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UTLOKALISERING AV STAILIGA V*RK

Den stat,,ga decentra),ser,ngs- och ut1 oka 1,ser!ngsstravan som for nagra

ar sedan tog sig markiiga uttryck och delvis lett till resultat son vore

skrattretande om de ej vore sa tragiska ur manskl ig
.

synpunkt samt farl iga

for nationens framtid haller nu pa att kanaliseras i lyckligare faror.

Forst, i alia fall, nagra exempel pa fordoml iga men dock genomforda

utlokaliseringsbeslut.

Utlokaliseringen av Poli- (som samtidigt fordubblades till Dipoli-)

tekniska hogskolan fran staden till vastra Nylands skogsbygder och

den narapa samtidiga utloka1iseringen av statens forsokscentral till

redan namnda skogsbyggd har fororsakat personalen stor moda och spilld

arbetstid da Sandvikshal1 en numera befinner sig pa nastan 1/2 timmes

bussfards distans.

Det ar avenledes svart att forsta utloka1iseringen av Statens agrikultu-

rella central fr5n Dickursby till Satakundas bordiga jordbrukstrakter.

Den agrikulturella centralens forsoksfalt i Dickursby lampar sig ju pS

grund av den hoga blyhalten ej till andra andamal och ar i och med

bortflyttningen helt ti11spi11og!vna medan centralen nu ar nodd att

nyttja god akerjord for sina forsoksodlingar.

De senaste utlokaliseringsp1anerna haller dock pa att fa en lyckligare

utformning. Den myckna diskussionen om den olyckliga koncentreringen

av den svensksprakiga hogskoleundervisningen till landets sodra delar har

lett till att statsradet tillsatt en kommitte for att utreda huru

minoritetskulturernas behov av hogskoleundervisning i norra Finland kan

tillgodoses. Som ett forsta led i utvecklingen har kommitten tankt sig

en forflyttning av den Svenska komiska institutionen fran Hesperiagatan

till b
'

ver-Tornea. Samtidigt skulle aven en professur i samisk komik

upprattas. Den nya komiska hogskolans lage skulle mojliggora ett nordiskt

kalotts marbete inom de svenska och samiska komiska vetenskapernas omrade.

Du skall icke bara FALSKT WIENERBRQD

till din nasta

i



ATT VARA ELLER INTE VARA -

DEN UNGE PRINSENS DILEMMA

Det var en gang ett fattigt Bioland i h8ga Nord, dar den gamle

kungen, Jorma I, som hade styrt riket med-stark hand under tre

artionden
, ville dra sig tiUbaka pS en v31 fSrtjSnt statlig

pension. Det radde ingen brist p5 villiga eftertradare , men

hur valja den bast sklckade for den viktiga posten? En av

kandidaterna var kungens aldste son, kronprins Nicolaus, som

\M
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under en racka av Ir bistStt den Ildrande monarken. En annan

var den avlagsna slSktingen prins Charm, som hade ett starkt

stod i en gruppering vid hovet. DarfSr gick man in for att de

vises rSd skulle frSga sakkunniga och pa den basen avg8ra

valet. For att frSmja sina stravanden arrangerade prinsens

2

anhangare en stor bal dar alia tankbara sakkunniga skulle

deltaga. Ceremonimastaren Oscar Mild, som var fast vid prins

Charm, hade till uppgift att leda den stora menuetten sa, att

da trumpetstoten for balens slut Ijod, fans pa parketten enbart

sakkunniga som favoriserade prins Charm. Situationen var svSr,

men ceremonimastaren var sin uppgift vuxen , och lyckades

fullstandigt manipulera sakkunniga.

Da de vises rad satt och begrundade det nu betydligt forenklade

problemet avreste prins Charm till det stora rika landet bakom

havet. Dar vistades han i glans och forluster utan bekymmer.

Da ett sandebud kom med budskapet att de vises rad inte si

ovantat avgjort valet till hans favor var prins Charm smickrad,

men ocksa sorgsen, for hans insSg att det skulle bli svart att

la*mna det rika landet med dess frestelser.

Hovet i det fattiga landet vantade angsligt pa den nye kungens

skepp och stor var gladjen da kungens tvekan ombyttes i ett

beslut att resa hem. Kungen, som antagit namnet Caius

Absentius, anlande till slottet under hovfolkets underdaniga

bugningar. Infor kungens vackra ogon och varma leende gav sig

de sista skeptikerna vid hovet. Den kvallen varfrojden stor

i det lilla riket, ty kungen stallde till fest for att

celebrera sin aterkomst. Efter festen gick alia till sangs

glada och nojda i forvissning om att riket fatt en vardig

tronfoljare.

Dock, gladjen byttes till sorg da folket foljande morgon sag

kungens skepp lyfta ankar och segla i vag till det stora

landet, vars rikedomar och lyxigt inredda palats kungen inte

kunde forsaka. Efter detta regerades landet av riksfore-

stSndaren, prins Johan Utan Land. Riket hamnade i forfait och

grannarna borjade viska att det ar nSgot ruttet i Biolandet.

