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Vetenskapligt notis- och annonsorgan
med 55-driga traditioncr

Utgives vid Idmplig tidpunkt
av en ansvarslos redaktion

Lider Ni av somnldshet eller ar Ni trott pa livet?
Vdnd Er dd med fortroende till oss. Alia kdnda och okanda

Om alkoholens inverkan

barbitursyror och med dem besldktade foreningar levereras
fortfarande till konkurskraftiga priser.

pa Linnes tid

Ab HASP & LUND Oy

Traskallar, sdval halvfdrdiga som diplomerade, levereras
omgdende till hogstbjudande.
Henrik H. Groons Trdkemiska laboratorium

Obs. De fern forsta kunderna erhdller gratis en vacker
nattfjdril.

SAX AT
Hufvudstadsbladet 1.3.1966
Kemi utan vat/en

En katastrofal vattenbrist skakar kemi. Genom myndigheternas forsorg kor fern tankbilar i skytteltrafik. I en del vattenposter kan man komma over litet vatten men koerna dr

Idnga. En hjdlppatrull frdn Uledborg har kommit for att
bistd kemimyndigheterna i arbetet.

Plock ur en akademisk avhandling som utgivits under Linnes
presidium i Uppsala 1761:
Berusningsmedel kallas vanligen de amnen som
verka pa nervsystemet pa sa satt att detta forandras icke blott
i avseende pa rorelsen utan aven pa forstandet. Detta sker
genom mycket fina och latta smadelar, vilka. likt en anga utga
fran vissa vaxter eller amnen som forfinats genom kemisk jasning
och kallas spirituosa. Huru dessa paverka och stimulera nerverna visar den dagliga erfarenheten med avsvimmade, vilka
ligga liksom doda, men om man satter for deras nasa ammoniaksprit, attika, vin eller valluktande vaxter aterkallas de liksom
ur underjordens kaftar, da de nakna nerverna i pannhalan upp-

livas och stimuleras.

Dessa medel aterstalla snabbt

bade kroppens och sjalens krafter, vilket ocksa mat gor, men
langsammare och icke utan omvagar, ej heller tillrackligt. Ty
sa snart nagot berusningsmedel intages, okas krafterna genast,
pulsen slar fortare, trottheten forsvinner, kroppen blir varm,
sinnet blir gladare och mera villigt till arbete.
De gamla alkemisterna beromde sig mycket av
sina panaceer *), som skulle aterge gubbarna deras ungdom;
-

*

) Red.anm. Panace torde vara ungefar detsamma som kaffeknorr eller ploro.

om nagot skulle kunna framstallas med denna kraft maste det
vara av detta slag. Och i sanning, om vi kunde astadkomma att
en vid gravens rand stapplande gubbe forsattes i en ynglings
tillstand och denna effekt kvarstar och icke liksom drycken
sjalv forflyktigas, da hade vi uppnatt det mal som vi, atminstone
efter denna framkastade hypotes, ansett mojligt, Vi sluta da
ocksa darav att alderdomen icke sa mycket bestar i de fasta
delarnas styvhet som desto mer i nervsystemets slapphet och
svaghet.
Det anses att alderstrappan bestar av ? steg:
,

Gubbe

kail

senfardig

glomsk

avhallsam

sorgsen

Man

m&ttligt varm

robust

kick

m&ttfull

lugn

Ungkarl
Yngling

het
utdunstande

kraftfull
rask

tankande

drickande

munter

Gosse
Barn
Foster

ljum

springande

pratsjuk
minnesgod

skuiiitsain
lekfull

svettande
badande

vacklande

stammande

kattjefull
hungrig
enfaldig

simmande

ovetande

sovande

oskuldsfull

Den nionde ar forvandlad till en b r o m s, som flyger om-

kring och sticker alia i nasan. Alia sla efter honom med knytnavarna och maste akta sig for att saras. Ty hans oforskamdhet
kanner ingen grans.

Till en stinkande bock, som forfoljer kallarflickan, ar den
tionde forvandlad. Det bjuder emot att monstra de andra, da de
ju likna sa manga olika djur som de sjalva aro olika manniskor. -

Mycket kunde ytterligare saxas ur detta hapnadsvackande
dokument men ma det lamnas darhan. Vi nojer oss med att
konstatera att slutet av avhandlingen ar avfattad i en anda
som helt overensstammer med Alkos propaganda for svagare
drycker:
-

Missbruk av dessa medel ar salunda fordarvligt och leder

till for tidig alderdom, sa att man sallan ser personer som missbruka starka destillerade drycker uppna femtio ar, men val
flera som brukat en svagare sort av samma dryck overskrida

ombytlig

Alltsa, om du ger en gubbe nagra klunkar av detta lakemedel,
skall du fa se honom ga nedfor samma trappsteg, som han gatt
uppfor, tills han pa det lagsta ater blir ett barn. -

denna aldersgrans.

