg å være 

antall protoner i kjernen. Han foreslo planetmodellen: atomet er som et lite 

solsystem med kjernen som solen og elektronene som planetene. Problemet 

med den modellen var at datidens fysikk fortalte at en slik modell ville ikke 

være stabil. De negative elektronene tiltrekkes av den positive kjernen og 

vil spirale inn til kjernen. 

Kvantisering 

Bohr 

Niels Bohr hugg knuten over å innførte en helt ny regel kalt kvantisering: 

elektronene kan bare gå i visse baner rundt kjernen. I den innerste banen er 

den potensielle energien størst. Elektronet kan eksiteres til en bane som 

ligger lenger ut ved å tilføres energi. Når elektronet faller tilbake sendes det 

ut lys. Bohr studerte særlig hydrogenatomet som han antok inneholdt bare 
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ett elektron. Bohr fant at teorien kunne lages slik at det lyset som ble sendt 

ut fra et slikt hydrogenatom passet akkurat med lyset observert av 

spektroskopikere mange år tidligere. Det var en stor triumf og Bohr ble 

verdensberømt på kort tid. 

Beklageligvis passet ikke Bohrs teori med spektret fra atomer som 

inneholder flere elektroner. Det tok flere år før noen fysikere forsto at 

elektroner og atomkjerne oppfører seg ikke som klassiske partikler som vi 

kjenner fra makroverden. Elektronene hadde også egenskaper som passer 

med klassiske bølger. Schrødinger lykkes i 1926 å sette opp en bølgeligning 

som viste seg å gi beregnete spektra fra flerelektronatomer som passet med 

observerte spektra. Man kan også sette opp schrødingerligningen for 

molekyler som gir resultater som passer med hva vi vet om molekyler. 

Dessverre lot ikke schrødingerligningen seg løse eksakt unntagen for de 

aller enkleste tilfellene. Dette var lenge før datamaskinenes tid så de 

tilnærmingsmetodene det var mulig å bruke var ganske grove så man fikk 

ikke testet teorien ordentlig i de første årene. Men etter hvert som man 

kunne bruke bedre tilnærmelsesmetoder passet bergningene bedre med de 

eksperimentelle målingene. Så dagens atommodell er i prinsippet den som 

ble innført av Rutherford-Bohr-Schrödinger. Atomet består av en liten 

kompakt, positivt ladd kjerne med elektronene svirrende omkring slik at de 

danner en negativt ladd sky. Vi kan ikke vite hvor de enkelte elektronene er 

til enhver tid, men vi kan beregne elektrontettheten og som jeg skal vise kan 

vi måle elektrontettheten eksperimentelt.  

Schrødinger 
1887-1961 

Elektronparmodellen (Lewis) 

Det er en atommodell som ble fremsatt før Bohr og som har overlevd i 

kjemien. Det er elektronparmodellen som ble foreslått av Gilbert Newton 

Lewisi 1902. Han forestilte seg at elektronene var organisert i par. 4 par, 

åtte ytterelektroner var spesielt stabile. Et atom kunne få 8 elektroner ytterst 

ved å avgi, oppta eller dele elektroner. Teorien gir en enkel forklaring på 

mange forhold: hvilke ioner som er stabile av grunnstoffene lengst til 

venstre og høyre i periodesystemet og hvordan atomene er bundet sammen i 

molekyler. Ved å anta at de fire elektronparene frastøter hverandre vil de 

Lewis 
1875-1946 
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peke i de fire tetraederretningene. Det kan man bruke til å forklare formen 

på molekyler f.eks. at vannmolekylet (H2O) er vinklet, ammoniakk-

molekylet (NH3) pyramidalt og metan (CH4) tetraedrisk. 

Kvantitative strukturbestemmelser 

Helt fra Daltons tid har kjemikere undret seg på hvordan molekylene var 

sammensatt av atomer. Hvordan var strukturen? Mange modeller ble 

foreslått, men de første eksperimentelle bestemmelsene av avstander og 

vinkler i den romlige struktur av molekyler og krystaller kom først i 1913. 

Det skjedde i Manchester og utført av far og sønn Bragg. Faren, William 

Henry, var professor i fysikk og sønnen, William Lawrence, var en 21-årig 

student. Sannsynligvis var det sønnen som sto for selve 

strukturbestemmelsen, mens faren fikk bygget det nødvendige utstyret. 

Max von Laue hadde oppdaget året før at man fikk diffraksjonseffekter da 

hans to studenter sendte røntgenstråler mot en krystall. Det betyr at 

avstanden mellom naboatomene i en krystall var omtrent like stor som 

bølgelengden for røntgenstrålene. De to Braggene fant hvordan de kunne 

bruke dette til å bestemme avstandene og dermed strukturen.  

Av de første strukturene de bestemte var strukturen av vanlig koksalt (NaCl) 

og diamant. Koksaltstrukturen kom som en overraskelse. De fant ingen 

molekyler! Arrhenius hadde vakt sensasjon i 1880-årene da han foreslo at 

salter dissosierte i ioner når de ble oppløst. Men Braggene fant at ionene 

allerede var tilstede i krystallen! Hvert natriumion var omgitt av seks 

kloridioner og hver natriumion av seks natriumioner. 

Strukturen av diamant var ingen sensasjon. I den var hvert karbonatom 

omgitt tetraedrisk av fire andre karbonatomer. At karbonatomet er 

tetraedrisk hadde van´t Hoff foreslått allerede i 1882, og det hadde forklart 

mange forhold om organiske molekyler. Så kvalitative molekylstrukturer 

ble tegnet fra den tiden. 

Dette var bare begynnelsen. Etter hvert har stadig mer komplekse 

molekyler blitt strukturbestemt: fra enkle uorganiske stoffer over silikater i 

1930-årene, proteiner fra 1960 til ribosomer i 2003. Røntgenutstyret har 
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blitt bedre, datainnsamlingen går raskere og selve strukturbestemmelsen går 

fortere. 

Allerede i 1930-årene fant Debye at elektroner kunne brukes til å bestemme 

strukturen av molekyler i gassfase. Det var metoden som Odd Hassel (1897-

1981) brukte på forbindelser av sykloheksan i Oslo og som ga han 

nobelprisen i 1969. 

Det man bestemmer i en strukturbestemmelse med røntgenstråler er 

elektrontettheten. Et slikt elektrontetthetskart er gitt i figuren. Det gir et 

bilde hvor man kan se atomene og hvordan de er bundet. Man ser ingen 

elektronpar og det er ikke noe særlig elektroner mellom atomene. Men det 

er tydeligvis tilstrekkelig til å binde dem sammen. 

Fra våtveis-analyse til instrumentanalyse 

Helt frem til ca 1950 brukte kjemikere de klassiske analysemetodene – noen 

allerede kjent i enklere utgaver allerede da bergseminaret åpnet. Man gjorde 

kvalitative og kvantitative analyser ved fellings-, redoks- og syrebase-

reaksjoner. Man analyserte kjemisk. Fra 1950 kom flere og flere 

instrumenter i bruk. Da kan man si man analyserte fysisk. Det hadde også 

startet lenge før. Kjemikeren Robert Bunsen (1811-99) og fysikeren Gustav 

Kirchoff (1824-87) hadde allerede i 1860 påvist to nye grunnstoffer ved å 

bruke spektroskopi. 

Bunsen og Kirchoff hadde studert spektra i den synlige del av den 

elektromagnetiske stråling. Fra midt på 1900-tallet kom det utstyr som tok i 

bruk andre frekvensområder: røntgen, UV, IR, radio og mikrobølger. 

Utstyret ble enklere å betjene og fra 1970-årene ble de utstyrt med 

innebygget datamaskin som ble brukt både til å ta opp data og til å 

presentere resultatene i mest mulig direkte form. I stedet for å tegne opp et 

spektrum som måtte bearbeides og tolkes kom resultatene direkte ut i form 

av tall eller en tegning. I stedet for arbeidskrevende rensing og separasjon, 

kom apparatur for nye separasjonsmetoder: gass- og væskekromatografi. De 

ble også utstyrt etter hvert med egen datamaskin. Datamaskinene kunne 

knyttes til et nettverk slik at forskeren ikke lenger behøvde å sitte ved 

utstyret, men kunne sitte på sitt kontor å få resultatene der. Men fortsatt må 
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noen sette prøven inn i apparatet! Så ”håndverket” en kjemiker må lære er et 

helt annet i dag enn det var før den instrumentelle revolusjon.  

Kjemi i årene fremover 

Kjemisk institutt, UiO ble delt i avdelinger etter hvert som Stortinget 

opprettet nye professorater i kjemi. Ved innflyttingen i Fysikk-

kjemibygningen på Blindern i 1934 var det tre professorer, de skiftet navnet 

på grunnenheten fra Kjemisk laboratorium til Kjemisk institutt og delte 

instituttet i tre avdelinger: A (uorganisk kjemi), B (organisk kjemi) og C 

(fysikalsk kjemi). Det var helt i tidens stil og en tilsvarende inndeling var 

helt alminnelig ved universiteter i hele verden. I 1958 fikk universitetet et 

professorat i kjernekjemi og instituttet fikk avdeling D (kjernekjemi). I 1970 

fikk instituttet et nytt professorat i teoretisk kjemi uten at det ble opprettet 

en ny avdeling. Ved omleggingen av administrasjonsordningen i 1970 ble 

det opprettet en avdeling E (analytisk kjemi). Da var ikke lenger 

professorene automatisk avdelingsbestyrere, men måtte eventuelt velges.8

Denne inndeling av instituttet varte til 2003 da avdelingene ble nedlagt og 

det i stedet ble opprettet to seksjoner: A (livets kjemi) og B (materialkjemi). 

Begrunnelsen var å gi instituttet en faglig inndeling som bedre skulle 

fortelle omverden hva som foregikk ved instituttet. Man vente seg utover i 

stedet innover mot fagfeller ved andre universiteter. 

Det er lenge siden kjemi var et helhetlig fag. Det er oppdelt i en rekke 

subkulturer. På engelsk har man lenge snakket om The chemical sciences. 

Fellesorganisasjonen for de nasjonale kjemiske selskapene skiftet nylig 

navn til The European Association for Chemical and Molecular Sciences 

(EuCheMS. Mange kjemikere reagerte på navnet da de mener det er ikke 

noe skille mellom Chemical og Molecular, men slik ble navnet. 

En annen utvikling som viser fragmenteringen av kjemien er den nye 

studieordningen ved universitetet. Tidligere ga lærere ved Kjemisk institutt 

undervisning til farmasøyter, medisinere og realister og en student kunne ta 

                                                 

8 Bjørn Pedersen: Kjemisk institutt UiO 190 år. Kjemi 7/2005 14-17. 

14 



kjemi hovedfag med veileder fra instituttet. De nye grader bachelor og 

master går på tvers av fag og institutter med sine forskjellige programmer. 

De andre realfagene er heller ikke isolerte øyer, men overlapper. Kjemi 

overlapper med både fysikk og biologi. Er det noe faglig skille mellom 

molekylær biologi, biofysikk, biokjemi og organisk kjemi? Hvor går skille 

mellom materialfysikk og materialkjemi? 

Et annet tegn i tiden som viser at skille mellom fagene viskes ut er 

opprettelse av sentre for fremragende forskning. Instituttene får mindre 

penger. I stedet etableres miljøer på utvalgte områder som tilføres store 

resurser i fem til ti år. I stedet for jevn vekst over hele universitetet, 

blomstrer noen grupper, mens andre stagner, reduseres og til slutt 

nedlegges. 

Jeg tror derfor at den gamle fagoppdelingen mellom realfagene står for fall. 

Det kommer til å ta lang tid for systemet er meget konservativt. 

Et tegn på endring er planer om et nytt bygg på Universitetet i Oslo. 

Kjemisk institutt har lenge signalisert behovet for et nytt bygg. Styret ved 

universitetet har nylig vedtatt å arbeide for et Kjemi-Life Science 

forskningsanlegg i Gaustadbekkdalen.9 Det skal bli et utvidet og integrert 

del av et Stortingsfinansiert nybygg for instituttene Kjemi og Farmasi. 

Rundt 30% av arealet i bygget skal forbeholdes semipermanente og 

temporære forskningsgrupper og miljøer innen molekylær Lif Science. 

Målet er å få anlegget ferdig i 2017. Hvordan ser verden ut da? Vil de to 

instituttene overleve som grunnenheter ved innflytningen?  

                                                 

9 V-SAK 7  i møte i universitetsstyret 11.09.2007. 
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Hva er kjemisk industri? 
Når en skal skrive om eldre kjemisk industri reiser seg alltid spørsmålet: 

Hvor trekker en grensene? I et arbeid om 1800-tallets industristatistikk er 

den kjemiske industrien blitt en restgruppe.10 Det som kunne klassifiseres 

som keramisk industri, fremstilling av tekstiler og lær eller som fremstilling 

av nærings- og nytelsesmidler er plassert i disse kategoriene og ikke som 

kjemisk industri. Dette gjelder f.eks. glassverk, fargerier, garverier, og 

anlegg for fremstilling av øl, brennevin, sukker og salt. Med disse grensene 

ble det for 1820 bare 13 bedrifter i Norge igjen under betegnelsen kjemisk 

industri. Fra noe ufullstendige opplysninger identifiserer jeg disse som 5 

kruttmøller, 3 oljemøller, 2 såpekokerier, 2 vitriol- og brunrødtfabrikker og 

1 salpeterverk.  

                                                 

10 E. Søbye: Hvordan industristatistikken ble til (1774-1875). Økonomiske analyser nr. 
4/1998. Oslo: Statistisk sentralbyrå 1998. Elektronisk versjon: 

http://www.ssb.no/emner/00/00/sa39/del3.pdf
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Den i antall største gruppen i et utvidet kjemisk industribegrep var de 202 

brennevinsbrenneriene. I en sammenstilling for 1840 hadde de økt til 

1387.11 Det store antallet til tross, var dette en forholdsvis beskjeden 

virksomhet. De fleste brenneriene hadde bare sesongmessig drift og ble 

drevet som attåtnæring på landet. I 1840 var også salpeterverket forsvunnet, 

men en har fått med 57 kalkbrennerier, 38 maltgjørerier, 13 ølbryggerier, 7 

tjærebrennerier, 6 tranbrennerier, 2 beinmøller og én hver av 

blanksværtefabrikker, blyhvittfabrikker, kromfabrikker, ostefabrikker og 

pottaskekokerier.12

De fleste nye kategoriene i 1840 representerte ikke nye produkter. 

Statistikken viser enten at en hadde begynt produksjon i større skala, eller at 

opplysningene fra 1820 var ufullstendige. I begge sammenstillingene 

mangler virksomheter som var direkte knyttet til bergverk. Det gjelder verk 

for utvinning av metaller som jern, kobber og sølv, men også verk for 

fremstilling av koboltbasert blåfarge, som det var to av i 1840.  

Graden av kjemisk innehold i de industriene som her er nevnt her varierer. 

Ved fremstilling av svartkrutt ble komponentene salpeter, svovel og trekull 

blandet, men dette var en mekanisk prosess. Hvis noe var viktig, så var det å 

unngå en kjemisk reaksjon, dvs. at kruttmøllen gikk i luften. På samme måte 

må en se prosessen ved oljemøller – for fremstilling av linolje – eller 

beinmøller som i hovedsak mekanisk.  

Utvinning av metaller er en virksomhet som gjerne interesserer en 

kjemihistoriker. I de fleste malmer inngår metallene i kjemiske forbindelser 

– som oftest oksider og sulfider – og virksomheten ved gamle tiders 

smeltehytter var alltid noe mer enn bare nedsmelting av malm. Men 

smeltehyttene var bare en del av bergverkene, og bergverks- og 

metallurgihistorien lever godt i andre fora.13  

                                                 

11 G. C. Wasberg og A. S. Svendsen, Industriens historie i Norge. Oslo: Norges 
industriforbund, 1969. 
12 Wasberg og Svendsen, ref. 2. 
13 Se f.eks. Næs jernverksmuseums tidsskrift Fortuna (Tvedestrand), Norsk 
Bergverksmuseums skriftserie (Kongsberg) og Arne Espelunds utgivelser på det egne 
forlaget Arketype (Trondheim). 
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Salter 

I det følgende vil jeg se nærmere på den virksomheten som etter 

metallutvinningen kan spores lengst tilbake i tiden, fremstilling av det som i 

dag er kalt uorganiske salter. De stoffene det gjelder er koksalt, vitriol, alun 

og salpeter og i noen grad pottaske. Koksaltets historie går tilbake til 

forhistorisk tid, vitriol og alun er kjent fra antikken, mens bruken av salpeter 

ble aktuell med kruttet i middelalderen. 

Pottasken er vanskelig å følge tilbake i tiden ettersom det først var på 1700-

tallet som en klart kunne skille mellom kalium- og natrium-salter. Latinets 

nitrum kan derfor i antikke tekster ha blitt brukt så vel for pottaske (K2CO3) 

som for soda (Na2CO3), men neppe for salpeter. 

Utvinningen ved syding eller koking, dvs. inndamping av vannløsninger, 

var en industriell virksomhet basert på erfaring – ikke på formell kjemisk 

kunnskap. Den har en ubetydelig plass i dagens samfunn, men utgjorde 

viktige industrier i tiden før industrialismens gjennombrudd.14  

Koksalt 

Salt er nødvendig for menneskekroppen. Ville dyr får nok salt gjennom 

føden, og dette gjelder også nomadefolk som lever av melk og stekt kjøtt 

som har bevart det naturlige saltinnholdet. Med økende inntak av 

jordbruksprodukter og med kokt kjøtt ble det nødvendig med tilskudd av 

salt i maten. Dette er imidlertid lite sammenlignet med den saltmengde som 

en til vanlig får i seg. 

I eldre tider ble salt i første rekke brukt som konserveringsmiddel av 

produkter som kjøtt, fisk og smør. Handel med salt er kjent siden antikken 

og er godt dokumentert fra middelalderen. Men det er også klart at i Norge 

ble lenge fisken – sild og torsk – tørket og ikke saltet.  

Langs hele den norske kysten, muligens med unntak av Rogaland, har en 

utvunnet salt av sjøvann. I følge Lorentzen, som har vært kilde for en rekke 
                                                 

14 Teksten til denne artikkelen, som ikke er uttømmende, er basert på 
undervisningsmateriell skrevet for kurset KJEM 204, Kjemiens historie ved Universitetet i 
Bergen av forfatteren: Kjemiske bedrifter. Kompendium, Kjemisk institutt, Universitetet i 
Bergen, 2007. 
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opplysninger om saltets historie i det følgende, fremstilte en salt på Jæren 

ved å lute ut asken etter brent tang.15

Stednavn som Salbu, Saltbuvik, Saltkjelvik, Salthammer, Saltheller etc. 

viser til utvinning av salt. Et diplom fra 1343 nevner at bøndene i 

Myrkdalen i Voss måtte bidra til underholdet av veien til Granvin i 

Hardanger der de hentet salt. Også fra andre kilder er Hardanger godt kjent 

for saltbrenning. Den viktige forutsetningen der var den gode tilgangen på 

bjørkeved.  

Fra 1500-tallet finnes det to svenske beskrivelser av utvinning av salt i 

Norge, begge skrevet eller utgitt i Roma. Birgittinermunken Peder Månsson 

(ca. 1460-1534) skrev ca. 1520 følgende i sitt håndskrift Bergsmanskonst 

(noe modernisert og fornorsket): 

Likeledes i Norge syder de salt i firkantete jernpanner som ikke er dypere 

enn seks tverrfingre og halvannen favn bred og to favner lang. Den pannen 

står på to murer som går under hver panneside på lengden. Og veden og 

stokkene innstikkes under pannene, ved begge endene. Siden gjøres en 

brygge langt ut i sjøen der som vel er dypt, og der settes ned til bunnen en 

pumpe, fordi vannet er saltere ved bunnen enn oppe på. Og så pumper de 

vannet der opp i en renne som løper inn i pannen, eller i noe kar, av hvilket 

de later det vannet i pannen. Og så havendes jevneligen ild under, sydendes 

og rørendes der med jernskovler. Og da saltet er gjort, øser de det av 

pannen og atter fyller henne med vann til å syde mer sammeledes.16

Peder Månsson forteller siden om utvinning av salt fra tangaske på Jylland, 

dvs. slik som det også skulle ha vært praktisert på Jæren.  Den mer kjente 

forfatteren og titulær erkebiskop Olaus Magnus (1490-1557) bodde sine 

siste år i Roma og ga der 1555 ut sitt store verk, Historia de gentibus 

septentrionalibus – Historie om de nordiske folk – i 22 bøker, i en moderne 
                                                 

15 B. Lorentzen, Salt. Bergen: A.S. Norske Saltkompagni, 1952. 

 
16 R. Geete, Peder Månssons skrifter på svenska. Svenska Fornskriftssällskapet, skrift nr 43, 
1913-1915. Alle henvisninger er til ”Bergsmanskonst” side 591-654, i elektronisk versjon 
2005 

http://www.jernkontoret.se/bibliotek/urkunder_och_kallor/pdf/bergsmanskonst.pdf
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utgivelse på mer enn 1000 sider.17 Han beskriver samme prosedyrer i Norge 

 

Fig. 1. En norsk saltsyder (Olaus Magnus 1555). 

som Peder Månsson, men med noen andre detaljer, bl.a. at rør ble laget av 

kløyvde og uthulte trestokker, som ble satt sammen med tønnebånd. Olaus 

Magnus trodde at også i Østersjøen var bunnvannet salt nok for saltkoking, 

noe vi vet ikke er tilfelle. At en ikke utnyttet dette, men importerte salt til 

Sverige, forklarte han i god nasjonalistisk ånd med at handelen var bedre 

utviklet i Sverige enn i Norge. 

Fra 1500-tallet og fremover ble det gjort flere forsøk på saltfremstilling i 

større skala. Med unntak for Vallø saltverk som vil bli presentert nedenfor, 

klarte ikke disse verkene å holde virksomheten gående i mer enn et par år. 

Dette gjelder bl.a. et saltverk på Langøya ved Langesundsfjorden som var i 

drift 1602-1616.18 Et annet var på Møhlenpris, den gangen utenfor Bergen 

der Jørgen thor Møhlen fikk privilegier i 1682, og der driften endelig ble 

lagt ned i 1720-årene. Andre kortlivede verk ble drevet i Slagen kommune, i 

dag Tønsberg, der senere Vallø saltverk ble etablert. Det siste norske 

forsøket på saltkoking i stor skala er fra 1918, og var betinget av de høye 

fraktratene under Første verdenskrig. Med freden i november samme året 

                                                 

17 Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus..., Roma, 1555. Svensk oversettelse 
1909-1925: Historia om de nordiska folken... Nytrykk, Hedemora: Gidlunds förlag, 2001. 
Bok 13, kapittel 43 har overskriften ”Om olika sätt att koka salt”. 

 
18 L. E. Walle, Salt von Salt. Det kongelige saltverk på Langøya ved Langesund. Et 
innblikk i et tidlig 1600-talls industriforetak. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 
1993. http://www.nederland.no/salt/ 
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forsvant lønnsomheten, og verket, som lå på Osterøy utenfor Bergen, kom 

aldri i drift. 

Ved siden av hjemmekokt salt ble det også i eldre tider importert salt til 

Norge, dels steinsalt fra Polen og Tyskland, dels s. k. baysalt fra Sør-

Frankrike, Spania og Portugal. Under Napoleonkrigen 1807-1814 var 

saltimporten blokkert av England. 1808 var i tillegg et år med misvekst.  

En som engasjerte seg i arbeidet med å avhjelpe nøden var overlærer Martin 

Richard Flor (1772-1820) ved katedralskolen i Kristiania. I 1808 ble Flor 

sendt ut på en opplysningsreise på Østlandet der han lærte bøndene om 

hvordan en brukte lokale ressurser i husholdningen, og han skrev videre 

brosjyrer om dette ”til Almuens Oplysning”.  To av disse handler om 

utvinning av salt, dels fra sjøvann, dels fra tang.19  

Flors kjemiske beskrivelse av sjøvann er fra samme år som Humphry Davy 

isolerte de metalliske grunnstoffene i sjøvann ved hjelp av elektrolyse. Flor 

kjente naturlig nok ikke til dette arbeidet, men brukte sin tids kjemiske 

forklaringer av havsaltets sammensetning. Han skrev at det inneholder 

Mineral-Ludsalt (en Sort Potaske) og Saltsyre (en stærk Art der ligner 

Skedevand) og videre består det av Talk, Kalk, Gips og annet mere.  

Mineral-ludsalt står for det latinske alkali minerale, eller soda, Na2CO3, og 

pottaske som det lignes ved er K2CO3, også kalt alkali vegetabile. Videre 

vet vi hva som menes med saltsyre (HCl), mens ”skedevand,” som det 

ligner, er salpetersyre (HNO3).  Navnet, som var brukt allerede av Peder 

Månsson, betyr skillevann og kommer av anvendelsen til å skille gull fra 

sølv. Talk er et magnesiumsilikat, og talkjord (MgO) var et av Lavoisiers 

tentative grunnstoffer. Kalk betegner da som nå kalsiumforbindelser, og 

gips er CaSO4·2H2O. Flor har altså fått med sjøvannets viktigste 

komponenter selv om han ikke kjente vår tids grunnstoffer. 

Om tangaske skrev Flor at den ved siden av koksalt (NaCl) inneholder 

bittersalt (Mg-salter), Glaubersalt (Na2SO4·10H2O) og mineralalkali 

(Na2CO3), noe som uten videre kan aksepteres. At tangaske også inneholdt 
                                                 

19 M. R. Flor, Om Salt. B. til Almuens Oplysning., Om Salt af Tang. C. til Almuens 
Opplysning. Kristiania: N. J. Berg 1808. 
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jod var ukjent i 1808. Dette grunnstoffet ble først oppdaget 3 år senere og da 

nettopp i tangaske. Norsk produksjon av jod fra tangaske begynte først i 

1868, og den siste tangasken ser ut til å ha blitt produsert i 1934. Det var 

aldri en omfattende virksomhet.  

For saltkokning av sjøvann har Flor hatt informasjon fra Vallø saltverk, 

mens oppskriften på tangsalt bygger på opplysninger fra bergcandidat C. S. 

Münster som også hadde prøvd den. Det er klart av teksten at det var 

forhold på Jylland som Münster hadde studert. 

For å kunne yte mer praktisk hjelp ble Hans Nielsen Hauge satt fri fra 

fengsel i februar 1809 slik at han kunne reise rundt på Sørlandet og instruere 

lokalbefolkningen om saltkoking. I november samme år var dette oppdraget 

fullført, og han måtte tilbake til fengselet. – Dette var det siste forsøket i 

Norge på å lage salt som hjemmeindustri. 

Jørgen thor Møhlens saltverk ved Bergen 

Jørgen thor Møhlen (eller Thormøhlen, thor er en lavtysk preposisjon) var 

født ca. 1640 og kom til Bergen fra Hamburg. Han tok seg borgerskap i 

1664 og var allerede i 1675 en av byens rikeste menn. Han var en flink 

forretningsmann og ble en stor skipsreder. I 1696 disponerte han 34 skip. 

Jørgen thor Møhlen er også kjent for det første og mislykkede forsøket på å 

innføre pengesedler i Norge. Dette og andre eventyrlige forretninger 

undergravet til sist hans økonomi, og da han døde i 1708 var han nærmest 

lutfattig. 

Med sine skip etablerte thor Møhlen handel med Frankrike, Spania og 

Portugal og kom på den måten inn i saltimporten. Han importerte grovt 

havsalt fra Spania og Portugal som var utmerket for salting av fisk og kjøtt, 

men ikke godt nok for salting av smør. For dette måtte en ha fint salt, der 

det tyske Lüneburger-saltet var ledende, både i pris og kvalitet.  
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Fig. 2. Salt blir hentet opp fra saltpannen og slått i kurver for å tørke.          
D – mester, I – kurver. Etter Agricola.20

 

Jørgen thor Møhlens forretningsidé var å lage fint salt ved 

omkrystallisering. For dette fikk han kongelige privilegier i 1682, og disse 

privilegiene beholdt han til han døde. Saltverket lå på Sydnes, på det som 

senere skulle bli Møhlenpris, den gangen utenfor Bergen. Der hadde han fire 

eller fem saltpanner sammen med såpesyderi, trankokeri og reperbane. 

Saltet ble solgt ikke minst til Danmark dit det gikk som returlast med danske 

kornskuter. Privilegiene utelukket opprinnelig saltimport fra Polen og 

Tyskland, men dette ble lempet på slik at salt fra disse landene kunne 

importeres mot en høy tollavgift. En grunn til dette kan ha vært at det var 

usikkert om thor Møhlens saltverk kunne dekke hele det dansk-norske 

marked. Lorentzen, som er kilde for opplysningene om thor Møhlen, skriver 

at eksporten av fint salt til Danmark gikk opp til 5.000-6.000 tønner årlig.21 

Importen var betraktelig større. I 1702 ble det innført over 28.000 tønner 

salt til Bergen fra Spania og Portugal. Eksakt hvor mye dette var, er 

usikkert. På 1800-tallet inneholdt en tønne salt 250 pund eller 125 kg, og 

                                                 

20 G. Agricola, De re metallica libri XII, 1556. Engelsk oversettelse 1912 av H. C. og L. H. 
Hoover. New York: Dover, 1950 
21 Lorentzen, ref. 6. 
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dette tallet gir i hvert fall en mulighet til å beregne størrelsesorden til 7000 

tonn.  

Etter thor Møhlens død ble saltverket overtatt av en svigersønn, som 

imidlertid måtte gi det fra seg til kongen på grunn av økonomiske 

misligheter og ble siden i 1719 gitt til en annen svigersønn, som imidlertid 

bare fikk saltprivilegier for Norge, for ikke å konkurrere med et nyetablert 

saltverk i København. Uten salg til Danmark var det ikke mulig å drive 

saltverket på Møhlenpris. Det ble derfor lagt ned etter kort tid. 

Vallø saltverk 

Det største og merkeligste saltverket i Norge var det på Valløy, en halvøy 5 

km øst for Tønsberg.22 Vanskelighetene med å få lønnsom drift ved det 

tidligere verket i bygden førte til at i 1739 ble en tysk ekspert, ”General-

Salt-Directeur” Joachim Friedrich von Beust (1697-1771) kalt inn av kong 

Kristian 6. Von Beust har sitt navn knyttet til flere saltverk i Tyskland og 

var også involvert i Det norske Compagni som med store statlige subsidier 

bl.a. i årene 1741-1777 drev Nøstetangen glassverk ved Hokksund. Planen 

var å få med private investorer i et interessentskap, men da dette viste seg å 

være vanskelig, endte det opp som et rent kongelig foretakende. Von Beust 

ble ansatt som direktør, men ettersom han sjelden var til stede, ble verket 

drevet av en forvalter og en bokholder. Etter at von Beust sluttet i 1758, ble 

saltverket lagt under Overbergamtet. Verket produserte i denne tiden med 

tap. Saltet er beskrevet som ”for svakt” til salting av fisk. Dette betyr 

sannsynligvis dels at det hadde for små krystaller, dels at det ikke var tørt 

nok. Det gikk derfor for raskt i oppløsning sammenlignet med det grove 

bay-saltet fra Sør-Europa. For å bedre økonomien ble det innført en 

kvoteordning der byer og kjøpsteder ble pålagt å kjøpe av Valløsaltet.  

Ved en inspeksjon i 1761 ble det konstatert at verket var teknisk i dårlig 

stand, bokføringen i uorden og at det manglet hele 6800 tønner salt. Det 

                                                 

22 S. H. Unneberg, Håndverk, industri og handel, i Sem og Slagen - en bygdebok, Bind 2, 
Kulturhistorie, Del 2, 1945-63. Elektronisk versjon, 2001, Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.  

http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/kulturhistorie2_2/innhold.html
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meste av dette var sannsynligvis svinn fra lagring av fuktig salt. Både 

forvalteren og bokholderen ble sagt opp. Den sistnevnte ble etterfulgt av sin 

sønn Jacob Lerche (ca 1738-1826), som her var helt i starten på sin lange 

karriere ved saltverket. Etter en ny inspeksjon ble Jacob Lerche 

saltverksforvalter i 1776. Han gjennomførte en rekke forbedringer og klarte 

å drive verket med overskudd frem til 1812. Han ble i stillingen enda til 

1819, men hadde da i flere tiår hatt sønnen Vincent som adjungert forvalter. 

Under Jacob Lerches tid utviklet Vallø seg til et betydelig industristed. 

Saltverket forsørget 360-400 personer, iberegnet familier. For å gi bedre 

fortjeneste for arbeidernes kvinner og barn ble et ullgarnsspinneri opprettet i 

1783. Dette var også til fordel for verket, skrev Bradt i 1790, ettersom 

lønnen til disse bare var halvparten av lønnen til mennene.23

Som blåfargeverket på Modum ble Vallø saltverk stilt som pant for et lån 

som kong Frederik 7. tok opp i 1813 og som ble overført til 

göteborgskjøpmannen Peter Wilhelm Berg. 

Og som Modum-verket ble Vallø saltverk solgt på offentlig auksjon i 1819. 

Verket ble nå eid og drevet av to Tønsberg-kjøpmenn, eidsvollsmannen Carl 

Stoltenberg og Niels Otto Bull, senere med apoteker N. J. Conradi som 

medeier. Mangel på driftskapital gjorde at de måtte ta opp et lån fra staten 

mot høy rente. Lavere tollsatser for importert salt til Norge og høyere toll i 

eksportlandet Danmark, gjorde ikke økonomien bedre. Stoltenberg klarte 

imidlertid å drive verket nesten frem til sin død i 1830, men da var både han 

og Bull ruinert.  

Staten, som var den største kreditoren, solgte så verket på auksjon 1831 til 

firma Blumer & Tschudy. Eierne Peter Blumer og Melchior Tschudy 

(Tschudi) var fra Sveits og drev engroshandel i Kristiania med kaffe, sukker 

og huder. De flyttet nå virksomheten til Vallø og drev der saltverket 

sammen med en rekke andre industrivirksomheter: mel- og grynmøller, 

brennevinsbrenneri, ostefabrikk og bomullsveveri. Dette gikk godt i lang 

tid, og verket produserte frem til 1845 omkring 25.000 tønner salt pr. år. 
                                                 

23 D. E. Bradt, Beskrivelse over Walløe-Saltverk beliggende i Jarlsberg Grevskab i Norge 
en halv Miil fra den ældgamle Kiøbstæd Tønsberg, 1790. Nyutgave 1968: Facsimilia 
Scientia et Technica Norvegica 28. 
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Med tiden ble imidlertid kostnadene for høye for den saltprisen som 

markedet var villig til å betale. Produksjonen avtok, i 1849 ble det ene 

graderhuset revet, og produksjonen opphørte helt i 1853. I 1861 gikk firma 

Blumer & Tschudy konkurs, og i 1865 brente store deler av det som var 

igjen av verket. Valløy fortsatte imidlertid som industristed med bl.a. en 

tapetfabrikk og fra 1905 et oljeraffineri. Den 25. april 1945 ble Vallø 

bombet i et britisk flyangrep rettet mot oljeraffineriet. Dette klarte seg 

nesten uskadd, men tettstedet med boligbebyggelse ble nesten totalt ødelagt 

og 52 sivile ble drept. Oljeraffineriet ble lagt ned i 1993. Ingenting av 

interesse skal være igjen av saltverket. 

