
Kretsaktiviteter 2017 
 

Bergslagskretsen 
Årsmöte med föredrag av Fil. Dr Viktor Sjöberg, Örebro universitet 
”Avfall – problem eller råvara? 
Föredrag och studiebesök vid Kvarntorpshögen samt presentation av konstverken på 
högen 
Föredrag av Dr. Steffen Keiter, ”Mixture Risk – Problems with a reliable Environment Risk 
Assessment 
 
Gävlekretsen 
Årsmöte och besök på Vallbacksskolan 
Studiebesök på Forsbacka Ekogas 
 
Göteborgskretsen 
Kafé Kemi: Perspektiv på Biodiesel i Sverige, diskussionsträff med Kjell Ankner 
Värd för Fullmäktigemötet och årsmöte för Svenska Kemisamfundet 
Årsmöte med föredrag av Gunnar Nyman ”Himmels kemi och stjärnors födelser” 
Lunchföreläsning av Dr. Susan Williams, university of London “Atomic Africa: Ghana and 
Nkrumah in the 1960s” 
Föreläsning med Gunnar Bergström “Blomdoftämnen: analys, struktur, funktion” 
Föreläsning med Kasper Moth-Poulsen “Utveckling av molekylsystem för solenergilagring 
och effektivare solcell” 
Föreläsning med Louise Olsson “Katalysatorer för att rena emissioner från fordon och för 
att producera förnyelsebara bränslen” 
Föreläsning med Axel Sjöqvist, inst. för geovetenskaper, Göteborgs universitet 
“Mineraliseringen av de sällsynta jordartsmetallerna i Norra Kärr” 
Helsingborgskretsen 
Årsmöte och föredrag av Hans-Jürgen Federsel ”Kemi i medicinens tjänst – syntesvägar till 
aktiva läkemedelssubstanser genom åren” 
Föredrag av Lennart Jönsson, lektor emeritus Lunds universitet ”Folkbildning i kemi – några 
synpunkter 
Studiebesök på Kemira Kemi, Ecox-fabriken, Helsingborg 
Föredrag av Charlotta Törner, professor i analytisk kemi Lunds universitet ”Grön kemi med 
koldioxid som lösningsmedel” 
Kemiska Föreningen i Lund 
Föredrag av Anders Blomstrand om sin släkting Christian Wilhelm Blomstrand, en av Lunds 
största kemister och grundaren av Kemiska föreningen i Lund år 1868 
Föredrag av Kenneth Wärnmark, ”Iron-carbene complexes – towards a revolution in solar 
energy technology?” 
Föredrag om huden av Emma Sparr ”Physical chemistry of skin – Relating molecular 
characteristics to macroscopic material properties” 
Föredrag av Martin J. Blaser, MD New York University ”How perturbing the early life 
microbiome with antibiotics leads to long-term consequences” 
Årsmöte med föredrag av Jan-Olof Lundberg Kokomi AB ”Snacksindustrin och dess 
smaksättningssystem” 
Föredrag av Kenso Soai, Tokyo University ”Asymmetric Autocatalysis and the Origin 
Homoochirality” 
Föredrag av Anders Lundgren professor emeritus i idé- och lärdomshistoria Uppsala 
universitet ”Torbern Bergman: Vad gjorde kemisterna i Uppsala under 1700-talet?” 



Kemiska Sällskapet i Uppsala 
Årsmöte med rundvandring och visning av Medicinsk Historiska museet Ulleråker 
Seminarium på Institutionen för idé- och lärdomshistoria med Silvia Waisse från Sao Paulo 
Kemins dag på Gustavianum 
Stenungsundskretsen 
 
 
Stockholmskretsen 
Årsmöte med föredrag av Lars Eriksson ”Lewisstrukturer och andra modeller: 
hur giltiga är de?” 
Föredrag av Dan Larhammar, apotekare och professor Uppsala universitet ”Vetenskap, 
pseudovetenskap och alternativa fakta” 
Utflykt till Utö med Jörgen Langhof, om ovanliga och intressanta metaller och mineral som 
finns på Utö samt den gruvdrift som har pågått där 
Föredrag av länsfiskekonsulent Henrik C Andersson, om övergödning och vattenkvalitet i 
Östersjön och hur det påverkar fiskbeståndet 
 
Sörmlandskretsen 
Årsmöte med Berzeliusstipendiaten Linnea Nilsson och föredrag av Henrik Aldén 
”Växternas kemi” 
Studiebesök på Oxelösunds hamns oljelager 
Östgötakretsen 
Föredrag av Ulf Ellervik ”konsten att njuta av kemi” 
 
 
 
 


