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Vetenskapligt notis- och annonsorgan
med 80-6riga traditioner

Utgives vid Idmplig tidpunkt
av en ansvarslds redaktion

Bland tekniska ynglingar.

Bland tekniska ynglingar alia
Kemisten ar kronan dnda

Ty en gang dd vdrldarna falla,
Han tittar blott gldttigt ddrpa
:
,
: ty destination och sublimation

ger ragnarokkropparnas konstitution :,:

Jag varit i olika lander
Och sett bad' Paris och Berlin,

Jag skdlat vid Rhenflodens strdnder
J Pommerys vdlkdnda vin
:
,
: moblerat jag har tvd lyckliga dar

hos turken som aldrig pa kdrleken spar :,:

Och ndr vi sen alia d doda

och kalciumortofosfat
och slutat var jordiska moda
och tomt blivit frojdernas fat
:
,
: dock sjdlen sa fin, har kvar energin,

tack vare kinetiska gasteorin :, :
Guss Mattsson.

Finska Kemistsamfundets

Gladjande Meddelanden 80 - ar

Kemin i Finland har arofulla och langa traditioner. I ar firar vi en av
de markligaste handelserna i kemins historia i delta kulna land. Finska
Kemistsamfundets Gladjande Meddelanden utkom med sin forsta volym
ar 1911. I redaktionen medverkade docenten, redaktoren och fram for

allt kasoren Guss Mattsson. I Dag nar 80 ar forflutit och kemistgeneratio-
nerna vaxlat finns det annu manga som minns Ung-Hans Kaserier. Finska
Kemistsamfundet, som for ovrigt ocksa firar sitt 100-ars-jubileum i ar,

kan

prisa sig lyckligt da i dess led sa manga kemister bidragit till kemins ut-
veckling med en glimt i ogat. Finska Kemistsamfundets medlemmar har
inte isolerat sig fran samhallet (se Fiduli Klingstedts kaseri), ej heller star
lyriken oss frammande (se Tor Smedslunds alfabet). Ett Samfund med
dylika medlemmar ar vart sina Gladjande Meddelanden. Redaktionen
hoppas att ocksa denna volym skall vara en vardig barare av traditionen.
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Nar maraton lopte in i
Abokemisternas sjalar och hjartan

Man levde ett tidigt 70-tal. Fysikaliska kemisterna, eller IFK'arna (In-
stitutionen for Fysikalisk Kemi'arna, alias IdrottsForeningen Kemister-
na), hade gjort upprepade "clean sweep" i idrottsforeningen vid Abo
Akademi-Karen AKADEMIA's Isaskar Kling manggrenade idrotts-cup.
Som en foljd hade man aterigen graverat in IFK's (tidigare FKI) namn i
vandringspokalen. Segern var traditionsenligt "

vat
"

och man formligen
valtrade sig fornojt i segerns sotma. Kvallen hade glidit over i smatimmar
varfor trottheten gjorde sig pamind.

Plotsligt gjorde nagon ett sista forsok att klamma ut saft ur den urvatt-
nade segerfrukten. Man ledde in diskussionen pa den segerrika "Iddan"-

rundan dar man forst pa sista strackan i stafetten lyckades sakerstalla
segern med vart fenomenala lopar-ass Christer S. Ja nog ar vi oslagbara
lopare konstaterade man, belt "insupande" vart ankares prestation i alias
namn! Vi kan nog springa vart som heist summerade nagon. Javisst,

in-

stamde alia och kvicknade till.

Snart hade den unga mandomens otyglade vagsvall utkravt ett bevis pa
kamparandan. I morgon bitti springer vi till Stugan (Kemistklubbens
sportstuga halvvags till Pargas, ca. 20 km fran Abo). Nu borjade alia ga
heta och ingen vagade falla ett tvivlets ord mot "foretaget".

Morgonen darpa hade man skaffat fram nycklarna till stugan och en
av morgonens dalande rus decimerad skara samlades utanfor Pinellan
ikladd for loparprestationen lamplig utrustning. Nattens hetta hade lagt
sig och man begav sig ivag i sakta mak, lunkande bort de varsta slaggam-
nena. Men, se, hor och hapna! Ungdomen, den datida goda konditionen
och de nattliga overorden till pris och ara ville, kunde och tacktes ingen
sluta lopa forran man sent omsider verkligen kom fram till stugan!

En langvarig tradition hade fotts!!! Prestationen var sa otrolig att den
overraskade aven de vid framkomsten rehabiliterande loparloftena. Detta
ledde till sedvanliga overord efter det att man med buss aterforpassat sig
till sina studielyor och gatt igenom ett "h-s" kval av muskelvark natten
efter den forsta maratonen. Den nya kampanjen som bedrevs pa nykter
fot for att aterupprepa bedriften vann ett storre stod. Det beslots att man
aven kunde anmala sig i "

damklassen" aka buss till Pargas vagskal och
lopa halva strackan. Fortfarande fanns det en del "ryggradslosa djur" som
inte ville springa alls. Men hangde i alia fall med,

vilket ledde till att 16-

parna fick en riklig traktering vid framkomsten for att aterstalla "vatske-

balansen".

Nar undertecknad bara nagra ar senare som "gamyl" andra gangen
valdes till kurator for Kemistklubben (1974-1975) berattade jag om des-
sa underbara bedrifter for den forvanade unga "tjanstemannaskaran".
Man ville ge stugan ett idrottsligt ansiktslyft och dar hade vi det! I Isaskar
Kling cupen fanns ingen maratongren och den grenen skulle Kemistklub-
ben knyta till den alltid sa idrottsliga verksamheten pa Stugan. Sagt och
gjort, man ordnade den forsta maratongalan pa varkanten i medlet av
70-talet (1975?) med starter i lop-, ga-, och cykel-klasser bade fran Kup-
pisparken och fran Pargas vagskal. For att sakra alias valbefinnande ord-
nade man ocksa med servicebilar som frikostig delade ut forfriskningar
till de som onskade.

Anslutningen till maratonen blev torn, overraskande stor, vilket garan-
terade Kemistklubben en plats bland arrangorerna av stora idrottsevene-
mang i sydvastra Finland. Handelsen visade ocksa att

"man bor soka en

sund kropp bland sunda sjalar
"

, samt att man i alia lagen bor taga hand
om "spiriten" som sa ofta leder till sa mangahanda forgottfinnanden.
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Bombattentatet som kampmedel
(The Bomb Attack as Fighting Instrument)

F
. W. Klingstedt

Lovisa

Det vaxande missnojet med envaldsmaktens yttringar i 1800-talets Rys-
ka rike manade fram manga politiska sammanslutningar, som pa olika
satt och skilda vagar sokte ersatta den radande regimen med ett folkligare
samhallssystem.

I Finland framkallade det ryska envaldets russifieringsatgarder, som pa
allvar satte in kort fore sekelskiftet, omedelbart ett passivt motstand, som
med vaxlande framgang leddes av det s.k. Konstitutionella partiet.

Det Finska aktiva motstandspartiet upprattade en stridsorganisation,
som bland annat hade att vidtaga alia de atgarder de politiska exekutio-
nernas genomforande kravde.

Som ett beprovat medel i kampen mot fortrycket upptogs efter ryskt
monster bombattentatet inom ramen for organisationens verksamhet.
Det foil pa min lott att bli stridsorganisationens ledare. Jag var den enda
kemisten i var grupp och ansags darfor lamplig att handha bombmakeriet.

Uppgiften att planlagga och genomfora attentat, isynnerhet bombatten-
tat, staller manga olikartade och ansvarsfulla krav pa ledaren och for en
ung och ganska oerfaren student kandes den stundom nog sa tungt. In-
branda med eldskrift sta i mitt minne annu de ogonblick, da jag utforde
den sista operationen vid bombernas hopfogning; nar den tunga blybiten
oandligt langsamt och varsamt sanktes ned over detonatorns glastub, som
inneholl den explosionsutlosande svavelsyran. Hade jag vid glasblasning-
en lyckats ge tubens tunna basaldel jamnt upp den erforderliga hallfasthe-
ten, skulle den tala trycket? Eller ... Da stod dorren till dodsriket pa
giant.

En attentatsbomb bor tillgodose flere olika ansprak. Den bor vara latt-
hanterlig och ej ha en alltfor invecklad konstruktion, dess vikt bor kunna
avpassas i enlighet med distansen for kastet, den far ej vara for labil till
sin konstruktion, den bor ha ett stort energiforrad i forhallande till sin
storlek och den bor kunna ges olika form, sa att den vid behov kan mas-
keras till ett bokpaket, en konfektask m.m., doljas i en blombukett, mat-
varukorg o.s.v.; den bor kunna uppbevaras en langre tid och far ej vara
namnvart kanslig for fukt och kold.