Saltverkets tekniske drift 

Teknikken som ble brukt ved Vallø saltverk er beskrevet i en rekke arbeider 

fra tiden omkring år 1800. Bradt er allerede nevnt,24 to tyske reisende og 

forfattere med i første rekke mineralogiske interesser har også skrevet om 

saltverket: J. F. L. Hausmann senere professor i Göttingen,25 og C. F. A. 

Grosse, bedre kjent under sin falske identitet som grev E. R. Vargas 

Bedemar.26 Av interesse er også ”Uppfinningarnas bok”, et tysk populært 

verk i flere bind som kom i svensk oversettelse i 1873-76 og som er 

tilgjengelig på Internett.27  

Sjøvann til saltverket ble hentet opp gjennom vannrør boret ut av 

trestammer. I følge Bradt ble vannet hentet på ca 10 m dybde 140 m fra 

strandkanten der det var betraktelig saltere enn i overflaten. Rørene ble raskt 

spist opp av pæleorm og måtte derfor fornyes hver vinter. Nye rør ble da 

lagt ut på isen og senket med steiner. Jacob Lerche gjorde forsøk med 
                                                 

24 Bradt, ref. 14. 
25 J. F. L. Hausmann, Reise durch Skandinavien in den Jahren 1806 und 1807. 2. Theil. 
Göttingen: Joh. Fridr. Röwer 1812. 
26 E. R. Vargas Bedemar (egentlig C. F. A. Grosse), Reise nach dem hohen Norden durch 
Schweden, Norwegen und Lappland in den Jahren 1810, 1811, 1812 und 1814. Frankfurt a. 
M.: Hermannsche Buchhandlung, 1819. E. Kornerup, Edouard Vargas Bedemar: en 
eventyrers saga. København: Gad 1959. 
27 F. G. Wieck og O. W. Ålund, red., Uppfinningarnas bok. Tredje bandet. 
Tillgodogörandet af råämnena från jordens inre, från jordens yta och från vattnet. 
Stockholm: L. J. Hiertas Förlagsexpedition, 1874. Elektronisk versjon: 

http://www.lysator.liu.se/runeberg/uppfinn/3/
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blyrør, men dette var ikke praktisk. Metallrør hadde riktignok større 

holdbarhet, men måtte renses hvert år for sjøgress og muslinger.28 Å ta opp 

rør fra sjøbunnen var så pass vanskelig med datidens teknikk at det var 

bedre å legge nye trerør i stedet.  

Til saltverket hørte to graderverk. Dette var to ca. 600 meter (2000 fot) 

lange, 9 meter (30 fot) høye og 9 meter brede bygninger for den første 

oppkonsentreringen av sjøvannet. Idéen bak disse graderverkene var å øke 

fordampingen ved å gi vannet en så stor overflate som mulig.  

Graderverkene hadde tak, men ikke yttervegger og var fylt med ris av 

slåpetorn, einer og nyper. Hvert graderverk var delt i 6 seksjoner med 

avtagende lengde fra 150 til 60 fot.  

Sjøvannet ble først pumpet opp til et vanntårn og rant derfra til et 

kanalsystem i takhøyde og videre ned over riset i den første seksjonen. Det 

ble så samlet opp i et kar i bunnen av anlegget og pumpet opp til neste 

seksjon. Det seks ganger graderte vannet fra de siste seksjonene ble samlet 

opp i en felles beholder i kokeanlegget som var plassert mellom 

graderverkene. Det hadde da normalt en konsentrasjon på 20-24 grader målt 

med en flytevekt eller ”saltspindel” (16-20 vekt-%). Bare unntaksvis, 

skriver Hausmann, kom en opp mot 32 grader (26 %). Ved denne 

inndampingen ble det avsatt gips (CaSO4·2H2O) m.m. som et belegg på 

riset.  

                                                 

28 Hausmann, ref. 16. 
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Fig. 3. Seksjon av graderverk med tak og deler av riset L fjernet. Etter 
Wieck og Ålund, ref. 18. 

 

Saltverkets notorisk dårlige økonomi ble forbedret ved at en fra 1774 gikk 

over til å sette til billig engelsk steinsalt til saltløsningen fra graderverkene. 

En kunne da begynne kokingen med en nesten mettet saltløsning. Liksom 

thor Møhlen i sin tid gikk en altså over til å lage salt av salt i stedet for av 

sjøvann. Omtrent halvparten av det saltet som ble solgt i tiden etter 1774 

kom derfor fra oppløst og rekrystallisert steinsalt.  

Valløverket med sine graderverk var unikt. Teknikken var tysk, men i 

Tyskland ble graderverkene brukt til å konsentrere saltvann fra saltkilder. 

Flere av disse var også konstruert av von Beust. Noen er delvis bevart på 

kursteder i Thüringen som på den måten kan tilby saltholdig og styrkende 

”sjøluft”. 
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Det første graderverket på Vallø kom i drift i 1744. I begynnelsen ble 

pumpene drevet med ”folkekraft,” dvs. med tredemølle, men allerede året 

etter ble den første ”hestekunsten” anlagt.29 Først i 1752 kan verket sies å ha 

vært ferdig. Hestekunstene ble i 1788 og 1791 komplettert med vindmøller. 

Det var også planer om vannkraft, men det flate landet og dårlig tilgang til 

vann gjorde dette urealistisk. I den siste årene ble pumpene drevet av en 

dampmaskin på 6 hestekrefter.30 Graderverkene var avhengig av tørt og 

varmt vær. Derfor ble de stoppet om vinteren og ved regnvær. Under 

snøsmeltingen om våren ble det også stopp i driften ettersom det da var for 

lite salt i vannet for at graderverkene skulle kunne drives.   

En annen måte å oppkonsentrere salt i sjøvann om vinteren var ved 

isgradering. Den skyldes at is som legger seg på saltholdig vann har lavere 

saltinnhold enn vannet. Den kalde vinteren 1760 ble dette prøvd, men 

resultatet var ikke tilfredsstillende. Fra en saltkonsentrasjon på 4 grader kom 

en ved isgradering opp til 16-17 grader (13-14 %), skriver Hausmann.31   

For den endelige utvinningen av saltet ble løsningen inndampet over ild i 

store jernpanner.  Detaljene er usikre, ettersom ulike forfattere gir ulike 

opplysninger. Sannsynligvis ble prosedyrene forandret over tid, men det er 

også mulig at skribentene ikke har fått med seg alt. På Bradts tid var det 10 

panner med målene 21 x 18 fot (6,59 x 5,65 m) med en høyde på 18 tommer 

(0,47 m). Eggertz oppgir 1849 lengden til 24 fot (7,53 m), men har ellers 

samme mål.32 Fra en panne var det mulig å få 50-60 tønner salt à 240 pund, 

dvs. 6-7 tonn.33 Dette tok i følge Bradt opp til 72 timer, med oppløsning av 

steinsalt ca. 90 timer.34  

I begynnelsen av inndampingen ble saltløsningen holdt kokende. Brunrødt 

skum som da utviklet seg og som besto av ”Urenlighed og fremmende 

                                                 

29 Bradt, ref. 14 
30 V. Eggertz, Anteckningar under tvenne resor somrarne 1847 och 1848 till de förnämsta 
bergverken i Norge. Jernkontorets annaler 221-303, 1849. 
31 Hausmann, ref. 16. 
32 Eggertz, ref. 21. 
33 Eggertz, ref. 21. 
34 Bradt, ref. 14. 
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Materie” ble skummet av. Et bunnfall ”af adskillig Uart” ble også fjernet.35 

Dette må ha inneholdt gips og evt. kalsiumkarbonat. Når løsningen var helt 

mettet med koksalt, ble krystallene dannet ved overflaten hvor 

konsentrasjonen var høyest. Temperaturen ble redusert, bunnen renset og 

luten holdt ved 90-100oC i 16-20 timer før en begynte å ta opp salt. Eggertz 

skriver at saltet ble tatt opp i fire omganger.36 Det ble slått i traktformede 

kurver og presset slik at en fikk fjernet luten. Det to første oppkokene ga 

hvitt salt. Deretter ble luten tappet i andre panner der en laget grått salt. 

Dette ble solgt til samme pris som det hvite ettersom det ble regnet som 

”kraftigere” for innsalting av kjøtt m.m. Det aller siste saltet som ble 

utvunnet gikk ikke i handel, men ble brukt til innsalting av høy og lignende. 

Luten som til sist var igjen var rødbrun og hadde en stikkende og bitter 

smak. Den kunne vise opp til 40 grader på saltspindelen. – Det er åpenbart 

at en her hadde konsentrert magnesium- og kaliumsalter, som ikke ble tatt til 

vare på, og at den røde fargen kom fra forurensing av jern.   

Som brensel for saltpannene ble det brukt store mengder ved. Saltverket 

fikk derfor på linje med bergverkene en cirkumferens, dvs. et omland med 

radius opp til 3 mil, der bøndene kunne forpliktes til å levere ved. Skogen 

nær verket ble raskt brukt opp og engelsk steinkull ble prøvd, men det 

passet ikke til pannenes konstruksjon. Et bedre tilskudd var torv. Dette var 

en av Jacob Lerches mange forbedringer av driften. I følge Vargas Bedemar, 

som besøkte Vallø under Napoleonskrigen da steinsalt ikke var tilgjengelig, 

ble saltkokingen stanset fra jul til mars som følge av vedmangel.37

Pottaske 

Pottaske er det gamle navnet på kaliumkarbonat K2CO3. Det var i vår del av 

verden lenge den viktigste alkaliske forbindelsen. På latin ble den kalt alkali 

vegetabile mens alternativet, soda eller natriumkarbonat Na2CO3 ble kalt 

alkali minerale. På engelsk går navnene igjen i grunnstoffsnavnene 

                                                 

35 Bradt, ref. 14. 
36 Eggertz, ref. 21. 
37 Vargas Bedemar, ref. 17. 
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potassium (K) and sodium (Na). Forskjellen mellom de ulike slagen av 

alkali ble ikke endelig avklart før på 1700-tallet.  

Den tradisjonelle kilden til pottaske var treaske, noe som forutsatte rikelig 

tilgang på skog. I det svenske oppslagsverket Nordisk familjebok, 2. opplag, 

ble det oppgitt i 1915 at tradisjonell fremstilling av pottaske ennå forekom i 

bl.a. Nordamerika, Galisia (i dag Polen) og Russland.38 I Norge sluttet dette 

tidligere, og i midten av 1800-tallet ble pottaske importert fra Russland for 

fremstilling av kaliumbikromat ved Leeren chromfabrik utenfor 

Trondheim.39 Det ble også brukt ved fremstilling av blåfarge ved 

Blåfarveverket på Modum og ikke minst ved fremstilling av glass og såpe.  

Ved fremstillingen av pottaske ble det opprinnelig brukt leirpotter, noe som 

har gitt navnet til produktet. Treasken ble lutet ut med vann, luten kokt inn, 

og den faste resten glødet for å fjerne organiske komponenter. Etter ny 

oppløsning og krystallisering fikk en et renere produkt med kaliumklorid 

som viktigste forurensing. Selv om den norske industristatistikken for 1840 

nevner ett pottaskekokeri, ble pottaske i hovedsak produsert som håndverk 

av skogeiende bønder og deres husmenn. 

Vitriol og alun 

Vitriol og alun er navn på forbindelser som i Norge ble fremstilt med pyritt 

eller svovelkis, FeS2, som utgangsmateriale. Ordet vitriol er 

middelalderlatin og betegner noe som ligner på glass. Disse glassaktige 

forbindelsene var metallsulfat med stort innhold av krystallvann. Blå vitriol 

eller kobbervitriol var kobbersulfat, CuSO4·5H2O, grønn vitriol eller 

jernvitriol var jernsulfat FeSO4 ·7H2O og hvit vitriol eller sinkvitriol 

sinksulfat, ZnSO4·7H2O. Vitriololje er et gammelt navn for rykende 

svovelsyre, som siden 1200-tallet ble fremstilt gjennom oppvarming av 

jernvitriol eller alun. På engelsk blir adjektivet vitriolic ofte brukt i overført 

betydning som bitter eller bitende. På latin heter vitriol atramentum. 
                                                 

38 Nordisk Familjebok, 2. opplag, ble utgitt med totalt 38 bind i årene 1904-1926. Det er 
sammen med 1. opplag (20 bind, 1876-1899) i sin helhet elektronisk tilgjengelig: 
http://runeberg.org/nf/
39 T. Lindeman, Leren Chromfabrik, Trondhjemske Samlinger, Ny række, 2. bind, 1. hefte, 
40-62, 1926. 
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Alun heter alumen på latin, og det er fra den formen metallet aluminium har 

fått sitt navn. Det inneholder en rot med betydningen bitter. Alun betegner 

til vanlig et dobbeltsalt med formelen KAl(SO4)2·12H2O, men blir også 

brukt som generell benevning på dobbeltsalter av type AB(SO4)2·12H2O, 

der A er et stort enverdig ion og B et lite treverdig ion. Alunsalter danner 

ofte meget store og pene krystaller.  

Antikkens og middelalderens alun inneholdt ofte større eller mindre 

mengder jernvitriol, og Paracelsus skal ha vært den første som påpekte 

forskjellen. Peder Månsson,40 som brukte 1200-tallsforfatteren Albertus 

Magnus som kilde,41 beskrev sinkvitriol som en form av nitrum, et navn 

som ellers ble brukt for soda og boraks, men ikke for dagens nitrater. At 

alun er et dobbeltsalt ble ikke klart før på slutten av 1700-tallet. Svensken 

Sven Rinmans bergverksleksikon fra 1788-89 skriver derfor om alun som en 

forbindelse mellom vitriolsyre og ”reneste leirjord” (aluminiumoksid).42

Vitriolverk i Norge 

Den viktigste formen av vitriol var den grønne jernvitriolen. Den har vært i 

bruk siden antikken og er nevnt av Plinius ca. 50 e.Kr.  Det ble gjerne 

fremstilt ved kobbergruver. På engelsk heter jernvitriol copperas til tross for 

at stoffet er helt fritt for kobber.  

Agricola beskrev fremstillingsmetoden i 1556, og hans beskrivelse stemmer 

godt med hva man vet om verk fra midten av 1800-tallet.43 Et vitriolverk 

besto av et skrånende felt på ca. 4 mål, der matjorden var erstattet med et lag 

med stampet leire.  

                                                 

40 Geete, ref. 7. 
41 Albertus Magnus, Book of Minerals, translated by D. Wyckoff. Oxford: Clarendon Press, 
1967. 
42 S. Rinman, Bergwerks lexicon. Stockholm: J. A. Carlbohm, 1788-89. Elektronisk 

versjon: 

http://www.jernkontoret.se/bibliotek/urkunder_och_kallor/bergwerkslexicon/index.php
43 W. A. Campbell, General and fine inorganic chemicals. I C. A. Russell, red., Chemistry, 
Society and Environment. A New History of the British Chemical Industry, Cambridge: 
The Royal Society of Chemistry, 2000, side 176. 
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Pyritt ble lagt i hauger med ca 180 cm høyde og fikk så forvitre i 3-5 år. 

Avrenningen ble samlet opp i et basseng. Den besto av en sterkt sur 

gulgrønn blanding av 2- og 3-verdig jernsulfat. Skrapjern ble så satt til for å 

nøytralisere syreoverskuddet og for å redusere Fe(III) til Fe(II). 

Oppløsningen ble så konsentrert ved koking, og jernvitriolkrystaller ble 

dannet når oppløsningen var mettet. Prosessen var altså langsom, lite 

arbeidskrevende, men øyensynlig lite lønnsom.  

Det eldste kjemiske skriftet som er forfattet i Norge handler om vitriol. Det 

er fra 1688, er skrevet av Joachim Jürgens (1644-1725, etternavnet også 

skrevet Irgens), statsfysikus i Trondheim 1676-1712 og har en lang tittel 

som begynner med ordene Autoschediasma de vitriolo.44 Det første ordet, 

som er gresk, betyr improvisasjon eller hastverk. Teksten ellers er på tysk 

og latin. Jürgens skriver at vitriol fra ulike steder kan være forskjellig og 

nevner da som eksempel Vitrolum ... Norwagicum, Rörasiense, Qvecknense, 

Meldaliense, Guldbransdaliense &c. und kan man auf solche weise so viel 

Species machen alss fast Berg-Wercke und Vitriolische Wassern gefunden 

werden. Her blir det altså vist til kobberbergverk som skulle ha produsert 

vitriol på 1600-tallet.  

Jürgens skrev ikke om selve 

vitriolfremstillingen, men om 

hvordan vitriolens egenskaper 

kunne utledes fra de mekaniske 

egenskapene til ”korpuskler” 

som kan lignes ved en senere 

tids molekyler. Selv om 

nytteverdien av dette var 

minimal, viser Jürgens arbeid at 

han var godt orientert om sin 

tids naturfilosofiske teorier. 

Fig. 4. Fremstilling av 
vitriol etter Agricola, ref. 
11. Råluten blir oppvart i 
beholderen til venstre. A 
– ildsted med blypanne, 
B – former, C – ferdige 
vitriolkaker 

                                                 

44 J. Jürgens, Autoschediasma de vitriolo. Das ist ein im Eyl verfertigter und annoch rauher 
doch in der Natur woll gegrundeter neuer Bericht von Vitriolo und dessen Essentz, Natur, 
und Eigenschaften kürtzlich allen Liebhabern der Medicin, der Bergwercke und Mineralien 
zu gefallen zusammen geschrieben. København: Johann Philip Bockenhoffer, 1688. 
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Forhistorien til Ringerikes nikkelverk omfatter både et kobberverk og et 

vitriolverk. Etter forsøksdrift fra 1665 var kobberverket på Tyristrand i drift 

i tiden 1688-1716. Etter flere forsøk på å gjenoppta driften i 1723-1730 ble 

det i 1789 etablert et ”vitriolsyderie” med ”brunrødts tilvirkning” som 

senere gikk under navnet Vardrums Vitriolverk. Virksomheten fortsatte til 

1850 og overlappet da noe med utvinningen av nikkelmalm som begynte på 

samme stedet i 1849.45  

Et annet vitriolverk lå i 1820 under gården Grøsli i Flesberg, Numedalen, 2 

– 3 mil nord for Kongsberg.46 Det tilhørte bergmester Poul Steenstrup, 

sysselsatte 4 arbeidere og leverte ca. 200 centner (10 tonn) vitriol i året. Den 

offisielle statistikken over norsk industri fra 1840 nevner bare ett vitriolverk, 

så Grøsli-verket må da ha innstilt virksomheten.47

Som nevnt ovenfor ble jernvitriol brukt til å fremstille rykende svovelsyre. 

Andre anvendelsesområder var som fargestoff i bl.a. blekk og som 

utgangsmateriale for blodlutsalt, berlinerblått og lignende jernsalter. Vitriol 

ga lær svart farge og kunne brukes ved garving.  

Brunrødt eller rødfarge ble brukt til husmaling. Den har jernoksid Fe2O3 

som hovedingrediens og ble fremstilt ved oksidasjon av jernvitriol. I Sverige 

går den under navnet Falu rödfärg etter kobbergruven i Falun der den er blitt 

laget siden 1600-tallet.  

En moderne metode for fremstilling av jernvitriol er ved oppløsning av 

skrapjern i svovelsyre. 

Alun 

I motsetning til rent aluminiumsulfat som danner ekstremt lettløselige 

krystaller med formelen Al2(SO4)3·18H2O, er det enkelt å få alun til å 

krystallisere. Alun ble brukt som beisemiddel ved farging av garn og tøy 

allerede i det gamle Egypt, og det er også ett av de eldste kjente midlene til 
                                                 

45 G. A. Johannesen, Ringerikes Nikkelverk 1848-1920 hvor metallet nikkel først ble påvist 
i naturen i Norge. Volund: årbok for selskapet Norsk teknisk museum, 46-71, 1982. 
46 J. Kraft, Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. Christiania: Chr. 
Grøndahl, 1821. 
47 Wasberg og Svendsen, ref. 2. 
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garving av skinn. I Middelhavslandene ble alun fremstilt fra vulkanske 

bergarter. Peder Månsson ga en detaljert beskrivelse av alunberget ved 

Tolfa, nordvest for Roma, og håpet at en også i Sverige skulle gjøre et slikt 

verdifullt funn.48 Det har en nå ikke gjort. I stedet har en i Norden brukt 

alunskifer, som er en type leirskifer med stort innhold av svovel og organisk 

materiale. I Midt-Sverige (Västergötland, Närke) er alunskiferen så rik på 

hydrokarboner at den har blitt brukt som brensel ved kalkbrenning og også 

til utvinning av petroleum (skiferolje). Den alunskiferen som en finner i 

Norge, har et lavere innhold av hydrokarboner og kan ikke brukes som 

brensel.  

I alunskifer inngår pyritt (svovelkis, FeS2), og det er dette svovelinnholdet 

som er forutsetningen for alunproduksjonen. Det skaper også problem for 

den som skal bygge på berggrunn som består av alunskifer. Det endelige 

oksidasjonsproduktet av svovel er sulfat, som sammen med kalk i bergarten 

danner gips. Dette ekspanderer i nærvær av vann slik at 

bygningskonstruksjoner i kontakt med alunskifergrunn ofte må gjøres om. 

Et kjent eksempel er forsinkelsene og ekstrautgiftene ved byggingen av 

Stortinget T-banestasjon i Oslo på 1980-tallet. 

Norge har hatt ett alunverk, som i følge samtidige beskrivelser lå i Opslo, 

like utenfor Kristiania. I dag heter det Gamlebyen. Alunskiferen kom fra 

Ekeberg-skråningen ved det nåværende hjørnet av Konows gate og 

Ekebergveien. Jeg har foreløpig ikke tilsvarende eksakte opplysninger om 

beliggenheten til selve verket. Navnet Rødfyllgata minner om at den 

utbrente skiferen ble brukt som fyllmasse.49

Christians og Sophia Magdalenas Alunverk ble grunnlagt i 1737 av Oslo-

kjøpmennene Peder Collett (1694-1740) og Peder Leuch (1692-1746) som 

ellers drev trelasthandel sammen i firma Collett & Leuch. Det ble startet 

med hjelp av eksperter fra Sverige og Tyskland og fikk navnet etter kong 

Kristian 6. og hans dronning. Til tross for det fine navnet gikk verket dårlig, 

og det måtte legge ned etter noen få år. Det ble så startet på nytt i 1758 av 

                                                 

48 Geete, ref. 7. 
49 http://www.toyen.uio.no/geomus/utstillinger/norge/ba30168.html 
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sønnene James Collett (1728-94) og Morten Leuch (1732-68). Disse to var 

svogere, Morten Leuchs kone Mathia Collett (1737-1801) var søster til 

James Collett. Etter at Morten døde, giftet hun seg med Bernt Anker (1746-

1805), som bl.a. eide Moss jernverk og på eldre dager var Norges rikeste 

mann. James Collett ble etterfulgt som eier av alunverket av sin sønn John 

Collett (1758-1810). Alunverket ble lagt ned i 1815. 

Johann Friedrich Ludwig Hausmann besøkte alunverket i 1807 og har 

beskrevet det,50 til dels basert på en eldre beskrivelse fra 1793 av en 

magister Jacob Rosted.51 I følge Rosted hadde også James Collett store 

problemer med å få verket til å bære seg, og han satt i 1771 med et stort 

lager med usolgt alun. Han ble reddet av en engelsk spekulant ved navn 

”Colbrue” som ville skaffe seg monopol på alunhandelen i Europa og 

inngikk kontrakt med alle leverandører han kunne finne. Han kjøpte hele 

lageret til Collett, men fikk snart problemer ettersom det nå var han som satt 

med det uselgbare overskuddet av alun. Collett fikk imidlertid betalt før 

krakket og kom godt ut økonomisk. 

Ved alunfremstillingen ble skiferen først knust og lagt i store hauger formet 

som pyramider. I bunn var det først et lag med ved, omtrent en alen høgt, 

siden et lag med ubrent skifer og et lag med allerede brent skifer. 

Røsteveden ble så tent på, og da skiferen var blitt varm ble nye lag med 

ubrent og brent skifer lagt på. Dette ble fortsatt så at en til slutt hadde åtte 

eller ni lag i haugen, som fikk brenne i fem til seks uker. En kan tenke seg 

hvordan lukten og røykutviklingen var. 

Utlutningen fant sted i store utendørs bassenger der rent vann ble sluppet 

inn, og råluten ble siden konsentrert i tre store blypanner som det ble fyrt 

under. Pannene hadde lengden 3,8 m, bredden 1,8 m og dybden 80 cm. 

Prosedyren tok ett par døgn, og i den tiden samlet det seg slam på bunnen av 

pannene. Deretter ble luten avkjølt, og det slammet som da ble utskilt, besto 

                                                 

50 J. F. L. Hausmann, Reise durch Skandinavien in den Jahren 1806 und 1807. Erster Theil. 
Göttingen: J. F. Röwer, 1811. 
51 J. Rosted, 1793, Physisk og oekonomisk Beskrivelse over Alunverket ved Opslo. 
Topographisk Journal for Kongeriget Norge 1793. Nytrykk 1980 i Facsimilia scientia et 
technica Norvegica, nr. 44. 
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av jernoksid og skulle kunne brukes til fabrikasjon av rødfarge. Det ble 

imidlertid kastet. Ved fortsatt fordamping begynte så alunkrystaller å falle 

ut. Når luten ble enda mer konsentrert, vil også jernvitriol krystallisere ut, 

og det var da tid for å avbryte prosessen. Etter raffinering, dvs. 

omkrystallisasjon, ble det ferdige produktet tørket og pakket i tønner.  

Opslo-verket hadde ca 40 arbeidere under ledelse av en ”Siedemester”. Fra 

Hausmanns opplysninger kan en beregne årsproduksjonen til ca 75 tonn 

alun. Av dette ble ca 30 tonn eksportert, i hovedsak til Frankrike. 

Produksjonen var betraktelig mindre enn ved det svenske verket i Andrarum 

i Skåne, som også ble besøkt av Hausmann og som produserte 400-480 tonn 

alun i 1806. Fra Hausmanns beskrivelse får en likevel det inntrykket at 

Opslo-verket var i god stand og i motsetning til Andrarumsverket ble drevet 

rasjonelt. Dette har øyensynlig ikke vært nok ettersom verket som nevnt ble 

lagt ned i 1815. Et problem var å få nok ved til røstingen, et annet var 

stigende arbeidslønner i konkurranse med hovedstaden.  

I 1776 ble et pottaskekokeri tilknyttet Opslo-verket, men Hausmann skriver 

ikke noe om dette. Derimot nevner han at verket produserte jernvitriol som 

biprodukt. 

Salpeter 

Av komponentene i svartkrutt var salpeter (kaliumnitrat KNO3) det som var 

vanskeligst tilgjengelig. Ordet salpeter kommer fra middelalderslatin sal 

petrae som betyr klippesalt. Det dannes i naturen gjennom innvirkning av 

nitrifikasjonsbakterier på ammoniakkholdig organisk avfall. To 

bakterietyper må være til stede, en (Nitrosomonas m.fl.) som overfører 

ammoniakk (NH3) til nitritt (NO2
-), og en annen (Nitrobacter m.fl.) som 

overfører nitritt til nitrat (NO3
-). Begge prosessene er aerobe, men krever 

spesielle forhold og stopper helt opp ved lave temperaturer.52 I land som 

India og Kina kan en finne store salpeterkrystaller i jorden når den tørker 

opp etter at monsunregnet har stilnet. Marco Polo (1254-1324) beskrev 

produksjon i det nordøstlige Kina av det han trodde var salt, men som en 
                                                 

52 L. H. Barfod og L. Chr. Balling Jensen, Bogen om krudt: fordums krudtværker i Norden 
og folkene bag dem. København: Politikens Forlag, 1992. 
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mener var salpeter.53 Peder Månsson, som var en belest person, refererte 

dette mer enn 200 år senere: I ett rike som heter Cathai, hiver de sanden 

sammen, i store hauger, og bærer der mye vann oppå. Og siden sanker de 

det vannet som renner ut under sandhaugen og derav syder de salt.54

Det er innlysende at kruttet ble oppfunnet i Øst-Asia. Den første kinesiske 

beskrivelsen av bruk av krutt i raketter er fra 1000-tallet e. Kr.. Kruttet kom 

til Europa på 1200-tallet, formidlet av araberne som kontrollerte 

handelsveierne mellom Europa og Øst-Asia. I nyere tid ble salpeter 

importert fra Kina og fra nåværende Bangladesh. På 1700-talet gikk en stor 

del av eksporten fra Kina over Nederland, og i følge Rinman (1789) mottok 

dette landet da årlig mer enn 4000 tonn salpeter.55

Fra midten av 1800-tallet ble chilesalpeter (natriumnitrat NaNO3) den 

viktigste salpeterkilden. Det blir utvunnet fra avleiringer i ørkenområder i 

Nord-Chile, men er hygroskopisk og kan derfor ikke direkte brukes til krutt. 

Det må derfor omsettes og rekrystalliseres med et kalisalt. I dag har 

svartkrutt gått ut av bruk unntatt for fyrverkeri, men både ammunisjon og i 

sprengstoff for sivilt bruk består fortsatt av nitrerte forbindelser. Den 

viktigste anvendelsen av nitrater i dag er imidlertid i kunstgjødsel med 

luftens nitrogen som råvare.  

Fra slutten av 1300-tallet laget en i Tyskland salpeter fra jord som var 

forurenset av animalt avfall. Når dette ble kjent i Skandinavia, vet vi ikke. 

Salpeterproduksjon i Stockholm er imidlertid dokumentert fra 1470 og var 

vel neppe en nyhet da.56  For Sverige fikk egen salpeterproduksjonen stor 

strategisk betydning ettersom Danmark-Norge kunne stoppe importen i krig. 

Svenskekongen Gustav Vasa, som regjerte 1521-60, gjorde all jord under 

fjøs- og stallgulv til ”kongelig regale”, dvs. statens eiendom. Bøndene fikk 

plikt til å grave opp denne jorden og selv lage salpeter av den. Senere på 

1500-tallet ble selve fremstillingen sentralisert, og omreisende betjenter så 
                                                 

53 Marco Polo, Venetianaren Marco Polos resor i det XIII. århundradet. Översättning samt 
inledning och anmärkningar av B. Thordeman. Stockholm: Bonniers, 1917. 
54 Geete, ref. 7.  
55 S. Rinman, Saltpetter, i Bergwercks lexicon ref. 33. 
56 Barfod og Balling Jensen, ref. 43. 

 39



til at salpeterjorden ble levert. Hvis en ikke fikk nok salpeterjord på denne 

måten, ble det også tatt jord fra klostre og kirkegårder, noe som vakte sterke 

motreaksjoner, men uten at det ser ut til å ha hjulpet. I et brev fra 1570 

skriver imidlertid Gustav Vasas sønn Johan 3. at han vil sette en stopper for 

disse gravskjenderiene. På 1600-tallet ble salpeterkokingen organisert etter 

militære mønstre i pannelag med en verksmester og i regel to betjenter. 

Disse lagene reiste rundt med sitt utstyr, fikk bøndene til å grave opp 

salpeterjorden og laget salpeter på stedet. 

For å få større produksjon ble det anlagt salpeterplantasjer der salpeterjord 

ble modnet og salpeter lutet ut og renset. Figur 5 fra annen halvdel av 1500-

tallet viser hvordan salpeterjorden ble modnet utendørs i bed.57 Bedre 

beskyttelse mot vær og vind ga bedre resultat, og med tiden ble denne delen 

av virksomheten lagt under tak.  

Nitratsaltene i salpeterjorden ble lutet ut 

med vann tilsatt pottaske (K2CO3), og 

løsningen ble konsentrert gjennom 

koking – salpeterkoking. Tilsatsen av 

pottaske ga utfelling av tungt oppløselig 

kalsium- og magnesiumkarbonat, og når 

denne fellingen var fjernet og den 

konsentrerte oppløsningen siden ble satt 

til kjøling, fikk en fortrinnsvis 

utkrystallisering av KNO3, da det er lite 

løselig ved lav temperatur. Produktet b

så renset ved gjentatt rekrystallisering – lutring. Prosessen var helt basert på 

erfaring, og det er først i ettertid som de mikrobiologiske og kjemiske 

prosessene er blitt klarlagt.  

le 

                                                

Fig.5. Salpeterverk 
etter Lazarus Ercker, 
se ref. 43. 

De første dokumenterte tilfellene på salpeterproduksjon i Norge er fra 

slutten av 1500-tallet der kongens kruttmakere på Akershus også tilvirket 

salpeter.58 I tidens merkantilistiske ånd virket i sær Kristian 4. for 

 

57 Barfod og Balling Jensen, ref. 43. 
58 Barfod og Balling Jensen, ref. 42.  
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innenlands salpeterproduksjon. Resultatet ser imidlertid ut til å ha vært 

magert. I Stavanger drev et kongelig salpeterverk i årene 1709-1722. 

Anlegget har gitt navn til bydelen Verket og gaten Verksgata, men i 

ettertiden er det omtalt som ”en bedrøvelig affære”.59  

Et forsøk i Bergen noen tiår senere gikk ikke bedre.60 Initiativet kom fra den 

tyskfødte lege Johann Gottfried Erichsen (1713-1768) som var byens 

stadsfysikus i tiden 1747-1761. Han er kjent for å ha opprettet Bergens 

første sykehus 1759 og for å ha vært den første i Norge som opprettet en 

jordmorskole. 1754 kjøpte Erichsen en eiendom i bydelen Marken og 

begynte å eksperimentere med salpeterproduksjon. Året etter fikk han 

kongelig privilegium på 30 år for å anlegge salpeterverk langs kysten fra 

Bergen til Vardøhus, Tre verk ble anlagt etter tysk modell – i Bergen, 

Kristiansund og Trondheim, og han kjøpte også et dansk salpeterverk ved 

Frederiksborg på Nord-Sjælland. Med en kapital på 20.000 riksdaler ble det 

dannet Interessentskabet av de Nordenfjeldske Salpeterværker, og i 1760 

var alle disse pengene brukt opp uten utbytte til innskyterne. I norske kilder 

heter det at han da reiste til Danmark for å ta av seg verket der, mens en 

dansk kilde sier at han helt enkelt stakk av.61 Erichsen ser imidlertid ut til å 

ha klart seg rimelig godt. I 1765 fikk hans selskap ettergitt gjelden av kong 

Christian 7., og han selv fikk et kongelig stipend for å reise til England. Året 

etter var han reiselege til dronning Caroline Mathilde (det var før Struensee 

ble hennes livlege), men så døde han under et opphold i Skien 1768.  

