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Akademi og industri forteller historien om kjemiutdanning og -forskning ved NTNU gjennom hundre år.
Siden etablering av Kjemiavdelingen ved Norges tekniske høgskole (NTH) i 1910 har målet vært at
kjemikerne i Trondheim skal drive vitenskap til gavn for landets industri. I dag består NTNUs fagmiljøer i
kjemi av instituttene for kjemi, kjemisk prosessteknologi, materialteknologi og bioteknologi. På det meste
eksisterte det hele elleve kjemiinstitutter ved NTNUs forgjengere: NTH og Norges lærerhøgskole i Trondheim
(NLHT)/Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH). Boka studerer fagmiljøene i en kjemifaglig,
samfunnsmessig, kulturell og industrihistorisk sammenheng, fra etablering gjennom vekst, krise og to
verdenskriger til ekspansjon, lærerutdanning, oljealder, den instrumentelle revolusjon, studenteksplosjon,
kvinnenes inntog og sammenslåing. Annette Lykknes (f. 1974) er førsteamanuensis i kjemididaktikk ved
Program for lærerutdanning ved NTNU. Joakim Ziegler Gusland (f. 1981) er stipendiat i teknologihistorie ved
Institutt for historiske studier ved NTNU.
Yves Meyer receives the 2017 Abel Prize from His Majesty King Harald. Til tonene fra Abelfanfaren,
komponert av Klaus Sandvik og framført av Forsvarets. Kontakt oss. Besøksadresse: Torggata 2, 0181 Oslo.
Postadressse: Tankesmien Agenda Postboks 55, Sentrum 0101 Oslo. E-post: post@tankesmienagenda.no
Telefon 922 94 714 I 1914 opprettet Freia et salgsselskap i Danmark, A/S Haukeli, og i 1920 etablerte
selskapet en egen fabrikk som var virksom i seks år.
mer enn sjokolade Tilpasset nitrogengjødsling gir økt avling, lite legde og høy kvalitet på kornet. Planlegg for

å gjøre N-gjødslingen optimal! Finn flere gode råd her Samfunnet og helsevesenet har behov for spesialister
med kunnskap og forståelse for pasienter som trenger akutt behandling for sykdommer eller skader, og som
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ferdigstilles i disse dager. Du eller dere må være over. Smartere sammen i Stavanger-regionen, behov for en
regional Smartby-plan. KRONIKK: Greater Stavanger, fylkeskommunen og NHO Rogaland bør ta et ansvar
for. Åpningstider: Alle dager 12 -17. man. og tir. stengt. Galleriet er stengt i jule- og påskeferie. Nyheter
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