Av den social-revolutionara partiets exekutivkommitte hade vi fatt
uppgifter om konstruktionen av den bombtyp de ryska terroristerna an-
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vande vid sekelskiftet. Sprangamnet bestod av hogvardig spranggelatin,

som forstas ej stod att kopa utan maste tillverkas av de till kommitten
anslutna kemisterna. Av forsiktighetsskal var framstallningen i stort sett
forlagd till vissa europeiska lander,

framst Schweiz och Frankrike, medan

bombens hopsattning heist skedde i narmaste narhet till orten for attenta-
tet, da langre transporter av den ganska labila pjasen vore forenade med
avsevarda risker. Sprangamnet inneholl drygt 90 % nitroglycerin, gelati-
nerad med narmare 10 % nitrocellulosa

,
och ca 1 % kamfer som stabilisa-

tor. Bombholjet bestod av tamligen tunn bleckplat; bomben kunde salun-
da latt tillverkas i vaxlande form och sedan utan svarighet fyllas med det
plastiska sprangamnet. Tandsatsen var inrymd i ett cylindriskt platror, pa
satt eller annat instucket i bomben. Initialtandningen skedde med kraftiga
tandhattar. For att dessa vid bombens nedslag skulle detonera och utlosa
explosionen, voro de omgivna av en pulverblandning,

som bestod av kali-

umklorat och finmalet antimon. Denna blandning fattar momentant eld,

da den kommer i beroring med konc. svavelsyra. Syran var inrymd i ett
slutet glasror med tvanne relativt tunnvaggiga kulor. Pa roret mellan des-
sa var en rorlig blyklump anbringad, sa att den vid pjasens nedslag sond-
rade kulorna, varvid syra frigjordes och flot ut i pulvret. Harigenom brag-
tes initialtandaren momentant i funktion

,
automatiskt medforande bom-

bens explosion.

Attentatet som vi skulle utfora gallde generalguvernor Bobrikoffs efter-
tradare ad interim, geheimeradet Deutrich. Spranggelatin hade erbjudits
oss av de ryska bombmakarna i Geneve. Det avhamtades av apotekers-
kan Reims, som transporterade den i gummipasar packade varan, gomd
under sina kjolar, till hemlandet. Till foljd av kjolvarmen skedde en viss
diffusion och avdunstning av kamfern ur sprangamnet och nagra av hen-
nes medpassagerade undrade, om hon kande sig mycket ilia,

da hon un-

der den langa tagresan genom Mellaneuropa hela tiden maste ty sig till
kamferdroppar, som antogs fororsaka den latt igenkannliga lukten. Deras
valmenta forslag att pakalla en lakare lyckades hon dock avvarja. Vi
mottogo aven en anvisning om bombladdningens storlek med hansyn till
attentatplatsens beskaffenhet och rymd. Av forbiseende hade icke nagra
tandhattar medsants. Hos oss kunde man enbart kopa vanliga for dyna-
mit avsedda knallhattar. Da deras styrka pa grund av den lilla knallkvick-
silvermangden ej med sakerhet kunde antas racka till for initieringen,

beslot jag att oka effekten genom tillsats av sjalvtillverkat kvicksilverful-
minat. Medan jag pa universitets kvantitativa avdelning,

med sarskilt ut-

verkat tillstand pa grund av lampligt formade forevandningar, ensam pa
e.m. kunde utfora min mineralanalys, puttrade ett litet dekanterglas med
nodiga ingredienser pa vattenbadet i dragskapet och da jag pa kvallen
lamnade "labben", forde jag, lycklig over forsokets smartfria forlopp,
med mig ett litet paket, som inneholl sa mycket som 10 g av det explosiva
kvicksilverpreparatet. Enligt anvisningarna hade 1 kg spranggelatin bort
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racka till for bomben, som skulle slungas mot Deutrich pa Senatstorget,
da han vore pa hemvag fran nagon regeringskonferens i senatshuset.

Bomben, som kastades av savo-karelske studenten Salovaara, explode-
rade med en skarp skrall kort efter nedslaget. Krevadens resultat blev:
Deutrich vraktes omkull och sarades ofarligt i laret av platskarvor fran
bombholjet, ett otal rutor i senasthuset och polisinrattningen splittrades
- voila tout. Attentatorn undkom lyckligt fran platsen.

Hosten 1905 fick jag i uppdrag att bitrada tvanne ryska kemister, vilka
pa Tyskas hemman i mellersta Kyrkslatt skulle framstalla nitroglycerin
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och spranggelatin samt prova nya bombmodcller. Medan de bada ryssar-
na nitrerade glycerin, overlato de at mig att i en stor porslinsskal blanda
fardigt nitrcrad vara med nitrocellulosa till spranggelatin. Intet ont anan-
de satte jag mig pa golvet med skalen mellan benen och knadade den
svagt mandclartat doftande blandningen till en jamn och genomskinlig
gelatines massa. Under natten overtoils jag av en ytterst smartsam huvud-
vark och da jag pa morgonen beklagade mig over att natten for mig bli-
vit totalt forstord och att mina arbetskamratcr ej varnat mig for foljderna
av att inandas nitroglycerinangor, sadc de mig med ett tjuvpojksaktigt
leende pa lapparna, att de tagit for givet att jag som kemist kande till
nitroglycerinets giftverkan och att jag fatt en god praktisk lektion angaen-
de en del av de besvarligheter, som aro forknippade med bombtillverk-
ningens begynnelsefas.

Novemberrevolutionen medforde forandrade forhallanden
,

som under

mer an ett decennium gravlade all aktiv motstandsverksamhet,
ehuru for-

hallandet till Ryssland ej undergatt nagon varaktig forbattring och aktivis-
ternas proklamerade slutmal, Finlands frihet, ej hade uppnatts. Nar akti-
vismen anyo flammade upp, skedde det i langt betydelsefullare former
an tidigare. Den aktiva principens reaktivering ledde oss in pa ett frihets-
krig, dar andra vapen an sma handgranater fallde avgorandet. Mitt ung-
domliga spel med bomber var da ett minne blott.
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Kvantkemistens in spe
dnskemalskvade

Ack om jag vore kvantkemist, da bleve livet aldrig trist.
Med Schrodinger galant jag skulle operera,
kors och tvars i

periodiska systemet och snabbt leverera
forslag till amnen exotique
som ingen hittills kunnat gora
- och med delta syntetique...
rna hansynslost forfora.

Ack om jag kunde rakna Mo, CI, SCF och sant, jag skulle lara mig
vrida och att vanda.

Pa lakemedelsmolekyler tex for att se vad matte handa,

om har och dar man satte in en klor i.st.f. metyl.
Finge man da trotyl eller albyl?

Ack om jag hade varldens storsta dator med grafik - naturligtvis!
da vore proteiners slingervaxt ren vardagspris,
jag skulle
koppla hop enzymer med substrat som mutter pa en bult
och allt

i flerfarg, stereo och HD video med joysticken som rorkult

Ack om jag finge sitta ner och rakna, rakna rakna.
Sa manga decimaler att nog alia skulle hapna
nar de sage att ur vaxelverkningar och virialpotentialer
man nog far fram sitt R som ca 8 vilket ju bra nara ar!

Ack om jag vore kvantkemist, da bleve livet aldrig trist.
For oberoende av hur min verklighet ser ut
sa kan man alltid simulera den till slut.

Och darmed ock fa svar pa stora fragor om "VAD ALLTING AR??
Med nyttjande av H0=E0 ser man: EN CHIMAR!

Vad kan vi gora at vaxthuseffekten?

I var hufvudstadspress har en livlig debatt inletts med anledning av pla-
nerna pa att bygga ytterligare ett kraftverk och darmed paskynda vaxthus-
effekten och alia de forandringar i var milieu vilka redan nu kan skonjas.
Helt riktigt papekar ordforanden i Energiska politiker r.f. att vaxthusef-
fekten ar ett problem som beror oss alia aven om tomatodlarna i Oster-
botten ar de som i forsta hand drar nytta av effekten, varmare sommrar,
mildare vintrar, storre tillvaxt i skogarna ar faktorer som paverkar oss
alia. Vaxthuseffekten har dock aven negativa sidor. Sa okas t.ex. avkast-
ningen pa vara akrar vilket medfor hojda skatter for att vi skall kunna
subventionerna exporten.

Sakrast ar att motsatta sig vaxthuseffekten, liksom overhuvudtaget alia
forandringar.

-ft ft <r

Hur kan meteorologer som inte kan forutsaga nasta veckas vader veta
att temperaturen om 100 ar ar 4

°

hogre an nu?
Meteorologerna kan, i sjalva verket forutsaga vadret mycket bra. Nar

de forutsager att temperaturen stiger (eller sjunker) har de hittills alltid
haft ratt. Tidpunkten kan de missta sig pa med nagra dagar eller veckor,
men forr eller senare har det alltid stamt. Nar de alltsa forutsager att
medeltemperaturen stiger pa hundra ar med 4° stammer det nog. Fast
meteorologerna kan ju missta sig med nagra dagar.