Erichsens norske verk kom aldri i gang igjen, mens det danske besto til inn 

på 1800-tallet.   

Utgangsmaterialet for Erichsens norske salpeterverk skulle være gjødsel, 

fiskeavfall og tang. Anlegget i Bergen besto av to lange murer dekket med 
                                                 

59 J. Elgvin, En by i kamp. Stavanger bys historie 1536-1814. Stavanger: Kommunen, 1956, 
se også 

http://www.byhistoriskforening.org/byhistorien/aarringer_i_byhistorien/aarstall/1709 
60 R. Sollied, R., Haandverk og industri i Bergen, i C. Geelmuyden og H. Schetelig, red. 
Bergen 1814-1914. Bergen: John Grieg, 1919. Bind 3, side 221 f. og 339 f. , G. H. Hartveit, 
Salpeterverket, i Bergen Byleksikon, side 396-397. Oslo: Kunnskapsforlaget 1992.  A. B. 
Fossen, Johann Gottfried Erichsen, Norsk biografisk leksikon, 2. oppl. Bind 2. Oslo: 
Kunnskapsforlaget 2000. Også i Bergensere i tusen år, Kunnskapsforlaget, 2005. 
61 Barfod og Balling Jensen, ref. 43.  

 41



takstein. Mellom murene var det en håndsbred åpning der utgangsmaterialet 

ble plassert, og det var videre åpninger for tilførsel av luft. En hadde altså 

bedre beskyttelse mot vær og vind enn i 1500-tallets Tyskland, men det var 

åpenbart ikke godt nok for norske forhold.  

I 1787 ble verket, som da hadde stått stille i mange år og ikke hadde betalt 

kommunale avgifter, solgt på auksjon til hoffagent og kjøpmann Danckert 

Danckertsen Krohn (1726-1795), som bygde et aldershjem på tomten. I dag 

heter det Danckert Krohn Seniorsenter, med adresse Kong Oscars gate 56-

58. Noen av murene rundt huset skal være laget av stein fra salpeterverket. 

Fra omtrent samme tid som Erichsens 

salpeterverk ble det produsert salpeter ved 

Alvøens kruttverk, ca. 1 mil sydvest for 

Bergen.62 Dette lå åpenbart utenfor det 

privilegerte området til Erichsens selskap. 

Produksjonen på Alvøen var basert på 

sauegjødsel, men er ikke nærmere beskrevet. 

Den engelske blokaden under 

Napoleonskrigen 1807-1814 førte til at Norge 

fikk mangel på viktige importvarer. Flors og 

Hauges innsatser for å avhjelpe saltmangelen 

er nevnt ovenfor. På en lignende måte ble det arbeidet for å lære bønder selv 

å lute ut salpeter fra jorden under fjøsgulvet, og med en gunstig prissetting 

på produktet skulle dette kunne bli lønnsomt. Som instruksjonsmateriale ble 

det utgitt en brosjyre i 1808, Kort Undervisning for Landmanden om at 

tilvirke raa Salpeter, af Maschmann.63 Forfatteren var en av sin tids fremste 

norske naturvitere, apoteker og titulærprofessor Hans Henrich Maschmann 

(1775-1860), innehaver av Elephantapotheket i Kristiania. Det er ikke kjent 

hvor mye salpeter som ble produsert på denne måten. Når handelen etter 

1814 igjen gikk som normalt, gikk en tilbake til å bruke importsalpeter, som 

Fig. 6. Tønner for 
utlutning av 
salpeterjord. 
Slutten av 1700-
tallet, ref. 43 

                                                 

62 O. T. Fjeld, Norsk artilleri 1814-1895. Bind I. Oslo: Forsvarsmuseets skrifter nr 4, 2007. 
Kapittel 7. Også Barfod og Balling Jensen, ref. 42.  
63 H. H. Maschmann, Kort undervisning for landmanden om at tilvirke raa salpeter. 
Christiania: N. J. Berg, 1808. 
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var av bedre kvalitet. I Krafts beskrivelse av Norge fra 1821 er imidlertid ett 

salpeterverk nevnt,64 mens det mangler i den offisielle statistikken for 

1840.65 Hvor dette lå, er ikke undersøkt. Oppegård ved Oslo er et mulig 

sted. Der ble det i 1750 etablert salpeterverk og kruttverk ved Gjersøelven, 

men det er ikke klart hvor lenge salpeterverket var i drift.66  

I Sverige ble det stort organiserte statlige salpetervesenet gradvis lagt ned 

under 1800-tallet. Bøndenes leveringsplikt, som egentlig var en særskatt på 

jordeiendommer, ble avskaffet 1830, og da forsvaret sluttet å bruke 

svartkrutt, ble den siste resten av salpetervesenet lagt ned i 1895.67

Selv om en kan følge denne skandinaviske salpeterproduksjonen i minst 400 

år, virker det som om den hele tiden har vært drevet med store 

vanskeligheter. Fra Sverige er det kjent at kruttet ofte var av dårlig kvalitet, 

og de norske salpeterverkene gjorde det heller dårligere slik at norsk krutt 

ble laget av importert salpeter. Selv om råvaren altså fantes, var ikke 

kunnskapene og de klimatiske forholdene gode nok for at en skulle få en 

lønnsom prosess. 

Den videre utviklingen 

Det er et langt steg fra den industrien som er beskrevet her til dagens 

kjemiske industri. Blåfarvetilvirkningen på Modum var en verdensledende 

industri på 1820- og 30-tallet.68 Teknologien hadde aner fra 1500-tallet, og 

produktet kan enklest beskrives som knust glass farget med koboltoksid. Det 

store fortrinnet over konkurrentene var at den norske koboltmalmen var fri 

fra nikkel, noe som ga renere farger. Selv om gruvedriften fortsatte til 1898, 

var storhetstiden over i 1848 da både Modums Blåfarveverk og det mindre 

                                                 

64 Kraft, ref. 37. 
65 Wasberg og Svendsen, ref. 2.  
66 Fjeld, ref. 53.  
67 Salpetersjuderistaten, Nordisk Familjebok, 2. opplag, ref. 29.  
68 T. Lindeman, Modums Blaafarveverk, Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 

nr. 5, 1932. 
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Snarums koboltverk gikk konkurs. Syntetisk ultramarin med 

fargevirkningen fra polysulfid-ioner var da kommet på markedet.  

Fremstilling av kromsalt og kromfarger faller derimot helt innenfor det vi i 

dag kaller kjemisk industri. Metallet krom ble først beskrevet i 1797, og at 

det var krom i jernmalm fra Tynset-trakten var påvist allerede før 1812. 

Gruverettigheter til kromjernstein ble ervervet av den tyskfødte metallurgen 

Wilhelm Dunker (1775-1844) som ca. 1817 startet en fabrikk for 

fremstilling av kromfarger i Kristiania.69 En større fabrikk med navnet 

Leeren Chromfabrik ble 1831 anlagt ved Nedre Leirfossen i Nidelven, ca. 5 

km fra Trondheim sentrum med Dunker som deleier og som bedriftsleder. I 

Dunkers planer inngikk også fremstilling av eddiksyre, blyacetat, blyhvitt 

og pottaske. Han klarte imidlertid ikke å fremstille salgbare produkter og 

måtte i 1836 tre tilbake som leder. Hans etterfølger, den tyske kjemikeren 

August Stromeyer, fikk virksomheten på føttene bl.a. ved å begrense 

virksomheten til å fremstille kaliumdikromat, K2Cr2O7. For dette trengtes 

det svovelsyre, og Norges første svovelsyrefabrikk ble anlagt der i 1841. 

Den brukte blykammerprosessen, der svoveldioksid ble oksidert til 

svoveltrioksid under katalytisk innvirkning av nitrogenoksider. 

Svovelsyrefabrikken er i ettertid omtalt som nokså primitiv,70 men ser ut å 

ha vært i pakt med sin tids teknologiske utvikling.71  

Fra 1854 ble svovelsyren fra Leeren også brukt til å tilvirke svovelsyret 

benmel som ble brukt som kunstgjødsel. Tilsatsen av svovelsyre gjorde 

beinmelets fosfatinnhold vannløselig og med det tilgjengelig som 

planteernæring. Leeren Chromfabrik ble lagt ned på 1870-tallet som følge 

av lave priser for kromsalt på eksportmarkedet.  

Behovet av svovelsyre til kunstgjødsel var også drivkraften bak Lysaker 

kemiske fabrik. Den ble etablert i 1858 og som var i drift helt til 1970-tallet. 

                                                 

69 Lindeman, ref. 30.  
70 Lindeman, ref. 30.  
71 Jf. H. Kragh og H. J. Styhr Pedersen, En nyttig videnskab: Episoder fra den tekniske 
kemis historie i Danmark. København: Gyldendal, side 149.  
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I nabolaget på Lysaker fremstilte så 1865-1874 Nitroglycerin Compagniet 

sprengstoff etter Alfred Nobels patenter.  

Avsluttende kommentarer  

Selv om de kjemiske bedriftene ved Leirfossen og på Lysaker forlengst har 

stoppet, har deres produkter – eller videreutviklinger av dem – fortsatt en 

plass i dagens samfunn. 

Produktene til den eldste kjemiske industrien er derimot – med ett unntak – i 

dag helt marginale. Svartkrutt, som en gang var det eneste sprengstoffet, blir 

i dag brukt i fyrverkeri. Alun hadde allerede for 100 år siden mistet sin rolle 

som beisemiddel ved farging av ull, og var da blitt erstattet av 

aluminiumsulfat for en rekke andre anvendelser. Alun er ikke oppslagsord i 

norsk Wikipedia, på svensk blir bl.a. nevnt anvendelsen som blodstillende 

middel ved barbering og som ingrediens i trolldeig! I følge Nordisk 

familjebok ble i 1910 jernvitriol brukt til svartfarging, som ingrediens i 

blekk, som rensemiddel for lysgass og som desinfeksjonsmiddel.72 Intet av 

dette er aktuelt i dag. En moderne anvendelse er som mosedreper i 

gressplener. 

Kalium til forbindelser som pottaske, alun og salpeter blir i dag hentet fra s. 

k. stassfurtsalter. Dette er avleiringer av havsalt der kalium- og 

magnesiumsalter er blitt separert ut gjennom sekundære omkrystalliseringer. 

Selv om saltkilder ved Stassfurt sør for Magdeburg har vært utnyttet siden 

1200-tallet, begynte bergverksdrift på salt der først ved midten av 1800-

tallet. Denne utviklingen har altså gjort alkali vegetabile til et 

mineralprodukt. 

Det store unntaket er koksalt. Anvendelsen som konserveringsmiddel for 

næringsmidler er i dag underordnet, men koksalt er utgangsstoff for 

fremstilling av klor og alkali og har også en stor anvendelse som veisalt. 

Saltkokning ble derimot en altfor dyr prosess allerede på 1800-tallet. I følge 

Uppfinningarnas bok kunne i 1874 saltverk som det på Valløy bare drives i 

                                                 

72 Järnvitriol, Nordisk familjebok, 2. opplag, ref. 29.  
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land med statlig monopol på både tilvirkning og salg av salt.73 Der var altså 

saltprisen uavhengig av markedet. Vallø saltverk mistet jo sin statlige 

beskyttelse da det ble privat i 1819, og produksjonsstansen i 1853 var derfor 

helt betimelig.  

 

                                                 

73 Wieck og Ålund, ref. 18.  
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Norge har alltid vært et råvareproduserende land med lite videreutvikling av 

ferdigvarer. De tradisjonelle råvarene var tømmer, fisk og malm. De nyeste 

er olje, naturgass og industristein. Det som har gjort Norge rikt er overskudd 

på energi: vannkraft fra begynnelsen av 1900-tallet og i de siste 30 år 

petroleum. Men på 1700-tallet var dette langt unna. Da kom energien fra 

rennende vann, ved og lokalt fremstilt trekull. Eksportmetallene var sølv, 

kobber og jern, og sølvet kom fra Kongsberg. Og det ble det penger av! 

Dansketiden 1380-1814 

Åpningslinjene i boken Dansk Kemi 1770-1807 av Ole Bostrup er egnet til å 

provosere nordmenn i dag: Danmark var i 1770 et stort land, der strakte sig 

fra Nordkap til Elben.74 Bostrup kaller alle fra dette store Danmark danske, 

men noen av dem var født i Norge, og noen av dem fra det som er dagens 

Danmark eller dagens Tyskland. De var vanligvis utdannet ved Københavns 

universitet, men noen også ved tyske universitet. 

 

74 Bostrup, Ole Dansk kemi 1770-1807. Den Kemiske Revolution. Teknisk Forlag, 
København (1996) 
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Historisk har Bostrup rett. Dronning Margrete, datter av danskekongen 

Valdemar Atterdag og gift med den norske kongen Håkon 6, styrte 

Danmark og Norge fra 1380 da kong Håkon 6 døde. Hun fikk sin 

søsterdattersønn Erik kronet som konge i Danmark, Norge og Sverige og 

dermed etablert en union mellom de tre kongedømmene i Kalmar i 1397. I 

1526 brøt Sverige ut av unionen, og i 1536 sank Norge ned til å bli et 

lydrike under Danmark. Til 1814 ble Norge styrt fra København. 

Mange i Norge var tilfreds med det. Avstandene var store og Norge var et 

fattig land så lokalsamfunnene styrte mye seg selv, selv om de lokale 

embetsmennene var danske. Kommunikasjonen var med båt - veier fantes 

nesten ikke og et brev til København tok uker. Etter at Bohuslen og Skåne 

ble avstått til Sverige ved freden i Roskilde i 1658, ble kommunikasjonen 

enda dårligere og ytterligere svekket da engelskmennene blokkerte sjøveien 

under krigen mot Napoleon i 1807-14. Nasjonalfølelsen i det brede lag i 

Norge våknet først da Danmark måtte oppgi Norge ved freden i Kiel i 

desember 1813, og mange av de danske embetsmenn og deres etterkommer 

ble lojale nordmenn.  

Men like etter skriver Bostrup: Det egentlige Danmark var et 

landbrugsland, og fra Norge fik man mineraler, metaller og træ. Så også i 

dansketiden var Norge forskjellig fra Danmark. 

Sølvverket 

Sølvverket startet i 1623, og Kongsberg ble etablert av Christian 4 året etter. 

Kongsberg vokste, og avtok, med funnenes størrelse. Allerede fra 1715 ble 

læringer opplært ved sølvverket, men mulighet for studier kom først etter 

1757 da bergseminaret ble opprettet.75

Det var teknikk basert på manuelt arbeid som begrenset produksjonen av 

sølv. Den eneste hjelp var rennende vann og hester som drev forskjellige 

heiser og pumper. Det må ha ligget et umåtelig slit av mange mennesker for 

å få sølvet frem – opptil 4000 på det meste på 1700-tallet. Her var ingen 

 

75 Berg, Bjørn Ivar: Gruveteknikk ved Kongsberg sølvverk 1623-1914. Bind 1 og 2. Norsk 
Bergverksmuseum, Kongsberg (1994). Artikler i Norsk Biografisk leksikon bind 2, 27-8 
(om Brünnich) og bind 3, 22-3 (om Esmark). 



elektrisitet, ingen motorer og ingen mobiltelefoner! Malmen ble hugget ut, 

heist opp, fraktet ut, knust og sortert manuelt. Noe sølv kunne plukkes ut av 

malmen; det øvrige måtte igjennom en kjemisk prosess. For å få løs malmen 

ble dels brukt påtent ved (fyrsetting) dels svartkrutt. Svartkruttet ble 

fremstilt ved sølvverket fra salpeter, trekull og svovel. Lys ble fremstilt fra 

talg.  

På den tiden bergseminaret var i drift var prosessen videre i 

korthet som følger. Etter sortering ble sølvmalmen smeltet 

sammen med kobberholdig svovelkis (Fe(Cu)S2), og 

(jernholdige) silikater som ble fjernet som (lettere) slagg. Den 

sølvholdige resten ble varmet i luft (røstet). Da ble man kvitt 

svovelet som SO2, og de uedlere metallene ble oksidert. 

Produktet etter røstingen ble smeltet med bly som fungerte som 

ekstraksjonsmiddel for sølvet. Blyløsningen ble smeltet igjen, og 

ved å blåse luft igjennom ble blyet oksidert til oksid. Blyoksidet 

kunne skummes av det flytende sølvet som ble tappet ut og støpt 

i barrer. I en periode ble det også fremstilt kobber og jern i 

Kongsberg fra lokale forekomster.76

Sølvet gikk hovedsakelig til å lage mynter - først i Christiania og fra 1686 i 

Kongsberg på Den Kongelige Mynt. Myntene disponerte den eneveldige 

kongen i København til 1814. Men han betalte også alle utgiftene. Siden tok 

den norske stat seg av inntekter og utgifter. 

Bergseminaret 

Opprettelsen 

Grunnleggende forståelse av stoffer og kjemiske prosesser var mangelvare 

før 1800. Det var håndverkets tid, og det var de praktiske menn som rådde. 

Den kjemiske vitenskap i den tiden bergseminaret var i drift fra 1757 til 

1814 var til begrenset hjelp selv om kjemien som fag undergikk en 

revolusjon i disse årene. Tidens kjemikere og mineraloger ordnet og 

systematiserte på grunnlag av stoffenes makroskopiske egenskaper. Innsikt i 
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76 Helleberg, Odd Arne (red.): Driftsprosesser ved Kongsberg sølvverk: oppredning, 
smelting og kraftproduksjon. Bergverksmuseets skrift nr 21, 2002. Figuren er tatt derifra. 
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mikrokosmos som dagens systematikk og forståelse bygger på, kom 

langsomt gjennom mer enn hundre år etter at bergseminaret var nedlagt. 

Matematikken og mekanikken den gang var nok nyttigere enn kjemien. 

Sølvverket hadde behov for fagfolk, som i mangel på nordmenn kom fra 

Tyskland. Men noen så behovet for å skolere nordmenn, og etter flere 

forsøk ble et bergseminar etablert i Kongsberg i 1757. Det var jo også andre 

bergverk i Norge, som kobberverket på Røros, og flere andre kobber- og 

jernverk med kortere funksjonstid, så også kongen skjønte tilslutt at Norge 

hadde behov for skolerte fagfolk. Mange (ikke minst kongen) håpet på nye 

malmfunn, flere penger å tjene og arbeid for flere. Med bedre innsikt burde 

driften ved bergverkene kunne effektiviseres og utbytte økes. 

Nordmennene ville gjerne ha kalt det et bergakademi, men akademi smakte 

for mye av et universitet så kongen holdt på at det skulle være et seminar 

dvs en skole. Søknad om en bergskole i Kongsberg ble fremmet både av 

bergmedicus tyskeren Johan H. Becker og av sølvverkets daværende leder 

(oberhauptmann), nordmannen Michael Heltzen (1712-70). Det fortelles at 

kong Frederik 5 sendte ham til Kongsberg som oberberghauptmann da han 

hadde benyttet en gang på slottet om natten som kongen hadde bestemt ikke 

skulle benyttes på det tidspunkt. (Var man eneveldig så var man eneveldig!) 

 

Navn Tittel Funksjonstid Levetid Fødested 
Becker, Johan Heinrich professor 1757-61 1715-61 Aurich i Tyskland 
White, Joris lektor 1761-65 1731-65 Trøndelag 
Storm, Nicolai Nissen lektor 1765-71 1731-71 Svendborg 
Ascanius, Peter assessor 1771-6 1723-1803 Aure på Møre 
Thorstensen, Peter professor 1776-91 1752-92 Island? 
Mangor, Chr. Elovius lektor 1792-99 1734-1817 Danmark 
Esmark, Jens lektor 1799-1801 1762-1839 Århus i Danmark 
Peckel, Thore lektor 1801-13 1748-1813 Kongsberg 

 

De lærere som har undervist i kjemi på bergseminaret er gitt kronologisk 

etter funksjonstid i tabellen. Alle unntagen Ascanius og Esmark var også 

sølvverkets lege (bergmedicus). De eneste som ikke døde i stillingen var 

Ascanius, Mangor og Esmark.  



250 års-jubileet 

19. september 2007 ble det feiret jubileum i Kongsberg. Det var på dagen 

250 år siden bergseminaret ble opprettet av kong Frederik 5. Noe av 

feiringen ble foretatt i bergseminarbygningen fra 1786 som er under 

oppussing etter at Norsk Bergverksmusum kjøpte bygningen fra 

Forsvarsdepartementet for to år siden.77

Dagen etter var det omvisning i bergseminarbygningen, og jeg 

holdt et foredrag om kjemiens historie fra 1757 til 2007 i 

foredragssalen (bildet). Artikkelen foran er en utvidelse av 

foredraget. Det er sannsynligvis 200 år siden sist det ble holdt et 

kjemiforedrag der. 

Det unike bergseminaret sett med en kjemikers øyne er 

laboratoriebygningen som ligger bak selve bergseminarbygningen. Bildet av 

laboratoriet utvendig og innvendig er vist på forsiden av dette heftet. 

Laboratoriet er unikt og må være et av de eldste kjemilaboratorier i Europa 

som ble brukt til undervisning og som fortsatt står. I tilknytning til 

laboratoriet er planlagt en liten bygning med et auditorium med plass til en 

skolekasse. Det bør bli velegnet til undervisning også i fremtiden! Brit 

Skaugrud fra Skolelaboratoriet i kjemi demonstrerte nyutviklet 

undervisningsmateriale som deltagerne i 

seminaret fikk prøve seg på. 

Selve bergseminarbygningen var ved 

innflyttingen bolig for Peter Thorstensen, 

professor i kjemi og fysikk, og noen av 

elevene. Han underviste også i mineralogi, 

fysisk kjemi, metallurgi, proberkunst og 

bergfabrikk-kunst. Proberkunst ville vi i dag 

kalle kjemisk analyse og bergfabrikk-kunst 

industriell kjemi. Da han også var lege 

(bergmedikus) for en by på nærmere 9 000 mennesker, må han ha hatt travle 

dager. 
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77 Direktørene på sølvverket bodde der etter at seminaret ble nedlagt i 1814 til det også ble 
nedlagt i 1958. Deretter har forsvaret disponert bygningen og kalt den Regimentsgården. 



På bergverksmuseet har kjemien knyttet til sølvverket og til bergseminaret 

fått liten oppmerksomhet. Denne artikkelen er ment å bøte på det.78 Også 

tiden fra seminaret ble nedlag og overført til universitetet i Kristiania er 

stemoderlig behandlet både i boken skrevet til jubileet79 og i boken skrevet 

til 200-årsjubileet80. Det var et viktig studium ved universitetet i nesten 

hundre år før selve studietilbudet ble overført til den nye tekniske høyskolen 

i Trondheim mot realistenes protester. Jeg kommer tilbake til det mot slutten 

av artikkelen. 

Det aller eldste laboratoriet i Kongsberg 

Laboratoriet bak bergseminarbygningen er ikke 

det eldste. Det aller eldste ligger i kjelleren til 

Bergmestergården (Myntgata 3) som nå er i privat 

eie.81 Det ble innredet og brukt av Johan Heinrich 

Becker - bergseminarets første ildsjel og lærer. Da 

han døde allerede i 1761, ble huset solgt, og selv 

om det senere ble stilt til bergseminarets 

disposisjon, var det først i 1780-årene at seminaret 

fikk sin egen bygning med laboratorium og flere lærere. Da fikk det også 

sitt stolte navn: Det Kongelige Norske Bergseminar. Det ”norske” i navnet 

er bemerkelsesverdig. Hadde navnet vært analogt det senere universitet (Det 

Kongelige Frederiks Universitet) , skulle navnet ha vært Det Kongelige 

Christians Bergseminar oppkalt etter Christian 7 som var konge i 1780-

årene. Riktignok ble han skjøvet til side i 1784 så den som bestemte var 

daværende kronprins Frederik både da bergseminaret fikk en ny start og da 

universitetet ble opprettet. I 1808 ble kronprinsen kong Frederik 6. 
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78 Denne artikkelen er en utvidet og oppdatert utgave av en artikkel trykket i Kjemi 04/2003 
19-25. 
79 Bjørn Ivar Berg: Bergseminaret på Kongsberg 1757-1814. I Bergingeniørutdanning i 
Norge gjennom 250 år. Anne Kristine Børresen og Jan Thomas Kobberød (red.). Tapir 
(2007). 
80 Blom, Grethe Authén: Fra bergseminar til teknisk høyskole. Utgitt av Teknisk ukeblad, 
Christiania (1957 
81 Bildet er fra 1950-årene og er tatt fra ref. 4. 
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Apoteket 

Mye kjemisk virksomhet foregikk i et apotek, selv om apotekerne og deres 

hjelpere var mer opptatt av å lage komplekse blandinger enn rene kjemiske 

forbindelser. Carl Wilhelm Scheele (1742-86) gjorde apoteket i Köping 

verdensberømt. Esmark fikk salpetersyre fra det lokale apotek, og det er 

mange historier om kjemikere som fikk sin interesse for kjemi vakt gjennom 

egne eksperimenter utført med stoffer fra et apotek. 

Apoteket i Kongsberg (Apotek Mynten) ble etablert i 1690 så det er eldre 

enn bergseminaret.82 Den gang ble legemidlene for en stor del produsert på 

apoteket så apotekerne var godt skolerte praktiske kjemikere.83

Apotekerne var støttespillere for bergseminarets kjemilærere. 

Apoteker Funksjonstid Levetid Fødested 
Peckel, Ole Borch 1742-70 1713-78 Helsingør 
Peckel, Frantz 1770-88 1748-1821 Kongsberg 
Tychsen, Nicolai 1788-1801 1751-1804 Tønder i 

Slesvig 
Ingwersen, Martin 
Henrich 

1801-09 1772-1810 Fredericia 

Barvig, William Peter 1809-20 1777-1829 København 
 

Noen sentrale personer i bergseminarets historie 

Johan Heinrich Becker (1715-61) 

En drivkraft i etableringen av bergseminaret var tyskeren Johan Heinrich 

Becker. Han var født i Aurich i Østfriesland (nå Niedersachsen), tok en 

doktorgrad i medisin i Halle 1736 og ble ekstraordinær professor samme 

sted i tre år senere. I 1747 ble han utnevnt til bergmedikus i Kongsberg. Han 

var ikke bare lege, men også kjemiker og vitenskapsmann. Han startet sine 

forelesninger 25 oktober 1757 med 6 tilhørere like etter at kong Frederik 5 

hadde gitt sin tillatelse til opprettelse av seminaret. Eksperimentene foregikk 

i hans private laboratorium i Myntgata 3 med hjelp fra en assistent han selv 

                                                 

82 Sunmann, Per: Kongsberg apotek Apoteket Mynten 300 år 1690-1990. Kongsberg 
(1990). 
83 Johannessen, Finn Erhard og Skeie, Jon: Bitre piller og sterke dråper. Norske apotek 
gjennom 400 år 1595-1995. Norsk farmasihistorisk museum (1995) 
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lønnet. Han var en ildsjel og hadde et godt grep: Ligesom Praxi uden 

grundig Theorie er usikker, saa er ogsaa en Theori uden Praxi ikkuns til 

liden Nytte. 

Han hadde mange planer, men han fikk ikke kongens menn i 

Rentekammeret i København til å bevilge de nødvendige ressurser. Det ble 

flere fortielser, avslag og innskrenkninger fra det hold i hele seminarets 

historie. Ellers skulle man jo tro at kombinasjonen av en skole og et 

sølvverk, var en god kombinasjon – i hvert fall så lenge sølvverket gikk med 

overskudd. Her kunne kjemien komme til direkte nytte, og nytten burde 

være godt synlig. 

Men naturvitenskap sto ikke høyt i kurs selv i København. Universitetet var 

låst i et gammel professorvelde som tviholdt på sine inntekter og privilegier. 

Alle fag var underordnet teologien helt fram til 1789, og selv etterpå tok det 

tid før nye fag fikk ressurser. Kjemi og fysikk ble sett på som 

hjelpevitenskaper innen medisin. Et eget matematisk-naturvitenskapelig 

fakultet i København kom først i 1850 - ti år før det samme skjedde i 

Christiania.84  

Peter Thorstensen (1752-92) 

Etter et mellomspill med dansken Nicolai Nissen Storm og nordmannen 

Peter Ascanius (1723-1803) som ikke satte spor etter seg, ble nok en ildsjel, 

Peter Thorstensen (Thorstesøn), ansatt som professor, bergmedicus, 

kjemiker og mineralog i 1776. Han hadde kontakt med en innflytelsesrik 

person fra København, lensgreve Christian Ditlev Reventlow (1748-1823), 

og i 1784 fikk bergseminaret sin egen fundas og studieplan. I 1786 kunne 

Thorstensen flytte inn og stolt åpne bergseminarets nye bygning.85 Dette var 

et høydepunkt i seminarets historie med hele tre lærere: assessor Ole 

Henckel som underviste i høyere matematikk, mekanikk og geologi, Olav 

Olavsen som underviste i matematikk, juss, tegning og arkitektur og Peter 

 

84 Københavns Universitet 1479-1979 bind XII: Det matematisk-naturvidenskabelige 
fakultet. København (1988) 
85 Thorstesøn, Peter : Tale holden ved Indvielsen af det Kongelige Norske berg-Seminarium 
den 27 May 1786. Minerva 3/1787 København. Utgitt i på nytt som Facsimilia scientia et 
technica Norvegica ; 4/1961. Trondheim 



Thorstensen som underviste i fysikk, kjemi, mineralogi, metallurgi, 

proberkunst (dvs kjemisk analyse) og smeltekunst. 

Thorstensen hadde tatt doktorgraden i medisin i København i 1775 og ble 

ansatt i Kongsberg året etter. Han fikk først bruke apoteker Frantz Peckels 

laboratorium etter at hans egne samlinger var gått tapt i en brann i 1777, 

men underviste etter 1786 i bergseminarets egne lokaler. Flere av elevene 

bodde også i bygningen. 

Thorstensen var lege for ca 9000 mennesker og behandlet 150 til 200 syke 

per måned. Allikevel foreleste han flere timer hver dag! Kanskje ikke så 

overraskende at han døde allerede 41 år gammel. Thorstensen underviste 

etter flogistonteorien. Et eksamensspørsmål var: Hvoraf bestaae 

Metallerne? Riktig svar var: Af Flogiston og en metallisk Jord eller en 

ubekjent Syre. Neste spørsmål: Hvoraf bevises at de inneholder det 

brendbare Væsen? Riktig svar: Ved Rostning kan man befri det fra dets 

Flogiston, og med Tilføring deraf igjen bringe det i metallisk Tilstand. I 

hans etterfølgers tid var spørsmålet ganske enkelt: Hvorfra kommer 

Surstoffet under Forbrenningen?86

En konkurrent som tapte for Storm og Ascanius var nordmannen Adam 

Cron (1742-75) født i Kongsberg. Han kritiserte flogistonteorien som 

student allerede i 1767 i København da han påpekte at bly, kvikksølv og 

sølv økte i vekt når de ble oppvarmet i ilden (og ble oksidert til oksid). 

Hvorfor økte vekten når man forventet at vekten skulle avta om flyktige 

stoffer som flogiston ble drevet av ved oppvarming?  

Morten Thrane Brünnich (1737-1827) 

Brünnich var født i København og var utdannet prest, men dyrket naturfag 

særlig zoologi og mineralogi. Han ble ansatt som universitetslektor som 28-

åring lønnet av kongens kasse. Som skikken var ble han sendt på en 

studiereise rundt i Europa som varte i fem år. Etter hjemkomsten i 1769 ble 

han (ekstraordinær) professor i naturhistorie og økonomi ved Københavns 
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86 Hiortdahl, Thorstein H.: Bidrag til kemiens historie i Norge. Nyt Magazin for 
Naturvidenskaberne 43(1905)339-365, og i samme tidsskrift Bergseminariet paa 
Kongsberg. 45(1907)331-371. 



56 

                                                

universitet. Han hadde på sin reise bygget opp en stor naturaliesamling som 

ble grunnlaget for et mineralogisk-zoologisk museum ved universitet. Han 

fikk en pris av Det Kongl. Norske Videnskabers Selskab i Trondheim for 

boken Forsøg til Mineralogi for Norge i 1777. Det er den første boken om 

mineralogi på dansk/norsk. Samme år utga han også en større bok 

Mineralogie. Afhandlende Egenskaber og Brug av Jord- og Steenarter, 

Salter, mineralske brændlige Legemer og Metaller. 

Han hadde syv år tidligere gjort seg bemerket ved en bearbeidet oversettelse 

til tysk av Axel Fredrik Cronsteds bok på svensk Forsök till mineralogie 

eller mineralrikets uppställning (1758).  

Brünnich fikk innredet en egen bygning for kjemi i København i 1777. 

Bygningen inneholdt et auditorium og et kjemilaboratorium på til sammen 

ca 50 m2. I gården var det en brønn og et skur for brensel. Det var det eneste 

kjemilaboratorium i København i førti år! Laboratoriet inneholdt ovner og 

var derfor for hva vi i dag kaller uorganisk kjemi. Da noen forsøkte å bruke 

bygningen i medisinerundervisningen, ble det avvist av Brünnich! 

Laboratoriet i bergseminarbygningen var nok noe mindre, men neppe 

dårligere i sine glansdager enn det som sto i København (et ombygget 

drivhus).87 Det betyr at bergseminaret var meget tidlig ute med et eget 

undervisningslaboratorium. 

Brünnich var i Kongsberg 1772-5 som medlem av en kommisjon som 

gransket driften ved sølvverket da driften gikk dårlig. For å spe på lønnen 

ble han saksbehandler for sølvverkssaker i København fra 1784. Og i 1789 

ble han av kongen, mot sin vilje omringet af min Hustru og 6 uopdragne 

Børn, sendt til Norge og utnevnt til direktør (oberberghauptmann) for 

sølvverket. Dermed var en lovende karriere som vitenskapsmann slutt. 

Brünnich var den i Kongsberg som hadde størst ry internasjonalt, men han 

var direktør og underviste neppe på seminaret. Han tilhørte den gamle skole, 

men må allikevel ha vært en god støtte for lærerne ved bergseminaret. 

 

87 Hans Kjølsen: Fra Skidenstrædet til H.C. Institutet: udviklingen gennom de sidste 
halvandet hundrede år af de fysiske, kemiske og matematiske laboratorier ved Københavns 
Universitet i union med Den polytekniske Læreanstalt i faglig og kulturhistorisk belysning. 
København (1965). 
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Direktøren hadde nok overført sine erfaringer fra København til Kongsberg 

når det gjaldt innredningen av bergseminarbygningen.  