Hittills har berusningsmedlens verkningar prisats i hogan sky
men man varnar aven for alltfor omattlig anvandning av dessa.
Ett Bacchi gastabud beskrivs pa foljande malande satt:

,

Den som presiderar vid bordet skall du finna forvandlad
till en vild hast, vilken med utstrackt hals och utspant brost
tror sig overtraffa de andra och gnaggar till med ett valdsamt
-

skratt.

Den naste ar en t j u r med grym uppsyn, som med nedhangande lugg betraktar dem som sitta mittemot och mumlar
onda tankar.

Den tredje ar ett s v i n, som dricker utan matta och overlastar sig med allt som sattes fram.
Den fjarde, en osnygg h u n d, sitter i hornet och kraks bade
pa sig sjalv och sina grannar.
Den femte ar en t u p p, som kramar sig over sina stordad
och i hoga toner utan ande besjunger sina fortjanster.
En pratsjuk papegoja ar den sjatte, som utan uppehall
ordar vitt och brett om sig och andra, bade vad hon vet och icke
vet, och oforsiktigt skvallrar aven om det som borde fortigas.
En naktergal, den sjunde i sallskapet, sjunger i oanstandiga visor vinets och karlekens lov och tycker ingen vara sin
like i rostens ljuvhet.
Hanfullt ser den attonde, en g 6 k, med hojda ogonbryn ned
pa de andra men ar sjalv ej ett grand fornuftigare.

ft
f

-
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darfor. Hjarnes metod var foga djurvanlig. Den bestod av

Om karolinsk kemi

och litet annat
Den som tycker om bisarrerier bar stort utbyte av att studera
kemins urtid i Sverige-Finland.
Om Karl X Gustav formaler havderna att ban som ung prins
i Uppsala visade en viss uppskattning av det kemiska nar i
»pappersmakeriet, dit professorerna ledsagade honom prinsen
sjalv gav mastaren 3 daler och 8 ore». En frikostighet som sannerligen har fallit ur bruk vid nutidens exkursioner!
,

Det var i stormaktstidens anda att allt av vikt ute i varlden
,

ocksa skulle fas till Sverige. Knappt hade kemin genom Boyle
och andra blivit en vetenskap, sa infordes den av Karl XI till
riket. Kungen var ju en samhallsreformator med vulkanisk
energi och ett temperament som gjorde att han bokstavligen
inte lade fingrarna emellan. Teologieprofessorn Jernfeld fran
Dorpat pastod vid en audiens att den av kungen godkanda nya
psalmboken var irrlarig och anforde opassande jamforelser med
gamla testamentets ogudaktiga konungar. Da tog kungen honom
»som ivrigast i bringan och stotte n mot vaggem med pafoljd
att professorn nagon dag senare avled! - Men mot kemisterna
var kungen nadig. Han lyckades fran Braunschweig inkalla en
forsta rangens kemist, Johann Kunckel som dar i den store
kurfurstens tjanst hade ett laboratorium utanfor Berlin. Den
annars sa ekonomiske kungen knusslade inte; Kunckel utnamndes till bergsrad, adlades med namnet Kunckel von Lowenstjerna och begavades med ett gods i Estland. Denne Kunckel
nyupptackte grundamnet fosfor uppfann Kunckel-glaset, det
djuproda rubinglaset, som inneha ler kolloidalt guld likasa
blasrorsanalysen som ar sa brukbar vid malmletning. Vidare
knallguld, knallsilver, salpeteretern eller etylnitratet tennsulfiden, salmiakens bildning ur ammoniak och klorvate och
silveroxidens loslighet i ammoniak.
Karl XI gynnade ocksa valvilligt och frikostigt lakaren
kemisten och geologen Urban Hjarne, som grundade Sveriges
forsta statliga laboratorium, pa Kungsholmen varom Henrik
Ramsay har skrivit i Finska kemistsamfundets riktiga meddelanden. Hjarne upptackte bl.a. myrsyran redan flere decennier
fore Marggraf, som av tyska handbocker brukar tilldelas aran
'

,

,

,

,

,

,

,

-
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torrdestillation av myror. Men han hade en human laggning
och lyckades som ledamot av trolldomskommissionen genom sin
kritik fa slut pa det som datidens haxprocesser ofta ledde till,
namligen torrdestillation av manniskor. Detta fortjanar desto
mera uppskattning som han i tidens anda bergfast trodde pa
»satans fordjavlade tyranni!»
Pa fragan om vad som var Karl XI :s fornamsta verk brukar
ju svaret vara Karl XII. Hjaltekonungen har val varldsrekord
i skiftande eftermale, alltifran »Sveriges storsta som till »en
frusen pubertet». Kemisterna hade i varje fall inte skal att rosa
marknaden under hans spira. Kungen var en briljant militartaktiker och monumentalt envis, men i ovrigt ingen krutupp-

finnare. Visserligen intresserade han sig nagot for Polhems
mekaniska uppfinningar och hittade pa ett talsystem med 64
som bas - varsagod, lilla tabulan upp till 63 X 63! Men hans
taktik byggde pa fart och blanka vapen; artilleri och ammunition
smallde inte sarskilt hogt i hans uppfattning.

