Fars Forskare möts Ti 2017-09-26
Nu siktar vi på att sent omsider få till en informell samling med intresserade från
Olof Samuelsons stora forskargrupp vid Teknisk Kemi på 1960- och 1970-talet.
Program (för forskargruppen plus närstående):
13-14: Lunch i stora matsalen i Kårhuset
Kortbetalning – ca 80:14-15: Mingel och personliga minnen
Biblioteket plan 3, Forskarhus 2
Kafé Kemi (för alla intresserade)
15-16: Mingel och fika i Café Hedvall i Kemihusets entré.
16-18: Minnesbilder av forskningen och utblickar framåt
Biblioteket plan 3, Forskarhus 2
Tipsa dem du vill träffa via e-post och djungeltelegraf.
Spontant – inga formella inbjudningar eller anmälningar.
Delta i ett eller båda avsnitten efter lust och tillfälle.
Kontakt:
Fars medarbetare: Olle Ramnäs - oramn@chalmers.se
Forskare på 60-talet: Per Jonsson
Kafé Kemi: Göran Petersson – goranp@chalmers.se
PS Göteborgs Kemister ordnade 2013 en träff om Kemihusets Nutidshistoria

Annons för Göteborgs Kemisters hemsida:
Ti 26/9 Kafé Kemi 16-18 (mingel 15-16 i Hedvall)
Nutidshistoria – Fars Forskare på Teknisk Kemi
Professor Olof Samuelson, ”Far”, ledde under 1960- och 1970-talet
Institutionen för Teknisk Kemi i Kemihuset med en stor grupp forskare.
Möt några som var med och kopplar forskningen till svensk skogsindustri.

Fars Forskare (ca 1965-1980; Far 50-65 år)
Teknisk Kemi fanns då i Kemihuset främst på plan 3 i Forskarhus 1.
Många blev Tekn Lic under åren 1950-1965 och några Tekn Dr efter 1980.
Sena stjärnor var Jiri Basta, Per Larsson, Bengt Järrehult och Ulf Carlsson.
Olle Ramnäs har tagit fram personlistor och har mer omfattande uppgifter.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Tekn Dr
Tekn Dr (grad)
Bengt Carlsson 1970
Nils Herman Schöön 1962
Leif Bengtsson 1971
Bertil Törnell 1967
Olle Ramnäs 1973
Rune Simonsson 1971
Håkan Kolmodin 1973
Göran Petersson 1974
Lennart Stolpe 1973
Enn Päärt 1973
Tekn Lic (ca 1965-1970)
Jan Rexfelt 1974
Kristin Christoffersson
Kenneth Larsson 1975
Bengt Arwidi
Jaroslav Havlicek 1975
Lars-Inge Ransgart (då Larsson)
Lars Löwendahl 1975
Per Jonsson
Lennart Olsson 1976
Stig Johnson
Mats Johansson 1976
Lars Thede
Thomas Ericsson 1976
Leif Wictorin
Lars-Åke Lindström 1977
Leif Wannholt
Sven-Ingvar Andersson 1977
Eva Martinsson
Kjell Abrahamsson 1978
Sven Pettersson
Lars-Arne Sjöberg 1978
Lennart Aktius (då Andersson)
Bo Wennergren 1981
Hans Strömberg
Bo Nilsson 1981
Lena Jansén
-----------------------------------------------------------------------------------------------Olof Samuelson (1914-2000) var Professor vid Chalmers 1948-1981

Mästaren på Särtryck
I kemihuset intill biblioteket på teknisk kemi fanns omkring 1970 ett litet rum
med ett stort plåtskåp. Det innehöll hängande mappar med särtryck av många
hundra vetenskapliga artiklar med den legendariske professor Olof Samuelson
som författare tillsammans med sina forskare.
På den tiden var det vanligt att en bunt särtryck beställdes i anslutning till att en
artikel antogs för publicering i en tidskrift. Särtryck kunde sedan beställas av
forskare från hela världen. Detta gjordes oftast på speciella vykort som kom med
posten.
Olof Samuelson var bland de absolut främsta på Chalmers sett till både antal
publikationer och antal doktorander. Skåpet fylldes på undan för undan och
beställningar droppade ofta in dagligen. Vetenskaplig publicering prioriterades
högt men det krävdes förstås också strategi för att hålla uppe tempot.
Olle Samuelson kallades allmänt Far. Han gick runt och entusiasmerade nästan
alla sina doktorander nästan varje dag. Det handlade då ofta om nästa artikel.
Typiskt fick doktoranden först skriva den experimentella delen. Far skrev ofta
tidigt en inledning och styrde senare diskussionsdel och sammanfattning.
Intill fars professorsrum satt hans sekreterare. Så fort någon del av en artikel
skrivits av en doktorand eller av Far med bläckpennan fick hon den för utskrift
på skrivmaskin. Eva Kristenson, nu administratör, var länge Fars sekreterare och
skrev oftast på flera manuskript parallellt.
Själv lärde jag mig konkret att skriva vetenskapliga artiklar på detta sätt fram till
licentiatexamen 1969. Sedan tyckte Far det blev komplext med masspektrometri
och att jag klarade artiklar bra på egen hand. Men jag följde ändå nära Fars stora
produktion via masspektrometriska identifieringar i uppemot hundra artiklar
bland alla andra i plåtskåpet med särtryckens mästare som senior författare.
Göran Petersson, Teknisk kemi 1966-1986
Min första vetenskapliga artikel med far 1967 i Acta Chemica Scandinavica.
Analyser gjordes med ny teknik för GC-MS med Klas Anjou som ansvarig för instrumentet på
SIK med dess framstående föreståndare professor Erik von Sydow.
Min andra vetenskapliga artikel med Far 1967 i Svensk Papperstidning.
Analyser gjordes av Heinrich Riedl, som senare blev en välkänd profil vid Fysik på Chalmers.