Chr. Elovius Mangor (1734-1817) 

Etterfølgeren både som bergmedikus og som kjemiker i 1792 var dansken 

Chr. Elovius Mangor. Han hadde overtatt undervisningen i kjemi ved 

København universitet etter Brünnich i 1789. Han tilhørte opprinnelig den 

gamle garde. Men i vårsemesteret 1794 oppholdt han seg i København og 

må ha plukket opp det nye da det året regnes som gjennombruddsåret for 

Lavoisiers teorier i Danmark. Han hadde kone og ni barn å forsørge og lite 

penger, så han reiste allerede i 1799 tilbake til København for å skaffe seg 

høyere lønn og professortittel. Han lykkes ikke og kom ikke tilbake til 

Kongsberg. Han etterlot en sønn, Peter Anton, som ble utdannet ved 

seminaret. I 1801 bodde han sammen med Esmark i bergseminarbygningen. 

Nicolay (Niels) Tychsen (1751-1804) 

Tychsen var apoteker i Kongsberg 1788-1799, og han gjorde det til et 

møtested for landets farmasøyter og andre som ønsket undervisning i kjemi. 

Tychsens mest aktive periode falt sammen med at Mangor var lektor ved 

seminaret. Tychsen hadde undervist i kjemi i København, men han ble ikke 

benyttet ved seminaret. Det er ikke kjent om de to samarbeidet, men 

seminaret hadde bare et par tre studenter i denne tiden så behovet for 

undervisning må ha vært lite.  

Tychsen var født i Tønder i Slesvig, mistet sine foreldre tidlig og vokste opp 

i et barnehjem. Han tok  farmasøyteksamen i 1781. Han utga Chemisk 

Haandbog i tre bind i 1784 med støtte fra kongen og underviste i kjemi ved 

det kirurgiske akademi i København. Håndboken var bygget på 

forestillingen om de fire elementer og flogiston. I Kongsberg skrev han en 

liten bok i 1793 om den nye nomenklatur88, men forsøkte seg på et 

kompromiss, og da han skrev at flogiston og kullstoff er det samme, fikk 

han kritikk av norskfødte Henrik Steffens (1773-1845) for ikke å ha forstått 

den nye kjemi. Rett etter hans død kom 3. utgave under en annen tittel: 

 

88 N. Tychsen: Fransk Chemisk Nomenklatur paa Dansk udgiven med Anmærkninger. 
København (1794). Forordet er datert Kongsberg, 18. November 1793. 
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Theoretisk og Praktisk Anviisning af Apothekerkunsten - den var ajour. Den 

inneholder også hans selvbiografi.89

Tychsen bygget et laboratoriebygg i tilslutning til apoteket. Bygningen står 

fortsatt, men apoteket brant i 1810 (og igjen i 1988). Den eldste delen av 

apoteket er fra 1690 (et kjellerrom).90 Til apoteket var en stor urtehage med 

rabarbra. Tychsen påviste eplesyre, den gang nylig oppdaget av Scheele, i 

rabarbraen og ønsket å bruke rabarbra som fargestoff. Rabarbra (mange 

arter) var tidligere en viktig legeplante og kunne også brukes til fremstilling 

av vin (noe hans forgjenger (Frantz Peckel) var særlig glad i). 

I boken om apotekerkunsten ga Tychsen dette, stadig aktuelle rådet til sine 

elever: Han maae vel vogte sig for at vænne sig til Slikkerier, stærke Drikke 

og Tobak, som baade er Helbreden skadeligt, og uanstendigt og upassende 

for et ungt Menneske ... 

Tychsen kjøpte Kongsberg apotek i 1788 for 30 000 riksdaler - den høye 

prisen viser at apoteket hadde en stor kundekrets og var verdifullt. Da tidene 

ble dårlige, solgte han apoteket med tap i 1799 (etterfølgeren gikk konkurs) 

og dro til København hvor han overtok et apotek der. Han fikk forskjellige 

analyseoppdrag av det offentlige, men døde allerede i 1804 skuffet over 

ikke å ha blitt professor ved København universitet. 

Tre generasjoner Peckel 

Ole Borch Peckel (1713-78) var født i Helsingør, sønn av en apoteker og 

overtok Kongsberg apotek i 1742. Hans hadde flere etterkommere som ble 

apotekere i Norge. Det var i apotekets laboratorium Thorstensen underviste 

bergstudentene i kjemi etter brannen i 1777. Da hadde sønnen Frantz (1748-

1821) overtatt apoteket, men han solgte det allerede i 1788 og flyttet til 

København. Han likte bedre å bruke penger enn å tjene dem. Han var gift 

med norske Christiane Sophie Rogstad (Mor Peckel) (1759-1845) født i 

Sandsvær (nå innlemmet i Kongsberg). 

 

89 Om Tychsens vitenskapelige publikasjoner se Manne, Rolf: Kjemisk forskning i Norge 
før 1850. Kjemi 09/2002, 14-18. 
90 Sunmann, Per: Byen vår. Om stilarter og gammel arkitektur i Kongsberg. Kongsberg 
kunstforening (1982) 



Frantz arvet Svanen apotek i Christiania i 1813. Frantz likte vin og spill 

bedre enn apoteket så hans kone reiste fra ham i 1800 til Norge og greide 

seg alene med de fleste av ekteparets 13 barn. Bare to sønner ble igjen i 

København med faren. Hun overtok apoteket da Frantz var i ferd med å 

miste det, og drev det effektivt til hun overlot apoteket til sin svigersønn 

Peter Møller (1793-1869). Lyder navnet Peter Møller kjent så er det riktig - 

han utviklet en metode for fremstilling av tran fra torskelever som jeg 

kommer tilbake til i en senere artikkel. 

Thore Peckel var sønn av Frantz, utdannet lege og ble lektor i kjemi på 

bergseminaret fra 1801, da han overtok etter Esmark. Han ble i 1802 

utnevnt til bergmedikus slik at igjen ble de to stillingene besatt av en person. 

Han har satt få spor, var mye borte og da fungerte Esmark for ham. Han 

døde i 1813. 

Jens Esmark (1763-1839) 
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Den som overtok kjemiundervisningen, og også 

undervisningen i mineralogi og fysikk, etter Mangor 

var dansken Jens Esmark (bildet). Han var født ved 

Århus. Faren var presten Hans Jørgen Esmark og 

moren prestedatteren Else Cathrine Lauritsdatter 

Lassen. Foreldrene ønsket at han skulle bli prest. M

han fant en kjemiordbok blant hjemmets bøker som 

fanget hans interesse.91 For å skjønne hva som sto i 

boken om begrep som oppløsning og utfelling gjord

han egne eksperimenter bl. a. løste han opp en 

sølvmynt han hadde fått av sin mor i salpetersyre - da 

hadde han en oppløsning - og tilsatte en koksaltløsning - da fikk han en 

utfelling. Berzelius skriver om dette: Man måste hafva varit i samma 

stälning som han, för att riktigt uppskatta den ungdomsglädje som gifvits af 

dylik sjelfförskaffad kunskap, och af kunskapens åskådliga riktighet.92

 

91 Kan det ha vært Aphelens leksikon nevnt i neste underkapittel? 
92 Berzelius, Jøns: Biografi öfver Jens Esmark, professor i bergsvetenskapen vid 
universitetet i Christiania, riddare av kongl. Wasa-orden. Kongl. Vetenskapensakademiens 
handlingar. Stockholm (1840). 
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Da Esmark kom til universitetet i København valgte han legestudiet i stedet 

for teologi - da var det slutt på støtte hjemmefra. Han fullførte ikke 

legestudiet, men lot seg friste til å reise til bergseminaret i Kongsberg med 

stipend etter anbefaling av professor Brünnich. Etter 2 år tok han 

bergeksamen i 1791. Han hadde også fått løfte om en toårs studiereise så 

etter eksamen dro han bl. a. til bergakademiet i Freiberg hvor han studerte 

mineralogi og geologi ett år under den verdensberømte professor Abraham 

Gottlob Werner (1750-1817) . Werner was a brilliant lecturer and a man of 

great charm, and his genius attracted students who, inspired by him, 

became the foremost geologists of Europe. Etter reisen skrev Esmark en 

rapport og deler av den er publisert.93 Han var den eneste virkelige 

vitenskapsmann av bergseminarets lærere og publiserte orginalarbeider. Han 

var også smart nok til å gifte seg som 37-åring med Wibecke - den 22-årige 

datter av sølvverkets direktør (Brünnich).94 En av deres sønner, presten 

Hans Morten Thrane (1801-82), fant et mineral som Berzelius i 1828 viste 

inneholdt et nytt grunnstoff: thorium.95

I 1799 fikk Kongsberg besøk av to engelskmenn som sammen med dr. 

Muller (?) fra Christiania, besøkte sølvgruvene og møtte Esmark. En av 

dem, E. D. Clarke, har skrevet en interessant skildring fra oppholdet.96 Han 

ble i 1808 professor i mineralogi i Cambridge. Esmark betegnes som ”den 

mest vitenskapelige mineralog i hele Europa” og de roser hans 

mineralsamling som var oppstilt i ”den store sal i Kongsbergakademiet”. De 

hevder at Esmarks mineralsamling er den beste i hele Europa. De roser også 

Mullers samling i Christiania. De er imponert over at bergmennenes barn 

kan få undervisning i akademiet og at det ikke koster noe. De skriver at noe 

lignende finnes ikke i England, ikke en gang en professor i mineralogi. De 

 

93 Esmark, Jens: Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch Ungarn, 
Siebenbürgen und das Bannat. Freiberg 1798. 
94 Folketellingen 1801. Esmark finnes under navnet Hansen-esmark og Brünnich under 
navnet Thrane-brønnich. 
95 Thorium, atomnummer 90, nukleontall 232, er radioaktivt med halveringstid på 1,4 ⋅ 1010 
år. Aktuell som fremtidig energikilde. 
96 Edward Daniel Clarke: Travels in various countries. Part 3. Oversatt til norsk av Jonny 
Johnsen til: Reise i Norge 1799. Universitetsforlaget (1977) 
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finner Kongsberg fattig og oversvømmet av tiggere og er glad for å komme 

der i fra. 

Esmark ble utnevnt til professor i bergvitenskap ved universitetet i 1814 og 

fungerte i embetet til sin død i 1839. Han hevdet at Norge engang var 

dekket av isbreer, oppdaget et nytt mineral (datolitt) og han satt navn på to 

bergarter: sparagmitt og noritt. Berzelius roste ham i biografien som en 

dyktig lærer og mineralog med gode kunnskaper i kjemi. Berzelius kjente 

ham åpenbart personlig og besøkte ham på Kongsberg i 1824. 

Esmark var bergkandidat fra bergseminaret, hadde fulgt undervisningen til 

Thorstensen og var også blitt eksaminert av ham. Han hadde bodd i 

seminarbygningen etter at Mangor flyttet ut, og han hadde ansvaret for 

kjemien noen år. Esmark representerer derfor kontinuiteten fra 

bergseminaret til universitetet også innen kjemien. Hans første student var 

Baltasar Mathias Keilhau (1797-1858) som ble ansatt som lektor i 1826 og 

professor i bergvitenskap fra 1834. Esmarks etterfølger i mineralogi og 

metallurgi var Theodor Scheerer som Rolf Manne nylig skrev detaljert om i 

Kjemi. 

Undervisning i kjemi i Kongsberg 

Kjemien undergikk store forandringer i bergseminartiden som skrevet i min 

artikkel tidligere i dette heftet. Det virker som lærerne fulgte med og valgte 

nye bøker når de kom. Et eget undervisningslaboratorium i kjemi fra 1786 

var også meget tidlig selv i et europeisk perspektiv. Esmark bygget en 

voltasøyle i Kongsberg i 1801 - året etter at den var oppfunnet. Så han 

fulgte med. 

De første lærerne ble kritisert fra København for at de ikke skrev bøker på 

dansk. Men de brukte de danske og tyske bøker som kunne skaffes. Til å 

begynne med var det nordmannen Hans von Aphelens "leksikon" Chymisk 

Dictionnaire fra 1771 senere Adam Wilhelm Hauchs Begynnelsesgrunde til 

Naturlæren fra 1794. Elevene ved bergseminaret skulle lære mange fag - i 

kjemi også proberkunst dvs kjemisk analyse. Det skulle være av interesse å 

vite hvilke prosedyrer de fulgte og hvilke kvalitative og kvantitative 

analysemetoder de øvet seg i.  



Som nevnt kunne noe av sølvet plukkes fra malmen for hånd. Resten ble 

fremstilt ved ekstraksjon med bly. På 1790-tallet ble det innstallert et anlegg 

hvor kvikksølv ble brukt som ekstraksjonsmiddel, men det fungerte dårlig 

så det ble oppgitt. Det kan man være glad for i dag. Etter 1905 ble sølvet 

løst ut av malmen ved å behandle den med en cyanidløsning under 

lufttilgang.  

Svartkrutt lages av salpeter, kull og svovel. Salpeter ble den gang laget fra 

urin, gjødsel og annet organisk avfall. Det tok år å få nitrogenet oksidert til 

nitrat fra slike kilder. Svovel kunne den gang komme fra Island (hvor 

danskekongen hadde monopol) eller fra Sicilia. Kullet var trekull fremstilt 

lokalt. Egenskapene til svartkruttet avhenger av partikkelstørrelsen og hvor 

godt stoffene er blandet da reaksjonen er en reaksjon mellom faste stoffer. 

Nitratet gir oksygen til forbrenning av karbon til CO2 og svovel til SO2. 

Kruttet måtte skreddersys til bruk i gruvene og det eksisterer mange 

kruttkvaliter. 

En mistenkelig oppskrift 

Forfatteren Maurits C. Hansen (1794-1842) var bestyrer på middelskolen i 

Kongsberg fra 1826 til sin død. Han skrev verdens første kriminalroman 

Mordet på maskinbygger Roolfsen i 1839.97 Handlingen utspilles i 

Kongsberg på 1700-tallet med apoteker Lupin i en sentral rolle. Han er 

ikke morderen eller hjelper morderen med gift, men fremkaller usynlig 

skrift i et brev. Politimesteren og apotekeren har vokst opp sammen på 

Kongsberg. Det tyder på at apotekeren er Frantz Peckel. Noe som taler i 

mot er at forfatteren skriver at han er gammel og Frantz var jo ikke mer 

enn 40 år da han forlot Kongsberg i 1788 (men man ble kanskje betraktet 

som gammel i 40-årsalderen den gang?). Johannessen og Skeie mener det er 

Tychsen som var der i 1790-årene, men han var født i Danmark. Men jeg 

tror det var Frantz - Hansen kjente en av hans døtre. 
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97 Hansen, Maurits Cristopher: Mordet paa Maskinbygger Roolfsen. Norske 
Læsefrugter(1840). Utgitt på ny i Den svarte serie av Gyldendal 1978, 2. utgave 1996, med 
et forord av Willy Dahl. (Hansens gravsted står fortsatt på kirkegården ved Kongsberg 
kirke.) 
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Apotekeren gir en oppskrift på blekk: svovelsurt jernoksydul, galeplesyre og 

gummi (dvs jern(II)sulfat, tanniner (glukosider av gallussyre: 2,4,6-

trihydroksybenzosyre) og gummi arabicum.) For å gjøre blekket usynlig 

anbefaler Lupin surt oksalsurt kali (dvs kaliumhydrogenoksalat). Som 

fremkaller av usynlig skrift i et brev skrevet av en annen velger han 

svovelvannstoff svovelanemonium (H2S(g) løst i vann eller 

ammoniakkvann). Etterpå fjerner han skriften igjen med oksalsyre. 

Vil oppskriften virke eller er dette kjemisk abrakadabra? Blekkoppskriften 

er vel kjent for slik har blekk blitt fremstilt i mange hundre år: jern(II) 

oksideres av luften til jern(III) som danner en blåsort kompleksforbindelse 

med tanniner. Gummi arabicum (en karbohydratpolymer) fungerer som 

bindemiddel. Oksalsyre anbefales fortsatt til fjerning av rustflekker da det 

dannes jernoksalatkomplekser. Sulfid reduserer jern(III)ioner som felles til 

svart jern(II)sulfid som lett oksideres i luft til jern(II)oksid (jernoksydul)og 

dermed er man tilbake til utgangspunktet. 

Hovedpersonene i boken: etatsråden (Hiorth) og politimesteren (byfogd) 

Brandt (Barth) har også sine røtter i Kongsbergs historie på 1780-tallet, men 

da er det Barth som er alkoholiker og kvinnebedårer og bl. a. sto i med 

Thorstensens kone noe som bidro til mannens død.98 Men utspilte historien 

seg på 1780-tallet het det ikke svovelsurt jernoksydul eller surt oksalsurt 

kali, men grønn vitriol, og oksalsyren hadde enda ikke fått det navnet. De 

navnene kom først med Lavoisier i 1787. Det viser at kilden til oppskriften 

ikke var en 1700-talls apoteker, men Paul Hartmann (1802-76), en populær 

apoteker og lokalpolitiker som bestyrte apoteket for en av Frantz Peckels 

døttre fra 1825 til 1841 dvs i den tiden forfatteren bodde i Kongsberg. Så 

kjemisk nomenklatur kan her brukes til aldersbestemmelse! 

Fra Kongsberg til Christiania 

Kongsberg var på 1700-tallet den byen i Norge som hadde nest høyest 

folketall (Bergen hadde flest). På 1600 tallet var den årlige produksjonen av 

sølv i Kongsberg ca 1500 kg. Produksjonen steg mot slutten av århundre 

 

98 Bergwitz, Joh. K. Kongsberg som bergkoloni, bergstad og kjøpstad 1624-1924. 
Kristiania (1924) side 242-43. 



frem til 1768 da den var over 8000 kg. Etter den tid sank produksjonen 

gradvis til 0 i 1814 (se graf). Også antall arbeidere sank fra 4000 til 2000 

ved århundreskiftet. 

Men sølvverket gikk med store underskudd og i 1804 anbefalte den tidligere 

velgjører Reventlow kongen å stenge sølvverket med 3 måneders varsel. 

Det var en katastrofe for bysamfunnet og det tok flere år før forholdene 

bedret seg. Enkelte bl. a. Esmark fortsatte i privat regi.. Ved bergseminaret 

ble undervisningen innstilt da antallet studenter sank til 0. I 1810 brant en 

stor del av Kongsberg, og bergseminarbygningen måtte brukes til andre 

formål enn undervisning. 
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Uten sølvverk og et samfunn i ruiner er det forstålig at Kongsberg ikke ble 

universitetsby selv om det opprinnelig hadde blitt bestemt. I 1811 da 

opprettelsen av universitetet ble kjent, var det stor folkefest i Kongsberg 

hvor bl.a. 934 fattige ble bespist med både øl og vin til maten. Så skuffelsen 

der var stor da kongen 12.02.1812 bestemte at universitetet skulle til 

Christiania. Men København maste på bergseminaret helt til våren 1813 for 

å få undervisningen i gang igjen så signalene fra København var tvetydige. 

Undervisningen ved universitetet startet samme høst, og kollegiet skrev da 

til bergseminaret for å få oversendt mineralsamlingen. Det skjedde tidlig i 

1815, så først da erkjente Kongsberg at bergseminarets tid var ute. Man aner 

en strid mellom akademikeren Esmark som ville til universitet og hans eldre 

kollega, matematikk- og tegnelærer, professor Ole Olavsen (1753-1838) 
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som ble igjen i Kongsberg. For universitetet hadde ikke plass til mineral- og 

instrumentsamlingen så den ble lagret i Drammen! 

Bare 20 kandidater tok eksamen i løpet av de 57 årene seminaret var i drift. 

På like lang tid på universitetet (1821-78) ble det uteksaminert 59 

bergkandidater. Det var heller ikke noe høyt tall. Det er gitt mange 

forklaringer på dette: for små ressurser i forhold til ambisjonene i 

lærerplanen, for dårlige basiskunnskaper hos elevene fra før, økonomisk 

støtte bare til noen få, for vanskelig og for langt studium og belønningen 

etter fullført studium sto ikke forhold til innsatsen. Bergseminaret lå ved 

sølvverket så der kunne studentene lett kombinere teori med praksis. 

Dessuten var det flere som fulgte undervisningen uten å ta eksamen.  

Det heter seg at bergstudiet i 1910 ble overført til Trondheim som en del av 

NTH. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Den tekniske del av 

studiet (maskinlære, bygningslære, mekanisk og kjemisk teknologi, 

elektroteknikk og landmåling) ble overført, og skulle bygges opp fra 

grunnen av der. Men de basale fagene ble igjen (matematikk, fysikk, kjemi 

og geologi). Professoren i metallurgi, J. H. L. Vogt, hadde blitt utnevnt i 

1886 med det forbehold at han måtte være villig til å flytte til en teknisk 

høyskole når denne ble opprettet. Han flyttet i 1912 til Trondheim med det 

metallurgiske laboratoriums utstyr og samlinger. Så det var det eneste faget 

som reelt ble flyttet. Bergseminarets bibliotek ble igjen i 

universitetsbiblioteket og mineralsamling i Mineralkabinettet. Retten til å 

utdanne bergkandidater ble overført, men lite ressurser. Og realfagslærerene 

kom til nytte ved universitetet for undervisning av lektorer til skolen - et 

studium som ble etablert i 1851. Behovet for bergkandidater svingte med 

økonomien i bergindustrien mens behovet for lektorer var relativt konstant.. 

Bergindustrien hadde et stort behov rundt den tiden NTH ble etablert, men 

sank snart igjen. 

Produksjonen ved sølvverket ble tatt opp igjen i 1816. Da var det blitt 

teknisk mulig å ta ut malm fra større dyp. Med bare en tiendedel av 

mannskapet fra 1700-tallet, ble rekorden fra 1768 slått i 1833 da det ble tatt 

ut over 9 tonn sølv. Toppen ble nådd i 1916 med 13 tonn sølv. Men i 1958 

ble sølvverket nedlagt igjen. 



Epilog 

Som nevnt ble boksamlingen og mineralsamlingen overført til 

universitetet. Opplysninger om alle de bøkene som universitetet 

og Nasjonalbiblioteket har i dag, ligger tilgjengelig på nettet i 

Bibsys. Noen av bøkene som har kommet fra Kongsberg er 

stemplet med stemplet i margen så de lar seg identifisere. Det 

finnes også bokfortegnelser over de ca 900 bøkene som var ved 

bergseminaret. Kjemibøkene fra Kongsberg er pt lagret på 

Kjemisk institutt og kan ses på biblioteket der. 

Opplysninger om mineralene oppbevart på universitetet i dag er under 

digitalisering ved det Naturhistoriske museum på Tøyen. Når det arbeidet er 

gjennomført og opplysningene tilgjengelig på Internett, skal det være mulig 

å finne hvilke mineraler som kom fra Kongsberg og som fortsatt oppbevares 

på universitetet.  
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Norges første universitetet ble etablert av Frederik 6 i 1811 i en tid hvor 

dobbeltmonarkiet Danmark-Norge sto i fare for å bli splittet. Kongen ville 

blidgjøre nordmennene ved å oppfylle et gammelt ønske. Men det var for 

sent, tre år senere mistet han Norge til Sverige.  

Røttene til det norske universitetet finnes i Københavns universitet og i det 

danske samfunn. Der kom de fleste professorene fra, og derfra kom måten å 

organisere universitetet (med noen forbedringer). Det var ikke dansker som 

kom, men hjemvendte nordmenn som hadde vært professorer eller innehatt 

andre stillinger i Danmark. Jeg skal konsentrere meg i denne artikkelen om 
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universitetets første professor i kjemi og fysikk, Jac Keyser. Han var født i 

Norge i 1780 av norske foreldre, men hadde vært i København fra han tok 

sin første universitetseksamen der i 1798.99

Fra Napoleons fall til februarrevolusjonen 

På Wienkongressen 1814-5 ble det nye Europakartet tegnet. De seirende 

skulle få sitt samtidig som de toneangivende ønsket seg tilbake til tiden før 

Napoleon, så de konservative kreftene fikk overtaket. Dette varte frem til 

1848 hvor ønsker om større folkestyre igjen ble fremmet, og 

nasjonalfølelsen våknet. Jac levde i denne tiden fra 1815-48 som på tysk har 

fått navnet Vormärz dvs før mars da det vi kaller februarrevolusjonen kom 

til de tyske stater. Danmark hadde vært på Napoleons side, og det hadde ført 

til at de tapte Norge til Sverige. I tiden etter 1848 tapte de også Slesvig og 

Holsten til Tyskland. Så Danmark ble på kort tid redusert fra en stormakt til 

det lille (men deilige) landet det er i dag. 

I kjemien var også tiden fra den kjemiske revolusjonen på slutten av 

syttenhundretallet frem til 1850 en rolig periode preget av fremstilling og 

karakterisering av et voksende antall grunnstoffer og forbindelser. Jøns 

Jacob Berzelius (1779-1848) var epokens dominerende kjemiker (bildet). 

Etter 1850 kom en ny, stille revolusjon med teorier som klarla organiske 

stoffers struktur.100

 Norges universitet 

Nordmennene ga universitetet navnet Det kongelige Frederiks universitet 

(Universitas Regia Fredericiana) som en takk til danskekongen Frederik 6, 

men også som en provokasjon mot svenskekongen Karl 3 Johan som kalte 

det Norges universitet. Det var det eneste universitetet i Norge til 1948 da 

Universitetet i Bergen ble opprettet. I påvente av det hadde universitet 

                                                 

99 Tidligere omtaler av Keysers liv og innsats er gitt av Holst 1848 og Bjerknes 1936. Disse 
og andre referanser er gitt tilslutt i artikkelen. 
100 Rocke, Alan J.: The Quiet Revolution. Herman Kolbe and the Science of Organic 
Chemistry. Berkeley 1993 
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allerede i 1939 skiftet navn til Universitetet i Oslo (Universitas 

Osloensis).101

I 1813 var de første seks professorene på plass i Christiania, og samme år 

ble eksamen artium avlagt for første gang ved universitetet. Det var et godt 

tidspunkt for å starte et universitet i Norge. Nasjonale institusjoner skulle 

bygges nå da båndene til Danmark var brutt, og en ny generasjon 

embetsmenn skulle utdannes til erstatning for dem som var utdannet i 

Danmark.  

Enkelt kan det ikke ha vært å etablere et nytt universitet selv om man 

overførte mange av tradisjonene fra Københavns universitet (Universitatis 

Hauniensis).102 Christiania hadde bare ca 10 000 innbyggere; København 

hadde 10 ganger så mange mens antall mennesker i de to land var omtrent 

likt: ca 900 000. 

I juli 1844 møttes de skandinaviske naturforskere i 

Christiania. Professor Cristopher Hansteen (1784-

1873), den sentrale norske vitenskapsmann i 

perioden, var ordfører og sa ved åpningen: Ved 

Mødet i Stockholm i 1842 valgte vore Danske og 

Svenske Brødre Christiania til Samlingssted for 

dette 4de Møde af de Skandinaviske Naturforskere. 

Dette valg kunde ikke annet end være os smigrende 

og glædeligt. Norge blev derved anerkjendt som en selvstendig 

videnskabelig Eenhed, der fortjente at optræde som saadan ved Siden af de 

to andre skandinaviske Riger. Han påpekte at København og Stockholm har 

hatt universiteter fra slutten av 1400-tallet mens Norge først fikk sitt tredve 

år tidligere. Vore Samlinger og Apparater ere derfor endnu ufuldstændige. 

Selv de ydre Beqvemmeligheder og passende Localer mangle vi for 

                                                 

101 Nå når det som i en periode ble kalt forberedende prøver, har fått tilbake sitt gamle navn 
Examen philosophicum, burde universitetet også ta tilbake sitt gamle navn: Det Kongelige 
Frederiks Universitet. 
102 Grunnstoffet hafnium er oppkalt etter København slik holmium er oppkalt etter 
Stockholm. 
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størstedelen endnu.103 Først i 1850 var universitetsbygningene i sentrum 

klare til bruk. Så Keyser var professor i denne tiden fra 1814 til 1850 preget 

av kompromisser, nødløsninger, dårlig økonomi og at både Norge og 

universitetet skulle finne sin form. 

Av de 66 nordmenn på møtet i 1844 var nesten halvparten leger. Tilstede på 

møtet var også forstmannen P. Chr. Asbjørnsen (1812-85) som noen år 

tidligere hadde startet utgivelsen av norske folkeeventyr sammen med 

Jørgen Moe. Møtet var organisert i syv seksjoner der i blant en for fysikk, 

kjemi og matematikk. Ordfører for den var Keyser. Han holdt også et 

foredrag på møtet hvor han tilbakeviste hva to sentrale nordmenn hadde 

offentliggjort 25 år tidligere. Gjorde han skandale? Vi kommer tilbake til 

det. 

Jens Jacob (Jac) Keyser (1780-1847) 

Jens Jacob Krum ble utnevnt som professor i fysikk og kjemi 3. juni 1814 

av Christian Frederik som var konge i Norge fra 17. mai til 10. oktober 

1814. Jac skiftet noen måneder senere etternavnet fra Krum til Keyser.104

Sommeren 1814 var en spent tid. I juli angrep Karl Johans tropper Norge og 

rykket inn i Østfold. Under beskytning 14. august i Moss, ga Christian 

Frederik opp, og Norge ble avgitt av Danmark til Sverige. Allikevel hadde 

den pressete, ferske kongen tid til å utnevne nye professorer. Det var ledd i 

hans arbeid for å bygge opp nasjonale institusjoner i Norge, slik at Norge 

kunne få en mer selvstendig stilling i forhold til Sverige enn Norge hadde 

hatt i forhold til Danmark. 

                                                 

103 Forhandliger ved de skandinaviske Naturforskeres fjerde Møde, i Chistiania den 11-18 
Juli 1844 side 145-7 
104 Om familien Krum se Krum-Hersing 1914. I et forsøk på å finne et bilde av Jac har jeg 
også forsøkt å følge familien til hans tre døtre. Opplysninger om hans kones familie har jeg 
funnet på Internett. 

70 



Familie 

Foreldre og foresatte 

Jens Jacob, kalt Jac, ble født 1.10.1780 på Tangen, Strømsø, som den gang 

var eget ladested da Strømsø ble slått sammen med Bragernes til Drammen 

by først i 1811, og de to forbundet med en bro over Drammenselven. Jac 

vokste opp på gården Nøsted i Skoger som faren arvet i 1783105. 

Langs elven ble det fløtet tømmer, og ved Tangen ble trelast losset på båter 

for eksport. På 1700-tallet var havnen ved Drammenselvens munning den 

mest trafikkerte langs Oslofjorden. Trafikken stilnet i de vanskelige årene 

som fulgte etter århundreskiftet. 

Hans foreldre var kjøpmann Jens Jakob Krum (1751-1804) og Jakobæa 

Krum (1750-95). De hadde en felles bestemor, Marthe Hein (1690-1774). 

Hun var først gift med Jens Jensen Krum (1687-1721) – Jacobæas farfar. 

Marthe ble deretter gift med skipper Johan Michael Keyser (1687-1753) 

født i Frankfurt – Jens Jakobs morfar. Både Jacobæa og Jens Jakob vokste 

opp hos onkelen Jens Jensen Krum (1712-83) da de mistet foreldrene tidlig. 

Onkel Jens hadde to koner og fikk 6 barn, men alle barna døde før de var 5 

år. 

Jac var eldste sønn. Han hadde to brødre. Christen (1782-1830) som ble 

tollkasserer i Rønne på Bornholm og Johan Nicolai (1784-1820) som ble 

skipper og arvet gården Nøsted i Skoger etter at faren døde i 1804. Han eide 

den i 1816 og omkom sannsynligvis på sjøen noen år etter. 

Moren Jacobæa døde da Jac var 15 år, og han flyttet da til sin onkel Johan 

Michael Keyser (1749-1810) som var slottsprest på Akershus og sogneprest 

i Aker (og fra 1805 biskop i Christiansand).  

Hvorfor bytte etternavn? 

Jacs farfar het Christen Nilsen (?-1758) og faren Jens Jacob Krum (1751-

1804). Farens etternavn kunne ha vært Christensen, men han ble døpt Krum 

                                                 

105 I dag lever navnet videre i Nøsted bruk og som et busstoppested på Tangen i Drammen. 
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på tross av at alle hans søsken hadde fått etternavnet Keyser etter moren, 

Anne Rosine Keyser (1726-53). Jens Jensen Krum (1712-83) var som nevnt 

farens halvonkel og barnløs da faren ble født i 1751. Han var kjøpmann og 

velhavende så hadde nok behov for en arving. Og etter at farens foreldre var 

døde, vokste faren opp hos Jens Jensen Krum som innsatte ham som sin 

universalarving. 

Jens Krum drev en av de største vin- og trelastforetninger på Tangen så det 

var bra å hete Krum på den tiden. Han var medlem av Brødremenigheten 

som mange andre av borgerne på Strømsø og Bragernes.106 Han ga store 

bidrag til de fattige og han testamenterte også betydelige beløp til enkelte av 

sine slektninger. Og bare tre år etter at Jac var født overtok faren 

foretningen ved onkelens død. 

Men hvorfor tok Jac i 1814 navnet Keyser som hans farmor 

var født? Faren var død ti år før. Alle farens søsken kalte 

seg Keyser.107 Det kan også ha vært i takknemmelighet for 

onkelen Johan Michael Keyser som han var hos fra han var 

14 til 19.108 Onkelen har fått et godt skussmål: han hadde 

en sjelden evne til å vinne folks aktelse, tillit og kjærlighet. Deres barn var 

minst 20 år yngre enn Jac. Senere ble flere av dem hans kolleger på 

universitetet: teologiprofessoren Christian Nicolai Keyser (1798-1846), 

historikerprofessoren Jacob Rudolf Keyser (1801-87)109 og 

universitetsbibliotekaren Frederik Wilhelm Keyser (1803-64). Så skiftet av 

navn var nok et uttrykk for et ønske om å markere tilhørighet til en større og 

mer betydningsfull familie.110

                                                 

106 Også kalt herrnhuterne (Moravian Brethren), kristen organisasjon som driver 
misjonsvirksomhet; "filial" etablert i i Drammen 1746. 
107 John, Johann Friedrich: Chemisches Laboratorium. Berlin 1808. Navnetrekket er tatt fra 
tittelsiden. 
108 Takknemligheten strakk seg også sikkert til hans kone Kristine Margaretha Vangenstein 
(1768-1920). Kristinelund i Oslo er oppkalt etter henne av sønnen Fredrik Wilhelm 
(universitetsbibliotekaren). 
109 Han grunnla Oldsakssamlingen. Keyserløkka og  Keysers gate i Oslo er oppkalt etter 
ham. 
110 Navnetrekket er tatt fra tittelsiden til Johann Friedrich John: Chemisches Laboratorium. 
Berlin 1808. 
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Og i København møtte han farens ugifte bror Nicolay Keyser (1750-1834). 

Mer om ham senere. 