Typiskt ar Karl den XILs beteende mot den olycklige Paijkul
(Pajukyla) som inte bor forvaxlas med forradaren Patkul.
Paijkul var liksom Patkul, ursprungligen hemma i de svenska
Ostersjoprovinserna, men hade redan ett par decennier fore
kriget gett sig i saxisk krigstjanst och utforde pa August den
starkes order ar 1700 ett misslyckat forsok att overrumpla
Riga. Foljande ar utfardade Karl XII en proklamation, att
alia de som var hemma fran Sveriges Ostersjoprovinser, inom
ar och dag agde infinna sig infor svensk myndighet, vid hot
att annars bli forklarade som landsforradare. Enligt nutidens
uppfattning hade Paijkul sedan lange varit saxisk medborgare
och saledes skyddad mot speciella repressalier, men Paijkul
fann det dock sakrast att lamna den saxiska tjansten och drog
sig tillbaka till sitt gods i Preussen, dar han agnade sig at guld-

makeri, med diskutabel framgang. Ar 1705 finner vi Paijkul

pa nytt i saxisk tjanst, denna gang i fard med att forsoka overrumpla Warschau. Han misslyckades igen. Karolinerna lat sig
namligen inte overrumpla utan slog Paijkul i grund och tog
honom till fanga. Nu var goda rad dyra, for domen for landsforraderi var ju given pa forhand. I sin nod lovade Paijkul, att
om han bara fick behalla livet, sa skulle han gora tillrackligt

guld at kungen for att finansiera hela kriget. Karl var liksom
andra krigforande i standig penningknipa och lat darfor fora
Paijkul till Stockholm, dar han under bevakning fick forsoka
gora guld. Paijkul kande bra till sin baltiske standsbroder
Kunckel von Lowenstjernas arbeten och nu lyckades han med
den i betraktande av omstandigheterna hapnadsvackande, ja
otroliga prestationen att ur skrot av Kunckelglas isolera sa
mycket guld, att darav kunde slas tva dukater med kungens
-
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bild pa och inskriptionen »Paijkul fecit» Detta rapporterades till
kungen, som emellertid ingalunda var nojd med sa litet utan
kallt befallde Paijkul att gora mera guld Till det rackte emellertid bans glasskrot inte langre och bans ode var beseglat Forgaves forsokte kungens egen syster, sedermera drottning Ulrika
Eleonora, utverka nad for fangen och forgaves intygade sjalvaste
Urban Hjarne att det i princip var mojligt att gora guld. Ocksa
Svea hovratt ville heist frikanna Paijkul men vagade inte utan
hanskot domen till kungens personliga avgorande. Dennes envisa ratthaveri fallde utslaget. I februari 1707 blev Paijkul

o

.

.

.

,

,

halshuggen vid Norrtull utanfor Stockholm.
Men de kemiska andarna tog sin hamnd. Under den svara
vintern 1708-09 blev den svenska harens krut mestadels for-

darvat av fukt och till en del anvant som bordskrydda i stallet
for salt som det ocksa radde svar brist pa. Desperata forsok att
under forsommaren extrahera ut salpeter ur den ukrainska
jorden gav ytterst otillfredsstallande resultat, tydligen pa grund
av kemisk inkompetens. Vid beskjutningen av fastningen
Poltava rackte krutet inte till mer an fern skott per dag och
under det pafoljande stora faltslaget visade sig det svenska
krutet sa uselt, att enligt ett ogon- och oronvittne »ett muskotskott lat som nar man slar ihop ett par handskar».
Det ryska krutet var daremot fullgott: ett fjarrskott tvars
over floden Vorskla forsatte kungen ur stridbart skick just fore
slaget, dar det ryska artilleriets mordande eld krossade det
svenska fotfolket. Den annars icke sa ojamna bataljen blev
darfor ett katastrofalt nederlag. Och kungen fick lov att i brev
till Stockholm meddela den fatala nyheten. Efter borjan »Emellertid har tillstandet varit gott och allt har avlopt val . . .» kommer bekannelsen »varpa sedan har hant att mestadelen av fotfolket ar gatt forlorat och sjalva rytteriet ocksa har lidit stort
avbrack.» Sedan foljer forslag till nyrekryteringar och allra
forst sager han: »En del salpetersjudare ma dartill kunna bekommas». Kruttillverkarna betraktade han uppenbarligen som
sarskilt onyttiga. Med sadana principer forstar man att det inte
gick kung Karl battre senare heller. Under kalabaliken i Bender
nar turkarna hade tuttat pa hans hus forsokte han slacka elden
,

,

,

med brannvin med det resultatet att han till slut blev utrokt

Ke7niprofessorer i Abo hangda. Sedan senaste nummer av
dessa Gladjande Meddelanden har aven i Abo timat viktiga
hadelser.

