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MEDLEMSNYTT

UNDER 2019 FIRAR det periodiska systemet 150 
år, IYPT2019. Sverige har haft många dukti-
ga kemister som genom åren har bidragit till 
kunskap om eller upptäckter av grundäm-
nen. Det vill Nomenklaturutskottet i Svenska 
Kemisamfundet uppmärksamma genom att 
koppla ihop de ”svenska” grundämnena med 
fadderuniversitet/högskolor.

I sammanställningen får universitetet/
högskolan ”sitt” grundämne enligt någon av 
dessa urvalsprinciper: var mineralet hittades, 
var arbetet vid upptäckten utfördes, nuva-
rande kända fyndigheter, placering av indu-
stri där grundämnet används, forskning om 
grundämnet, upptäckarnas födelse- och verk-
samhetsort.

Nomenklaturutskottets önskan är att den-
na lista ska komma till användning och att 
respektive fadderuniversitet/högskola med 
glädje ska synliggöra sitt grundämne under 
2019.

Nästa år är det periodiska systemets år. 
Kemisamfundet vill underlätta firandet 
genom att ge varje universitet/högskola  
ett eget grundämne att uppmärksamma.

Fadderlärosäten för 
”svenska” grundämnen

Helium Karlstad universitet Cleve mfl Helium finns till stor andel i solen och ”solen i Karlstad” är ett välkänt begrepp

Litium Mittuniversitet (Sundsvall, 
Östersund)

Arfwedson Finns stor fyndighet utanför Sundsvall

Kväve Sveriges Lantbruksuniver-
sitet (Uppsala, Umeå,  
Alnarp, Skara)

Scheele mfl Viktig växtnäring

Syre Malmö universitet Scheele Upptäckaren Carl Wilhelm Scheele var apotekarlärling i Malmö

Kisel Chalmers tekniska högskola Berzelius Chalmersforskaren Arvid Hedvall stor inom silikatforskningen

Klor Göteborgs universitet Scheele Klor tidigare framställt hos dåvarande Eka i Bohus, GU har marin profil där klor 
(klorid) är en viktig komponent i havsvatten

Skandium Uppsala universitet Nilsson Upptäckaren Lars Fredrik Nilsson var verksam i Uppsala

Vanadin Umeå universitet Sefström Historisk tradition kring forskning på vanadin, viktig komponent i stål,  
stålindustrin stor i norr

Mangan Högskolan i Dalarna (Falun, 
Borlänge)

Gahn Mineralet kom från Falun och upptäckaren Johan Gottlieb Gahn var verksam i 
Falun

Kobolt Lunds universitet Brandt Lundaforskaren Blomstrand var stor inom forskning om koordinationskemi  
med kobolt och krom

Nickel Högskolan i Gävle Cronstedt Mineralet kom från Losgruvan, Ljusdal

Selen Högskolan i Kristianstad Berzelius Selen är viktigt spårämne att få via maten, stark livsmedelskemi vid högskolan

Molybden Mälardalens högskola  
(Eskilstuna, Västerås)

Hjelm  
Scheele

Upptäckaren Peter Jacob Hjelm i samarbete med Scheele som drev apotek i  
Köping och upptäckten gjordes där

Lantan Högskolan i Jönköping Mosander Stor fyndighet i Norra Kärrgruvan, Gränna

Cerium Linköpings universitet Berzelius  
Hisinger

Upptäckaren Jöns Jacob Berzelius född i Väversunda och Linköping är  
närmaste större stad (dvs skulle kunna ses som Berzelius hemstad)

Terbium Linnéuniversitetet  
(Växjö, Kalmar)

Mosander Upptäckaren Carl Gustaf Mosander var född i Kalmar

Holmium Stockholms universitet Cleve Namngivet efter Stockholm

Erbium Karolinska institutet Mosander Upptäckaren Carl Gustaf Mosander var professor vid KI

Tulium Kungliga Tekniska  
högskolan

Cleve Upptäckaren Per Theodor Cleve var adjunkt på KTH

Tantal Luleå Tekniska universitet Ekeberg Viktig komponent i specialstål och som syrafast tantalbelagt stål, stålindustrin 
viktig i trakten, de största svenska fyndigheterna finns i Norrbotten

Torium Örebro universitet Berzelius Har förekommit forskning där ämnet ingått på universitetet och det finns  
personal med kompetens inom området

Hela tabellen plus mer information om de "svenska" grundämnena och deras upptäckare finns på iypt2019.se – sök på Fadderuniversitet/högskolor.