Egen familie 

Jac giftet seg først 44 år gammel med 22-årige Maria Frances 

Frederici i Edinburgh. Hun har en eksotisk bakgrunn. Hun var født 

på Barbados i 1802. Faren het Juriaan Francois de Frederici og var 

general og guvernør i Surinam fra 1790 til 1802. Han var også 

plantasjeeier i Georgetown i Guyana. På den tiden slåss 

engelskmenn, franskmenn og hollendere om den nordøstre delen 

av Sydamerika. Morens navn har også en egen klang. Hun het 

Mary Anne Stuart. Bryllupet mellom Maria og Jacob fant sted i 

Edinburgh i 19. august 1824. 
 

De fikk tre barn, alle døtre: Maria Jacobine (1826-1917), Jane Alexandra 

(1827-1903) og Gunhilda (1829-1905). Konen Maria døde allerede i 1829, 

så Jac satt igjen som alene småbarns far som femtiåring. Han døde 

18.01.1847 like etter at den eldste datteren hadde fylt 21 år. 

Ingen bilder av Jac er funnet 

Ingen bilder av Jac er kjent. På naturforskermøtet i 1844 viste Johan Gørbitz 

(1782-1853) nogle paa Sölvpapir erholdte Daguerotypbilleder. Man skulle 

også tro at fysikkprofessoren var interessert i denne nye måte å lage 

portretter på. Bergenseren Gørbitz bodde i Christiania fra 1836, etter å ha 

levd mange år i Paris. Han var den mest søkte portrettmaler i 1840-årene og 

malte mange av tidens betydelige kvinner og menn bl. a. kollega 

Skjelderup. Malte eller fotograferte han Keyser, og hvor er eventuelt et 

portrett av ham i dag? Alle de første professorene ved universitetet finnes 

det bilder av, men ikke av Jac. Maria ble gift Berle og Gunhilda (Hilda) 

Balchen. Finnes det portretter av Jac i de familiene? 111

                                                 

111 Bjerknes, Vilhelm: Keyser, Jens Jacob 1780-1847. Norsk biografisk leksikon Bind VII, 
257-9 (1936). Keyser er ikke med i den nye utgaven. 
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Utdanning 

Jac tok eksamen artium ved Københavns universitet i 1798,112 etter å ha 

forberedt seg ved katedralskolen i Christiania, og han tok Examen 

philologikum og philosophicum året etter. Frederik Holst113 skriver i 

nekrologen fra 1848 om hans utdannelse og arbeidserfaring i København: 

Han blev i 1801 Alumnus af det pædagogiske Seminarium i København; - 

og efterat han ved fleraarig Forberedelse havde søgt at utdanne sig for 

Skolelærerfaget, der, foruden den ældre og nyere Philologie, studert 

Mathematik og Physik, og ved samme underkastet sig Examen, erholdt han 

under 24 October 1806 kongelig Ansættelse som Adjunkt ved Kjøbenhavns 

Kathedralskole, hvor han overtog Undervisningen i Arithmetik, Mathematik 

og Physik. I 1809 blev han Amanuensis ved Universitetsbibliotheket 

sammesteds, udholdt i 1810 den 10 October latinsk juridisk Examens 

theoretiske Prøve, og den 1 November den praktiske Prøve, begge med 

Hovedcharakteer Laudabilis. Den 19 Juni 1812 ble ham tillagt Prædicat af 

Overlærer ved Kjøbenhavns Kathedralskole. Da professor, nu 

Conferentsraad, H. C. Ørsted i Efteraaret 1811 tiltraadte en videnskabelig 

Reise til Udlandet, blev Keyser, paa hans Anbefaling, constitueret til, i hans 

henved toaarig Fraværelse, at udføre de af  ham som Lærer i Physik og 

Chemie ved Kjøbenhavns Universitet paaliggende Forretninger.114

Dette er skrevet like etter Keysers død og bygger på hans autobiografi og 

etterladte papirer.115 Så de faktiske opplysningene er sikkert riktige. Men 

hvordan tolker vi dem i dag? 

Københavns universitet på Keysers tid var ikke i så godt slag som vi 

kanskje tror. Riktignok hadde universitetet fått en ny fundas (dvs vedtekter) 

i 1788 som brøt med teologiens dominerende stilling og professorenes 

                                                 

112 Han kunne ha tatt artium i Christiania da det var mulig i noen få år. At han tok artium i 
København, må bety at økonomien var god. 
113 Fredrik Holst (1791-1871) var universitetets første professor i farmakologi, toksikologi 
og hygiene. Han tok den første doktorgrad ved universitetet i 1817. Han var også med å 
lage den første norske farmakopé publisert i 1854. 
114 Holst, Frederik: Nekrolog. Norsk Magazin for Lægevidenskaben (1848) 574-583 
115 Det finnes papirer etter Keyser både i Håndskriftsamlingen i Nasjonalbiblioteket og i 
Riksarkivet. Men autobiografien er ikke der. 
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privilegier, men det tok lang tid før de nye tanker ble omsatt i praksis. 

Naturfagene tilhørte det medisinske fakultet og ble sett på som 

hjelpevitenskaper. Morten Brünnich fikk etablert et kjemilaboratorium i 

1778, men det ble lite brukt, og både Brünnich og hans vikar Mangor forlot 

København, som beskrevet jeg har beskrevet tidligere.116 I 1795 ansatte 

universitet to lektorer (uten lønn) apotekerne Johan Manthey (1769-1842) 

og Gottfried Becker (1795-1845). Becker underviste fra 1799 til 1806 etter 

en dansk oversettelse av en fransk bok.117 I fysikk underviste nordmannen 

Aasheim til han døde i 1800.118 I 1805 ble Ørsted utnevnt til professor i 

både fysikk og kjemi, men da var Jac ferdig med sine studier. 

Det pedagogiske seminar i København ble opprettet i 1800 og var stort 

tenkt. Her skulle fag og pedagogikk forenes og bedre skolelærere utdannes. 

Alle studentene fikk stipendier. Det skulle være maksimalt 25 stipendiater 

(alumni) hvorav 5 i matematikk, fysikk og naturhistorie. Dette var en egen 

avdeling med to lærere: Gregers Wad (1775-1832) og Hans Christian 

Linderup (1763-1809). Wad hadde blitt utnevnt til ekstraordinær professor i 

naturhistorie etter Mangor, og Linderup underviste i matematikk ved 

Katedralskolen.119 To lærere på 5 elever lyder raust. De fulgte også 

forelesninger i pedagogikk og fagmetodikk. Men seminaret døde ut etter 10 

år da det ikke var obligatorisk for å bli lærer å ha gått der, og også den gang 

gjorde nok ikke studentene mer enn de var nødt til.120

Jac må ha vært med nesten fra starten. Ved folketellingen i 1801 bodde han 

i Valkendorfs Collegium i Studiestrædet sammen med andre alumnii. Der 

bodde han sannsynligvis til han ble ansatt som lærer ved Frue skole. 

                                                 

116 Pedersen, Bjørn Det Kongelige Norske Bergseminar i Kongsberg. Kjemi 04/2003 19-25. 
117 Fourcroy oversatt av E. L. Schiedt: Chemisk Philosophie eller den nyere Chemies 
Grundsandheder fremsatte i en ny Orden. Kiøbenhavn 1797. 
118 Arnt (Aksel?) Nikolai Aasheim (1749-1800) var professor i fysikk fra 1796. 
119 Har hatt forskjellige navn: Københavns lærde Skole, Vor Frue skole. Eksisterer fortsatt, 
men heter nå Metropolitanskolen 
120 Hahn Kristensen, Curt: ”Seminarium Pædagogicum”. Det pædagogiske seminarium ved 
Københavns universitet 1800-11. Kirkehistoriske studier. 2. række Nr. 15 København 1962 
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Faglærer i København 

Jac, som tilhørte Pedagogisk seminar i de første entusiastiske årene, må ha 

fått en grundig utdannelse som naturfaglærer da studiet var ment å ta 4 år, 

og praksis fikk han da han ble ansatt ved Katedralskolen i 1806 først som 

adjunkt og senere overlærer (dvs faglærer) i matematikk og fysikk.121 Han 

oversatte en lærebok i matematikk av Vieth fra tysk til dansk, og han 

besørget en ny utgave av kollega Linderups matematikkbøker i 1813 etter at 

Linderup var død i 1809. Han fikk ros fra en elev i 1806 for Talenter, 

Kundskaber og Læregaver. 

Katedralskolebygningen ble ødelagt ved englendernes beskytning av 

København 7. september 1807. En ny bygning sto ferdig først i 1816. Det 

kan kanskje forklare hvorfor Jac ble amanuensis ved uiversitetsbiblioteket i 

1809 og studerte jus. Først i 1812 ble han overlærer ved Katedralskolen.122

Som nevnt i sitatet fra nekrologen ovenfor, vikarierte Jac for Ørsted fra 

1811 til 1813. I høstsemesteret 1813 foreleste Jac først over fysikkens 

matematiske del og Ørsted, etter hjemkomsten, over fysikkens kjemiske del. 

Daværende medisinerstudent Schwach var begeistret for Ørsted, mens det 

Jac foreleste mente han kunne fra Katedralskolen i Christiania.123 Så vi ser 

at Jac underviser i matematikk og fysikk og hans opplæring i kjemi må ha 

vært liten (men fysikk og kjemi overlappet – den gang som nå). 

Kontakter i København 

Hans farbror, Nicolay Keyser, bodde i Lavendelstræde i København fra 

engang på 1790-tallet til sin død i 1834. Onkelen var sekretær i 

Fiskeriavdelingen i Kommercekollegiet. Han ble senere justitsraad hvilket 

betydde at han hadde visse privilegier og var i rangfølge 4 eller 5. Tiden fra 

slutten av 1700-tallet til 1807 er kalt den florisante handelsperiode. 

                                                 

121 Han ble utnevnt av kongen. Dette var i eneveldets tid og å være lærer ved en skole som 
katedralskolen var et embete. 
122 Lorenzen, Vilhelm: Metropolitanskolen 1537-1938. København (1939 
123 I Schwachs Erindringer af mit Liv forteller han på side 93 at Keyser kalte ham sin fetter 
da de var i slekt. Se ellers Stubhaug, Arild: Helt skal jeg ikke død. Conrad Nicolai 
Schwach, hans liv og erindringer. Aschehoug 2002 side 95. 
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Danmark-Norge utnyttet sin nøytralitet slik at København ble transittsted 

for varer og det danske flagg et bekvemmelighetsflagg. Det tjente mange i 

Københavns borgerskap store penger på. I dette spilte Kommersekollegiet 

en viktig rolle.  

En annen betydningsfull nordmann i København som kjente Jac var Niels 

Treschow (1751-1833) – rektor ved katedralskolen i Christiania da Jac gikk 

der fra 1795-8. Han hadde også vokst opp i Drammen hvor hans far og 

Keysers far og bestefar, var alle medlem av Brødremenigheten. Treschow 

var utdannet som teolog, men med brede interesser også i naturfag.124 I 

1803 ble han kalt til professor i filosofi i København. Da universitetet ble 

opprettet i Norge, ble han den første professor der, og kanskje medvirket 

han til at Keyser også ble professor? Treschow fungerte kort i professoratet 

i Christiania da han ble kirkestatsråd i 10 år og deretter prokansler ved 

universitetet. På slutten av livet blomstret han opp og skrev flere 

betydningsfulle filosofiske verk.  

Kolleger i København 

Hans Christian Ørsted (1777-1851) 

Han var bare tre år eldre enn Jac. Han ble etter hvert en betydningsfull 

person i Danmark. Han var utdannet farmasøyt med start i sin fars apotek. 

Han er særlig berømt som eksperimentator da han oppdaget påvirkning av 

elektrisk strøm på en magnetnål i 1820 og fremstilte aluminiummetall som 

den første i 1825. Ørsted var både naturfilosof og fysiker/kjemiker. Han var 

også en aktiv universitetspolitiker og fremmet mange forslag som han fikk 

gjennomført, blant annet opprettelsen av en teknisk høyskole (Den 

polytekniske Læreanstalt) i 1829. Hans matematikkunnskaper var svake, og 

han var motstander av atomteorien til Dalton. Han foreslo i 1815 en dansk 

nomenklatur hvor brint (H) og ilt (O) fortsatt brukes i dansk. 

 

                                                 

124 Treschow er en komplisert måte å skrive tresko på. I folketellingen i 1801 er det ingen 
Treschow, men to Treskoe - en av dem Cristopher Hansteens mor. 
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La oss se nærmere på hvordan Ørsted laget aluminium. Han startet 

med en blanding av "leerjord og kønrøg" i et porselensrør som ble 

varmet opp.125 Leerjord er aluminiumoksid og kjønrøk er sot dvs 

rent, finfordelt karbon. Over denne blandingen ledet han klorgass. 

Da fikk han aluminiumklorid som er flyktig og kondenserer som en 

krystallinsk forbindelse.126
 

Aluminiumkloridet, som er meget hygroskopisk, ble 

overført til en kolbe med kaliumamalgam. Der 

reagerte det, og han fikk aluminiumamalgam og 

kaliumklorid. Ved oppvarming av amalgamet 

destillerte kvikksølvet av, og han satt igjen med 

aluminiummetall i form av små kuler som i Farve og 

Glands noget nærmer sig Tinnet. 
 

Ørsted hadde mange jern i ilden så han fikk ikke fulgt opp sin oppdagelse 

av et nytt grunnstoff. Det er også et spørsmål om hvor viktig han synes det 

var å oppdage et nytt grunnstoff når han ikke trodde på Dalton. Han hadde 

slått mye høyere på stortrommen da han oppdaget elektromagnetismen 

noen år før. Han overlot derfor det videre arbeidet med aluminium til den 

senere så berømte Friedrich Wöhler (1800-82) som frekt nok publiserte det 

hele som sin egen oppdagelse . Det har vært hardt arbeid for danske 

kjemikere i generasjoner for å få fastslått Ørsteds prioritet.127 Mitt poeng 

her er å vise hvor avansert en kjemiker i København kunne arbeide i 1825 - 

en syntese i to trinn som måtte foregå uten lufttilgang. 

William Christopher Zeise (1789-1847) 

Han var ni år yngre enn Jac og elev av Ørsted. Han tok artium i 1807, ble 

kandidat i farmasi i 1815 og tok doktorgraden i 1817. Etter to års studier i 

Göttingen og Paris ble han assistent for Ørsted i to år før han ble professor i 

                                                 

125 Husk Kjemisk elskovsvise hvor det i en linje står Al2O3 og himmel. Det skal synges 
Lerjord og himmel. 
126 126 Figurene er ikke fra Ørsted, men fra senere lærebøker. 
127 Gleditsch, Ellen: Hans Christian Ørsteds kjemiske arbeider og forbindelsen med 
Wöhler. Fra fysikkens verden xx(1955)111-129 
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1822 og lærer ved den polytekniske læreanstalt fra 1829 til sin død i 1847 

knapt ett år etter Jac. Så de var samtidige selv om han var student da Jac 

vikarierte for Ørsted. Han var en aktiv forsker i kjemi med totalt 74 

publikasjoner. Han er særlig kjent for Zeises salt fra 1827: 

kalium[trikloretenplatinat(II)]monohydrat - verdens første metallorganiske 

forbindelse 

Laboratorieforholdene i København var elendige i begynnelsen av 1800-

tallet. Det eneste kjemilaboratorium var det Brünning hadde fått innredet i 

1777. Noe bedre ble det først i 1813 i det Thottske Palæ hvor Ørsted holdt 

sine forelesninger til 1819. Det var Zeise, med støtte av Ørsted, som først i 

1820-årene fikk bygget et skikkelig moderne øvelseslaboratorium for kjemi 

i København i den samme bygning som huset den fysiske samling. Dette 

arbeidet må ha inspirert Jac til å få en ny, moderne bygning for kjemi og 

fysikk i Christiania. Den største forskjell mellom Christiania og København 

var at i København kunne Zeise konsentrere seg om kjemien mens Jac 

skulle dekke både fysikk og kjemi. Og ikke nok med det. Omtrent samtidig 

ble også Johan Georg Forchhammer (1794-1865) knyttet til laboratoriet i 

København som lektor i kjemi - så dermed var de tre kjemilærere i 

København. 

Keyser i Christiania 

Kolleger 

Michael Skjelderup (1769-1852) 

Han var født i Hof i Vestfold og ble professor i anatomi, fysiologi og 

rettsmedisin. Han var utdannet ved Det kirurgiske Akademi og hadde vært 

professor i anatomi og fysiologi i København. Han livnærte seg i 

studietiden som privatlærer i kjemi, som han hadde lært seg ved å studere 

Tychsens Chemisk Haandbok i 3 bind (1784-utgaven). I København var 

det professorene i medisin som eksaminerte studentene i kjemi til Examen 

philosophicum. Det gjorde de også i Norge frem til 1837. Skjelderup 

underviste i nabogården til Jac. Den het den gang anatomigården og står  
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fortsatt ved Kristiania gamle torv (Rådhusgaten 19). 

Jens Rathke (1769-1855) 

Han var professor i naturhistorie og arbeidet særlig med zoologi. Han hadde 

vært professor i København noen år før han kom nordover. Da professoren i 

botanikk i Christiania døde tidlig, overtok Rathke også botanikken. Rathke 

oppfylte ikke de forventningene, man hadde stillet til ham; hans 

videnskabelige interesse blev snart sløvet under isoleringen i Norges lille 

hovedstad, og hans omfattende undervisningspligt har lagt beslag på hele 

hans arbeidskraft.128

Christopher Hansteen (1784-1873) 

Han var professor i anvendt matematikk og astronomi . Han er den mest 

kjente naturvitenskapsmann av dem som var ansatt ved universitetet i de 

første førti årene. Han målte styrken av jordens magnetiske felt i Norge og 

på en ekspedisjon til Sibir. Han fikk mange til å måle for seg, også Keyser 

som skriver i et brev til Rathke at apparatet han hadde fått med, var gått i 

stykker og ikke kunne repareres før han kommer hjem. 

Andre kolleger fra København var Georg Sverdrup (1770-1850), professor i 

gresk og latin, og Svend B. Hersleb (1784-1836), professor i teologi og 

hebraisk, - de hadde begge vært lærere ved Katedralskolen i København 

sammen med Keyser. 

Hans Henrik Maschmann (1775-1860) 

 

Han var ikke ansatt på universitetet, men det var nært samarbeid mellom 

apotekere og kjemikere. Da Jac kom tilbake til Christiania var det to apotek 

i byen: Elefantapoteket og Svaneapoteket og i 1844 kom Løveapoteket som 

det tredje. Svaneapoteket ble først bestyrt av Frantz Peckel og Mor Peckel 

til Peter Møller overtok i 1829. 

Hans Henrik Maschmann var født i Kristiania og arvet Elefantapoteket etter 

sin mor da faren døde allerede i 1785. Han gikk på skole i Hamburg, i lære i 

                                                 

128 Det Kongelige Fredriks universitet 1811-1911. Festskrift bind II side 541 
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Halden apotek og fulgte forelesninger i kjemi av Tychsen på Kongsberg i 

september 1795. Bestyrte Elefantapoteket fra 1797 til sin død med et 

opphold fra 1839-48 da sønnen var bestyrer. Han fikk i 1808 tittel av 

professor ved Københavns universitet av Frederik 6 saaledes at han ved alle 

forekommende Leiligheter skulde nyde Rang udi Sæde og Rang med 

professores ordinarii ved Kjøbenhavns Universitet. Fra 1809 til krigen var 

slutt i 1814, bestyrte han det nasjonale medisinaldepotet. Han vikarierte for 

Keyser 1817-20 da Jac var på reise i utlandet. Han underviste da i sitt 

private laboratorium hvor han hver onsdag forklarte medisinerstudentene 

farmasøytiske operasjoner. 

Da Berzelius besøkte Kristiania sommeren 1824 var Keyser i Edinburgh for 

å gifte seg. Maschmann var hans vert og fikk et blåserør i gave fra ham som 

vi fortsatt har på instituttet. Berzelius var spesialist i å bruke blåserøret og 

har skrevet en bok om det. Blåserøret var datidens viktigste hjelpemiddel til 

kvalitativ analyse av uorganiske stoffer og malmer. Blåserøret ble brukt til å 

blåse med munnen en stikkflamme mot en prøve. Fra hva man kunne 

observere, kunne en kyndig person på en enkel måte trekke en rekke 

konklusjoner om hva prøven besto av. 

Maschmann var den første som laget brennevin av poteter i Norge - noe han 

hadde lært etter en reise i Tyskland. Han var en av stifterne av Selskapet for 

Norges Vel. 

Det første laboratorium 

1814 og de nærmeste årene etter var kaotiske i Norge, og så primitive at vi 

vanskelig kan forestille oss det. Da Forelæsningene over Naturlæren i 

Slutningen af 1814 skulde tage deres Begyndelse, fandtes der hverken et 

passende Locale eller de fornødne Apparater. Undervisningen startet 

allerede i 1815 hvor Keyser meldte at han 3 dager i uken ville bestræbe sig 

for at forklare kemien. Lønnen var fastsatt til 350 tønner bygg pluss en 

husleiegodtgjørelse (1/4 av gasjen). Den eldste professor (Skjelderup) fikk 

600 tønner pluss fri bolig. De fikk neppe utbetalt lønnen i bygg, men at 

lønnen ble fastsatt i bygg skyltes at verdiene av kontanter svingte.  
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Han fikk universitetet til å leie et hus som lå mellom Øvre og Nedre 

Slottsgate. Det var brukt under krigen som medisinaldepot. Før det hadde 

gården huset et geneverbrenneri kombinert med grisehold da dranken er et 

utmerket for. I dette huset startet kjemiundervisningen ved universitetet - 

den første kombinerte fysikk- og kjemibygning ved universitetet. 

I festskriftet til universitetets 100-årsjubileet står det at bygningen var i to 

etasjer og oppført i mur. I gaardens nederste etage indrettedes et kemisk 

laboratorium med tilstøtende værelser til opbevaring av kemiske 

præparater og bolig for amanuensis, og i anden 

etage et auditorium og to værelser til 

instrumentsamlingen. I en paa eiendommen 

staaende bygning inde i gaardsummet var der 

bolig for oppvarteren ved anatomikammeret og 

ved det fysisk-kemiske laboratorium. 

I museet Christiania bymodell på Akershus 

festning er det et hus på det stedet hvor 

kjemibygningen sto (bilde). Bymodellen skal 

vise kvadraturen i Christiania ca 1835. Men 

huset i modellen må være av et hus som sto der enda tidligere da det er på 

bare en etasje og oppført i bindingsverk. 

 

Pavels skriver i sin dagbok 10.03.1817: Prof. Keysers Collegium 

for Physik og Chemie, der koster 100 Rbd. p. p., har nu taget sin 

Begyndelse. Det besøges blandt andet af 5 Damer, nemlig: 

Baronesse Wedel, Frue Sverdrup, Frue Hansteen, Frue Hjelm og 

-- den fjortenaarige Jocobine Aubert ! ! ! Hans Experimenter 

skulle just ikke alle løbe heldigen af. Pavels likte ikke at damer fulgte 

forelesningene: Der ligger dog langt mere Affectation og Lyst til at 

udmærke sig end sand Lærebegjærlighed i Saadant. Her var ingen 

likestilling selv om dette ikke var hvilke som helst damer: Fru Wedel var 

datter av Bernt Anker, Fru Hansteen var gift med Christopher H. og datter 

av professor C. A. Borch ved Sorø akademi. 
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I 1824 overdro Stortinget huset til universitetet. Da denne bygning 

imidlertid kun afgav et ubequemt, og for den stedse voksende 

Instrumentsamling høist indskrænket Locale, samt herhos var brøstfældig, 

blev den i Aaret 1827 nedreven, og en for største Delen ny grundmuret to 

Etages Bygning opført paa samme sted mod Gaarden noget udvidede Tomt, 

hvilken i 1829 blev fuldført. Arkitekt var Chr. H. Grosch, og bygningen ble 

kalt Det chemiske Laboratorium og physiske Kabinets Bygning. Det var den 

første universitetsbygning Grosch tegnet. Han tegnet noen år senere 

Observatoriet og enda senere universitetsbygningene i sentrum. 

Huset ble tatt i bruk i september 1828, og innredningen 

av laboratoriet fullført i 1829. Kjemilaboratoriet var i 

første etasje sammen med et auditorium for kjemi, 

kjemikalierom og bolig for en portner. I annen etasje 

var 3 værelser for instrumentsamlingen, et auditorium 

for fysikk og bolig for en amanuensis. På kvisten ble 

det gjort optiske forsøk. Bygningen ble revet i 1930-

årene (se bildet fra den tiden), men kjemikerne forlot 

den i 1852 da de flyttet inn i midtbygningen i de nye universitetsbygningene 

i Karl Johansgate. 

 

Reiser 

Keyser hadde ved ansettelsen fått løfte om en vitenskapelig reise til 

utlandet. På grunn av krigen og uroen etterpå, reiste han først ut i 1818 og 

kom tilbake i 1820. Han er observert i Roma i 1818 og i kongeriket Sardinia 

som den gang omfattet Sardinia, Savoia og Genova. 24.03.1819 ble han 

opptatt som korresponderende medlem av det kongelige akerdyrkings og 

økonomiske selskap i Cagliari (hovedstaden på Sardinia). Diplomet han fikk 

ligger blant hans etterlatte papirer på Nasjonalbiblioteket. På diplomet står 

det: Carlo felice di Savoia duca del genevesi. Selskapet lever fortsatt og tok 

på nittitallet kontakt med Odd Nilsen ved Institutt for geologi, UiO for å få 
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vite mer om Keyser som hadde inspirerte til forskning om Sardinias 

geologi.129

Keyser reiste også ut senere og da særlig til Danmark og Storbritannia. Han 

reiste til Lom sommeren 1834 med to malmkyndige, etter oppfordring av 

Jens Esmark, professor i bergvitenskap, som var for syk til å reise, for å se 

om det var gull eller platina i elvene der. Esmark mente geologien i Lom 

liknet steder i Ural og Brasil hvor dette var funnet. De fant bare jern, krom 

og titan.  

Den første amanuensis i fysikk/kjemi var hans fetter Johan Keyser (1795-

1839) da han var student. Han ble senere den første utdannete lege fra 

universitetet. Han var gift med Birgitte Meyer (1806-89) datter av Norges 

rikeste mann, Jacob Meyer (1781-1856). Hun spilte en sentral rolle i 

familien - kanskje også for enkemannen Jacs barn senere? 

Læreren 

Keyser var utdannet lærer, og han hadde nok å gjøre. Ikke bare underviste 

han på universitetet, men også på krigsskolen. Våren 1824, for eksempel, 

foreleste han eksperimentalfysikk 11-12 hver dag uten lørdag. Dessuten 

Mandag, Onsdag og Fredag, i Aftentimerne fra 6 til 8, Elektricitetslæren, 

som Grundvold for Chemien, derefter de chemiske Elementer og deres 

Forbindelser. I høstsemesteret fortsatte han (nygift) sine forelesninger i 

kjemi hver lørdag fra 10-11 den analytiske Chemie, og anstiller fra 11-3 i 

Laboratoriet Forsøg, for at oplyse det Afhandlede. Fysikken og kjemien 

hørte til datidens Examen philosophicum (anneneksamen) og til 

bergeksamen. Han underviste også farmasøyter, og han var lærer ved 

krigsskolen i fysikk og kjemi fra 1817-43. Han var en av bare seks 

forelesere for medisinerstudenter i 1820-årene så de må ha lært relativt mye 

fysikk og kjemi. 

                                                 

129 Nilsen, Odd: Antonio Assorgia, Rafaele Callia, Odd Nilsen og Giuseppe Tilocca: Il 
ruolo della scuola danese-norvegese nello sciluppo delle ricerche geologico-minerarie 
nella Sardegna del primo ottocento. Proc. Congr. Int. Cent. dellÁssoc. Mineraria Sarda 
1896-1996. Sess. 1. Iglesias (Sardinia) 1996, 93-102 
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Som lærer kjøpte han inn apparatur til bruk i undervisningen. Universitetet 

hadde arvet bergseminarets instrumentssamling, men den var meget 

gammel, og i den senere Tid hverken forbedret eller forøget. Så Stortinget 

bevilget raust £ 1000 til å kjøpe instrumenter fra samlingen etter professor i 

astronomi i København, Thomas Bugge (1740-1815), som ble solgt på 

auksjon i 1815.130 Pengene strakk også til innkjøp av instrumenter fra Wien, 

London og Paris. Samlingen fikk også et større bidrag fra Bernt Ankers 

dødsbo. (Han hadde brukt dem til å underholde sine gjester.) 

I 1837 ble Keyser fritatt for kjemien ved universitetet i det han erklærte at 

med de fremskridt naturvitenskapene i den senere tid hadde gjort, var det 

ikke lenger mulig for en enkelt mann å dekke både fysikk og kjemi. Som jeg 

kommer tilbake til i artikkelen om Thaulow, var dette fritaket godt planlagt 

og ga en stilling for en egen lærer i kjemi: Julius Thaulow. 

Formidleren 

Forskeren 

Fra 1824 bevilget Stortinget en årlig sum til Laboratoriet og det physikalske 

Cabinet. Både ved naturforskermøtet i København i 1840 og i Christiania i 

1844 demonstrerte fysikeren Keyser instrumenter. I København Om 

Wheatstones stereoskop og Clarkes galvanisk-magnetiske maskine og i 

Christiania Aragos Photometer. Han foreviste nogle af Lieutenand Lehmann 

medbragte til Capitaine Hoffmanns galvanographiske Fremgangsmaade 

henhørende Plader, samt endeel Aftryk af samme. Videre: Han foreviiste 

nogle til det physiske cabinet fra Paris erholdte nye instrumenter. Han ga 

også en vurdering av store gasslamper til utendørs bruk - et gassverk i 

Christiania var under planlegging. Keyser bidrag på møtet er bare referert 

og ikke gjengitt i sin helhet. 

                                                 

130 I bind 10 i Københavns Universitets historie står det på side 310: Desverre forfaldt 
instrumentene igen på hans gamle dage så spørsmålet er hvor godt kjøp det var. 
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Dianatrær 

Det eneste som kan likne på en vitenskapelige publikasjon av 

Keyser jeg har funnet, er et foredrag på Christianiamøtet i 1844: 

Om Magnetismens Indflydelse paa Dianatræets Dannelse. 

"Dianatreet" var navnet på det "sølvtre" som vokser opp i en 

løsning av sølv i salpetersyre i kontakt med kvikksølvmetall. 

(Diana var månegudinnen for de gamle grekere. Alkymistene 

brukte en nymåne som tegn for sølv. "Dianatre" er derfor en 

omskrivning av "sølvtre".) 

Keyser var ikke tilstede på det første naturforskermøtet i 

Gøteborg og heller ikke på det tredje møtet som ble holdt i Stockholm. 

Møtet i 1844 ble arrangert i Christiania, og der kunne han vel vanskelig 

unnlate å møte selv om han da var en eldre mann på 64 år. Der holdt han et 

foredrag som er gjengitt i sin helhet i forhandlingene fra møtet. I foredraget 

hevder Keyser at en effekt som ble funnet av Maschmann i 1817, og noe 

senere verifisert av Hansteen, ikke lot seg gjenta.131 Både Hansteen og 

Maschmann var sannsynligvis tilstede ved foredraget, og Keyser begynner 

høflig: Herr Apotheker, Professor Maschmann, som velvilligen havde 

paataget sig i mit Sted at holde Forelæsninger over Chemien ved 

Universitetet i Aarene 1817-1820, medens jeg i denne Tid foretog en 

videnskabelig Reise i Udlandet, bemærkede, som bekjent, i Anledning av 

Dianetræets Dannelse, at naar dette skeer i et V formigt Rör, der er stillet 

saaledes at dets Flade staaer omtrentligen i Nord og Syd eller i den 

magnetiske Meridian, fremkommer Træet i den nordlige Deel af samme; i 

den sydlige derimod höjst ufuldkomment. 

 

Keyser fortsetter: Efter min Tilbagekomst fra min Udenlandsreise, gjorde 

jeg i 1821 ... endeel Forsög, men erholdt ikke noget tilfredsstillende 

Resultat, og da jeg i Slutningen af Aaret ble sat i en annen Virkekreds, som i 

                                                 

131 Maschmann, H. H.: Sandsynlige chemiske Virkninger af den magnetiske Kraft.: 1. 
Jordmagnetismens Virkning paa Sølvets Udskillelse af dets Opløsning. C. Hansteen: 2. 
Gjentagelse og Bekræftelse af disse Forsøg. Magazin for Naturvidenskaberne 1 (1823) 97-
109. Artikkelene er også publisert i Annalen der Physik und der physikalischen Chemie 
10(1822)234-242 
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2 Aar hindrede mig fra, at give mig videre af med dette Arbejde, blev det 

indtil videre henlagt.132 Han tok det så opp igjen i 1843. Han varierer 

forsøksbetingelsene, og har også med seg utstyr for å vise resultatene til 

tilhørerene. Konklusjonen er drepende: at det af Professor Maschmann 

antagne Causalitetsforhold mellom Jordmagnetismen og Dianetræets 

Udvikling ikke finder Sted, men at Phænomenet har sin Grund i andre og 

sandsynligvis flere Aarsager.133

Professor Johannes M. Hansteen holdt et kåseri om Dianatreet og 

elektromagnetismen på Hansteensymposiet 2002.134 Der fortalte han at 

Ørsted var orientert av Christopher Hansteen om Maschmanns 

eksperimenter allerede 30.04.1819. Ørsted var opptatt av en mulig 

sammenheng mellom bl. a. kjemi og magnetisme og så Maschmanns 

eksperiment i det lys. Året etter oppdaget han selv sammenheng mellom 

elektrisitet og magnetisme. Ørsted ønsket å gjenta Maschmanns forsøk med 

kraftigere apparater og i 1830 skriver han at denne observation kan 

muligens betragtes som en af Forløberne for Electromagnetismen. Men 

allerede i 1829 hadde Erdmann gjentatt forsøkene uten å finne noen 

effekt.135 Så Keyser sparket tydeligvis en død hest i 1844. Det skapte neppe 

feststemning mellom de norske deltagerne i møtet. Forteller det at Keyser 

sto noe utenfor det gode selskap? 