* a *

Vaxthuseffekten fororsakas av den okande koldioxid-halten. Darfor

bor vi avlagsna sa mycket kol som mojligt fran naturens kretslopp. Ett
bra satt ar att deponera kol i icke biologiskt nedbrytbara foreningar.
Anvand alltsa sa mycket plastforemal som mojligt. Nar dessa sedan kastas
bort minskar kolmangden i naturens kretslopp och foljaktligen ocksa kol-
dioxidbildningen. Forbranning av plast bor givetvis forbjudas.

& « «

En koldioxid-skatt bor inforas for koldioxidproduktionen per energi-
produktion. Tre skatteklasser infers:

Hogsta skatteklass: Forbranning av kolhydrater (ved och torv)
Lagsta skatteklass: Forbranning av kolvaten (olja och gas)
Skattefritt: Vatten-, sol- och karnenergi

ft * *

Vaxthuseffektens foresprakare ar de Grona. De Grona vill ha mera gro-
na skogar. Alltsa mera koldioxid och mera varme. Konsekvent motsatter
sig de Grona all energiproduktion som inte aven producerar koldioxid.
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Ett alfabet

om kemi

och kroppens komedier

Allt som handlar om manniskan maste borja med Adam.
Vad han visste om kemi ar okant. I varje fall nagot, forty .

ADAM anvdnde sitt provror
som ett versatilt behovror

- ansluter sig i nan man till A, men redogor for skillnaden mell
tva ord som atavas lika . . .

BRUNSTEN battrar sickativer
brunsten livar hanens iver

- det bar ar rena kemin, kanske en trosartikol

CIS betyder sdna lagen
ddr ej hinder finns i vdgen

- en byllning

D DT ar vart Te Deum -

snart finns loss blott pa museum

avslojar en forskonande omskrivning,
en sa kallad eufemism

STYLIST ar ord for busen
som dr dygnet runt pa snusen

rent personhistoriskt

FITTIG jdmte GRIESS och SKITA
horde till Icemins elita
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G - ror sig kring ligninforskarens onskedrom

GRANVED sdljs nar den forddlas
enligt grampris, ej per vedlass

H - ett ord som stavat med E betyder ett, men med A raka motsatsen
HEXA sex shall indikera -

hdxa - ndr ej sex finns mera

I - en farg i spektrum som karaktariseras p& ett nytt satt

INDIGO den mdndan ter sig
nar man riktigt blaskat ner sig

J - arkitektur forklarad med kemi

JONISKA kolonnfasoner
avser utbyte av joner

K - rattfyllons onsketankande

KLOROFYLL och aftonbrisen
doljer spritlukt for polisen

L - tva olika developments

LOPE blir till slut en ostrdtt,
loptid forebddar fostret

M - ren lakemedelsinformation

MESTRANOL dr drog som brukas
ndr naturens bud skall stukas

N - nanting oversinnligt versus realiteter

NUPPBEHAG styrs stramt av behd,
gubbhumor av magens pehd
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O - kianglar till bensenkemin
ORTOSTALLNING shall det vara
nar det ror funktionen para

P - en kollegial, lite avundsjuk hyllning
PARKKEMI8T med know-how clever

gor av polityr genever

Q - forklarar det mystiska q.s.
QUANTUM SATIS dr ett tecken
pa ait ndsta sats blir kndcken

R - handlar om element som ingen kunde bli doktor pa

RAMSAYS gaser, fisforndma,
var ett torftigt kemiskt tema

S - en ny fyndplats for ett gammalt grundamne

SVA VEL star som rdk kring sana
som av djdvuln hjdlp vill lana

T - kancervarning i Richard Faltins anda
TOBAK roks av vissa sloa

som i fortid vill bli doa

U - lite vagat, det ar fr&ga om vagrorelser
U-LJUS ger, likt vdrmestralning,

honor farg av latt forkolning

-12-

finis mundi

VATEBOMBER ezquisita
utraderar dolce vita

ny synpunkt pa en adelgas

XENON ingar nu forening,
forr den var som mos forgrening

en gammal alkaloid far ny anvandning

YOHIMBIN en duktig spruta
botar Pisa-torn mot luta

vanvordigt om nektar

ZEUS med likar drack sig paffa
med en saft som Bacchus skaffa

'

det blir dystert nar slutet narmar sig

ADERNS vdgg blir kalkstinn vdvnad
mot finalen av var levnad

det blir ftrmu vftrre

ARG och mossa pa oss hopas
ndr vi mognar for att gropas

rent informativt

OSTRUS dr hormoners sldngdans
som oss hetsar hdn mot sdngdans



Kungliga
Kristina-akademien

351 ar

Det lokala universitetet, omdopt efter den rojala grundaren, fyllde 350
ar i fjol. Efter ett hejdlost firande, maste ett platt fall undvikas och ocksa
detta ar bor fa ett festligt skimmer. Varje ar gor akademien (f.d. universi-
tetet) annu vardigare (brukar inte ocksa arkiater Ylppo fira ojamna ar ss.
101, 102... 111?). De ekonomiska realiteterna ar dock i ar nagot annor-
lunda an i fjol, vilket syns i temaval och fester.

Studia Generalia

Enligt havdvunnen tradition ges varje host en forelasningsserie kallad
Studia Generalia, i ar Studia Economica. Till forelasare har ss. i fjol in-
bjudits hojdare inom naringslivet, politiken och vetenskapen. Plock ur
programmet:

Veteranpolitiker Kalle And: Akademien bor avspegla samhallet. Vi
har alia det lika svart.

Overdirektor Pelle And: I daliga tider blommar den skapande fantasin!
Professorn i litteratur, Hugo Landen: "Vart land ar fattigt, skall sa bli",

synpunkter pa J.L. Tonegrens diktning
Prorektum Lasse Siras: Utveckling av universitens verksamhet. Survi-

val-kurs for hogskolornas ekonomidirektorer.
Bergsradet Purjo Kessi: Tack vare kemin frodas lantbruket och vatten-

dragen!

Historik

En 351-ars historik har ocksa utgetts. For att accentuera skillnaden
mellan fjolaret och detta ar, har den tryckts pa ateranvant papper i ele-
gant gra nyans, bilderna ar svartvita i latt gammaldags utformning. Histo-
riken pa 8 sidor har fortjanstfullt sammanstallts av professorerna Mats
Svard och Anders Leikell, vilka hogtidligt i narvaro av den samlade pres-
sen overlat den till Rectum Magnificum, som tackade dem pa klingande
latin: "Ex arma madre lux."
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Studenternas fest pa Spenattorget

Likson i fjol har studenterna i ar haft en hall-i-gang-dag pa Spenattor-
get och gatorna kring huvudbyggnaden. Emedan Olko igen hojt priserna
och studiestoden stampar pa stallet har man varit tvungen att ersatta den
traditionella snapsen med mindre adla drycker. Harmed visar man ocksa
solidaritet med Arma Madres sparprogram. Ekonomiskt stoddes festen
av ett icke harnamnt bolag, som donerade kefir (innehaller nagot alko-
hol) till snaps och vanlig surmjolk for att ersatta olet. Pa grund av en
enorm kefirkonsumtion blev stamningen lika hog som i fjol.

Senilernas bai

Foregaende ar bildades foreningen Kristina-Akademiens seniler, som
hade en bejublad bal med fossila danser. Medlemmarna ville i ar aterupp-
leva den fina stamningen, men pa grund av olika omstandigheter halls
balen forst i december. Da det da redan kan vara kallt ute och energispa-
rande pabjuds, kommer kladseln att vara av varmare slag: yllekoftor,
-strumpor, (-byxor), luvor och pjiixor i stallet for decoltage, frack och
doktorshatt. For att mera ga i stil med kladseln ersatts polonnaise, pas
de spagne och vals mignon av janka, polka och hambo. "Tjo va' de' va'
livat i holken i lordags!" for att citera en kand baron i vaster.

Ekonomisk forutsattning for jubileumsfirandet

Akademien har inga ekonomiska mojligheter att genomfora ett dylikt
hejdlost firande utan stod av valvilliga sponsorer. I ar har man inte kun-
nat uppbringa 25 milj. mark, men manga firmor har trots allt bidragit med
kannbar hjalp, for vilken Akademien tackar. Nedan uppraknas firmorna
och till vilket andamal de gett sitt bidrag:

Komika AB:
Fluidum AB:

Forsakringsbolaget
Konnia:

Sirius AB:

Andelsslaget Voila:

Trindstrom AB:

Naringslosning for lagertraden i Solennitetssalen
Vax och olja for att gora parketten hal pa dansgol-
vet

Rabatt pa ansvarsforsakring at Akademien for
brutna ben pa hala golv
Huvudvarkstabletter for dagen-efter-patienter
Mjolkprodukter for studenternas fest pa Spenattor-
get
Tvattning av rektorsmanteln efter foregaende jubi-
leum
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Oldrickaren i Abo ar en serids

tvarvetenskaplig grundforskare

Oldrickarna har av avundsjuka och mindre bemedlade ansetts vara
dumma, sloa och kulmagade tolpar. Sa ar dock inte fallet! I Scientific
American (Jan, -54 och Maj -86), samt i Nature (juli -68) kan man finna
en forklaring till de djupsinninga blickar man moter pa PUBen nar man
sjalv besoker utskankningsstallena for att "insupa" miljon (som man sager
mera kulturellt). Vara medbroder och -systrar som redan en langre tid
installerat sig bakom stopena ar i verkligheten mitt uppe i seriosa grund-
vetenskapliga laborationer!