Tva

kanda

Abo-kemister,

P.

E:

Rekwall och

0. Haspelund, har gatt sitt ode tillmotes. Deras forna vanner
och kolleger ansag dem hava astadkommit alldeles tillrackligt,
saval med hansyn till ungdomens forforande som till okningen
A

.

av kemins redan forut alltfor omfattade litteratur och teorier.

Foljden var dunkla sammansvarjningar for anskaffandet av
nodiga medel till dessa herrars forevigande genom hangning.
Planerna lyckades over forvantan, och de onda uppsaten verkstalldes offentligt i vart sitt av Akademiens kemiska auditorier
i narvaro av talrika kanda medborgare och utan storre motstand fran delinkventernas sida. Kvarlevorna lamnades till all-

mant beskadande och uppvisar enligt sakkunskapen fortfarande
stor likhet med forebilderna, kommande slaktled till varnagel.
Exemplets makt gjorde att jamval profeten J. Psalin, trots
storre tekniska forutsattnmgar, ej kunde undga samma ode.
Frisha krafter trader till. Efter P. E. Rekwalls emeritering
och ovan antydda ode, stod kampen hard om den av honom
efterlamnade soffan. Konkurrenterna delade dock ej de hogst
sakkunniges talmodighet. Endast Piggvar Daniels utstod med
eminent kompetens alia lidandets kval, anda till det bittra
slutet. Detta gav honom, som vantat, mojlighet att med ytkemiska hjalpmedel dra sina timmerstockar pa den utsuttna
soffan. Det lyckliga slutet krontes under festliga former tillsammans med nyssvordne profeten i fysigrafik, Marten van der
Breenner.

Skaldens dilemma

,

och tillfangatagen med eld i haret. Och slutligen foil han for
forradarskottet vid Fredrikshald. Ett konsekvent slut for en

regim som ignorerade kemin!

Diktare har ocksa andra svarigheter an ekonomiska
Det var en poet fran Abdera
vars vers det int gick att skandera.
'

Men saken var Mar

ty orsaken var
'

att han alltid i sista raden la in sd

manga ord som han mojligtvis kunde och sen
dnnu nagra jlera.
__

7 _

Var Sekretenebdck ar som vi alia vet

bunden fibrost vid en kemisk tos.
Tva ingenjorer som forskat ut losning
och skapat sin egen technique amoreuse
Kassoren Sundholm och hans Francisca
I

ar foljande avreagerande par
och nar vi fragar hur de det bedriver,
sa raknar de kassan mest alia dar.

Kon och kemister
Melodi: Oi muistatkos Emma . . .

Lindahl som doftar sa gott bakom drat,
ar kemiskt fast vid sin hustru huld.
Det kan ej ga galet i deras liv, for att
fru Essie ar alkemist och gor guld.
Och Monnberg vet vad det finns i maten
som Brehmer lugnt pa sin tallrik tar.
Med elektrolys far han spratt pa sin partner,
blott laddningen racker till alia dar.

Kdnsrollsproblemet, det har ventilerats
i press och i radio overallt,
men ndgot som allvarligt har negligerats
ar hanvandning till var illustra spalt.
I varat samfund det finns experter,
har sitter bland oss manga kemiska par.
Vi vdnt oss till dem for att fa veta
hur mor och far gor det alia dar.

Holms ute i Otnds jdmnl delar pd kakan,
for husfridens skull utan konkurrens.
Bjorn hittas vid kolven i motsats till makan,
som biblioferar med sans och sens.
Igen ett bevis pd harmonisk samlevnad
bland vdra kemistpar vi funnit har,
dar mannen organiskt sig har etablerat
och hustrun ger service mest alia dar.

Teseus Trakvist med sin lilla Vila

Yrjas-familjen i Ekends ma ha latt
borta fran storstdders larm och hets.
Far gor i droger, det brukar ga bra det,

pd kemikum har sakert sitt for sej.
De hinner nog alls inte tummarna rulla,
ty kromatogram ger helt visst behej.
Men manga barn i kemiens laror
var kdra Teseus fostrat har

och mor lar ut konsten i skolbarns krets.

med Vila det fldckar blir alia dar.