Administratoren 

At Keyser tydeligvis forsket lite og publiserte enda mindre var tilfelle for de 

fleste av professorene i pionerperioden fra 1811 til universitetsbygningene i 

sentrum sto ferdige i 1852. Men om han ikke forsket, hva gjorde han da ved 

siden av sin store undervisningsbyrde? Vel, han var en embetsmann i et 

samfunn i oppbygging med få av de institusjoner som vi har i dag. Han 
                                                 

132 Han var i København og forhandlet om overføring av den norske delen av enkekassen - 
pensjonen til etterlatte etter embetsmenn. 
133 Riksarkivet PA-0018. Mest brev til Keyser. Manuskript til hans foredrag på 
Naturforskermøtet i København juli 1840 
134 Hansteensymposiet 2002: Dansk-norsk vitenskap i unionens siste tid. UiO 25-6.10.02. 
135 Erdmann, O. L.: Versuche über den angeblichen Einflus des Magnetismus auf 
chemische Wirkungen und auf den Krystallisationsproces.  Schweigers Jahrbuch der 
Chemie und Physik 26(1829)24-58 
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gjorde en innsats for justervesenet, han deltok i delingen av enkekassen med 

danske myndigheter på Norges vegne i København, og han mottok også 

arkivsaker på Norges vegne fra Danmark. Her var det juristen Keyser som 

var i funksjon. Han deltok i arbeidet med en ny brannlov og en norsk 

farmakopø - det var arbeid for kjemikeren, fysikeren og juristen Keyser. 

Han fremmet sammen med tre andre universitetsprofessorer et 

forslag i 1833 om å opprette en teknisk skole slik Ørsted hadde 

fått til i København, men den tok tid å få realisert - tekniske 

yrkesskoler ble først etablert etter 1860 og NTH ble først 

etablert i 1911. Keyser var også medlem av en komité som 

vurderte opprettelse av et sentralt akerdyrkningsseminar, men 

en landbrukshøyskole ble først etablert i 1859 på Ås. 

Han foreslo gassbelysning i gatene allerede i 1826 - det ble det ikke noe av 

før i 1840-årene - han skaffet broleggere fra København slik at det også i 

Christiania ble lagt hugget brostein - en stor forbedring. Så han var en 

positiv bidragsyder i det fattige samfunn Norge var i den første halvdel av 

det nittende århundre hvor de første kull i embetsstaten Norge ble utdannet. 

Personen 

Men hvordan var Jac personlig? Holst skriver om ham i nekrologen: Han 

var udrusted med fortrinnelige Naturgaver, lys Forstand, let 

Opfatningsevne, skarp Dømmekraft, tro Hukommelse, let og klar 

Fremstillingsevne. I det selskabelige Liv var han munter og underholdene. 

Nekrologer kan være overdrevet positive. I et brev til Ørsted skriver 

Hansteen omtrent samtidig: Ved Keysers Død var hans oeconomiske Stilling 

i den elendigste Forfatning. Flere af os have tabt mere eller mindre 

betydeligt ved ham .... 

I nekrologen gir legen Holst også en beskrivelse av Keysers sykehistorie og 

obduksjon: ved Uheld under et Experiment var han bleven berøvet 

Lugtesandsen og ved en anden lignende Leilighed var han nær ved at miste 

synet paa det ene øie. I 1846 fikk han flere slag, og ble redusert. 16.01.1847 

fikk han det siste som ble hans død. Resultatet av hjerneslagene ble påvist 

ved obduksjonen: Hjerneskallen paafallende tynd .. 
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Det er ingen korrespondanse mellom Ørsted og Keyser som er bevart. I 

brevene mellom Ørsted og Hansteen nevnes han kort før 1825. I den tiden 

var Keyser ofte i København så det var kanskje ikke behov for så mange 

brev? Men at kontakten mellom dem var liten røpes i at Ørsted ofte skriver 

navnet hans feil: Kjeiser, Keiser, Kaiser.136

Keyser skriver i et brev til Jens Rathke 14.01.1818: Jeg har endnu i Aften 

bivaanet nogle højst interessante galvaniske Forsøk hos Prof. Ørsted med 

hans nye Batteri, det overgik langt min forventning. Så han må ha holdt 

kontakt med Ørsted i hvert fall de første årene. 

Det gikk mange historier om Keyser blandt studentene: Forelæsningene var 

greie, om end, som det antages, litet orginale. Men eksperimenterne 

mislykkedes meget ofte, og da "blev den koleriske Professor vred, og denne 

Vrede gik med mange Skjælsord ud over hans ulykkelige Laborantkarl, der 

aldrig kunde gjøre ham tilpas". Han fortalte også mange høist utroværdige 

historier, naar de blev altfor gale, stampet studenterne med føtterne, og 

Keyser blev rasende og gav auditoriet en skarp reprimande med en latinsk 

vending om pueri og guttestreker. Keyser var av de faa, som ogsaa holdt 

betalte privarforelæsninger. Det var en almindelig tro at man av hensyn til 

eksamen i fysik stod sig paa at gaa paa dem. 

Keyser bodde aldri i Øvre Slottsgate selv om 

det den gang var vanlig å bo i det huset man 

arbeidet. Jeg vet ikke hvor han bodde før han 

ble gift i 1824. Hans kone, er det opplyst, døde 

på Frogner. Byens "vestkant" var den gang i 

kvadraturen og særlig den søndre delen n

Bjørvika. 

ærmest 

                                                

Fra april 1830 til sin død bodde Keyser på sin 

landeiendom Sorgenfri. Den gang var det tre 

steder i byen og omegn som het Sorgenfri så 

hvor bodde han? I folketellingen for Aker i 1832 finner vi familien i Nedre 
 

136 Harding, M. C.: Correspondenc de H.C. Örsted: Brev datert 9. juni 1847. Aschehoug 
1920 
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Romsaas distrikt. På et kart fra 1845 er Sorgenfri tegnet inn (se figuren). 

Etter hans død var det auksjon over løkken Sorgenfri og da er størrelsen på 

eiendommen gitt: 70-80 mål jord og ca 10 mål frukthave. Det kan være 

frukthaven som er angitt ved rektangelen på kartet. At det var auksjon etter 

hans død, viser også at økonomien var dårlig så eiendommen gikk ikke 

direkte i arv til døtrene, men ble solgt på auksjon for å dekke gjeld. 

Ved folketellingen i 1833 var Jac 59, Marie 8, Jane 7 og Gunhilde 5 år. De 

har to tjenestepiker: Petrine og Karine og en dreng. Huset kan ha stått der 

fra begynnelsen av 1800-tallet. Det ble erstattet etter Jacs død av en 

herskapelig villa bygget av statsrådinne Karoline Sørensen (1799-?) i 1856. 

Hun bodde der med sine barn i 1865. Huset, Villa Sorgenfri, står fremdeles 

på eiendommen med adresse Trodheimsveien 132 rett bak Rosenhoffgata 4 

og rett øst for Rodeløkkens kolonihager. Det var inntil nylig en del av 

Sophies Minde, men åpnet fra høsten 2004 som en privatskole (Nyskolen). 

Den gang må Sorgenfri ha ligget langt på landet – enda lenger ute enn 

Tøyen med den botaniske haven. Også den gang var bostedet et uttrykk for 

økonomi så når han bodde utenfor byen, viser det igjen at økonomien ikke 

var god.  
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Jens Jacob (Jac) Keyser, Curriculum vitae 
1780 : Født 1 oktober på Tangen, Strømsø (nå Drammen) som Jens 

Jacob Krum – sønn av kjøpmann Jens Jacob Krum (1751-1804) 

og hans kusine Jacobæa Krum (1750-95). 

1794:  Elev ved Christianias lærde skole (katedralskolen). Bodde hos 

sin farbror slottsprest Johan Michael Keyser (1749-1810) og 

hustru Kristine Margrethe Vangensteen (1768-1820). 

1798: Examen artium ved Københavns universitet (laudabilis). 

1798: 16.11 immatrikulert Københavns universitet (KU). 

1799: 4.04 Examen philologicum og 13.04 Examen philosophicum 

(laudabilis) ved KU. 

1801:  Opptatt som en av fem stipendiater (alumnii) i den matematisk-

fysiske klasse ved Det pædagogiske seminarium i København. 

1806: 26.10 ansatt som adjunkt ved Københavns katedralskole (den 

gang kalt Frue skole nå Metropolitanskolen). Underviste i 

aritmetikk, matematikk og fysikk. 

1807: 2-7.09 København bombarderes av engelskmennene og 70 % av 

byen ødelegges bl.a. skolen. Ny skolebygning blir først ferdig i 

1816. 

1809: Amanuensis ved Universitetsbiblioteket. 

1810: 10.10 latinsk juridisk eksamens teoretiske prøve og 1.11 den 

praktiske prøve (laudabilis). 

1812: 19.06 overlærer (dvs faglærer) ved Københavns katedralskole. 

Entlediget fra 1.05 1813. 

1811-3: Vikar for Hans Christian Ørsted (1777-1851) i fysikk og kjemi. 

1812: Oppdrag fra det kongl. dansk-norske general-landøkonomi- og 

commerse-collegium om å lage sukker fra stivelse. 

1813: Fra 1.05 stipendiat (?) med forberedelser til å overta professorat. 

Skulle ha reist ut. 
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1814: 3.06 utnevnt til professor i fysikk og kjemi ved universitetet i 

Christiania av kong Christian Frederik. Kommer til Oslo om 

sommeren. 

1814: 4.11 Tillatt å skifte etternavn fra Krum til Keyser (navnet til 

farmoren og alle farens brødre). 

1817-43:  Lærer i fysikk og kjemi ved den norske militære høyskole. 

1817-43: Deltok i arbeid for justervesenet. 

1818-20: Stipendreise til Sverige, Danmark, Tyskland, Italia, Frankrike 

og Sardinia 

1819: 15.04 oppnevnt til korresponderende æresmedlem av det kgl. 

agerdyrknings- og økonomiske selskap i Calgari, Sardinia.  

1821-3: Deltok i arbeidet med overføring av norske arkivsaker fra 

Danmark.  

1824:  19.08 Gift med Maria Frances Fredrici (1802-29) i Edinburgh. 

De fikk tre barn: Maria Jacobine (1826-1917 gift Berle ), Jane 

Alexandra (1827-1903) og Gunhilde (1829-1905 gift Hilda 

Balchen)  

1824: I desember oppnevnt til utenlandsk medlem av det Wernerske 

naturhistoriske selskap i Edinburgh.  

1827: Deltok i komitearbeid for utarbeidelse av en brannlov.  

1830: 29.12 oppnevnt til medlem av det kgl. norske videnskabers 

selskap i Trondhjem.  

1831: 7.02 medlem av den physiographiske forening i Christiania. 

1832: 29.08 utnevnt til ridder av Wasaordenen.  

1833: Deltok i arbeidet for å få oppført en polyteknisk læreanstalt i 

Norge.  

1832: 6.02 utnevnt til ridder av Nordstjerneordenen.  

1834: Reiste til Lom for å lete etter platina og gull i elvene, men fant 

bare jern, krom og titan.  
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1838:  10.06 fritatt for å undervise i kjemi ved universitetet.  

1840: Deltok i det skandinaviske naturforskeres og legers møte i 

København og holder foredrag om dianatreet.  

1844: Deltok i det skandinaviske naturforskeres og legers møte i 

Christiania og holder foredrag om stereoskopet.  

1847: Død 18 januar på sin eiendom Sorgenfri 

i Aker hvor han hadde bodd fra april 

1830 med sine tre døtre. Sorgenfri lå 

mellom Rodeløkka og Rosenhoff – i 

dag Trondheimsveien 132. Se Oslo 

Byleksikon 4. utgave side 114 og 406.  
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Jac Keyser var den første professor i både kjemi og fysikk ved universitetet 
i Christiania. I 1837 sa han fra seg kjemien. Som vi skal se var avgangen 
planlagt og etterfølgeren, Julius Thaulow, var snart klar da Keyser begrenset 
seg til fysikken. Thaulow hadde fått en grundig forskeropplæring både 
hjemme og ute da han ble ansatt ved universitetet i 1839, men dessverre 
døde han allerede i 1850 - bare 38 år. 

Vi skal også se nærmere på to apotekere som tidlig i livet var amanuenser 

ved Chemisk laboratorium i Thaulows tid: hans eksentriske bror Harald og 

Hans Ditten. 

Julius Thaulow (1812-50) 

Slekt 

Slekten Thaulow kommer fra Taulov noen kilometer vest 

for Fredericia på Jylland i Danmark. Hans mor, Henriette 

Tugenreich Loft (1777-1852), var dansk, men faren og 

bestefaren var født i Norge. Faren, Johan Fredrik (Fritz) 

Thaulow (1768-1833), var amtsforvalter i Åbenrå som den 

gang lå i Slesvig og i dag ligger i Sønderjylland. 137  

                                                 

137 Slesvig (og Holsten) hørte før 1814 til Danmark. Grensen gikk mellom Danmark og 
Hannover som var kurfyrstendømme 1692-1814. I 1814 ble det et selvstendig 
kongedømme som også omfattet Slesvig og Holsten. Hannover var i personalunion med 
Storbritannia fra 1714 til 1837. Etter 1871 var Slesvig og Holsten en del av keiserriket 
Tyskland. Etter første verdenskrig ble Slesvig delt og den nordre del (Sønderjylland) ble 
igjen dansk.  

95 



Hans søster Alette Dorothea Thaulow (1780-1843) ble gift med Nicolai 

Wergeland. Henrik Wergeland (1808-45) og Camilla Collett (1813-95) er 

deres berømte barn. 

Fritz og Henriette fikk tre sønner som alle startet som læring i et apotek. 

Storebroren Heinrich Arnold (1808-94) i et apotek i Cappeln, Oldenburg. 

Han dro til Norge i 1830 og ble amanuensis i fysikk og kjemi ved 

universitetet i to år. Han studerte samtidig medisin og ble lege i 1833. Han 

åpnet privatpraksis i Sandefjord hvor han i 1837 grunnla Sandefjord bad. I 

1839 flyttet han til Modum som lege ved blåfargeverket og senere 

distriktslege. I 1857 grunnla han Modum bad. Han drev begge bad til sin 

død med stor suksess.  

Moritz Christian Julius Thaulow ble født 19.11.1812. Jeg kommer nærmere 

tilbake til ham og yngstebroren Harald Conrad Thaulow (1815-81) 

nedenfor. 

Morsmålet var tysk, og etterlatte brev viser at Julius skrev på tysk hele livet 

både til sin mor og til eldstebroren tollkasserer Johan Fredrik Andreas 

Thaulow (1804->75) som bodde i Sandefjord. Hans mor døde i Sandefjord i 

1857. Hun hadde flyttet til sønnene da mannen døde i 1833. 

Utdanning 

Julius tok latinskolen i Flensburg og var lærling i et apotek i Oldenburg i 

1830 og 31. I 1832 startet han naturvitenskapelige studier ved universitetet i 

Kiel hos Christoph Heinrich Pfaff (1773-1852) som var professor i medisin, 

fysikk og kjemi i Kiel fra 1797 til han døde. Pfaff samarbeidet med Volta og 

har publisert en rekke artikler i mange fagområder. Han skal ha vært en 

utmerket lærer. 

I 1835 var Julius i Tyskland og gjorde sig bekjendt med de 

naturvidenskabelige Samlinger ved de daværende Universiteter. 

Ved Det kjemiske laboratorium og fysiske kabinett ved universitetet var det 

bare én stilling som kunne fungere som en rekrutteringsstilling. Det var 

amanuensisstillingen. I 1832 overtok han stillingen etter sin bror Heinrich. 

Noen eksamener ut over examen philosophicum tok han ikke, men han 
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assisterte ved Keysers forelesninger og hjalp studentene i laboratoriet. 

Dessuten bodde han i huset. Så han lærte kjemi ved å undervise og å 

forberede forelesningseksperimenter. Det kan være en utmerket måte å lære 

på. Han må ha gjort jobben godt for universitetet valgte å satse på ham til å 

overta kjemien etter Keyser. 

I 1836 gjorde Julius en vitenskapelig reise i Norge og Sverige. Høsten 1836 

var han i Stockholm og i 1837 var han i Berlin.  

25 november 1836 skriver Berzelius (bildet) til sin venn Eilhard 

Mitscherlich (1794-1863): Detta bref överlemnas dig af norrmannen 

Thaulow, Candidatus Chemiæ och av universitetsstyrelsen i Christiania 

utsedd at emottaga den nya lärostol i chemien man der ämnar uppretta, 

sedan man åtskiljt chemie och physik och den förutvarande professoren 

KAYSER behållit før sig physiken. Universitetsstyrelsen, i hvars spets 

kronprinsen såsom cantzler är ställd och, som känner at jag som sedan 

flera år tilbaka uphört at emottaga elever, har anmodat mig hos dig 

utverka, at du ville såsom elev motttaga Thaulow i ändamål at bilda honom 

til en god lärare i chemien, derigenom at han får følja dina förelesningar, 

möjligen också bidraga at preparera för dem för at så mycket mer blifva 

hemmastadd med forsök för föreläsningen, samt slutningen at under din 

ledning på ditt laboratorium få anställa rechercher. Han har såsom 

préparatör betjent både PFAFF i Kiel och KAYSER i Christiania, men jag 

tviflar på at han någonsin företagit någon recherche på egen hand.138

Dette sitatet sier mye. At Berzelius staver Keysers navn feil, viser at 

kontakten mellom dem har vært liten. Allerede i 1836 er den 24-årige Julius 

utpekt av universitetet som den som skal overta kjemien etter Jac Keyser. Så 

når Keyser ber om å bli fritatt for kjemien i 1837 så er allerede etterfølgeren 

under utdanning. Den 57 år gamle Berzelius har sluttet å ta i mot elever og 

sender Julius videre til Mitscherlich - professor ved universitetet i Berlin det 

yppersta som finnes; ty så mycket jag vet af andra länders 

undervisningsanstalter, kan ingen sättas i jemförelse med din lärstol. 

Mitscherlich er berømt som oppdager av isomorfi dvs at krystaller med 
                                                 

138 Carrière, Justus: Berzelius und Liebig. Ihre Briefe von 1831-1845. (1893). 
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forskjellig kjemisk sammensetning kan ha samme form, og at isomorfe 

krystaller derfor består av liknende partikler . Og han og Berzelius 

samarbeider om utvikling av katalysebegrepet. 

Svarbrevet fra Mitscherlich er ikke kjent, Julius opplyser selv at han var i 

Berlin i 1837 støttet av et offentlig reisestipend. Hans første vitenskapelige 

arbeider er utført i laboratoriet til professor Heinrich Rose (1795-1864) - 

han er kjent som analytiker (se bildet). Julius samarbeidet også med broren - 

den kjente mineralog og krystallograf Gustaf Rose (1798-1873). Begge 

brødrene var professorer ved universitetet i Berlin. Så Mitscherlich har 

tydeligvis gitt oppdraget fra Berzelius videre til brødrene. De hadde alle tre 

vært hos Berzelius i Stockholm 1820-1, og Mitscherlich var blitt professor i 

Berlin etter anbefaling av Berzelius. De tre lærte ikke bare kjemi i 

Stockholm, men også svensk. Som det fremgår av sitatet ovenfor skrev 

Berzelius til Mitscherlich på svensk (mens hans brev til Berzelius er på 

tysk). 

I november 1837 må Berzelius ha skrevet til sin venn Justus von Liebig i 

Giessen for han svarer 26.11 at når Berzelius interesserer seg for Thaulow 

så må han selvfølgelig komme til ham i Giessen. Så Berzelius overvåker 

Julius´ utdanning. Nå har han lært uorganisk kjemi i Berlin, og nå må han 

videre for å lære organisk kjemi i Giessen. 

Julius deltok i et møte med tyske naturforskere i Prag i 1837. Og etter ett år 

i Berlin er han 13.12.1837 registrert som kjemistudent i Giessen. Allerede 

21.12 skriver Liebig til Berzelius at Thaulow ist sehr liebenswürdig, voller 

Eifer und Fleiss (dvs elskverdig, full av iver og flid). 

Justus von Liebig (1803-73) var vel etablert da Julius kom til ham. Liebig 

hadde startet i apotek som Julius og hadde studert hos Gay-Lussac (1778-

1850) i Paris i begynnelsen av 1820-årene. I 1826 hadde han åpnet et privat 

institutt for farmasøytisk kjemi i Giessen etter at han året før var blitt 

professor i kjemi - bare 22 år gammel. Etter hvert ble forskningen ved 

instituttet konsentrert om kjemien. I 1830 kom Berzelius på besøk i noen 

dager, og de etablert en nær kontakt som varte livet ut. I 1835 ble instituttet 

offisielt en del av universitetet (som i dag heter Justus-Liebig-Universität). 
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Liebig lot studentene arbeide selvstendig på prosjekter mens han 

konsentrerte seg om å skrive. Hans berømmelse steg og et stadig større 

antall studenter kom til Giessen for å studere kjemi hos Liebig i 1840-årene. 

En av dem var Adolf Strecker som vi kommer tilbake til i neste artikkel. 

Brevene mellom Berzelius og Liebig er interessante av flere grunner. Liebig 

er meget underdanig og spiller opp til den store mester- 24 år eldre. Men 

samtidig skriver han 18.05.1838 til sin samtidige, vennen Wöhler, at 

Berzelius sover, mens vi har arbeidet; tømmene glir ut av hendene hans, og 

han er som en tannløs løve som ikke kan skremme en mus med sine brøl. 

Julius var i Giessen vår og sommeren 1838. I brev av 14.08 takker Berzelius 

Liebig for alt han gjort for Thaulow og avslutter brevet med at han håper det 

blir en kjemiker av Thaulow obgleich er wohl eigentlich kein 

durchgreifender Kopf ist. Det siste er noe nedsettende som ikke er så lett å 

oversette, men som betyr noe i retning av at Thaulow i Berzelii mening vel 

egentlig ikke er en stor kraft. Noe overraskende når man husker hvordan 

han skrøt av Julius for å få Liebig til å ta i mot ham, og som vi skal se fikk 

han fire publikasjoner fra sitt opphold hos Liebig. 

Høsten 1838 var Julius i Paris hos bl. a. professor Théophile-Jules Pelouze 

(1807-67) ved College de France med anbefalingsbrev fra Berzelius. 

Forskning 

De første vitenskapelige arbeider til Julius er kvantitativ analyse av noen 

mineraler: en antimonmalm, periklin og bergholz i Berlin.139

Slike analyser var i Berzelii ånd. Det var Berzelius som grunnla den 

kjemiske mineralogi dvs at mineralene skulle karakteriseres ved deres 

kjemiske sammensetning og ikke på grunnlag av ytre kjennetegn som farge, 

tekstur og hardhet. Julius er eneforfatter på disse tre artiklene så han må 

raskt ha lært seg å recherche på egen hand. Ingen av brødrene Rose kan ha 

insistert på å være med på artiklene utført på stoffer de hadde skaffet, med 

                                                 

139 Bryhni, Inge: GeoLeksi: http://alun.uio.no/geomus/leksi/ Geologisk museum, Oslo 
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utstyr de hadde og utført i deres laboratorier. Det er ikke slik vi tenker oss 

tyske professorer av den gamle skole var! 

Antimonmalmen han analyserte var fra Nasafjell. Det ligger i Lappland på 

grensen mellom Norge og Sverige øst for Mo i Rana. Han fant at mineralet 

er et blyantimonsulfid og foreslo å kalle det opp etter franskmannen 

Boulanger. Forslaget ble tatt til følge og mineralet kalles i dag boulangeritt 

og har sammensetning Pb5Sb4S11. Julius fant Pb4Sb3S10 (beregnet med 

moderne atomvekter). Det er ikke dårlig i sin første vitenskapelig 

publikasjon å foreslå navnet på et nytt mineral og at navnet fenger! 

Periklin er en variant av mineralet albitt (NaAlSi3O8), kjennetegnet ved at 

det er langstrakt og fortvillinget etter den krystallografiske b-akse. 

Det er uklart hva dette "bergtreet" Julius analyserte er da "bergholz" ikke 

lenger er betegnelsen på noe mineral. Thaulow gjør en kvantitativ analyse 

som med moderne atomvekter passer best med formelen 

(MgO)4(FeO)3(SiO2)10·6H2O. Han finner i mikroskopet at prøven består av 

tynne fibere og inne blant fibrene noen små kuler. Det var sannsynligvis en 

noe endret asbest. 

Hos Liebig studerer Julius organisk kjemi, og han publiserer allerede 

samme år fire artikler om undersøkelse av organiske stoffer: sukkersyre, 

rhodizonsyre, cystein og sitronsyre. Også dette feltet dominerte (enda) 

Berzelius med sin lærebok - den første lærebok i organisk kjemi fra 1826. 

Liebig hadde i 1830 utviklet en bedre metode for grunnstoffanalyse av 

organiske stoffer så Julius kom til dekket bord. På denne tiden var det 

omtrent 2000 forbindelser som var isolert og karakterisert. Først i 1850-

årene var det forbindelser nok til å kunne oppklare strukturen av organiske 

stoffer. Men i 1830-årene kom man ikke lenger enn at en grunnstoffanalyse 

ga en empirisk formel - det vi i dag kaller en molekylformel. Og på det 

grunnlaget var det mange diskusjoner mellom datidens kjemikere om hva 

strukturformlene kunne være. Berzelius hadde sitt syn, men etter hvert kom 

andre som først Liebig og Wöhler og senere Gerhardt og Dumas til med 

andre oppfatninger. Og de vandt til slutt. 
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I artikkelen om sukkersyre, som er publisert i Annalen der Chemie, gir 

Liebig (en av redaktørene og grunnlegger av tidsskriftet) en kommentar 

hvor han roser Herrn Dr. Thaulow for å studere denne syren med sine 

spesielle egenskaper. Han takker ham også fordi han har gjennomført 

arbeidet omhyggelig, med omtanke og nøyaktig. At arbeidet må ha blitt 

betraktet som viktig viser at artikkelen også ble publisert i Poggendorffs 

annalen. Legg merke til at Liebig, hans veileder, titulerer ham Dr. Også i 

Poggendorffs Handwörterbuch fra 1863 gis han tittelen Dr. phil. Ble han 

tildelt en doktorgrad i Berlin eller Giessen? 

Sukkersyren ble fremstilt ved å oksidere sukker med fortynnet salpetersyre. 

Julius felte og renfremstilte et bly- og et kaliumsalt og kom frem til at 

molekylformelen for sukkersyre er C6H8O7. I dag vet vi at sukkersyrene er 

2,3,4,5-tetrahydroksyheksan-1,6-disyrer og molekylformelen er C6H10O8 - 

han manglet følgelig H2O. 

HO

HO O

O

OO

Thaulow fremstilte og analyserte bly- og kaliumsaltet av rhodizonsyren, 

men hadde lite stoff og konkluderte bare med at syren, forbausende nok, 

inneholdt like mange karbonatomer som oksygenatomer og at saltene ikke 

inneholdt H-atomer. Det tok nesten 100 år før den uvanlige 

strukturformelen vist i figuren ble bestemt (se bildet i margen).. 

15. april 1838 skriver Liebig til Berzelius at den unge kjemiker Thaulow er 

ferdig med sukkersyren og har analysert krokonsyre og rhodizonsyre. Han 

har rådet ham til å analysere alle saltene av druesyre, og til å bestemme 

strukturen av vinsyre. Liebig skriver nemlig på en stor artikkel om 

organiske syrer og vil at Julius skal bidra der han ser mangler. Men så langt 

kom Julius ikke. Og slik er det ofte: veilederen vil at studenten skal 

fortsette, men studenten synes det er nok og vil videre. 

Aminosyren cystein var oppdaget av Wollastone i 1810 i en nyresten. 

Dagens molekylformelen er C3H7NO2S. Thaulow fant C3H6NO2S. Det nye i 

hans artikkel var påvisning av svovel i cystein og den kvantitative 

bestemmelsen av det. Han fremstilte også rombiske krystaller av 

forbindelsen. 
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Mens han var i Tyskland ble han æresmedlem av apotekerforeningen i det 

nordlige Tyskland så arbeidene må ha vakt oppmerksomhet, og hans tid i 

apotek gitt uttelling. 

Med oppholdet hos Liebig avsluttet Julius sin utdanning som startet som 

apotekerlæring i 1830. Han hadde studert og praktisert som kjemiker i Kiel 

under Pfaff og i Christiania under Keyser i fire år. Han fortsatte som 

stipendiat i Berlin hos brødrene Rose, i Giessen hos Liebig og avrunner de 

to årene med en høst i Paris. Dermed hadde fått et godt grunnlag for å 

overta kjemien i Christiania etter Keyser med et nettverk etablert til de 

toneangivende kjemikere i tiden. 

Professoren

                                                

 

20.02.1839 ble 26-årige Julius ansatt som lektor i kjemi. 

Han giftet seg samme år, og fra 1844 var han professor ved 

universitetet i Christiania. Han ble dermed den første rene 

kjemilærer ved universitetet. Han overtok også stillingen i 

kjemi ved den militære høyskole etter Keyser. I juli 1839 

var han på det første skandinaviske møte mellom 

naturforskere og leger i Göteborg. Der refererte han fra 

Paris Pelouzes forsøk på å fremstille svovelsyre fra gips 

(CaSO4·2H2O) i en komplisert prosess hvor først gipsen 

reduseres med karbon til kalsiumsulfid. Sulfidet løses i 

vann og tilsettes den karbondioksidgass som ble dannet i 

første trinn . Derved felles kalsiumkarbonat, og 

dihydrogensulfidgass frigjøres som brennes til 

svoveldioksid. Det ble neppe noen suksess.140

I 1841 utga Julius en bok Chemiens Anvendelse i Agerdyrkningen basert på 

noen populærforelesninger han holdt året før for 90 (!) tilhørere. Boken var 

 

140 Thaulowsamlingen i biblioteket ved Norsk Folkemuseum. Elstemann Heinrich var 
interessert i slekten, og tre av hans døtre ga hans papirer og sine egne til Folkemuseet i 
1929. I den er det brev fra Julius til moren og yngstebroren Fritz fra årene 1830 til 1850. 
Også hva vi kan kalle et utkast til en CV på norsk finnes der. Utkastet er sannsynligvis fra 
1844  dvs det året han ble professor. 
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inspirert av en bok av Liebig som utkom i 1840.141 Julius må ha vært med 

på diskusjoner om innholdet da han var i Giessen, slik at han omtrent 

samtidig som boken kom, kunne presentere deler av innholdet i egne 

forelesninger. 

Julius beskriver hvilke grunnstoffer som planter og dyr består av, i hvilke 

forbindelser de finnes i og hva planter og dyr trenger for å vokse. Han 

beskriver forskjellig former for gjødsel og gir noen enkle kjemiske råd om 

hva man kan gjøre for å øke nytten av den f.eks. anbefaler han å knuse 

dyreben og tilsatte svovelsyre før denne fosfatgjødselen spres på jordene for 

da blir fosfatet lettere tilgjengelig for plantene (dvs han foregriper 

superfosfat). Han skriver: Som princip for Agriculturen maa gjælde, at give 

Jordbunden i fuldt Maal tilbage hvad man har berövet den. Han påpeker at 

avlingen kan begrenses av det grunnstoffet som er tilgjengelig i minst 

mengde der plantene vokser. Dette er senere kaldt Liebigs minimumslov. 

Ikke alt Liebig anbefaler jordbruket viste seg i ettertid å være gode råd. Han 

mente det var unødvendig å tilsette nitrogen da ammoniakk i nedbøren var 

tilstrekkelig, og han anbefalte å tilsette kalsiumfosfat, men det var for lite 

løselig. Men poenget var å koble råd til jordbruket med innsikt i kjemi. Den 

var foreløpig liten, men vokste senere slik at kjemikere virkelig kunne 

komme med gode praktiske råd om hvordan biosfæren burde forvaltes på 

beste måte. 

Boken til Julius slutter med: Det er opprigtigen at ønske, at man vil ophøre 

med at bortvise med Mistillid alle de Hjælpemidler, som Chemien og ene 

Chemien frembyder, og at man paa en rationel Maade bringer de 

Oppdagelser, som Chemien har gjort og fremdeles vil gjøre, i Anvendelse i 

Agerdyrkningen, den vigtigste af alle Næringsgrene, den sikreste Kilde til 

Statens Rigdom og til vor egen Velvære. Så han så det som en oppgave som 

lærer ved universitetet å formidle ny innsikt i sitt fag til et norsk publikum - 

folkeopplysning kalte man det den gang. 

                                                 

141 Liebig, Justus von: Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und 
Physiologie 1840 
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I 1841 skrev han en lang artikkel om analyse av vannet fra en kilde i 

Eidsvoll som hans fetter Henrik Wergeland hadde oppdaget og gjort ham 

oppmerksom på.(Henrik hadde vokst opp på Eidsvoll.) De første prøvene 

hadde han tatt i 1834, men den grundige analysen hadde tatt lang tid av 

forståelige grunner. Julius skriver: Dette mineralvann er uden farve, har en 

temmelig sterk hepatisk Lugt og en eiendommelig metallisk blækaktig Smag. 

Dette var det eneste originalarbeidet han publiserte i 1840-årene. På 

naturforskermøtet i Kristiania i 1844 står det at Professor Thaulow meddelte 

Bemærkninger om Skandinaviens Mineralkilder og om en Mineralkilde paa 

Ringeriget i Norge kallet Jägerputten. Han var kanskje inspirert av 

eldstebroren, badelegen Heinrich C. Thaulow (1802-94). Den gang trodde 

man at mineralvann var helsebringende - og i hvert fall kunne det gi 

inntekter (som i dag).142

Julius publiserte en veiledning i kvalitativ analyse - broren Harald hadde 

publisert en tilsvarende veiledning noen år tidligere uten at Julius nevner 

det. Veiledningen ble videreutviklet av senere universitetslærere fra Waage 

og Hiortdahl til Einar Wang Lund som den siste. Så det ble ikke mer 

forskning - undervisningen og administrasjonen tok ham. 

Nytt Domus chemica 

Dessverre var han i utlandet da byggeplanene for de nye 

universitetsbygningene ved Karl Johans gate ble fastlagt. I 1847 gjorde han 

både regjering og Stortinget oppmerksom på at lokalene i midtbygningen 

som var avsatt til kjemi var lite egnet, og at det var betenkelig å ha et 

kjemilaboratorium sammen med annen virksomhet. Han var inspirert av 

Liebigs laboratorium og ville ha noe liknende i Kristiania. Han foreslo 

derfor reist en egen bygning for kjemi - en Domus Chemica. Forslaget falt, 

og det eneste han oppnådde, var at de rom som var avsatt til bolig for 

kjemilæreren ble omdisponert til undervisningslokaler. Disse problemene 

ble det opp til etterfølgeren å takle. 

                                                 

142 Bjørn Pedersen: Wergelandskilden i Eidsvoll. Naturen 4/2007 178-187. 
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Egen familie 

Julius bodde på løkken Uranienborg som før 1850 ikke var bebygget slik 

den er i dag. Huset lå høyt med strålende utsikt over dalen og byen (se 

bildet). Julius døde allerede 20.08.1850 bare 38 år gammel. Han var gift 

med Margrethe Elisabeth Juell. Hennes far Georg Juell (1794-1828) døde 

tidlig, så hun vokste opp hos Julius foreldre. Hennes mor, Sophie Augusta 

Elisabet Bulow, var født i Drammen i 1792 og levde i 1865 på Kongsberg. 