Hur sa, fragar nagon av de oinitierade lasarna. Jo, sanningen att saga
studerar PUB-forskarna (registrerat varumarke for oldrickare) de rymd-
strukturer som olskummet intager efter pafyllning och efter varje insup-
ning av overtygelsens nektar. Kant bor ju sedan 50-talet vara att man
darigenom kan finna en forklaring till bl.a. levande cellers- och andra
naturliga byggelements strukturer. Likaledes finner man efter en grundli-
gare studie av skummet pa stopets botten en forklaring till regelmassighe-
ten i t.ex. kristaller och metallgranuler.

Efter en eftermiddag i "labbet" har experimentalisten noggrannt kollat
alia de polygoner (manghorningar) som olskummet bildar och overtygat
sig om att deras form bestams av Eulers lag. Denna relaterar antalet ytor,
horn och kanter av en polygon. Eulers lag ar egentligen endast ett uttryck
for att en linje maste ha tva andar ifall den inte sluter sig sjalv (inte ilia
eller hur). I tva dimensioner (pa glasets vagg) finner oldrickaren att: anta-
let horn minus antalet kanter plus antalet polygoner ar alltid lika med
ett! Naturens stravan att med minsta mojliga ytarea tillsluta en sa stor
volym som mojligt leder till, oberoende av materialet, att strukturen stra-
var till samma symmetri. Medeltalet ytor i den rymdstruktur som da bil-
das ar 14, medan medeltalet sidor eller horn ar ca. 5. Hornen ar tetra-

edriskt formade av element med vinkeln 109 grader 28 minuter. Inne i
glaset ar antalet horn plus antalet tva-dimensionella element minus anta-
let kanter minus antalet tre-dimensionella element alltid lika med ett. I

ett tva-dimensionellt natverk ar det topologiska maximet for medelantalet
horn per polygon lika med tva, vilket galler for ett natverk av hexagoner.
For ett tre-dimensionellt natverk finns ingen sadan begransning.

Emedan oldrickarna representerar flere "civila" professioner har de
redan tidigare konstaterat samma lagbundenheter i naturens byggstenar
(som t.ex. i insektvingar) och konstgjorda material (som t.ex. polykristal-
lina metaller och keramiska material). Kalian till deras fornojdsamhet
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efter att ha tecknat ner strukturerna i olskymmet, ar inte endast den "in-

supna visdomen", utan ocksa kanslan av samhorighet med strukturena
som skummet bildadc och vaxelverkningskrafterna som gav upphov till
dem. Smatt lyriska over sin tvarvetenskapliga overtygelse torkar de det
sista skummet fran lapparna och mumlar tyst for sig sjalv: "Och har mo-

ter vi intet annat an de matematiska regelbundenheterna i naturen, med
mojlighet att varje dag begrunda en ny struktur, eller en variation av den-
samma i en annan kropp

" (Robert Hooke, 1665).

Morgonstund har Guldli mund ". /
- Drick Lapplands Guldl

Fran Karelens skogar till Auras strander
Hartwalls ollvart an du dig vander

HARTWALL
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MAT & MODE & MHJECJ

Sank kolesterolhaiten!

At kolesterolfria agg!

Antligen har Fumland igen placerats pa varldskartan! Professor Bulles
halsosamma agg har vida overtraffats. Honseriet Karlsudden har i samar-
bete med professorn i genmanipulation vid Ostra Provinsuniversitetet, S.
Sena, lyckats fa flygfaet att inse, att mansklighetens valstand gar fore tri-
vial fortplantning. Harmed avses bedriften att honan Kacklan fatts att
producera helt kolesterolfria agg. Genom foradling har man fatt fram
denna hona, vars agg innehaller enbart aggvita. Som av namnet framgar
bestar det bara av protein och ar helt utan forhatliga fett. Aven fargen
pa skalet har undergatt en forandring till det battre; det ar fosterlandskt
blatt, vilket astadkommits med en fodersammansattning, som tyvarr ar
hemlig. Aven aggvitans farg kan vid behov andras, om koparen sa 6ns-
kar. Formen ar angenamt rund sa att iigget kommer att ge morgonen en
helt ny estetisk upplevelse. Formen fordrar dock en ny design pa kopp
och sked (bild 1). Pa grund av formen kommer ocksa speciella forsalj-
ningskampanjer att riktas till golf-, tennis- och andra utovare av smabolls-
idrott. Exempel pa sloganer for annonser ges nedan:

Lev sunt med en aggboll, ta kolesterolet ner till noli!
Samla krafter med agget det sunda, innan du gar pa en golfrunda!

Alia ovanuppraknade goda egenskaper kan tyvarr inte ga i arv pa gam-
maldags satt, men i dessa moderna tider ar det inte nodvandigt. Lyckligt-
vis kommer genteknologin ayen har tiUmotes och tusentals Kacklor kan
produceras genom kloning. Ater ett bevis pa att den moderna gentekno- *
login kan utnyttjas for att forbattra livskvaliteten for oss vanliga medbor-
gare.

\

Bild 1. Ny design pa aggkopp och -sked.

1

r
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Bestralade livsmedel

All bestralning - aven sadan som de samvetslosa stralprofitorerna kal-
lar "naturlig bakgrundsstralning", bor forbjudas tills alia ar overens om
att bestrala alia livsmedel. Bestralning av livsmedel ar forkastligt eftersom
det, som alia ju vet, endast ar undermaliga livsmedel som bestralas, och
risken for karnkraftsolyckor okar. Bestralning ar dessutom farligt, vilket
bevisas av att det faktiskt nagon gang hant att det skett olagligt.

Vi skall inte lata oss dupera av den s.k. vetenskapen, som i basta fall
ar ett viljelost verktyg i det ondas tjanst. Oftast har dock vetenskaparna
salt sig till den notoriskt morallosa livsmedelsindustrin.

Vetenskap betyder att man gor nagot slag av experiment. Utforandet
ar egentligen irrelevant - det ar det ratta resultatet som bor raknas.
- resultat som forment visar att bestralning av livsmedel vore ofarligt bor

betraktas med stor skepsis. Forskaren har tydligen slarvar eller star i
karnkraftsindustrins sold.

- resultat, som visar hur farlig bestralningen kan vara far inte dras i tvi-
velsmal om man inte bindande kan bevisa att de ar fel.

- eftersom oklara resultat inte bevisar ofarligheten bor de forstas raknas
som bevis pa farligheten.

- sasom det redan ovan bevisats fortjanar s.k. forskare for det mesta sitt
levebrod pa att ljuga.

Bestralning bor inte tillatas forran ett sakert test att identifiera bestrala-
de livsmedel utvecklats. Visserligen ar bestralade livsmedel radioaktiva
och lyser i morkret - liksom de som ater sadana "livsmedel", men den

sluga stralindustrin har lyckats utveckla processer som gor delta lysande
ganska svagt. Darfor bor bestralning tillatas endast med sadana proces-
ser, som gor lysandet sa klart att det synes aven i solljus.

Livsmedelsforpackningar bor naturligtvis markas, for att visa att livs-
medlen blivit bestralade.
- markningen maste i klartext omfatta en likadan varning som finns pa

cigarrettpaketen.
- som symbol kan en dodskalle accepteras.

Nu ar det ju forstas sa, som vi konsumenter val vet, att politikerna ar
mutade och alia tjansteman i alia lander inkompetenta och oformogna att
tillampa sina markningsbestammelser, och darfor skall man naturligtvis
inte lita pa vad den overslatande markningen sager. Det ar synd att kon-
sumenterna skall vara sa oupplysta att de inte inser detta. Det ar fraga
om att manga konsumenter ar sa korkade att de egentligen inte borde
tillatas att valja sina livsmedel sjalva.

-20-

Konsumenterna bor naturligtvis ges valmojlighet att inte kopa bestrala-
de livsmedel, men det ar i deras eget intresse onodigt att ge dem en val-
mojlighet att kopa bestralade.

Hederliga konsumenter hor till seriosa foreningar, som naturligtvis ar
emot bestralning. Dessa hederliga konsumenter ar bildade manniskor,
som har formaga att inse djupare sanningar och for vilka vetenskapens
standiga onodiga tjatande om fakta kanns bade nedlatande och forolam-
pande.

Myndigheterna bor naturligtvis utsatta bestralade livsmedel for en in-
tensiv kontroll och for detta ta ut en tillracklig avgift. Man kan dock befa-
ra, att industrin kommer att oka tackningsbidraget pa alia livsmedel for
att tacka denna utgift avensom for att oka sitt bidrag till karnvapenindu-
strin.