Av Grefvarna en studerar ruset
och det som finns uti flaskan kvar.
Den andra ar ju expert pd maskiner,
allt gar automatiskt mest alia dar.

Medica-Jacken studerat syntesen,
var ledare maskar ej som bekant.
Veronica pysslar om bobbornas vasen
och ar ocksd annars en driftig tant.
Ja forskning bio och mikrobio
med brio bdda forenat har;
i aria gryning vid tdnda ljusen
hos Sundmans lyckan ler alia dar.

Kemisters forening vi analyserat
och resultatet blev positivt.
Med glddje vi s&lunda har konstaterat
att konsvdrdet ar signifikativt,
ty alia som namnts har har lyckats med konsten
att spela sin konsroll emot sitt par,
och vi som fragar har nu fatt veta
hur mor och far gor det alia dar.

och trots historiens lockande musa

-

8 -

-

9 -

Mdrk-vdrdig laboratoriebyggnad
vid Abo Akademi invigd

Biocidsymposium

For nagra dagar sedan nadde oss meddelandet om denna gladjande tilldragelse. Invigningstalet holls av emeritus Bojwik
Gren, den enda kvarlevande av dem, som ar 1963 uppgjorde
de forsta detaljerade planerna for bygget. Han hoppades, att
byggnaden genom Akademi-myndigheternas och Statens stora
forutseende nu skulle kunna bereda vissa mojligheter for minst
en tiondel av de studenter, som onskade agna sig at naturvetenskapliga och tekniska studier. Betraffande sjalva byggnaden
betonade han speciellt fordelarna med den kompakta vaggkonstruktionen av grasten, och den omstandigheten, att alia
rum var forsedda blott med sma fonstergluggar som inslappte
just sa mycket ljus, att man vid tjanlig vaderlek kunde lasa
utan artificiella hjalpmedel. Den vackert pyntade takterrassen
jamforde talaren med Babylons hangande tradgardar. Till slut
hojde han ett enfaldigt leve for den prominenta arkitekten
och bans efterfoljare, vilka genom decenniers ihardiga arbete
lyckats astadkomma detta enastaende monstrum. Efter att
Statsmakten och andra medskyldiga framfort sina valgangsonskningar, avslutades akten unisont med »Fjarran han dr6jer...».

I huvudstaden anordnades forleden host ett biocidsymposium
vid vilket denna sa mycket omtalade och for hela manskligheten och aven for djurvarlden sa vasentliga fraga belystes ur
olika standpunkter av for detta tillfalle sarskilt utvalda och i
fragan val bevandrade exporter.
Symposiet oppnades av ordforanden, som sa riktigt papekade

,

(Detta reportage hade var okande Abo-korrespondent egentligen avsett for
de Gladjande Meddelandenas 100-&rs nummer, men for sakerhets skull publicerar vi det redan nu. Reds anm.).

Sakligt referat

,

att avsikten med symposiet icke var att ta standpunkt mot eller
for anvandningen av bio-, herbi- pesti- m.fl. cider utan snarare
tvartom, vilket ju ocksa far anses vara sjalvklart, nar ett vetenskapligt samfund staller sig bakom diskussionen av en dylik
samhallsviktig fraga.
Det forsta foredraget holls av agronom Bradsten, som betonade vikten av en riktig terminologi. Eftersom avsikten med
anvandning av s.k. biocider icke ar att utrota allt liv bor man
ej anvanda termen biocid som narmast lampar sig for atombomben. Man bor i stallet anvanda namn som riktigt anger
andamalet, t.ex. herbicid om man vill utrota vaxterna, pesticid
om man vill utrota pesten o.s.v.
Nasta foredrag holls av den kande fagelskribenten och -skadaren decent Be.rran Gokman, som redan under en langre tid
iakttagit faglars, speciellt sjo-, och andra smarre djurs ojamna
kamp mot den manskliga civilisationens produkter. Decent
Gokman har salunda egenhandigt konstaterat huru sangknarrens antal i Vastra Nyland nedgatt i direkt proportion till 6kningen av avkastningen vid veteodling och salunda aven anvandningen av Hg-haltiga betmedel. En liknande utveckling
har aven iakttagits i fraga om rostgumpsvalan, krushuvade
akterknipan och vitkindade stripteasen.
Fil.dr Brehmberg-Monner redogjorde for bestamning av vaxtskyddsmedel i frukt och gronsaker. Det har darvid visat sig att
de mangder biocider som anvants varit sa sma att bestamningen
i hog grad forsvarats. Sarskilt borde man beakta att medeltalets medelfel blir storre ju mindre biocidmangden ar t.ex. i
apelsiner, for att nu bara namna ett exempel ur den stora mangden olika frukter och gronsaker som forekommer i handeln.
Overlakare Pekka Sumuilematon berattade i sitt foredrag om
inverkan av biociderna pa manniskans halsotillstand. Darvid
framgick att manniskan val tal betydligt hogre doser an de
,