Margrethe døde bare 2 måneder etter Julius. De hadde 6 barn og i 1850 var 

den eldste bare 10 år så de må ha giftet seg ikke lenge etter han ble lektor og 

utkommet var sikret. Barna, 3 gutter og 3 piker, ble fordelt på familien 

Thaulow. Den eldste, Johan Fredrik (1840-1912), ble senere lege med en 

militær karriere. Han endte som generalmajor og sjef for saniteten.  

 

Harald Conrad Thaulow (1815-81) 

Harald var bror til Julius, og han var også født i Åbenrå. Han 

startet på en utdanning til apoteker nær sitt fødested. Han ble 

student ved universitetet i Kiel i 1836, reiste samme år til 

Kristiania, hvor han ble amanuensis hos Keyser fra 1836-42 etter 

broren Julius. Han utdannet seg ferdig som apoteker og fikk i 

1843 bevilgning til å drive Løveapoteket - det tredje apoteket i 

Kristiania. 
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På det skandinaviske naturforskermøte i Stockholm i 1842 holdt han to 

foredrag: 

Om Cyansølvets Decompositionsprodukter a) Om Qviksölvoxychloryr og b) 

Om Svovelsyrens Indvirkning paa Ferrocyankalium og om den medicinske 

Blaasyre.143

Begge foredragene ble referert og positivt kommentert av Berzelius i hans 

årsberetning for 1842 så Haralds bidrag på møtet hadde vakt 

oppmerksomhet. 

I det først foredraget beskriver han levende hva som skjer når han varmer 

sølvcyanid i et glassrør lukket i den ene enden. Under operationen holdt jeg 

den höire Haands Pegefinger løsligen for det horizontale Glasrørs aabne 

Ende. Han hadde tidligere observert at sølvcyanidet i en åpen skål først 

smeltet ved oppvarming, så et Ildphænomen og deretter utvikling av en gass 

som han antok var cyan. Dette ville han studere nærmere og hadde derfor 

lagt sølvcyanidet i glassrøret. Gassen kom med stor Heftighed, og da 

Fingeren trykkedes saaledes tilside, at Gasen steg lige i Veiret, syntes denne 

mig ikke at have mindste Lighed med Cyangas. Den var dampformig og 

bruunfarvet, irriterende Öinene til Taarer, havde ikke mindste Lugt af 

Blaasyre, og yttrede en stærk kradsende Indvirkning paa 

Respirationsorganerne. 

Da han ikke hadde greid å holde gassen innestengt i glassrøret, gjentar han 

forsøket slik at gassen skal fanges opp over kvikksølv i et annet rør. Dette 

skede förste gang en tidlig Morgenstund. Jeg havde endnu intet nydt, og 

befandt mig ligesaa vel som de foregaande Dage. Røret med Qviksølvet var 

noget for lidet, og saaledes kunde det ikke forhindres, at en ubetydelig 

Qvantitet Gas kunde undvige. Efter nogle Öieblikkes Forløb paakom mig 

pludselig et Ildebefindene; jeg blev bleg og fölte en stærk Trang til 

Opkastelse, der blev tilfredstillet, efter at jeg hafde drukket noget koldt 

Vand. Også en medisinerstudent i nærheten og Laboratoriets 

tilstedeværende Oppasser, ble også dårlig. Men etter en Times Recreation 
                                                 

143 Förteckningar på Skandinaviska naturforskare-sällskapets ledamöter vid 
sammankomsten i Stockholm 1842 

106 



kunde jeg hele dagen fortsætte mine Forsøg … Ikke akkurat hvordan vi i 

dag arbeider i laboratoriet! 

I 1853 fikk han kronprinsens gullmedalje for avhandlingen Om den 

Indflydelse  som Kundskaben om Isomerien og Isomorphien hidtil har havt  

paa Naturvidenskabernes Udvikling. Avhandlingen har ikke latt seg 

oppspore. 

I 1865 lever han med sin 44-årige kone Nicoline Munch og fem barn i 

Storgaten 21 hvor apoteket ligger. Deres eldste sønn Frits er 18 år -  han blir 

senere en berømt maler. (Han utdannet seg først som farmasøyt.) 

Harald hadde mange jern i ilden og var en aktiv debattant i pressen særlig 

mot sine konkurrerende apotekerkolleger. I 1874 sendte han universitetet 

1000 speciedaler (4 000 kr - omtrent en årslønn for en professor den gang) 

til opprettelse av et legat som fikk navnet Apotheker Thaulows Legat til 

Minde om det Opsving som Chemien vandt 4de August 1774. (På den dagen 

fremstilte Priestley oksygen ved oppvarming av kvikksølvoksid.) Gaven 

skulle forrente seg i 100 år, og først da skulle halvparten av årets renter 

deles ut. Det har blitt gjort. Riktignok ikke til det formålet han hadde 

bestemt (Likbrenning dvs kremasjon). Han sa også at han skulle sende en 

pakke til universitetet som heller ikke skulle åpnes før etter hundre år. Men 

en slik pakke er aldri funnet.144  

Thaulow kalte landstedet sitt for Volvat. (Det omvendte er Tavlov - 

stedet i Danmark familien opprinnelig kom fra. Stedsnavnet skrives nå 

Taulov.) Landstedet ligger rett vest for Majorstuen. Han hadde kjøpt en 

kolle av gården Store Frøn og bygget to hus på den:  Solhaug var 

hovedhuset og Solbakken var et gjestehus. Foran Solhaug lå Nedre 

Frøensdammen - en kunstig dam Thaulow hadde fått laget ved å demme 

opp Frognerbekken. Nord på eiendommen hadde han fått bygget et 

utkikstårn laget av gråstein. Tårnet ble kalt Malakov etter tårnet på en 

festning som ble kjent under Krimkrigen (1853-6) (se bildet). 

                                                 

144 Pedersen, Bjørn: Historien bak Thaulows legat. Kjemi 9-10/2005 30-32. 
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Begge husene ligger der fortsatt, men tårnet er revet for lengst. Solhaug har 

adresse Thaulows vei 4 mens adressen til Solbakken er Sørkedalsveien 31. 

Solbakken eies av Trygve Hegnar og brukes av reklamebyrået Siste skrik. 

Dammen er fylt igjen, og alle tre vestvente T-banespor går der den lå. 

Volvat var i mange år navnet på en stasjon på T-banen mot Kolsås og 

Østerås, men stasjonen ble nedlagt på nittitallet. Navnet Volvat lever videre 

i dag i Volvat terrasse. Utkikstårnet lever videre i navnet Tårnveien - en vei 

parallell til Thaulowsveien. 

Thaulow var i det hele tatt et lyst hode med mange gode ideer på mange 

områder, men han hadde på grunn av sitt polemiske vesen ofte vanskelig 

med å føre disse ut i livet. Det hadde han tydeligvis ikke på Volvat. 

Hans Selchier von Ditten (1820-91)) 

Christian Peter Bianco Boeck (1798-1877), født i Kongsberg, overtok 

formelt forelesningene etter Keyser da han ble fritatt i juni 1837, men ga 

selve jobben videre til amanuensis Thaulow. Året etter ble Boeck utnevnt til 

professor i komparativ anatomi, fysiologi og veterinærmedisin. 

Boeck overtok igjen formelt ansvaret for kjemien da Thaulow så plutselig 

døde. Men igjen overdro han jobben til amanuensen som da var Hans 

Selchier von Ditten (1820-91) (bildet). Han var også født i Kongsberg og 

fikk i 1857 bevilling til å drive Rikshospitalets apotek og ble i 1865 landets 

eneste hoffapoteker - noe han visste å bruke i markedsføringen. Apoteket 

fikk raskt landets største omsetning. Ditten underviste medisinerstudentene i 

kjemi 1850-51 etter at Thaulow var død og før Strecker ansatt.  

Ditten var en mangfoldig person; kjent som en dyktig kjemiker, og også en 

aktiv forretningsmann. Han komponerte flere legemidler. Den mest 

populære var Dittens (avførings)piller. Han var med i styrene til flere 

industribedrifter bl. a. Vallø saltverk. Han stiftet Foreningen til Fremme av 

Fiskeriet i Christianiafjorden innenfor Drøbak, og fikk fredet fiskene i indre 

Kristianiafjord! Det synes å ha blitt glemt. 
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Julius Thaulows publikasjoner 

Han var eneforfatter på alle. Artikkel 1 til 4 er publisert i Poggendorffs 

Annalen der Physik und Chemie: 

Analyse eines Antimonertzes vom Nasafjeld in Lapland 41(1837)216-221. 

Chemische Untersuchung des Bergholzes von Sterzing in Tyrol 

41(1837)635-642. 

Ueber die chemische Zusammensetzung des Periklin 42(1837)571-577. 

Ueber die Zuckersäure 44(1838) 497-513. 

også i Annalen der Pharmacie 27(1838)113-130. 

Ueber die Zusammensetzung der Rhodizonsäure. Ann. Pharm 27(1838)1-3. 

Ueber die Zusammensetzung der Blasenoxyds (Cystic-Oxid). 27(1838)197 

Ueber das Atomgewicht der Citronsäure. 27(1838)333-337. 

Over Svovlsyrens Fremstilling af Gips. Skandinaviske naturforskeres møte 

[1] 1839. Forhandlinger side 113-115. 

Chemiens anvendelse i Agerdyrkningen Christiania (1841) 89 sider 

Chemisk Undersøgelse af Mineralkilden i Eidsvoll. Nyt Magasin for 

Naturvidenskaberne 4(1845)11-48. 

Den qualitative chemiske Analyse. Christiania (1847) 36 sider. 
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Bakgrunn 

Adolph Strecker ble ansatt som bestyrer ved Chemisk Laboratorium 

samtidig med innflytting inn i de nye universitetsbygningene i sentrum i 

1852. Jeg skal se nærmere på ham og noen av hans samtidige i Christiania: 

apotekerne Hvoslef og Møller, og Rosing som ble den første kjemiker på 

Ås. 

Universitetsanlegget i sentrum 

Arbeidet med å skaffe universitetet permanente bygninger startet så snart 

universitetet var opprettet145. Kongen ga gården Tøyen/Kjølberg som en 

fremtidig tomt, men den lå langt fra byen så selv om botanisk have ble 

etablert der tok det hundre år før det igjen ble bygget på Tøyen (museene). 

Opprinnelig var planen å bygge rett nord for Akershus slott, men tomten var 

liten, og da Karl Johans gate kom, ble universitetet plassert der. De endelige 

                                                 

145 Truls Aslaksby Arkitektene Christian Heinrich Grosch og Karl Friedrich Schinkel og 
byggingen av Det Kongelige Fredriks Universitet i Christiania. Akademisk forlag 1986. 
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byggeplanene ble vedtatt i 1839, og grunnstenen nedlagt på universitetets 

30-årsdag i 1841 - innflytting først i 1852. Så det hadde tatt sin tid før 

universitetet kunne ta i bruk bygninger planlagt til egne formål. Og det er 

imponerende å se hva det fattige samfunnet greide: kongeslott (1825-48), 

universitetsanlegg (1839-52) og hus for Stortinget  (1861-66)! Slik så 

samtiden på plasseringen: Som Byggeplads er valgt en Slette paa den nordre 

Side af Veien mellem Christiania By og det Kongelige Slot. Uden at være 

fjernede mere end nogle Hundrede Skridt fra en tætbebygget Deel af Byen, 

og neppe 900 Skridt fra samme Centralpunkt, ere disse Bygninger sikrede 

mod Ildsfare, fjernede fra Bystøien og have en fri og sund Beliggenhed, til 

samme Tid, som de i høi Grad tjene til at forskjønne denne den anseeligste 

Indgang til Hovedstaden146. 

Naturfagenes stilling rundt 1850 

Det var latinen og de klassiske fag som hadde dominert ved universitetet de 

første femti årene. Men fra midten av 1800-tallet skjedde det en forandring. 

Latinen mistet grepet, og naturfagene ekspanderte. I 1852 ble 

reallærereksamen innført for å skaffe lærere til de nye realskoler - det var 

den første nye embetseksamen etter at universitetet ble grunnlagt i 1811. I 

1860 ble Det filosofiske fakultet delt i Det historisk-filosofiske fakultet og 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Men (dessverre) var det stadig 

en kamp mellom det "akademiske" og det praktiske så på tross av 

bergstudiet og medisinerstudiet ble ikke praktiske fag satt pris på. Bortsett 

fra legestudiet ble de etter hvert skilt ut og organisert i egne høyskoler etter 

tysk tradisjon (landbrukshøyskole, veterinærhøyskole, tannlegehøyskole og 

teknisk høyskole). MN-fakultetet var i mot utskillelse, men kollegiet var 

for! 

                                                 

146 Chr. Holst: Beskrivelse over de nye Universitetsbygninger. Universitetsforlaget 
Christiania 1852. 
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Kjemiens plass i midtbygningen 

Opprinnelig var det planlagt egne bygninger for kjemi (Domus Chemica) og 

medisin (Domus Medica). Men det var det verken plass eller penger til. Så 

alt ble lagt til midtbygningen (Domus Media) som heller burde ha vært kalt 

Naturfagenes hus. I samtiden ble den kalt Musébygningen da også 

samlingene skulle ha sin plass der.  

Kjemien disponerte den nordøstre 

del av kjelleren og første etasje.På 

plantegningene er auditoriet er til 

høyre og midt på fasaden. 

Laboratoriet øverst til venstre 

hadde plass til 16 studenter. 

Streckers laboratorium er rett 

nedenfor. Kjemi hadde også 

tilsvarende plass i etasjen under. 

På den plassen var det også bolig 

for amanuensen147. 

                                                 

147 Nå er alt ominnredet til lesesaler for jusstudenter. 
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Professorboligen 

Som nevnt i artikkelen om Thaulow hadde han vært kritisk til lokalene 

kjemien skulle få, men det eneste han oppnådde var at rommene som 

var tenkt som bolig, kunne disponeres til undervisning. Da (heldigvis) 

en lagerbygning på baksiden av midtbygningen brant i 1852, foreslo 

Strecker at det i stedet skulle bygges en bolig for kjemilæreren. Huset 

ble ferdig i 1856 og ligger fremdeles på hjørnet Fredriksgate/Kristian IVs 

gate. Det kalles fortsatt professorboligen selv om den siste professor 

(Hiortdahl) forlot det i 1925. Huset som ligger på hjørnet av Kristian IVs 

gate og Universitetsgaten, ble bygget samtidig som gymnastikksal for 

studentene. Så med ett hus i hvert hjørne ble symmetrien i anlegget bevart. 

Overgangen fra Thaulow til Strecker 

Hansteen skrev til Ørsted i 4.02.1851: Ved Professor Thaulows uventede 

Død er der bleven en Plads ledig for en chemisk Lærer ved vort Universitet, 

hvilken vi for Øjeblikket ingen Udsigt have til at kunne besætte med et 

duelig Subject fra vort eget Land. En dygtig Chemiker bliver meer og meer 

nødvendig for Norge, da Techniken endelig begynder at reise Hovedet. 

Stattholderen148 hadde pålagt Hansteen (da dekanus ved Det filosofiske 

fakultet) å skrive til Ørsted, Liebig, en eller anden Svensk Videnskabsmand 

og til Mulder - en hollender (Utrecht). Han har ikke tro på at det finnes noen 

kvalifisert danske selvom en dansk Mand har da en Fordeel nemlig Sproget. 

En svenske var heller ikke aktuelt. Det var ikke noen i Sverige som hadde 

tatt over arven etter Berzelius. Dessuten har Hansteen skrevet tidligere i en 

annen ansettelsessak: fra Sverige ønsker man ej nogen, dels for Sproget 

Skyld, deels fordi man ej vil lukke Døren op for en Amalgamation, hvilken 

Nationen ligesaa ivrig desterer, som Regjeringen og den svenske Adel meer 

eller mindre aabenlyst synes at ønske den. 

Ørsted svarer i et langt brev 13.02. Han anbefaler ikke en tysk professor de 

ville meget vanskelig indleve sig i det Norske Folk, men snarere beholde 

                                                 

148 Severin Løvenskiold (1777.1856) stattholder (1841-56). Stattholderen ledet den norske 
regjering på kongens vegne og var øverstkommanderende for hæren. 
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Tydske Indbildninger om deres egen høie Overlegenhed. Ørsted anbefaler 

tre: Johannes Freerik Johnstrup (1818-94), Christen Barfoed(1815-89) og 

Julius Thomsen (1826-1909). Han anbefaler Johnstrup, men skriver at man 

kan vente seg mest av Thomsen, men han har mindre dannelse (han hadde 

ikke studenteksamen, men var utdannet cand. polyt.) Her var den 73-årige 

Ørsted profetisk - Thomsen ble den ledende professor i kjemi ved 

Københavns universitet 1866-1901. 

Carl Gustav Mosander (1798-1858), var den svenske vitenskapsmann som 

fikk brevet fra Norge om en etterfølger etter Thaulow. Det fremgår av et 

brev fra Wöhler til Liebig 21.05.1851 hvor Wöhler oversetter fra et brev fra 

Mosander datert 30.04149. Mosander har anbefalt Strecker das er ein 

Chemiker ist, der denkt. Han hadde også kontaktet Keilhau som har opplyst 

at Strecker er den eneste av fem kandidater som kommer i betraktning, og at 

Strecker er tilskrevet av Hansteen. Keilhau advarer mot at Strecker nøyer 

seg med å bli lektor fordi det vil ta flere år før han blir professor. Han viser 

til hva som skjedde med Scheerer (som forlot Norge fordi han ikke ble 

professor). 

Adolph Strecker  

Utdanning og familie 

 

                                                 

149 Robert Schwarz: Aus Justus Liebigs und Friedrich Wöhlers Briefwechsel in den Jahren 
1829-1873. Side 213-4 Verlag Chemie (1958) 
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Friedrich Adolph Ludvig Ewald Strecker var født i Darmstadt 

21.10.1822150. Han ble utdannet ved universitetet i Giessen hos Justus von 

Liebig. Han startet sine studier i 1840, for sent til å ha truffet Thaulow, og 

ble dr. philos. bare 20 år gammel. Strecker står i åpningen midt i det 

berømte bildet fra Liebigs laboratorium.151. Fra 1842 til 1846 var han 

realfagslærer i Darmstadt, men da lot han seg friste av Liebig til å returnere 

til Giessen som hans assistent. Han habiliterte der i 1849 (dvs han ble dosent 

i kjemi). 

Han ble konstituert som lektor i kjemi 30.07.1851 og utnevnt 28.05.52. Han 

ble aldri professor i Kristiania, men fikk et personlig gasjetillegg slik at han 

hadde professors lønn. Det lå ingen desavuering av ham i det. Det var vanlig 

at en nykommer ble ansatt som lektor og så rykket opp til professor når det 

ble et ledig professorat. Og Strecker var bare 30 år da han kom. 

Han var gift to ganger. Hans første kone fra 1852 døde etter ett år, og han 

giftet seg igjen i 1855 med sin kusine Lina Strecker. Han hadde en datter 

med den første konen og to døtre og en sønn med den andre. 

I Christiania 

Strecker var både lærer og forsker og med stor arbeidskraft. Han foreleste 

både organisk og uorganisk kjemi 6 ganger i uken. Forelesningene utmerket 

sig ved en sjelden klarhet, og som forstod at vekke sine elevers interesse. 

Han var også lærer ved den militære høyskole som hans forgjengere hadde 

vært. Han lærte seg raskt norsk slik at han underviste på norsk. Han 

oversatte og bearbeidet Victor Regnaults (1810-78) lærebok i uorganisk 

kjemi som han utga i flere utgaver. Han skrev også en lærebok i organisk 

kjemi. Alle lærebøkene var skrevet på tysk. 

Han var kjent for sin analyse av galle hos Liebig152. Allerede i 1854 utga 

han et såkalt universitetsprogram på tysk hvor de nye laboratoriene i 

                                                 

150 I publikasjoner bruker han bare fornavnet Adolph. Darmstadt er hovedstad i Hessen og 
ligger ca 30 km syd for Frankfurt am Main. 
151 Fargetegning av Wilhelm Trantschold 1842. 
152 Se Wieland nobelpris 1927. 
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Christiania ble beskrevet i detalj. Det var tydelig at de var så moderne at de 

kunne ha interesse for en internasjonal lesekrets. Studentlaboratoriet ble 

fullt utnyttet allerede fra starten. 

Universitetsprogrammet inneholder også 11 artikler av ham selv - en 

sammen med broren Hermann - og fire av andre. Av disse var to av 

amanuensis Ditten, en av Herman Major153 og en av Jonas Collett. Major 

var lege, født i 1814, men døde allerede i 1854. Collett var født i 1830 og 

ble telegrafbestyrer. Strecker fikk senere flere elever. Adolph Brüning som 

ble teknisk direktør da Hoechst ble etablert i 1863, og Karl Hansen (1817-

74), sønn av forfatteren Mauritz C. Hansen, som ble den første 

universitetsstipendiat i kjemi fra 1854. Hansen var utdannet lege, 

spesialiserte seg i fysiologisk kjemi, hadde studert i Berlin og Göttingen, 

men mislyktes i å ta doktorgraden i medisin ved universitet i 1858 og vente 

da tilbake til sin legepraksis. Jens Nicolai Lindgaard (1832-1919) etterfulgte 

Ditten som amanuensis. Han ble senere apoteker i Christiania (Idun apotek). 

Streckers mest berømte norske elever er Peter Waage (1833-1900) og Cato 

Guldberg (1836-1902).  

Strecker var en fremragende forsker med en rekke viktige bidrag særlig innen organisk 

kjemi154. Mest kjent er han som opphavsmann til aminosyresyntesen som er oppkalt etter 

ham:  

RCH2CH=O => RCH2CH=NH => RCH2CH(NH2)CN =>  RCH2CH(NH2)COOH 

aldehyd + ammoniakk + cyanid imin cyanid + oksonium aminosyre155: 

På slutten av sitt opphold i Kristiania publiserte han en interessant liten bok 

om atomvektbestemmelse156. Den er publisert noen år før det berømte møtet 

i Karlsruhe hvor det i ettertiden blir hevdet at skillet mellom molekyl og 

                                                 

153 Majors artikkel fikk et etterspill se Th. Hiortdahl: Et kemisk arbeid av den norske læge 
Herman Major. Pharmacia 11(1914)113-6. 
154 For flere detaljer se Johannes Dale: En byste av Strecker i biblioteket. En presentasjon 
av Kjemisk institutt (1981)38-40. 
155 Se f. eks. John McMurry: Organic Chemistry 5 utgave Brooks/Cole (2000) side 1083. 
(Læreboken valgt for det nye emnet KJ 101.) 
156 Adolph Strecker: Theorien und Experimente zur Bestimmung der Atomgewichte der 
Elemente. Brauschweig 1859. 
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atom ble akseptert, og at man ble enig om et sett atomvekter157. Boken er 

derfor interessant som et tidsbilde fra en tid preget av kaos. Strecker var 

tilstede på møtet i Karlsruhe, og han var også medlem av komitéen som la 

frem dagens diskusjonstemaer. Så han var en autoritet blant kolleger. 

I boken gir Strecker en oversikt over atomteorien og hvilke metoder man 

hadde til å bestemme atomvekten av et grunnstoff. Det er loven om multiple 

proporsjoner, isomorfi (Mitscherlich) og varmekapasitet (Dulong og Petit). 

Et problem var at både Dalton og Berzelius motsatte seg binding mellom to 

like atomer, og deres autoritet var stor. De motsatte seg derfor formler som 

H2, Cl2 og H2O. Det fører til atomvekten for O blir 8 (relativt til atomvekten 

for H). Men Strecker viser til Gerhardt som hevder at atomvekten for O er 

16. Dette vet vi er riktig, men Strecker ender allikevel med å følge 

autoritetene fordi han hevder at alle bør bruke de samme atomvektene til 

man blir sikrere på hva som er riktig158.  

Z   StreckerO=100 Nå Strecker/Nå  
1 Wasserstoff H 1 12,5 1,01 1,0 H 
         4,00  He 
3 Lithium Li 6,5 82,5 6,94 1,1 Li 
4 Beryllium Be 7 87,5 9,01 1,3 Be 
5 Bor B 11 137,5 10,81 1,0 B 
6 Kohlenstoff C 6 75 12,01 2,0 C 
7 Stickstoff N 14 175 14,01 1,0 N 
8 Sauerstoff O 8 100 16,00 2,0 O 
9 Fluor F 19 237,5 19,00 1,0 F 
         20,18  Ne 
11 Natrium Na 23 287,5 22,99 1,0 Na 
12 Magnesium Mg 12 150 24,31 2,0 Mg 
13 Aluminium Al 13,6 170,4 26,98 2,0 Al 
14 Silicium Si 21,3 266,5 28,09 1,3 Si 
15 Phosphor P 31 387,5 30,97 1,0 P 
16 Schwefel S 16 200 32,07 2,0 S 
17 Chlor Cl 35,5 443,75 35,45 1,0 Cl 
         39,95  Ar 

                                                 

157 Anette Lykknes og Lise Kvittingen: Den internasjonale kjemikongressen i Karlsruhe 
1860. Kjemi hefte 2 (2002)18-24. 
158 Det er viktig å være klar over at formler og atomvekter henger sammen, om man f. eks. 
vil beregne teoretisk utbytte i en reaksjon får man riktig svar med Streckers atomvekter og 
formler. Streckers formler for H2, Cl2 og H2O var H, Cl og HO. 
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19 Kalium K 39 48715 39,10 1,0 K 
20 Calcium Ca 20 250 40,08 2,0 Ca
         44,96  Sc 
22 Titan Ti   312,5 47,87  Ti 
23 Vanadium V   856,7 50,94  V 
24 Chrom Cr 26,2 328 52,00 2,0 Cr 
25 Mangan Mn 27,6 344,5 54,94 2,0 Mn
26 Eisen Fe 28 350 55,85 2,0 Fe 
27 Kobalt Co 30 375 58,93 2,0 Co
28 Nickel Ni 29 362,5 58,69 2,0 Ni 
29 Kupfer Cu 31,7 396,6 63,55 2,0 Cu
30 Zink Zn 32,5 406,6 65,39 2,0 Zn
         69,72  Ga
         72,61  Ge
33 Arsen As 75 937,5 74,92 1,0 As
34 Selen Se 39,5 493,75 78,96 2,0 Se 
35 Brom Br 80 1000 79,90 1,0 Br 
         83,80  Kr
 

Han går gjennom atomvektbestemmelsen for de 60 grunnstoffene som man 

den gang kjente og konkluderer med en tabell hvor verdiene i tabellen for de 

første 36 grunnstoffene er gitt. Strecker ordnet dem alfabetisk (for 

atomnummer kom først 50 år senere). Han ga dessuten atomvektene både i 

forhold til H = 1 og O lik 100. Vi ser at atomvekten med O = 100 er gitt 

med flere siffer enn med H = 1. Bare ett av Streckers grunnstoffer viste seg 

senere å være en blanding (av Pr og Nd). Ellers manglet han selvfølgelig 

edelgassene og mange av lantanidene. Han manglet også Sc, Ga, Ge, Rb, 

Tc, Cs, Hf og Re av grunnstoffene med atomnummer under 83 (vismut). De 

ble først funnet senere.  

Interessant er det at han nesten gir Avogadros lov i boken, uten å gi navnet 

Avogadro: Die meisten Chemiker nehmen an, das gleiche Volume der 

einfachen Gase (unter denselben Verhältnissen des Drucks und der 

temperatur) die nämliche Anzahl von Atomen enthalten. Her burde det ikke 

stå atom, men molekyl som Cannizzarro hevdet med styrke på møtet i 

Karlsruhe. Men Strecker skiller ikke mellom atom, minstedelen i et 

molekyl, og molekyl, minstedelen i en forbindelse. 

Tilslutt i boken har han et kapittel om sammenhenger mellom atomvektene. 

Mendeleev viser til dette kapittelet i et foredrag i 1889 – 20-årsjubileet for 
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periodesystemet - og påpeker at her ligger kimen til periodesystemet159. Så 

Strecker var forut for sin tid! 

Det tok tid før klarheten oppnådd på Karlsruhe-møtet kom inn i lærebøkene. 

I 1861-utgaven av Regnault-Streckers lærebok er alt ved det gamle, men 

1866-utgaven (den syvende) er delvis ajourført160. På side 26-7 er gitt de 

gamle verdiene, men på side 712-7 skilles det mellom atom og molekyl og 

formeler og atomvekter passer med det vi skriver i dag. I 1866 utgir Waage 

en bok på norsk beregnet på kurset i kvalitativ analyse, og der var alt ved 

det gamle161. Det skyltes vel at de da brukte tidligere utgaver av Regnault-

Strecker og måtte følge dem. Men etter at den nye utgaven kom, ble det nye 

også innført i Christiania. Første utgave av Hiortdahls lærebok i kjemi kom i 

1870 og den er ajour162. Den har et eget kapittel om atomteorien med en 

atomvekttabell som passer med dagens bortsett fra nøyaktigheten og 

verdiene for enkelte sjeldne jordarter. 

Etter Christiania 

På tross av at selv en delegasjon fra Stortinget forsøkte å 

overtale ham til å bli, og St. Olavs orden fra Kongen, tok 

Strecker imot en kallelse fra Universitetet i Tübingen om å 

etterfølge Christian Gottlob Gmelin (1792-1860)163. Hans 

norske venner fikk laget en byste av ham, som nå står i 

biblioteket på Kjemisk institutt. På bildet fra 2002 står Rolf 

Strecker bak bysten av sin tippoldefar. 

I Tübingen arbeidet han bl. a. med thalliumforbindelser. Disse giftige 

forbindelsene svekket hans helse i 1865. Men han kom seg igjen, og i 1870 

forlot han Tübingen og overtok et professorat ved universitetet i Würzburg 

                                                 

159 D. Mendeleeff: The periodic law of the chemical elements. Faraday lecture 4.06.1889. 
Appendiks II i hans bok: The principles of chemistry. Vol II London 1891. 
160 Regnault-Strecker´s kurzes Lehrbuch der Chemie, erster Band (1866) 
161 Waage, P. Et kursus i den kvalitative kemiske Analyse (1866). 
162 Hiortdahl, Th. Kortfattet Lærebog i Chemi (1870) 
163 Dette er ikke den berømte Gmelin - han med "håndboken". Han het Leopold og var 
professor i Heidelberg. 
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hvor man hadde store planer om å styrke realfagene164. Der døde han 

7.11.1871.  

Hvoslef, Hans Henrik (1831-1911) 

Han var født og ble utdannet som farmasøyt i Drammen med eksamen i 

1852. Han studerte i Göttingen under den berømte Friedrich Wöhler (1800-

86) 1855-6 og tok en doktorgrad der med tittel: Beiträge zur Kenntiss der 

Phosphormetalle. (Fosformetaller vil si metallfosfider.) 

Det er den første doktorgrad i kjemi oppnådd av en nordmann. Han hadde 

følge til Göttingen av sin skolekamerat den senere apoteker Morten 

Stillesen165. Vel hjemme arbeidet han i apoteket til Harald Thaulow 

(Løveapoteket) i 1,5 år. Som nevnt tidligere var han med å stifte en 

studentforening i 1858. Han deltok også samme år i stiftelsen av Den 

farmaceutiske forening sammen med Frantz Möller, og senere 

Apotekerforeningen. Han var gift med Catharina Tank Riddervold (1844-

1927), og de fikk 9 barn. Catharina var søster av Peter Waages første kone. 

Så Waage, Guldberg og Hvoslef var svogre. 

Etter tiden i Løveapoteket arbeidet Hvoslef ved universitetet hos Strecker. 

Da Strecker forlot universitetet, bestyrte Hvoslef laboratoriet til Waage ble 

ansatt som Streckers etterfølger. Hvoslef ble ansatt som førsteamanuensis 

høsten 1861, og han og Waage foreleste avvekslende uorganisk/organisk 

kjemi og avholdt andreeksamen/ medisinsk eksamen til 1867. Han 

underviste også ved den militære høyskole. I 1867 fikk han bevilgning å 

opprette og drive hovedstadens 7. apotek - Nordstjernen166. 

Hvoslef publiserte flere vitenskapelig artikler bl. a. en Om Santoninets 

chemiske constitution i Christiania Videnskapsselskab 1864. 10 år etter 

publiserte Cannizzarro en artikkel om samme emne. Da han ble gjort 

                                                 

164 Etter Johann Joseph Scherer (1814-1869). To berømte senere professorer i Würzburg er 
Conrad Røntgen og Emil Fischer. 
165 Minnetale over Hvoslef av Hiortdahl og minner om oppholdet i Göttingen og 
opplysninger om Stillesen er gitt i Pharmacia 9(1912)341-7. 
166 Apoteket lå på hjørnet av Stortingsgaten og Rosenkrantzgate fra opprettelsen til 2001 da 
bygningen ble revet 
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oppmerksom på at santonin forlengst var oppdaget av en nordmann, svarte 

han, i følge Hiortdahl at kollegiale og videnskabelige hensyn burde avholde 

kjemikerne fra å bortgjemme sine undersøkelser i skrifter, som så godt som 

ingen av kjemikerne fikk se, og hvis sprog heller ikke nogen av dem forstod.  

Hiortdahl skriver om han i Biografisk leksikon: Hvoslef var en grundig 

utdannet, kunnskapsrik kjemiker, og av hans personlige egenskaper er å 

fremheve den beskjedenhet som preget hans hele optreden og gjorde ham 

avholdt og aktet av alle. 

Far og sønn Möller 

Peter Möller(1793-1869) var apoteker. Han overtok Svaneapoteket i 

Kristiania fra sin svigermor i 1822, startet produksjon og markedsføring av 

kvalitetstran i 1853 og ble berømt for det. Han var en meget aktiv mann 

både faglig og forretningsmessig167. Hans kone var datter av apoteker 

Frantz Peckel så sønnen Frantz Peckel Møller (1834-1901) var nok dømt til 

å bli apoteker. 

Frantz ble student i 1851, tok anneneksamen i 52 og farmasøyteksamen i 

57. Fra 1857 til april 1860 arbeidet han hos Strecker. Han ble immatrikulert 

ved universitetet i Heidelberg 8.05.1860 som stud. chem. Han arbeidet i 

Bunsens laboratorium, fulgte forelesninger av Blum i mineralogi og av 

Kirchhoff i fysikk. Han tok doktoreksamen der 26.02.1861 med beste 

karakter. Han ble eksaminert av professorene Bähr i latin og Bunsen, 

Kirchhhoff og Blum i deres fag. 4.03.1861 ble han tildelt doktorgraden168. 

Waage var ved universitetet samtidig, men dessverre er det ingen spor av 

hvordan de hadde det sammen som studenter i Heidelberg. Man kan jo 

spørre hvorfor ikke Waage også tok en doktorgrad under oppholdet når det 

lot seg gjøre på ett år. 