Det ar ju tur for oss att vi anda har rakryggade publikationer sasom
Gladjande Meddelanden och papassliga eftermiddagsjournalister sasom
Harriet Makepiss, som vet att alia informationskallor ar lika vardefulla.
Utan dem skulle sa manga sanningar forbli forborgade.

ota KOHVII

Could I have a coffee, please ?
Yes Sir, here is your KOFFI!

3

Gott 61 ar KOFFIpS alia sprlk

KOFF I
Gott 611 sedan 1819
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Det glada samfundet
pa glasnostvagar

i sydosterled

Ett dokument att fogas till samfundets analer.

Det ar mahanda inte allom bekant, att samfundet faktiskt i god tid drog
sitt stra till slacken vad galler glaslyft och perestrojka genom att foreta tva
exkursioner till Balticum under 80-talet. Den forsta torde ha haft Dorpat
som mal medan den andra savitt kronikoren minns hann anda till Riga.

Dorpatexkursionen leddes fortjanstfullt av davarande prof.
- numera

emir. - J.J. unterden Lindenberg, vars svarta protfolj for vara vardar
tedde sig som en veritabel Mary Poppins vaska, full av lustiga sma glasbe-
hallare pa vilka man svagt kunde urskilja bokstaverna Ballant... eller na-
got liknande. Om resan till Riga hade en reseledare overhuvudtaget ar
osakert, men davarande prof. - numera prorectum N.-E. Oojaa anforde
i alia handelser sina styrkor med bravur. Utom i det fall da han ensam
gick runt i metalldetektorn pa Riga flygpaviljong ett antal ganger, for var
gang en aning mindre metallisk, men som kompensation en aning mer
rodnyanserad upptill.

Alltnog, exkursionerna maste betraktas som mycket larorika, verkliga
studieresor. Atminstone kunde kronikoren dra av resekostnaderna i de-
klarationen och det ar val bevis nog? I Tallinn larde vi oss att Europainte-
grationen ingalunda ar nagon modern uppfinning ty danskarna salde re-
dan for langesedan staden till tyskarna for 1200 silvermark. Man kan und-
ra om kopebrevet senare forlades - som vissa andra pakter - eftersom
man annu idag tvistar om vem som egentligen skall styra och stalla i
Toompea. I Tallin larde sig nagra medlemmar av samfundet aven,

att

folk som inte vill vaxla valuta pa den s.k. fria marknaden ordagrant pa
estniska oversatts med "

sine olla oikke paskapaa". Trafiken pa gatorna i
den estniska huvudstaden paminde mycket om trafiken i metropolen New
York. Molandelen buckliga och skramiga bilar i totalbilparken narmade
sig 1 - precis som i New York. Trafiktatheten var dock nagot mindre -
utom pa skyddsvagarna, dar Tallinn faktiskt i hog grad paminde om Hel-
singfors. Naturligtvis delade samfundets medlemmar aven ut kunskap om
Finland, finlandare och finlandsk kemi sa gott det gick. Bl.a. larde sig en
trevlig tos pa hotellets nattklubb omedelbart att julbocken kommer fran
Finland, att han ar havsforskningskemist och att hans skagg ar akta, gen-
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om att dra den vitskaggyvige S. van TeN Ordstroem i skagget och glatt
ropa: Santa Claus,

Santa Claus!

I Dorpat larde vi oss att Urban Hiarne inte bara ar bekant genom sin
framstallning av myrsyra medelst torrdestillation av myror (1700). Han
verkade aven som professor vid universitetet liksom senare Ostwald.
Numera har Ostwald lamnat Dorpat och blivit Westwald. Den kemiska
institutionen vid Dorpatuniversitetet larde exkursionsdeltagarna att borta
bra men hemma annu nagot mera losa malflagor i taket. Hemlangtan
gjorde sig pamind, men kunde bortarbetas vid ett besok i biblioteket dar
parmen pa den internationella publikationen Kemia-Kemi som forsta tid-
skrift lyste mot oss. Ack ja, varlden ar sa stor, sa stor, men mindre en
man nansin tror...

Pa atervagen fran Dorpat stannade exkursionsbussen av naturliga orsa-
ker for en raststund vid ett skogsbryn. Vilket gav medlemmen C.-G.
Spuhr tillfallet att bryta loss en enorm "miirkel" fran mossan. Vilket bevi-
sar att saval ii som u maste extraheras vattenvagen for att bli atliga. Sam-
tidigt hade var reseledare J.J.udL. plockat vitsippor till gulden och "var
utmarkta sekreterare" H.Arri&W. (nee' Inselstrohm). Vem pastar att
gentleman icke fodas i finnskogarne?

Denna samfundets forsta exkursion i 6ster(s6der) led var en succe och
...

nastan alia hann till returbaten.

Med var lyckade Tallin-Dorpat exkursion i gott minne rackte det darfor
inte lange innan samfundet ater fann sig bankat i baren i Georg Ots, den-
na gang med Lettlands huvudstad Riga som mal. Nu lamnades Tallinn
darhan - dar fanns alldeles tillrackligt med finfyllska turister fran forut
- och kosan styrdes direkt mot Riga i en latt trott Putolev PU-104, (typ-
beteckningar har av sakerhetsskal forvanskats enligt censors gottfinnan-
de). Det ar latt att navigera i Balticum. Man sdker sig ut till Rigabuktens
kust som troligtvis ligger nagonstans vasterut, och sedan foljer man kust-
linjen och landar i forsta storstad - som troligtvis ar Riga. Hade samfun-
det startat i St. Petersburg, som ibland aven kallats Leningrad hade vi
enligt samma principer som piloten tycktes folja, landat i Helsingfors
langt fore det blev populart att gora det pa Aeroflotskis inrikesturer.
Flygfaltet i Riga utmarkte sig genom sin lantliga charm och sin franvaro
av flygbussar. Samfundet vandrade dock tappert i samlad tropp mot pavil-
jongen som skymtade i fjarran och, visst, dar fanns busstransport ordnad
for vidarebefordran till hotell Riga.

Naturligtvis fastes har ater uppmarksamhet vid resans studiemassiga
aspekter. Pa Hotell Riga larde man sig omedelbart, att valutabaren ope-
rerar stokastiskt. Den var oppen om forestandaren hade lust att oppna
den... nar han hade lust att oppna den ... om han hade lust att servera i
den... om nagon hade lust att bestalla nagot i den... Som tur var operera-
de atminstone en av samfundets kvinnliga medlemmar deterministiskt,

och inbjod bl.a. kronikoren till "

whisky pa rummet". Sallan har sa manga
tandmuggar hittats sa snabbt. En intressant fraga for resenarer i 6ster(so-
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der)led overhuvudtaget var: Ar det halsosammare att borsta tanderna
med mineralvatten eller whisky.

Ute pa stan larde vi oss, att glaskast (ej -nost!) tidigt anvants som hjalp
vid avgorandet av kniviga arkitektoniska fragor. Historien fortaljer att
Peterskyrkans forsta byggmastare och arkitekt drack ett glas vin hcigst
uppe i kyrktornet nar det var fardigbyggt. Sedan slangde han ner glaset
och meningen var att antalet skarvor skulle visa hur manga arhundraden
kyrkan skulle besta. Oturligt nog foil glaset pa halm och gick sonder i
bara tva bitar. Mycket riktigt, kyrkan forstcirdes efter 200 ar. Man undrar
storligen vad som kastades ner fran Finlandiahuset 1972? Borde man i
stallet for att kasta glas i marmorhus kasta syra pa dem? Kyrkorna i Riga
har tuppar* i stallet for kors hogst uppe i tornen vilket beror pa att tup-
parna ansags vara sa vakna vaktdjur att de borde sitta hogst upp for att
vakta staden. I Helsingfors torde man hadanefter enligt samma princip
fasta en miniatyrstaty av Dr. Ilaskivi hogst upp pa alia kyrktorn, darigen-
om bevarande oss fran invasion av somalier, somealiens, otheraliens,
smamaldiver, esbobor, someroinvandrare och andra icke onskvarda ele-
ment.

Exkursionens vetenskapliga del avverkades pa Akad.Sci.Latv.SSR.
Inst.Org.Syntheses, ett namn som tal forkortas och kanske idag ytterliga-
re mist ett par S och ett R... ho vet? Samfundets vetenskapliga tyngd var
avsevard, vilket marktes genom att varje deltagare tick sig tilldelad en
minnesbok. Kronikoren minns val nar han besokte institute! senast dar-

forinnan. Darvid fick sallskapet dela pa en (1) minnesbok. Delta ar peres-
trojka! Annars larde sig samfundet inte sa varst mycket, men alia lovade
lasa boken... Darefter besoktes det Trakemiska forskningsinstitutet och
manga av samfundets medlemmar piggnade markbart till.