som nu anvants, och att klara bevis for biocidernas eventuella

halsovadlighet kan fas forst om doserna hojs sa att faglar och
andra smarre djur, vilka nu blandar bort helhetsbilden genom
-
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att konsumera biocider, dor bort. Man borde forst pa detta satt

faststalla manniskans toleransgrans (LD50 uttryckt i kg/ha)
for att sedan kunna sanka de anvanda doserna till ca 50 % av
denna. Om jordbruksexperterna sedan insisterar pa annu mindre
biociddoser kan man lungt lamna avgcrandet at dem utan att
nagon fara for halsotillstandet i riket uppstar.
Som sista foredragshallare upptradde Bio-nords sekreterare

Kemi i de svartes rapid

fil.lic. Angsblomma som narmast redogjorde for huru man i
,

Sverige uppfattat dessa problem. Da man emellertid inte hos
oss ar van vid samma frisprakighet nar det galler bin och blommor, refererar vi inte narmare detta i och for sig nog sa vagande
inlagg.
Efter foredragen utspann sig en livlig diskussion med inlagg
av de inblandade och publiken. Ingenjor Bilander anslot sig till
den forsta foredragshallaren och fordrade att man bor upphora
med anvandningen av bi-cider och i stallet anvanda cider ofarliga
for bin eller annu hellre nyckelpigor vilka visat sig vara helt
vanligt installda mot bin. Nyckelpigorna har visat sig vara ett
utmarkt bekampningsmedel mot diverse skadedjur vilka de
,

fortar.

Agronom Bradsten ansag att lantbrukarna garna gar in for
en anvandning av nyckelpigor om ett sarskilt Statens Nyckelpigforrad (SNF) upprattas for detta andamal. SNF borde fa i
uppgift att under goda nyckelpigar uppkopa nyckelpigor och
lagra dem tills behov foreligger. Dessutom borde SNF subventioneras sa att nyckelpigorna kunde saljas till varldsmarknadspris trots de i Finland dyrare anskaffningskostnaderna.
Decent Charlsson ansag att utvecklingen maste fa fortsatta.
Om nagra faglar dor ar detta beklagligt men maste detta betraktas som ett offer pa framatskridandets altare. I intet fall kan
vi aterga till en forgangen tid nar faglar och manniskor lojt
levde sida vid sida. Vi maste arbeta vidare och nya stora uppgifter vantar oss pa andra planeter.
Till slut avslutade ordforanden symposiet som framgangsrikt
genomforts utan att forgifta atmosfaren i vart Samfund.

©ft-'
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Finska Kemistsamfundet har under hela sin av livlig verksamhet fyllda arbetstillvaro stadse haft pa sitt program utvecklingen och moderniseringen av undervisningen i kemi pa skolstadiet. Med berattigad stolthet kan Redaktionen i detta nummer
av de Gladjande Meddelandena fortalja, att den utsant en av
sina fornamsta exporter pa harvarande omrade, herr kemiutvecklaren F., att i Afrika studera darvarande skolkemiunder-

visning och pa basen av sina erfarenheter framkomma med
forslag huru den prematura kemi-inlarningen i vart land kunde
omorganiseras och hojas till motsvarande niva. Pa forfragan
meddelar herr F., att det annu ar for tidigt att lamna ut upp-

gifter om de atgarder hans arbete kommer att leda till. Han har
emellertid godhetsfullt velat delge vara lasare sitt program
under en typisk arbetsdag vid den skola S pa orten K nara
huvudstaden D i landet T, dar han for narvarande bar sin arbetsborda.

Nar solen klockan 8 minuter over 6 (pa morgonen) gar upp
over det sodra halvklotet, vaknar herr F. och intar en frukt,

vars pH av hans tjanare omedelbart darforinnan bestamts och
visat sig vara 6,173 i 0,002. Efter en dusch i avjoniserat vatten
(Elgastat) bares han raskt ned till skolan, dar han av sin forste
laboratorieassistent Mwapaja Malondi mottar rapport om dagens
program. Herr Mwapaja har for dagen fordelat de tre kemilaboratorierna rattvist mellan de sex undervisningsexperter herr F.
fatt sig tilldelade, gett de tva ovriga assistenterna instruktioner

i enlighet med gardagens beslut, korrigerat foregaende veckas
examina, samt forberett de viktigaste av dagens experiment.
Apparaten for bestamning av adsorptionen av argon i aktivt kol
av kokosnot ar fardig och konstanterna a och n checkade.
Den elev, som vid gardagens explosionsforsok i vakuumtrumma
fick sina oron avslitna, har erhallit specialtillstand att fornya
forsoket i dag, da han sa entraget bad darom. Da detta emellertid skulle betyda, att han komme att missa sina kamraters
experiment med inversionstemperaturen for helium, har herr
Mwapaja frivilligt atagit sig att handleda explosionsforsoket
efter arbetstid. Sedan herr F. ytterligare undertecknat nagra
brev, samt avslagit tredje assistentens anhallan om fria fredagar, gar han over till avdelningen for organisk syntes, dar
man haller pa med framstallning av isodiallyl och hexatrien.
,