Frantz overtok apoteket etter sin far sommeren 1863. Han var med å skrive 

2. utgave av farmakopøen, som ble utgitt i 1870, sammen med Hvoslef. 

Hans far hadde vært med å lage 1. utgaven som kom i 1854. 

                                                 

167 Odd Thorson: Tran og tranhandel i hundre år. Oslo 1955 
168 E-post fra dr. Hans Ewald Keßler, Universität Heidelberg 
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I 1871 ble apoteket solgt, og Frantz flyttet til London for å følge opp farens 

blomstrende forretning som han hadde overtatt etter at firmaet i noen år var 

drevet av farens svigersønner. Han giftet seg samme år i London. Senere 

flyttet ekteparet til København hvor han døde. Han var en grand seigneur 

med sans for markedsføring169. Men samtidig var han faglig sterk og 

arbeidet systematisk for å forbedre tranen ved å fremstille den under en inert 

atmosfære for å hindre oksidasjon som ga den vonde smaken. Han skrev 

flere publikasjoner hvor den mest kjente er det store verket  Cod-Liver Oil 

and Chemistry fra 1895 med 500 sider om fettets kjemi170. Det var også god 

Norgesreklame. 

Rosing, Hans Anton (1827-67) 

Han var sønn av Christen Wilhelm Rosing (1780-?) som drev en fabrikk 

for spiker, kroker og nåler i Fredrikstad171. Rosing var ikke en del av 

miljøet ved universitet. Han studerte ved Den polytekniske Læreanstalten 

kjemi og fysikk i København 1843-49, og var da med å stifte Polyteknisk 

Forening i København i 1845. Dette var i en tid hvor Ørsted og Zeise 

fortsatt levde, men undervisningen i kjemi ble gitt av Forchhammer (1794-

1865) og Scharling (1807-66) i små lokaler. 

Våren 1850 var han tilbake i Kristiania hvor han tok kontakt med Thaulow 

som da var professor i kjemi, men Thaulow døde kort tid etter. Rosing søkte 

det ledige professoratet, men det gikk som nevnt til Strecker. Han fikk da en 

stilling ved byens gassverk. I 1852 var han med på å stifte Den Polytekniske 

Forening som har vært aktiv siden, og som feiret sitt 150-års jubileum i Oslo 

rådhus i 2002 hvor en skuespiller i Anton Rosings skikkelse holdt en av 

hans taler. Rosing forberedte utgivelsen av Norges første tekniske tidsskrift, 

Polyteknisk Tidskrift (1854), som senere ble til nåværende Teknisk Ukeblad  

                                                 

169 Møllers tran er alltid blitt solgt i en flaske med form som vist på bildet. Så si ikke Coca 
Cola kom først! 
170 F. Peckel Möller: Cod-liver oil and chemistry. London 1895 
171 Firmaet lever videre under navnet: Rosing´s Industrier se 
http://www.rosing.no/intro.html. Rosings gate i Oslo er oppkalt etter Hans Antons 
tippoldefar, biskop i Kristiania Hans Rosing (1625-99). 
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Rosing var en aktiv folkeopplyser i Henrik Wergelands ånd. Han skrev i 

aviser og tidsskrifter om kjemi og teknikk. I 1854 bestemte Stortinget at det 

skulle opprettes en landbrukshøyskole, og Rosing fikk stipendium for å 

utdanne seg til kjemilærer for skolen. Han dro da til Julius Adolph 

Stöckhardt (1809-86) som nylig hadde fått et professorat i landbrukskjemi 

og teknologi ved Tharandter Forstakademie (nå del av det tekniske 

universitetet i Dresden). Der traff han eventyrfortelleren P. Chr. Asbjørnsen 

som studerte skogsvitenskap samme sted. De ble venner livet ut172. 

I november 1856 dro Rosing til Paris, hvor han fulgte forelesninger i kjemi 

og arbeidet i laboratoriet til den berømte Jean-Baptiste Dumas (1800-84). 

Igjen var Rosing sosialt aktiv og var med på å stifte Société Chimique de 

Paris i 1857, det nåværende La Société chimique de France173. Også et 

tidskrift var han med på å etablere. Det kalles nå Bulletin de la Société 

chimique de France. Dumas ga han en god attest: Han har lagt for dagen 

grundige kunnskaper i kjemiens fineste undersøkelsesmetoder; han er 

bestemt til å hedre vitenskapen og fedrelandet ved sine talenter, og til å bli 

avholdt for sin elskelige karakter. Han fikk også god kontakt med Jean 

Baptiste Boussingault (1802-89) som var landbrukskjemikeren ved 

Conservatoire des Arts et Métiers i Paris. Etter oppholdet i Paris tok han en 

rundreise i Europa og besøkte kjemiske fabrikker174. Han slo seg ned i 

Edinburgh, men der fikk han en infeksjon som holdt ham i sengen i to år. 

Høsten 1861 trodde han sykdommen var overvunnet, og han tiltrådte 

stillingen ved landbrukshøyskolen på Ås, men han ble syk og sengeliggende 

igjen. Det skulle vare livet ut. Men han lot seg ikke stoppe. Han fikk ansatt 

en privatassistent, Wilhelm Andreas Dircks175. Han holdt de forelesningene 

Rosing skrev og ledet undervisningen i laboratoriet etter Rosings 
                                                 

172 P. Chr. Asbjørnsen:  Anton Rosing : et livsbillede. Christiania, 1868   
173 Jeg hadde gleden av å være med på 100-års jubileet som ble feiret med stor festivitas 
med hilsen fra den franske president Coty, mottagelse hos den norske ambassadøren for de 
norske deltagerne og middag i Versailles. Det var den gang kjemisk vitenskap fikk 
oppmerksomhet! 
174 Hans mor Hedvig Rosing har utgitt et utvalg av hans brev og opptegnelser i 1869 så de 
kan fortsatt lese med utbytte: Ungdomstid og Reiseliv : udvalg af Anton Rosings Breve og 
optegnelser. Kristiania 1869  
175 Han bor i 1865 i Kristiania, er 24 år med yrke Polytekniker (Studerende) 
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anvisninger. Asbjørnsen skriver: Hans værelse var sjelden eller aldrig det 

stille sygerum; nei, det var et livlig arbeidsværelse: assistenter og elever 

kom og gik. De første talte med ham om undersøgelsene og deres gang, 

hentet raad og fik svar paa sine tvil eller maatte selv løse dem gjennem de 

rekker av spørgsmål han stillet til dem. Hver enkelt av elevene fik sine 

skriftelige arbeider gjennomgaat, sine analyser tildelt, ordnet og etterset, og 

med dette førte han en saa simpel og grei kontrol, at han med den største 

nøiaktighed i et øieblik kunde oplyse om hvilke arbeider hver enkelt elev 

havde udført og hvorledes han havde skilt sig ved dem176. 

 

                                                 

176 Ellen Gleditsch: Hans Anton Rosing 1827 - 1867. Fra fysikkens verden xx(1954)1-12. 
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Peder Farup er et navn som i dag er nokså ukjent, selv blant kjemikere. Han 

spilte imidlertid en viktig rolle ved kjemiens utvikling i Norge fra forrige 

århundreskifte og i de neste 30 år. Særlig interessant er det at hans innsats 

fordelte seg på flere helt forskjellige felter i kjemien.  

Oppvekst 

Farup vokste opp som sønn i middelklassefamile i Larvik, og det er liten tvil 

om at han var utsett til å bli student. Imidlertid døde hans far, kjøbmann Frits 

Farup, da Peder bare var 15 år gammel og nettopp hadde avlagt 

middelskoleeksamen. Han skriver selv: Det var meningen at jeg skulle studere, 

men min far døde, og det var den gang ikke så lett å komme til et gymnasium 

som nu. I stedet blev jeg antatt som lærling på et apotek i Larvik. Jeg har 
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angret på en del i mitt liv, men den avgjørelse har jeg aldri bebreidet hverken 

meg selv eller andre.177  

På apotek 

Farup begynte som lærling på apoteket i Larvik. Apotekerutdannelsen på denne 

tiden kan sammenlignes med en håndverksutdannelse: Man gikk i lære, tok 

etter en viss tid ”svennebrev” – medhjelpereksamen – og etter å ha arbeidet 

ytterlige en fastsatt tid på apotek, kunne man ta ”mesterbrev”, d.v.s. man avla 

apotekereksamen.  

Disse to eksamenene besto Farup i 1895 og 1897. Etter dette arbeidet han på 

apotek i Kristiania fram til 1900. Under disse årene fikk han i sin fritid lov til å 

hospitere hos professor Poul E. Poulsson ved Farmakologisk Institutt ved 

Universitetet.178 Dette var tydeligvis noe som kom i stand på Farups eget 

initiativ ut ifra hans interesse for kjemien. Men han var jo ikke ”akademisk 

borger”, så videre karriere som universitetskjemiker og forsker var utelukket. 

Fra denne tiden stammer imidlertid Farups første vitenskapelige 

undersøkelse.179

Utfører eksperimenter på seg selv – med kvikksølv! 

Syfilis har vært alvorlig sykdom fra 1500-tallet, og den eneste form for 

behandling som i et par hundre år hadde blitt tilbudt, var innsmøring av ”utsatte 

steder” med en kvikksølvsalve, som rett og slett var en blanding av fett og 

metallisk kvikksølv gnidd sammen i en morter. Kvikksølvet dannet da en 

emulsjon i fettet. 

                                                 

177 Fra boken om 25 årsjubileet for studentene fra 1904 side 102-3. 
178 Han var født i Larvik i 1858 og var norsk lege. dr.med. 1892, professor i farmakologi 1913. 
Grunnlegger av Farmakologisk institutt ved Universitetet i Oslo og av norsk eksperimentell 
farmakologi. (Fra store norske leksikon 2. utg.) 
179 Peder Farup: Simple and accurate method for the estimation of mercury in urine. Arch. Exp. 
Path. Pharm. 44 (1906) 272-7. 
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Da Farup arbeidet hos professor Poulsson, hadde det internasjonalt nettopp blitt 

publisert en behandlingsmetode som skulle være mer effektiv: Man skulle puste 

inn kvikksølvdamp(!). For å få til dette hadde det blitt konstruert en tøypose 

som skulle bæres på brystet. Posen inneholdt en legering av kvikksølv med små 

mengder aluminium og magnesium, altså en Al-Mg-amalgam. Amalgamet ble 

gnidd ut med finpulverisert kritt, slik at hver krittpartikkel ble overtrukket med 

tynt lag amalgam. Kvikksølvet fikk derved en svært stor spesifikk overflate. 

Medikamentet het Mercuriol. Ved en moderat temperaturøkning og en viss 

luftfuktighet, som når man bar posen direkte inntil kroppen, ble amalgamet 

spaltet, slik at kvikksølvdamp ble dannet. Pasienten ville da hele tiden ånde inn 

små mengder kvikksølv.  

Argumenter som ble brukt for metoden var at man kunne både arbeide og 

ferdes blant folk under behandlingen(!). 

Farup ble interessert i dette; nærmere bestemt i hvor mye kvikksølv som ble tatt 

opp gjennom huden ved en slik behandling. Han gikk derfor med 

amalgamposen på ryggen (hadde han en mistanke om at innånding av 

kvikksølvdamp ikke var så bra?) i et halv år. Under denne tiden bestemte han 

stadig kvikksølvkonsentrasjonen i urinen med en metode han selv utviklet.  

Farups kvikksølvmetode 

Så langt jeg kan forstå, var metoden: 

1 liter urin ble tilsatt 3 – 4 mL kons. HCl og varmet på vannbad til 80 ºC og 

tilsatt 6,0 gram sinkstøv. Da reduserer sinken kikksølvionene til fritt kvikksølv: 

Hg2+(aq) + Zn(s) → Hg(l)+ Zn2+(aq) 

Løsningen filtreres gjennom fintrådet asbest, og filteret med innhold føres 

tilbake til (den nå tomme) flasken, som tilsettes saltsyre og kaliumklorat: 

Hg(l) + H+(aq) + ClO3
−(aq)+ Cl−(aq) → ? 

For helt å forstå denne reaksjonen, kan vi se slik på det: 

6H+(aq) + ClO3
−(aq)+ Cl−(aq) → Cl2(aq) + 3H2O 
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Kloret oksiderer kvikksølvet til kikksølv(II)-ioner: 

Hg(l) + Cl2(aq)→ Hg2+(aq) + 2Cl−(aq) 

Deretter reduseres kvikksølv(II)ionene igjen – nå med tinn(II)klorid: 

Hg2+(aq) + Sn2+(aq) → Hg(l) + Sn4+(aq) 

Kvikksølvet filtreres fra på gullasbest: 

Hg(l) + Au(s) → Au-amalgam 

Da amalgamet ikke er flyktig, kan det tørkes og veies. Au-asbesten må selvsagt 

være veiet på forhånd. 

Etter 3 dager med posen på ryggen kunne han påvise 0,3 mg/L i urinen, noen 

dager senere 1,8 mg/L, og etter dette sank innholdet gradvis. 

Noen vil innvende at dette er ytterst små mengder for gravimetrisk 

bestemmelse. Det er selvsagt riktig, men vi må huske at på denne tiden fantes 

det ikke alternative metoder for bestemmelse av metaller. Det er dessuten viktig 

å ha i minnet at datidens analysevekter faktisk var meget nøyaktige – de beste 

var like nøyaktige som våre moderne (fire desimaler); forskjellen er tiden det 

tok før vekten ble stabil, d.v.s. tiden før avlesningen kunne foretas. 

Stipendiat i Tyskland 

Hos Walter Nernst i Göttingen 

Fra ca. 1870 hadde en ny retning av kjemien fått vind i seilene. Det var den 

fysikalske kjemien. Farup skriver: Ved århundreskiftet begynte også her 

hjemme den fysikalske kjemi mer og mer å få betydning.180 Jeg så heri kjemiens 

store fremtid, og det ble mere og mere klart for mig at den vei måtte jeg forsøke 

å gå. Men vanskelighetene var ikke små. Den retning av kjemien krevet allerede 

                                                 

180 Kanskje Farup hadde hørt Hercules Tornøes forelesninger på universitet? Tornøe var 
universitetets først dosent i fysikalsk kjemi fra 1899. Etter Waages død i januar 1900 holdt han 
de forelesningene Waage skulle ha holdt til 1902 da Goldschmidt overtok professoratet etter 
Waage. 
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dengang ikke så lite matematikk og fysikk, og på dette område var min 

utdannelse meget mangelfull. Jeg begynte med privatundervisning ved siden av 

litt arbeide ved Universitetets fysiske institutt. Høsten 1901 reiste jeg til 

Göttingen hvor jeg arbeidet hos W. Nernst. Sommeren 1902 tok jeg 

doktorgraden hos Nernst med matematikk og fysikk som bifag. Aldri er der 

stillet så store krav til mitt arbeide og arbeidsevne som dengang. Heller ikke 

har jeg i nogen annen periode hatt så stort utbytte av mitt arbeide. 

Professor Walter Nernst (1864-1941, Nobelprisen i kjemi 1920) var en 

fremstående forsker i fysikalsk kjemi. Nernst ga den unge Farup i oppgave å 

utarbeide en metode for nøyaktig bestemmelse av strømstyrker ved hjelp av 

elektrolyse. Resultatene er gitt i doktoravhandlingen: Die Elektrolyse von 

Kaliumsilbercyanid und ihre Anwendung zu voltametrischen Strommessungen. 

Arbeidet gikk i korthet ut på at han løste kaliumsølvcyanid 

(kaliumdicyanoargentat(I)) i vann: 

K[Ag(CN)2](s) → K+(aq) + [Ag(CN)2]−(aq) 

Ved katoden (antagelig et platinanett) får man da: 

[Ag(CN)2]−(aq) + e− → Ag(s) + 2CN−(aq) 

Økningen av massen av katoden,dvs utfelt sølv (m i gram), i løpet av tiden (t i 

s) elektrolysen foregår med konstant strømstyrke (I), settes inn i Faradays lov 

og dermed kan strømstyrken beregnes: 

I = Fm
Mt

 

Her er M molar masse av sølv (107,87 g/mol), F er faradaykonstanten (96,485 

kC/mol). 

Derved fås en meget nøyaktig verdi for strømstyrken I i ampere. 

Betingelsen er at løsningen er fullstendig fri for løst oksygengass, fordi 

følgende sidereaksjon fra løst O2 vil forstyrre: 

O2(aq) + 2H+(aq) + 4e− → 2OH−(aq) 
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For å forhindre dette boblet Farup løsningen med hydrogengass, som først 

hadde blitt ledet over glødende platina for å fjerne spor av oksygen også i 

hydrogengassen.  

Deler av doktoravhandlingen ble publisert internasjonalt samme år.181  

Hos Jacobus van’t Hoff i Berlin 

Året etter – i noen måneder i 1903 – fikk Farup igjen anledning til opphold hos 

en internasjonalt vitenskapsmann i toppklasse: professor van’t Hoff i Berlin, 

som allerede hadde fått Nobelprisen i kjemi (den første som ble utdelt – i 

1901). Her arbeidet Farup med studier av sammensetninger av saltavsetninger 

fra sjøvann; et arbeid som ble publisert i 1906 sammen med van’t Hoff.182 Han 

arbeidet også hos professor Tamman i Göttingen. 

Akademiker og så professor  

Etter å ha kommet hjem til Norge, sto Farup over for sitt ”evige” problem: Den 

manglende Examen Artium, som hindret ham i videre akademisk karriere. Han 

tok derfor tak i problemet og tok noe privatundervisning, leste på egenhånd og 

kunne i 1904 avlegge eksamen, slik at han nå ble akseptert i det akademiske 

miljøet i Norge. Men i 1929 skriver han at han aldri har hatt følelsen av å ha 

vært eller å være student. Han gjorde det bra til artium med 5 M-er, 5 T-er og 2 

Ng-er (i tysk skriftelig og engelsk muntlig). 
Farup som student 

Dette ga seg umiddelbart utslag i at han i 1902-4 ble privatassistent for 

professor Heinrich Goldschmidt i Oslo. Heinrich Goldschmidt (som ikke må 

forveksles med hans verdensberømte sønn – geokjemikeren Victor Moritz 

Goldschmidt) hadde blitt professor i kjemi i 1901 ved universitetet etter Peter 

Waages død. Fra 1905-8 var han amanuensis ved Det metallurgiske 

laboratorium og deretter uniersitetsstipendiat ut 1909.  
                                                 

181 Peder Farup: On a new silver voltameter. Zeitschrift. für Electrocmie 8 (1902) 569- 
182 Jacobus H. Van´t Hoff, Peder Farup, og J. D´Ans: Formation of oceanic salt deposits. XLVI. 
Anhydrite, syngenite, glauberite, and penta-salt at 83o, and the formation of calcium chloride 
and tachhydrite. Sitzungs ber. K. Akad. Wiss. Berlin 6 (1906) 218-24. 
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Industriell kjemi 

Fra århundreskiftet 1800/1900 hadde utbygging av fossekraften i Norge skutt 

fart, og etter hvert hadde landet fått et luksusproblem: Vi produserte en masse 

kraft som vi ikke riktig visste hva vi skulle gjøre med, fordi utbyggingen av den 

kraftkrevende industri ikke holdt det samme tempoet som utbyggingen av 

vannkraften. I 1907 satte derfor staten ned en komité – Den 

elektrometallurgiske komité – som skulle komme med forslag til nye 

utnyttelsesmuligheter for kraften. Peder Farup ble valgt inn i denne komitéen, 

som særlig skulle vurdere elektrometallurgisk fremstilling av jern og stål. Om 

dette er det kort og godt å si at den lyktes ikke å finne gjennomførbare prosesser 

for dette formålet. Komitéen skrev to rapporter; i 1909 og 1910. I Norges 

Jernmalmforekomster omtales og vurderes den enorme forekomsten av 

mineralet titanjernstein/ilmenitt  (FeTiO3, systematisk navn 

jern(II)titan(IV)oksid), i Sokndal nær Jøssingfjorden.  

Som universitetsstipendiat høsten 1908 foreleste han om metallegeringers 

konstitusjon, våren 1909 utvalgte kapitler av den fysikalske kjemi og om høsten 

elektrokjemi. I tillegg underviste han i kjemi og fysikk ved Krigsskolen. Han 

fikk også anledning til igjen å reise til Tyskland; denne gang for metallurgiske 

studier. 

Disse årene kom til å bli svært viktige for Farup. Han fikk erfaring i å 

undervise, og han ble kjent med Gustav Jebsen (1854-1961) ved Elektrokjemisk 

AS (nå: Elkem). Jebsen hadde studert kjemi i utlandet og tatt en dr.ing.-grad i 

Zürich i 1905.183 Disse to kastet seg over et problem: Hvordan utnytte 

ilmenitten? I starten hadde de nok tenkt seg å utnytte malmen på grunn av dens 

høye jerninnhold. Imidlertid ble de etter hvert klar over at titanet var av større 

viktighet. 

                                                 

183 Han ble direktør for Elektrokjemisk 1912-21. Han fortsatte som styreleder og senere direktør 
i Titan. 
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Professor i uorganisk kjemi ved NTH  

Etter at Stortinget hadde vedtatt opprettelse av en norsk teknisk høyskole, 

utlyste staten de første stillingene. En enstemmig komité gikk inn for Farup til 

professoratet i uorganisk kjemi, og han ble ansatt fra 1. januar 1910. Farup gikk 

i gang med stor iver, og det er liten tvil om at den endelige strukturen ved 

kjemiavdelingen ved NTH i stor grad skyltes Farups idéer.  

Samtidig arbeidet Farup sammen med Jebsen med industriell fremstilling av 

pigmentet titanhvitt, som egentlig er en blanding av to av de tre ulike 

krystallformene for TiO2 (rutil, anatas og brookitt) som finnes som mineraler. 

Titanhvitt er det hviteste pigment som finnes, samtidig som det utrørt i olje har 

glimrende overflatedekkende egenskaper, noe som gjør det svært godt egnet 

som pigment i maling, og som den dag i dag er helt dominerende.  

I parentes kan man spørre: Hva brukte man før dette til hvitmaling? Svar: Man 

brukte enten ”sinkhvitt” – sinkoksid – som hadde en tendens til å smitte av 

(d.v.s. hadde dårlig hefteevne) og ”blyhvitt” – basisk blykarbonat – som over 

tid ble mørk p.g.a. dannelse av blysulfid. 

Et helt annet anvendelsesområdet var (og er) bruk av titanhvitt i tabletter som 

hvitt pigment (drasjeringsmiddel), fordi det – i tillegg til sin hvithet – er 

fullstendig ikke-toksisk (er biologisk sett kjemisk inert). 

Farup og Jebsen tok ut en rekke patenter og samarbeidet resulterte i 

etableringen av A/S Norske Titanfarveverker i 1910 (nåværende Titania med 

fabrikk i Fredrikstad og gruve der den alltid har ligget – i Sokndal (den eneste  

gruve fortsatt i drift i Norge?) 

Konsulent i industriell kjemi 

Farups store interesse var nå fremstilling av titan, jern og stål. Slik han så det, 

var det helt naturlig at NTH etablerte forskningssamarbeid med industrien for å 

utvikle prosessene videre. Dette skulle man jo tro var midt i blinken for den nye 

tekniske høyskolen. Det skulle vise seg at det var det ikke. Elektrokjemisk 

søkte høyskolen om å få bruke NTHs små smelteovner til det vi i dag ville ha 
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kalt pilotforsøk. Høyskolen skulle heller ikke påføres utgifter. Imidlertid stilte 

NTH så mange betingelser, at Farup og Elektrokjemisk oppfattet det som 

ensbetydende med avslag. Farup måtte da se at forsøkene ble flyttet til 

fabrikkens forsøksstasjon på Lysaker ved Oslo. Farups skuffelse var så stor at 

han sa opp sitt embete som professor i 1918 og flyttet med. I de neste seks 

årene var han konsulent for Elektrokjemisk og Titania fra sin bolig på 

Vettakollen. 

Professor i farmasøytisk kjemi i Oslo 

I 1912 satte Stortinget ned en komité for vurdering av farmasiutdannelsen i 

Norge. Farup ble oppnevnt som medlem. Komitéens uttalelse resulterte i at 

Stortinget i 1923 vedtok ”Lov om apotekereksamen”, som fastsatte at farmasi i 

fremtiden skulle være et universitetsstudium. 

Det første professoratet – i farmasøytisk kjemi – ble utlyst året etter. 

Første gang søkerlisten ble offentliggjort var det to søkere – den andre gangen 

tre. Da var Farup med. Flere i den farmasøytiske etat fant å måtte gjøre sine 

synspunkter offentlig kjent, bl.a. i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, hvor f.eks. én 

skrev: Saapas indsigt har vi dog faat selv under den gamle utdannelsen, at vi 

vet at den farmaceutiske kemi i 99 av 100 tilfælder henter sit stof fra den 

organiske kemi. Vi forstaar dog at det at sætte en representant for 

elektrokemien eller den uorganiske kemi vil være likesaa meningsløst som at 

sætte en organisk kemiker paa den plads hr. Farup innehadde i Trondhjem og 

som nu igjen er ledig. 

Men Farup hadde også tilhengere, bl.a. redaktøren av samme tidsskrift, H.M. 

Moa: Ved ansættelsen maa man ta hensyn til, at den ansatte professors første 

store arbeide vil bli av grunnleggende og organiserende art og først, naar 

instituttet er ferdig og aapner sine porter for de studerende, da vil der for alvor 

bli spørsmål efter habile lærekræfter. Skulde det da mot forventning vise sig at 

vi er nødt til at ty til utlandet, saa har vi fremdeles anledning til det. 
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Den endelige avgjørelse til den sakkyndige komité var at Farup enstemmig ble 

innstilt og han ble utnevnt fra 1/1 1925. 

Farup arbeidet fra utnevnelsen for fullt med planlegging av det nye instituttet, 

og han holdt i disse årene en lang rekke foredrag om det nye studiet. Byggingen 

av instituttet startet i 1929, og helt til 1930 var Farup den eneste ansatt. Da ble 

professoratene i farmasi og farmakognosi utlyst. 

I august 1931 startet det første kullet av studenter på det farmasøytiske studium. 

Instituttbygningen ble først tatt i bruk fra vårsemesterets begynnelse i 1932. Det 

var Farups siste semester på universitetet.184

På apotek igjen 

En sommerdag i 1931 våknet norske farmasøyter opp til en sensasjon. Professor 

Farup var én av de 18 søkerne til det ledige St. Hanshaugen Apotek. Det var 

ingen tvil om at han var kvalifisert. Bortsett fra doktorgrad og lang 

vitenskapelig erfaring, hadde han også den femårige apotekerpraksis som var et 

lovbestemt krav. Departementet brukte da også kort tid på å bestemme at Farup 

skulle få apoteket, og allerede i september fikk han bevillingen. Og i fagbladene 

gikk bølgene høyst, f.eks. med innlegg som: Skal de farmasøytiske 

professorater bli springbrett til Oslo-apotek?. Han søkte avskjed fra sitt 

professorat 1.02.1932, men fungerte som bestyrer av instituttet ut 

vårsemesteret. 1.11.1932 ble Bjarne Samdahl ansatt som hans etterfølger.185

Det har i ettertid kommet fram at hendelsen ikke kom like overraskende på alle. 

Det viser seg (ved frigitt privat korrespondanse) at Farup i 1924 ikke hadde 

særlig lyst på professoratet ved Farmasøytisk Institutt, men at han måtte 

overtales (fordi toneangivende krefter ikke ville ha de to andre søkerne), og at 

han da hadde forbeholdt seg retten til å søke apotek når det nye instituttet sto 

                                                 

184 Pussig nok var det også det eneste semesteret hvor Farup sto i forelesningskatalogen. I neste 
semester stå han oppført blant pensjonistene. 
185 Endre Berner var også søker. Han ble professor i organisk kjemi ved Kjemisk institutt UiO 
to år senere. 
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ferdig. Og – i tilegg – Farups helse var ikke lenger god. Han ville derfor gjerne 

ha en noe mindre anstrengende beskjeftigelse. 

At hans helse ikke var god, ble snart bekreftet. Diagnosen var lungetuberkulose. 

Etter sanatorieopphold, som ikke hadde noen virkning, døde Farup i februar 

1934.  

Axel Jermstad (professor i galenisk farmasi) skrev i nekrologen: 

Men som farmasøyter skal vi huske at når våre tabletter drasjeres med 

titandioksid, er stoffet fremstilt etter metoder som ble utviklet av en norsk 

professor i farmasøytisk kjemi, og når hele Sørlandet er malt i hvitt, så er det 

pigmenter som Peder Farup tryllet frem av den gråsvarte ilmenitten i Soknedal. 
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Peder Farup, Curriculum vitae 

1875 Født i Larvik 27.09 

1890 Middelskoleeksamen; Farups far dør. 

1895 Eksamen som apotekermedhjelper. 

1897 Apotekereksamen. 

1897 – 1900 På apotek i Kristiania; arbeidet i sin fritid ved UiO hos 

professor Poulsson på universitetets Farmakologisk Institutt. 

1901 Stipend for opphold hos Walter Nernst i Göttingen. 

1902 Dr.-grad hos Nernst. 

1902-4 Privatassistent hos professor Heinrich Goldschmidt, Kjemisk 

laboratorium A, Det Kongelige Frederiks universitet. Foreleser om 

matematisk behandling av kjemiske problemer V 1903 og elektrokjemi 

H 1903.  

1903 Hos van’t Hoff i Berlin. 

1904 Examen Artium 

1906-8 Amanuensis ved Det metallurgiske laboratorium, Det Kongelige 

Frederiks universitet fra 1.02.1906 til 1.09.208. Foreleser elektrokjemi 

V 1906.  

1906 Gift 28.10 med Eli Benneche Johnsen født 4.02 1879. 4 barn: Ingrid 

Cecilie (1907), Karen Elise (1909), Frits Nikolai (1911) og Anne Marie 

(1916).  

1907 Medlem av Den elektrometallurgiske komite. Reiser i utlandet for 

komiteen 10.11.1907 til jul og i 14 dager fra 25.04.1908 (Tyskland og 

Italia)  

1908-9 Fra 1.04 universitetsstipendiat til 31.12.1909 og metallurgiske studier i 

Tyskland.  
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1910 Fra 1.01 professor i uorganisk kjemi ved NTH. 

1910 A/S Norske Titanfarveverker” dannes. 

1912 Medlem av den statlige kommisjonen for vurdering av den 

farmasøytiske utdannelsen i Norge.  

1918 Søker avskjed fra professoratet i Trondheim. 

1918-24 Konsulent for Elektrokjemisk og Titania 

1925 Utnevnes til professor i farmasøytisk kjemi fra 1.01. 

1929 Byggingen av bygningen for Farmasøytisk instituttet starter på Blindern. 

1931 Søker avskjed fra universitetet 1.04 og utnevnes til apoteker på St. 

Hanshaugen Apotek i Oslo 

1932 Det nye instituttbygningen tas i bruk fra 1.01. 

1934 Farup dør 8.02 1934. 

 

 

140 


	Kjemi anno 1757 
	Kjemi anno 2007 
	Fra alkymi til kjemi på 1700-tallet 
	Fra makro til mikro 1810-60 
	Kjemien vokser 1860-1910 
	Organisk kjemi 
	Fysikalsk kjemi 
	Uorganisk kjemi 
	Kjernekjemi 
	Kjemi 1910 – 2010 
	Kvantisering 
	Elektronparmodellen (Lewis) 
	Kvantitative strukturbestemmelser 
	Fra våtveis-analyse til instrumentanalyse 

	Kjemi i årene fremover 
	Hva er kjemisk industri? 
	Salter 
	Koksalt 
	Jørgen thor Møhlens saltverk ved Bergen 
	Vallø saltverk 
	Saltverkets tekniske drift 
	Pottaske 
	Vitriol og alun 
	Vitriolverk i Norge 
	Alun 
	Salpeter 

	Den videre utviklingen 
	Avsluttende kommentarer  
	Dansketiden 1380-1814 
	Sølvverket 
	Bergseminaret 
	Opprettelsen 
	250 års-jubileet 
	Det aller eldste laboratoriet i Kongsberg 
	Apoteket 

	Noen sentrale personer i bergseminarets historie 
	Johan Heinrich Becker (1715-61) 
	Peter Thorstensen (1752-92) 
	Morten Thrane Brünnich (1737-1827) 
	Chr. Elovius Mangor (1734-1817) 
	Nicolay (Niels) Tychsen (1751-1804) 
	Tre generasjoner Peckel 
	Jens Esmark (1763-1839) 

	Undervisning i kjemi i Kongsberg 
	En mistenkelig oppskrift 

	Fra Kongsberg til Christiania 
	Epilog 

	Fra Napoleons fall til februarrevolusjonen 
	Norges universitet 

	Jens Jacob (Jac) Keyser (1780-1847) 
	Familie 
	Foreldre og foresatte 
	Hvorfor bytte etternavn? 
	Egen familie 
	Ingen bilder av Jac er funnet 

	Utdanning 

	Faglærer i København 
	Kontakter i København 
	Kolleger i København 
	Hans Christian Ørsted (1777-1851) 
	William Christopher Zeise (1789-1847) 


	Keyser i Christiania 
	Kolleger 
	Michael Skjelderup (1769-1852) 
	Jens Rathke (1769-1855) 
	Christopher Hansteen (1784-1873) 
	Hans Henrik Maschmann (1775-1860) 

	Det første laboratorium 
	Reiser 
	Læreren 

	Formidleren 
	Forskeren 
	Dianatrær 

	Administratoren 
	Personen 

	 Jens Jacob (Jac) Keyser, Curriculum vitae 
	Julius Thaulow (1812-50) 
	Slekt 
	Utdanning 
	Forskning 

	Professoren 
	Nytt Domus chemica 

	Egen familie 
	Harald Conrad Thaulow (1815-81) 
	Hans Selchier von Ditten (1820-91)) 
	Julius Thaulows publikasjoner 
	Bakgrunn 
	Universitetsanlegget i sentrum 
	Naturfagenes stilling rundt 1850 
	Kjemiens plass i midtbygningen 
	Professorboligen 
	Overgangen fra Thaulow til Strecker 

	Adolph Strecker  
	Utdanning og familie 
	I Christiania 
	Etter Christiania 

	Hvoslef, Hans Henrik (1831-1911) 
	Far og sønn Möller 
	Rosing, Hans Anton (1827-67) 
	Oppvekst 
	På apotek 
	Utfører eksperimenter på seg selv – med kvikksølv! 
	Farups kvikksølvmetode 

	Stipendiat i Tyskland 
	Hos Walter Nernst i Göttingen 
	Hos Jacobus van’t Hoff i Berlin 

	Akademiker og så professor  
	Industriell kjemi 
	Professor i uorganisk kjemi ved NTH  
	Konsulent i industriell kjemi 

	Professor i farmasøytisk kjemi i Oslo 
	På apotek igjen 
	Peder Farup, Curriculum vitae 