"Visst ar trake-

mi verklig kemi och int'

sandar organisk syntes dar man int' vet vad man
egentligen framstallt

"

. Lat traden framstalla sa utnyttjar vi sedan produk-
terna! Sa de' sa! Har larde vi oss att institute! iir det enda i sitt slag i Sov-
jetunionen. Vilket bevisar, att ibland ser man inte trana for att det inte
finns nan skog att tala om... Pa Kolahalvon torde delta ha drivits till sin
spets...

En del av samfundets medlemmar ville lara sig allt om strandliv pa Jur-
mala, men larde sig i stallet att taxichaufforer i Riga ar sa arliga att de
vagrar ta emot utlandsk valuta. Strandlivet lar ha varit lika franvarande.
Kronikoren larde sig att inte anvanda Diner's Club kort i Riga Art Salon,
dit han forirrat sig i hopp om att fa inhandla barnstensorhangen at sin
hjartas utvalda. Van att demonstrera som han ar, lyckades han dock med
hjalp av forst tva, sedan tre och till sist alia sju (7) fnittrande forsaljerskor
och kreditkortstampelmaskinen gora sitt inkop, visa hur kortmaskinen
anviinds och underteckna kvittot, samt overlamna korrekt del at affaren

och darefter annu avtaga med ett vanligt
"

paldies
"

(lettiska for tack)

*) en ofta forckommandc finlandism. BOr vara toalctt cllcr toa.
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klingande i oronen. Vad far man inte lara sig pa studieresor till kontinen-
ten! Alia exkursionsdeltagare larde sig att det enda som fanns i overflod
i varuhusen var kunder...

Darmed har vi dokumenterat det Glada Samfundets vallfarder till lan-

der nar och fjarran. Somliga narmare men anda ack sa fjarmade fran finsk
utrikes-, (eller heter det no-risk-?), politik. Ma det dock sagas att dar
Samfundet gick fram var ingen strupe torr, ej heller vaxte graset namn-
vart - utom mellan gatstenarna. Ty:

"

Vi kommo med Bourgogne och en nypa Gin,
med drabanter fran det skona Nylandie,
vi ha alltid hallit fanan hogt min van,
och forsvarat det vi alskar, ja: KEMI!

For 61 och knorr

frin syd till norr
fran ost till vast
vart malt ar bast

iOY LAHDEN POLTTIMO AB
T
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Vetenskapliga nyheter

- Ett revolutionernade tillsatsamne for urbanvatskor bar utvecklats

av forskarna vid K-Cl i samarbete med vetenskapspersoner fran H2U.
Man bar funnit att om Cl utvinnes elektrolytiskt ur blekt K-Cl och dubb-
leras, kan dari som tillsatsamne blandas vatten, varvid fas en alltigenom
behaglig och antiskeptisk hushallsdryck, som aven i storre mangder duger
att fylla swimmingpolen med.
- Den modemedvetna kemisten idag sysslar ivrigt med s.k. modelle-

ring av allt som mer eller mindre ror pa sig. Det ryktas att den forsta
datorstyrda totalmodelleringen av en tomat utforts vid Centralstaten for
forskningsteknik i Tomatnas. I slutskedet av modelleringen lar dock
kraftfaltet ha kollapsat, och resultatet blev icke det vantade men salufors
dock i marknadsundersokningssyfte under etiketten "Hainz ketjupure".
- Miljomedvetna bekymrade medborgare har vant sig till redaktionen

med en forfragan om hur mycket den s.k. "Finlandiahuseffekten" paskyn-
das av att vissa vaggmaterial avger koldioxid vid kontakt med vanlig luft.
Detta ar en ytterst komplicerad fraga som enligt redaktionens expertpa-
nel kunde ha undvikits totalt om huset ifraga fran borjan byggts och an-
vants som drivhus.
- Det nya modet bland studenterna har visat sig vara att delta i Medis

gallringskurs for att darigenom kvalificera sig for studier i biokemi. Stude-
rande G. Crahmberg sager att biokemin numera ar atskilligt mer manni-
skotillvand an medicinen, ty i den senare tyckes man alltmer strava efter
att eliminera aptientinslaget.
- Nya miljovanliga bussar for kollektivtrafiken har nyligen provats i

samarbete mellan stadens trafikverk och ett visst monopolbolag for brans-
ledistribuering. Drivkraften for de nya bussarna bygger pa den valkanda
andra huvudsatsen i termodytrafiken som sager att da omgivningen gar
het, sa kan varmet utnyttjas for att driva t.ex. en propeller fast i bussen
bakparti. Varmet erhalles genom att biltrafiken med jamna mellanrum
stoppas av rott ljus, varvid bilisterna gar heta och snabbt uppvarmer sin
omgivning. Propellerturbinen absorberar varmet och driver bussen fram-
at i kollektivtrafikfilen for enbart grona ljus. Trafikverkets forvantningar
ar stora.
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I DAG"
- i dag

ODE TILL GLYKOSIDBINDNINGEN

Hell Dig Du markliga lank,
som hopfogar socker till kedjor!
Du finnes i olika former, som kant,

i flera de skonaste ringar:
i femring och sexring som mest,
men aven i ovanlig sjuring,
och, som detta ej vore nog,
av vardera alfa och beta.

Du ger helt visst ingen smal
acetal, som ar tanig och bracklig.
Nej, Du gor ju cyklisk och fet
produkt som ar fast och bestandig
mot sura och fratande regn,
och tur ar val detta for traden;

de vore ej annars na't alls
an en raddig gulbrungra smorja,
som kallas lignin och kan brannas upp.
Men nu star de raka i skogen.
Dock, Du Glykosidbindning har skapt
sackarider i maktiga kedjor,
se blott cellulosan, mirakulos!

Och har, i var feststamda stund,

hoj nu ert glas for den bindning,
som gor glykosiden unik;
hell Dig bad' alfa och beta!

TRAKEMISTENS ODESSANG
(inhemsk variant)

Tag allt vad kolhydrater finns som ved
och stoppa i en autoklav;
tag hydroxiden och sulfiden med,
och laga dig ett kok darav.
Sen skall du halla i din hand

all valstands grund i detta land.
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VERGILBUNGSLIED I

Auf alte Blatter

fallt Licht.

Bei sonnigem Wetter,
sonst nicht,

vergilbt das Papier.
Die Chemiker folgen dem Falle.
Warten miissen doch alle

,

geduldig,auch wir.
Dank an Herrn J. W. von Goethe

VERGILBUNGSLIED II

Ich weiss jetzt was soli es bedeuten:
das vergilbte Papier war einst hell.
Es ist die Wirkung langer Zeiten.
Im Labor geht es doch ziemlich schnell.
Dank an Herrn H. Heine

HOLZCHEMIKERS SCHICKSALSLIED

Wir irren herum ohne Licht,
unselige Dummkopfe.
Glanzende Vortrage
erfassen wir massig,
wie die Perlen, die fiir Schweine

geworfen waren.
Dank an Herrn F. Holderlin
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Friska vindar inom klinisk kemi.

En ny bok om provtagning
av professor Hostrom.

R
. Hostrom: Klinisk provtagning. Referensmetod att efterfoljas av labo-

ratorierna i Finland. Utgiven av forlaget Metrix Referenda,
1991

Var nationellt och internationellt erkanda expert pa klinisk provtag-
ning, professor h.c. R. Hostrom, bar skrivit en bok om ny metodik inom
klinisk provtagning, vilken enligt egen utsago ar den basta i Finland och
forsta i varlden. I boken visar prof. Hostrom med rikliga illustrationer
hur man skall ta prov for kliniska analyser sa att resultaten ar palitliga.
Metodiken bar validerats grundligt och man har kunnat pavisa att proven
tagna enligt i boken beskrivna metod har uppfyllt alia krav pa kvalitets-
kontroll och ar gjorda i basta GMP-anda. Har beskrivs i korthet den revo-
lutionerande metoden.

Patienten har tid for provtagning t.ex. kl. 8.15 pa morgonen. Da bor
han/hon infinna sig pa laboratoriet 2 h fore den givna tiden (alltsa kl.
6
.15), heist i liggande stallning for att blodcirkulationen, -trycket och and-

ningen skall vara belt stabil.
1

.
Efter ankomsten skall han/hon sitta stilla i 1 h 45 min.

2
. Han/hon masar sig langsamt fram till provtagningsstolen.

3
. Dar skall han/hon sitta annu blickstilla en kvart med armen fardigt

utstrackt i den stallning i vilken provet sedan tas. Allt delta for att vis-
sa analyters koncentration i blodet ar olika i ligganden, sittande och
staende stallning.

4
. Da laboratorieskotaren sticker nalen for att ta prov, bor patientens

hjarta inte hoppa till, annars maste man igen borja i punkt 1.

Om patienten bor dricka mycket fore provtagningen, bor man se till
att en vaktmastare hamtar honom/henne fran krogen i god tid fore prov-
tagningen.