-
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Dessa synteser ar ett led i veckans uppgift rorande konjugerade
dubbelbindningar.
Klockan 10.15 mottar herr F. landets president, som med
intresse diskuterar kemiundervisningen och darefter raskt under
de tre foljande timmarna vandrar igenom institutionens olika
avdelningar. Han intresserar sig sjalvfallet sarskilt for de specialforsok, som av elever i hogstadiet bedrives i avsikt att utrona
mojligheten att framstalla gin ur cashew notter. Laboratoriet
har for detta andamal till sitt forfogande en modellplantage pa
ea 2 ha, dar plantorna odlas under olika betingelser.
,

Mat

Mode

Efter lunch har herr F. kallats till ett diskussionsmote, vid

vilket man med representanter for landets hogre humanistiska
bildning diskuterar pa vilket satt undervisningen i kemi skulle

MilJO

kunna moderniseras. Man framhaller att det narmast ar att
betrakta som en skandal att kursfordringarna i atomkemi allt,

,

,

av var utsandes mission.

Dagens recept
Enligt professor Trakvist har ligninet en invecklad struktur
som uppkommit genom en oordnad reaktion (Trakvist Teseus:
Organisk Kemi, Almqvist & Wiksell, Stockholm Goteborg,
Uppsala 1965, p. 313). Om man pa olika satt angriper ligninet
kan man uppna de mest forbluffande resultat. En fascinerande
produkt utvinnes t.ex. enligt foljande metod:
Till en 0-normal losning av 10 1 farskt regnvatten och en nypa
hjorthornsalt tillsattes en ekvivalent mangd lignin. Vattensorten
spelar harvid en avgorande roll: forsok har gjorts som visar att
bl.a. Vandavatten ar obrukbart i detta sammanhang. Mixturen
upphetsas vid fullmane under rorelse i en automat. Da manen
ar i nedan avkyles blandningen och nedsankes i lytande luft
varefter rummet vadras. Da syrebalansen ar helt aterstalld
centrifugeras densamma och den erhallna klara losningen fylles
pa flaskor, som resigneras. Den sedimenterade aterstoden bestar
av stora mangder morka massor (liknande massfenomen iakttogs
,

,

,

,

,

f

jamt tillampar Schrodingers ekvation i endast tre dimensioner,
och att man fortfarande gor alltfor manga onodiga approximationer. Da det galler kvalitativ oorganisk analys borde man
helt ga in for spektralanalys. Pa hogstadiet borde varje elev
fa eget elektronmikroskop. Antalet lektioner i obligatorisk tilllampad kemisk matematik borde utokas fran nuvarande fyra
till minst sex i veckan. Antalet provror borde fordubblas och
rinnande vatten inforas i alia laboratorier. Anvandning av
papper vid examensskrivning forordas och atminstone var tredje
elev bor ha egen penna. Motet bordlade alia beslut. - Pa eftermiddagen handleder herr F. ytterligare ett par timmar sina
elever i tillampningen av fasregeln pa systemet natriumtiosulfatsilvertiosulfat-vatten samt besvarar fragor rorande bekampandet av neokolonialism och imperialism med kemiska medel.
Sa langt herr F. Redaktionen kan endast tillagga, att den,
liksom ock hela vart land med spanning invantar resultatet

,

,

som bekannt redan for flere ar sedan av den numera namnkun-

nige kemisten, doc. Gustaf Charlsson). Dessa massor ar oovertraffbara som kreatursfoder (Scientific American Augusti 1966,
p. 42) och uppstoppade drageer saljes som ett effektivt mask,

medel under namnet Dass-i-biden.
PS
.

.

Det bor kanske namnas att den klara losningen, erhallen

ovan, ar hallonsaft, detta for den moderna manniskan sa av-

stressande medel. Vi har har ett eklatant exempel pa hurusom
man, meddels ordning i oordningen, kan utnyttja lignin ekonomiskt, husmodrar och manskligheten till fromma.
-
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Ett alfabet

Examensfordringarna i biokemi denna vecka
I examensfordringarna for vitsordet laudatur har foljande
andringar inforts:

om kemi

och kroppens komedier

AUmdnna linjen

q) A. N. Foolproof: Complete Atlas of Metabolic Maps I XVII, XVIII delvis.

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

p) K. K. Prooffool: How to Draw Metabolic Arrows.
s) N. Ellfisk: Fundamental Principles of Non-Molecular

.

,

ADAM anvdnde sitt provror
som ett versatilt behovror

Biology.
Klinisk-analytiska linjen

s) Anders Far: Comparative Biochemistry of Rats and Bums.
t) U. Honberg: Physiologische Chemie einiger PolypeptidDarme.

Livsmedelskemiska linjen

s) N. Saari: Isoenzyme und andere Waschmitteln.
t) 0. Nickby: Biochemistry of Memma.
u) B. Monner: Bestamning av sma mangder livsmedel.

ansluter sig i nan man till A men redogor for skillnaden mellan
,

tva ord som stavas lika . . .

BRUNSTEN bdttrar sickativer
brunsten livar hanens iver
det har ar rena kemin

,

kanske en trosartikel

CIS betyder sana lagen
ddr ej hinder finns i vdgen
en hyllning

DDT ar vart Te Deum -

snart finns loss blott pd museum

Hyllning till Mendel
En geisha ifran Nagasaki
vart tjock av en munk frdn Karachi.
Hon blev mdkta forskrackt
nar hon fyrlingar klackt
en gul och en brun och tvd khaki
-

-
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avslojar en forskonande omskrivning

,

en sa kallad eufemism

ETYLIST ar ord for busen
som ar dygnet runt pd snusen
rent personhistoriskt

FITTIG jamte GRIESS och SKITA
horde till kemins elita

G

- ror sig kring Ugninforskarens onskedrom

GRANVED saljs nar den foradlas
enligt grampris, ej per vedlass
H

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

0

hdxa - nar ej sex finns mera

- kranglar till bensenkemin
ORTOSTALLNING shall det vara

nar det ror funhtionen para
I

- en farg i spektrum som karaktariseras pa ett nytt satt

INDIGO den mandan ter sig
nar man riktigt blaskat ner sig

P

- en kollegial, lite avundsjuk hyllning
PARKKEMIST med hnow-how clever

gor av polityr genever

J

- arkitektur forklarad med kemi

Q

QUANTUM SATIS ar ett tecken
pa, att nasta sats blir hnacken

JONISKA kolonnfasoner
avser utbyte av joner
K

R

- rattfyllons onsketankande

- forklarar det mystiska q.s.

- handlar om element som ingen kunde bli doktor pa

RAMSA YS gaser, fisfornama,
var ett torftigt kemiskt tema

KLOROFYLL och aftonbrisen
doljer spritlukt for polisen
S

- en ny fyndplats for ett gammalt grundamne

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

L

- tva olika developments

LOPE blir till slut en ostratt,
loptid forebddar fostret
M

N

T

- ren lakemedelsinformation

- kancervarning i Richard Faltins anda

MESTRANOL ar drog som brukas

TOBAK roks av vissa sloa

nar naturens bud shall stukas

som i fortid vill bli doa

- nanting oversinnligt versus realiteter

NUPPBEHAG styrs stramt av beha,
gubbhumor av magens peha
-
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U

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

ger likt varmestrdlning,
honor farg av latt forkolning
,

-
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V

- finis mundi

VlTEBOMBER exquisita

Spritsa med spruttsprdttan SPRATT
gor svetthalan till koketthdlan

utraderar dolce vita

X

Oy VITA LARKAN Ab

- ny synpunkt pa en adelgas

XENON ingdr nu forening,
forr den var som mos forgrening
Y

I tjanst dstundas

- en gammal alkaloid far ny anvandning

YOHIMBIN en duktig spruta

Kemister med Idtt lynne, penna och personkannedom far
heltidsanstallning vid detta blads redaktion

botar Pisa-torn mot luta

Flygnytt
Bonn meddelar att nya krascher inte dr att vdnta
Z

- vanvordigt om nektar

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

A

- det blir dystert nar slutet narmar sig

Kopes
Honsanus. Betalning per cm i kontrakterat tillstdnd.

ADERNS vdgg blir kalkstinn vavnad

H ANBERG
.

mot finalen av var levnad
A

- det blir annu varre

ARG och mossa pa oss hopas
nar vi mognar for att gropas
0

- rent informativt

OSTMUS ar hormoners sldngdans
som oss hetsar hdn mot sdngdans

Ultracentrifuger,
elektrofores- m.fl. fina apparater
emottages till forvaring
Garanterat odtkomliga for alia (aven behoriga).
Mdngdrig erfarenhet vid universitetets Byrdkemiska institution.

F:ma EL-FORK

Utkomna backer

Trdkvist, Teseus: Kemins historic. Del I "Fran slaget vid
Liitzen till Stora Ofreden"