Metoden har visat sig vara ypperlig. Provtagningen har standardiserats
och analysresultaten har varit av hog, jamn kvalitet. Det enda man inte
har kunnat kontrollera tillfredsstallande ar adrenalinhalten i blodet, som

speciellt hos koleriska personer har visat sig variera kraftigt utan synlig
fysiologisk orsak.
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Tvangskemin bor avskaffas.
av S. Himoheikki

Den for alia oss rattskaffens och rakryggade fysiker olidliga tvangske-
min bor omedelbart strykas fran skolornas laroplaner, eftersom den pa-
tvingats oss av en liten minoritet privilegierade och depraverade kemis-
ter, som blivit rika pa att fororena var vackra natur genom att hanskrat-
tande nedbryta symbolen for det rena och adla, var fura, och symbolen
for hembygden, var kara hemgran. Hansynslost kokar kemisten vad vi
haller kart i utlandsk sulfit och sulfat och aktar inte ens for rov att sprida
skammens stank over Hattelmalas berg,

det av var vordade skald Herr

Puntila mangbesjungna.
Det ar pa tiden att detta far ett slut. Varfor skall vara barn vara tvung-

na att oda tid pa att lara sig nagot sa vidrigt och dessutom onyttigt? Med
kunskaper i kemi kommer man inte langt,

eftersom kemi ar okant for de

fiesta. Dessutom beharskar de flesa kemister behjalpligt fysik. Nej - er-
satt kemin med astrologi, som ju hundratals miljoner horoskoplasare kan-
ner till.

Och varfor skall fysiker behova lasa kemi nar man i Kemi knappast
alls laser fysik? Nej bort med denna orenhet. Hogakta i stallet vart val-
sprak:

PYSY SUOMESSA PYHANA - FORBLIV I FINLAND PA SONDAG

4V*

J.

l

3

IV

'

Vv,

"

Kom i ban - pH-vardet ar acceptabelt."
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NYA KEMIPROFESSURER

En valvillig statsmakt har trots de daliga tiderna beslutat ansla medel
for att inratta foljande nya professurer i kemi vid diverse universitet och
nyrika hogskolor:

1 En extra ordiniir professur i PERSONKEIMI

Kvalificerade sokanden forvantas inneha kunskaper och erfarenhet ro-
rande alia typer av personkemi, med speciell tonvikt vid hur adrenalin-
och testosteronhalten hos hannar av typ Center-Puavo, HerraHo, Suti
Aktfinsk, Gorma Reino m.fl. kan fas att fruktbart vaxelverka med ester-

generna hos militanta honnor av typ Granfors, RenSFPlund, Mary-Ann
Gladlax m.fl. Forskningsomradets centrala fragor inkluderar: Kan explo-
sioner undvikas? Ar feromoner att foredra framom fennomaner? Kan

neutralitet astadkommas aven i laddade sammanhang av lampliga basar
och syrror?

2 En svarfangad professur i EKONOKEMI

Da dagens utveckling tydligt kraver vida kunskaper i monetar termody-
namik kombinerad med monetar sanitetslara (penningtvatt) har statsmak-
ten i samrad med bankerna beslutat inratta denna professur. Sokande bor
ha fortrogenhet med de dynamiska aspekterna av ekonokemin, ss. forflyt-
tande av stora summor genom att utnyttja omgivningens enfaldigtropire-
servoarer.

3 En kolerisk professur i SOCIAL- OCH DEMAGOKEMI (SDK)

Professorn (som ar understand SOSS&KOK) bor utveckla och utarbeta
nya metoder i SDK-varulara, vilka syftar till en forbattrad marknadsfor-
ning av SDK-produkter. Centrala punkter inom professurens forsknings-
omrade ar: Hur motverka att utspadning av ideologin paverkar rostun-
derlaget? Uppvisar t.ex. forvaltningsradsmedlemmar i statliga kopparbo-
lag halvledaregenskaper?
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4 En jasande professur i UROKEMI

Till professurens matematiska och agitforstkomiska amnesomrade hor
att medelst integrering, derivering och kompostering undersoka mojlighe-
terna for finsk komisk och agitforstindustri att havda sig inom den uropis-
ka gemenskapen (UG). Stor vikt fasts vid sokandes formaga att i skrift
och tal uttrycka sig pa ett for utlanningar obegripligt salt, t.ex. pa finska
eller mojligen narpeesiska.

Forskningsunderstod

Filmlands Akademi har beviljat anslag for foljande forskningsprojekt:

1 A. Sydwesterland med grupp:
Studier vid ultralaga temperaturer, dar varmet redan
stelnat lO10 K mk

2 Karl Stenkross med kollagener:
Nedbrytning av kollagnin i organismen och varfor 106 mk

3 Jak Forsk med kolingar:
Uppbyggning av kollignin i organismen och darfor 106 mk

4 Grynet Carlvig med systrar:
Kan 1 miljon afrikanska flugor ha fel? Skit ar bra for
halsa och kommunforsvar. 104 mk

5 Dan-Efter Rousku med Spytrumiter:
Ljusets hastighet i morker 3xl06 mks1

6 Eri-Klas Sprang:
Ljudets hastighet i vakuum 2,

5 mks1
7 Franca och Gurca Sundo:

Elektrolytiska vatskekristallkronor som amalgamsub-
stitut 50000 £

8 Jalle Blomstero, Klister Cromjarnberg och Pave Ke-
milandsson:

Den internationella ytspanningens inverkan pa Fum-
lands utvikningspolitik 100000000 mk

Allsvenska Kyltyrfondborsen har vid sin emission 1991 beslutat om fol-
jande tungdpunktsomrade:

Genitalmanipulering som botemedel for den svenska folkstammens
avklingning

Forskningsanslag kan sokas av valsituerade forskare och andra tontar.
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Bekymmer med alkoholen

Myndighetspersoner fran vart land har i samklang med dignitarer fran
andra europeiska lander skrivit under en hogtidlig forsiikran om att vi
skall minska var alkoholkonsumtion. Alkoholen har ju som kant en skad-
lig verkan pa bade kropp och sjal och nu vill man minimera skadorna
genom att andra pa vara alkoholvanor. Det har redan gatt nagon tid se-
dan man skrev under traktatet men annu har inte alkoholkonsumtionen

gatt ner.
Man har, som vanligt, tillsatt ett antal kommitteer, som efter moget

overvagande kommer att framlagga sina forslag. Det kan kanske inte ska-
da om ocksa vi andra ger dessa kommitteer sma vinkar om hur man kan
fa vara medborgare att dricka mindre. For min del har jag foljande for-
slag:

Vart alkoholbolag tillverkar och importerar drycker av manga olika
slag. Produkterna skall vara av god kvalitet sa att kunden ar nojd med
sina inkop. Politiken bor forandras. Det torde inte vara omojligt for bola-
get att taga fram drycker som inte skulle vara sa begarliga. Bolaget har
ju ett fint och valutrustat laboratorium med en valskolad personal.

Det finns ju redan nu drycker som en nyborjare anser att smakar ratt
sa ilia. Dessa drycker brukar innehalla finkelolja som ger den karakteris-
tiska smaken. Man borde nu ta fram effektivare amnen. Hur skulle det

vara med cadaverin eller putrescin? Som tumregel galler att smaken och
bouqueten skall vara sadan att man betanker sig innan man oppnar flas-
kan.

Vid valet av importvaror borde man alltid komma ihag att inte kopa
drycker som kunderna vill ha, utom da det galler alkohol for diplomater
och med dem jamstallda personer ur de hogre socialgrupperna.

Det finns en folkgrupp som inte berors av dessa forslag. Man reser ju
numera sa onodigt mycket utomlands och dar konsumerar man stora
mangder alkohol. Men detta kommer inte med i var alkoholstatistik, sa
vi kan kanske lata turisterna gora som de vill.

Alkoholen, forutom mellanolet, saljs endast i bolagets butiker vilket
ar bra da man harigenom lattare kan overvaka och paverka forsaljningen.
Butikerna ar numera rymliga och eleganta. Allt detta borde dock forand-
ras pa ett andamansenligt salt. Butikerna bor vara mindre attraktiva,

t
.ex. sa sma att alia kunder inte rymms in pa en gang. Da bildas langa

koer ute pa gatan och om man vantat tillrackligt lange pa sin tur skulle
sakert mangen presumtiv kund stiga ur kon och ga hem - i synnerhet
om det regnar eller blaser en isande vind eller badadera samtidigt.

I stallet for att sta i dorren och halsa kunderna valkomna bor butiksfo-
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restandaren fraga
"

ar ni har nu igen
"

eller ocksa "skall ni nu igen kopa
sprit for de slantar er fru lagt undan for sin skonhctskur? Hon skulle san-
nerligen ha behovt pengarna battre

"

. Bort med omsorgerna om kunder-
na!

Alkoholbolaget har forsokt halla konsumtionen nere genom att halla
hoga alkoholpriser. Den aikoholpolitiska avdelningen vid bolaget har stor
erfarenhet av hur restriktionsbeframjande atgarder slar ut i praktiken.
De kan pa pricken rakna ut hur hoga alkoholpriserna borde vara for att
konsumtionen skall sjunka med just de procentenheter man lovat. Da
konsumtionen ar direkt relaterad till priset pa alkoholen, bor man hoja
priset med 25 % for att fa ned konsumtionen med de 25 % man utlovat.
Atgarden ar ocksa mera kundvanlig, da var och en sjiilv kan rakna ut de
nya alkoholpriserna.

Vid sidan av prispolitiken har upplysningen om alkoholskador utgjort
ett av de vapen, man anvant sig av for att halla den stora allmanheten
borta fran alkoholbutikerna. Man har pa ett stillsamt och vanligt satt be-
rattat om den forsatliga verkan alkoholen har pa hjarnan och njurbarken.
Men man kunde kanske beratta om detta pa ett mera tidsenligt satt. En
bild sager mera an tusen ord, sags det, och diirfor bor man ga in for att
anvanda bilder i antialkoholkampagnen. Tank sa mycket textutrymme
man skulle spara. Nu da sex blivit sa populart kunde man ga in for denna
tidsenliga trend. Jag vill inte ga in pa vad bilderna skulle kunna beratta,
utan overlater det at vars och ens smutsiga fantasi. Vara misser skulle
sakert giirna mot ett rejalt arvode stalla upp som modeller for denna be-
hjartansvarda sak.

Jag hoppas att nagot av dessa enkla rad kan vara till hjalp i kommitteer-
nas svara arbete. _ , . ,

Bekymrad konsument.

Eliminera farliga tillsatsamnen i fodan!

Ga over till FILTER-KOSSU!

Vi har lagt ett filter i flaskmynningen,
vilket innehaller immobiliserat al-

koholdehydrogenas. Detta forhindrar Kossuns obehagliga biverkningar
ss. missprydande spyor!

FLAKON AB

Socker ar ett vitt gift!

Tugga vara nya filterkarameller, som omges av en obrytbar men flexibel
membran av immobiliserat glukosfosfatas och hela Krebs velociped. Ut
kommer endast etanol och koldioxid, som inte ar ilia for tanderna!

EHTAMAKI-HULLU
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FINSKA KOMIKERSAMFUNDETS
MOTE

Pi 80-talet besoktes samfundets moten regelbundet av tre seniormedlem-
mar, som ahorde foretagen, deltog i diskussionen och i supen. Men vid
90 ar horseln inte mera sa god. Darfor kunde man en gang i hela salen
hora foljande "viskningar".

-
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Betala dyrt for doku - nej tack!
Jag dricker FATTIG MEN FULL!

Vid en screening av mikrobfloran i vinstugorna i Getsemane har vara
forskare aterupptackt Docubacillus pluntorum, som producerar det un-
derfulla enzymet reverstranssobrifikas (RTSas). Delta har utnyttjas i vart
nya revolutionerande vattenreningssystem,

som som sista fas har en ko-

lonn med Super-RTFas-Filtrex®,
som fbrm&r forvandla ca 14 % av vatt-

net till etanol! Gor som de gamle pa gastabudet for tvatusen ar sedan:

FOR ETT HERRANS LIV!

MACROPURE AB
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Vem ar/var kemisten? Liten fragelek for initierade och andra

10 poang 5 poang 2 poang 1 poang Vem?

En son av

Gottingen
Fylld - ej av
gascr - men av
tankar om dem

Aven lampans
ande

Kand for var

kemistudent

En av dem

som gav oss
mctern

Larde sig sin
forsta kemi i

ett apotck

Gjorde slut
pa flogiston
teorin

Blev sjalv
avkortad

uppifran

En landsman

fram til!

1809

Pryade som
sjukvardarc

Pick soka i

manen efter

ett element

Gav oss

symbol-
spraket

Finlandarc,

svcnsk & langc
flogistonist

Har sitt

namn forevigat
periodiskt

Bara 58 ori-

ginalpubli-
kationer...

En sallsynt
jordisk man

Bjorncborgare,
var ledamot i

manga samfund

Hade latt for

att associcra
Skapare av
ett "

hcligt
system

"

Aven han sag
Aura flyta

Lcvdc bra pa
surt (sa raven)

Valio-luokan

mics
Skapadc sin
cgcn skola

Prisbclont av

gammal dyna-
mitard

Hcmmastadd i

kulturvaggan
Fortfarandc

mcst citerad av

SF kemister

Konstant

komplcxa
fundcringar

Diagrammatisk
logaritmikcr

En av dc forsta

som pataladc
marmorns

olamplighet som
byggmatcrial

Flitig forfattarc
i HBLo aven

annars

Upphangd
redan fore

pensionen

Ofta kand
som Trakvist

En av tckniska

ynglingar som
stcg i graderna

Akta makan

mcra mikro

Mcdicalt

involverad

en tid

Vandrande

garna fran
Norra till Sodra

Karclarc till

borden
Borjade som
Wihurist

Var rclativ

rclativt

langc

Orbitalarc

aven som

tyst

Hon har

artistiskt

pabra

Aven akta

halftcn iir

kemist

Kiind for

sitt jamna
humor

Polymer
& Polymindrc

Hon borjade
som radioproffs
- into amator

Myckct ung
redan som

lovandc

Byttc fran
kemi till

administrati

Bade

akademiker och

Akadam
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Du kan redan ha vunnit

ett vardefullt pris!

Basta Ni diir

Med detta begransade erbjudande vander vi oss till en utvald grupp
distingerade konniissdrer, som vi vet kommer att uppskatta detta unika
tillfalle att bli medlem i ett av varldens exklusivaste samfund.

Bland tusentals forhoppningsfulla har var forskningsdator utvalt just
dig, Ni dar, att mottaga vart erbjudande!

Ja, genom att med ett JA - svarskort anmala dig som medlem till Fins-
ka Kemministsamfundet kan du basta Ni dar fa dig tillsant ett av manga
vcirdefulla priser, som du redan kan ha vunnit!

Huvudvinsten ar kemministens drom - en novembervecka i Ostrava,
staden med de manga grannt fargade, bolmande rokarna i en dal mellan
hoga berg i Tjeckoslovakien (resor och hotellrum ingar ej).

Vidare deltar du i en utlottning av den summa du skrapar fram i denna
ruta! Det kan vara endera 100 miljoner, 1 miljon eller 0 mark!

Skrapa har

Dessutom tusentals overraskningspriser!

Svara genast! Endast de snabbaste deltar i utlottningen av 10 flakonger
P-metyl-indol, vars pregnanta doft av eau de toilette effluente garanteras
distansera kemisten fran mangden!

Lat oss beratta litet om allt du far som medlem i Kemministsamfundet:

For det forsta far Du tva ganger i aret ett personligt medlemsbrev, som
endast medlemmar kan fa! Har far du exklusiv inside information om

kommande handelser, som kommer att forbli forborgade for alia utom-
staende!

Du kommer ocksa att manatligen fa en personlig, endast till dig addres-
serad kallelse till hogtidligt manadsmote, dar du, basta Ni dar kommer att
dryfta viktiga fragor tillsammans med andra hoga beslutsfattare!

Du kommer ytterligare att fa ett eget exemplar av herrtidskriften Ko-
mia kimma. Genom att litet tappa till postluckan sa att tidskriften blir
hangande halften utanfor kommer alia grannar att kunna se vilken stotte-
pelare for landets vetenskap du ar!
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Och bast av allt: Pa decembermcitet far du utan kostnad for dig skala i
julglogg med ordforanden! Vad dina vanner pa din arbetsplats kommer
att vara avundsamma

, nar du berattar for dem om denna hogstamda cere-
moni, som ni i den inre kretsen far deltaga i under kristallkronornas sken!

Och allt detta far du for endast 150 mk
, som inte forpliktar dig till att

betala nagonting mera! Nar du vill kan du enkelt*) avga - och saken ar
klar!

Du marker att detta ar ett erbjudande som du inte kan saga nej till!

\ 7

/ \

Jag ar PyykkSkemlst Jag ar Hartwall -
Kllpl - Lycten - kemlst

Svara ja genom att klippa ut en av dessa symboler och limma den pa
ett kort som du undertecknar och ger sekreteraren!

Om vi trots allt skulle ha misstagit oss betraffande din samhalleliga sta-
tus och du p.g.a. din blygsamma stallning pa fabriksgolvet inte skulle
hora till den krets som vi egentligen viljat vanda oss till,

kan du trots det

delta i utlottningen av priserna genom att personligen inom tre dagar in-
lamna ett NEJ-kort jamte sju handskrivna kopior darav pa vart kontor i
Utsjoki.

*) Genom att noggrannt iaktta forcskrifterna i samfundets stadgar, som per postforskott
tillstalles varjc kvalificerad medlem efter till styrelsen insand skriftlig anhallan.
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"Kara Kalle, kan si vara att man kemiskt inte kan skilja den
(Tin en dimant, men for mej ar kol alltid kol.*
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