Det rackte manga bedrovl iga 3r med komplicerade svangar i
ISngdansen under en annan ceremonimasta re innan en ny harskare,

Carolus Montanus, kunde tillsattas. Efter sju svara ar hoppas

det lilla landet i norr att det antligen har manga goda ar
f ramfo r sig.
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DEN NYA HOGSKOLAN

En rattvis fordelning av hogskoleresurserna och en ny examen, som ar

anpassad till var tids krav, utlovade undervisningsminister Sten Paronkvist
vid en press information for en tid sedan.

Ur en offentliggjord plan, som nyligen har godkants av statsrSdet,
saxar

vi foljande avsnitt, som beror kemistutbi1dningen.

Vid HU har en odemokratisk anhopning av studenter, larare och andra

resurser lange nog fatt vara en hamsko for en verklig reform av vart

hogskoleva'sen. I framtiden kommer den kemiska i nst i tut ionen vid HU att

vara av samma omfattning som i alia andra kommunala hogskolor, namligen

8 studenter och 1 larare.
,

Detta enligt den norm som statsradet har

fastslagit att anvandas vid den nya dimensioneringen av hogskolorna.

Vid utarbetandet av den nya kemistutbi1dningen har undervisnings-

ministeriet utgatt fran en smidig anpassning av tidens krav till de

tillgangliga resurserna. En kraftig inbesparing har kunnat goras genom

att man har slopat de otidsenliga och ohalsosamma laboratoriearbetena,

studenterna kan liu battre an forut koncentrera sina studier pa vasentl iga

ting. Ett nytt grepp ar ocksa inforandet av tva veckor langa terminer,
vilket mojliggor ett battre utnyttjande av 1ararkrafterna.

Den nya studiegangen som har fatt namnet "molekylar ml 1jovetenskap" ser

ut som f61jer:

Termin 1 vecka 1 Information om den nya hogskolan
2 Informationslara 1 (lasning och skrivning)

Termin 2 1 Nyare Matematik (rakning med dosa)
2 Informationslara II (avancerad lasning och

stavning av svara ord)

Termin 3 1 Forsta frammande sprSk: kanslisprak
2 Andra frSmmande sprak: (valfritt om man valjer ryska)

Termin 'i 1 Sociokemi I (kemin som miljofara)
2 Sociokemi II (kemisten som mi 1jofara)

Termin 5 1 Allman kemi I (syror och baser)
2 Allman kemi II (neutralisation)

Termin 6 1 Analytisk kemi I (lackmuspappret)
2 Analytisk kemi II (filtrering)

Termin 7 1 Organisk kemi och biokemi (brannbara och
destillerade vatskor)

Termin 8 1 Seminarier i konsten att skriva insSndare om

problemavfal1

Termin 9 och 10 Specialarbete och pro gradu (Undervisningsministeriet
kommer att publicera forteckningar over lampliga
amnen i Officiella Tidningen)

Nl FftR VAKTA MED POM SNUSklfeA
HISTORIE&NA TIU.

TUSSES BANQUETTE-CAUSERIE

fo* cssmor* <xs)*K2>* <*©Me)*> hsmo comsj* . o*



<B>-#- BANBRYTANDE GENKOMBINAT I FINLAND .J '

Den molekylarbiologiska forskningen i Finland har tagit steget ut in i

den nya era som oppnat sig i och med hybrid-DNA-teknikens tidevarv.

Detta har moj1iggjorts av den alliance som knutits mellan fern institutio-

ner, vilka redan var for sig ar markvardiga. Oessa vart lands DNA-

pionjarer ar tre universitetsinstitutioner i huvudstaden namligen bio-
komiska institutionen

, institutionen for series bakteriologi och

vinologiska institutionen, yttermera deltar i samarbetet baci11-1abora-

toriet vid Folkets ha 1s1aboratoriurns centra11aboratoriurns bakteriologiska

laboratorium samt laboratoriet for biokomisk teknologi vid Statens

forsokscentral. Verksamheten finansieras av FISFO, som redan lange sokt

nya finansieringsobjekt, sedan fonden anklagats for att hittills ha

satsat enbart p3 sakra projekt.

Gruppens arbete inriktar sig redan fran borjan pa projekt av lingtgaende

medicinsk och industriel1 betydelse:

Projekt I. Sverforing av penici11in-genen fran mogelsvampen Penioillium

ehrysogemm till bakteriarten Staphylococaus aureus. Genom att sedan

sprida denna bakterie far man till stand angina som botar sig sjalv utan

extern medicinering.

Projekt II. b'verforing av ce 11 ulas-genen fran mogelsvampen Trichoderma

reesei till jast (Saccharomyces oerevisiae). Med tillhjalp av den nya

jastarten kan varje foretagsam husmor omvandla sondagsmorgonens tidning

(efter lasning) till sondagsmiddagens snaps.

Projekt 111. Bverforing av human insulingen till mjolksyrabakterier

Lactobacillus bulgarious. Dessa bakterier kan anvandas for framsta11ning

av specia1-youghurt for diabetiker. Youghurten kan smaksattas med olika

frukter eller bSr, t.ex. bananer eller blabar for att gora den mera

tilltalande f5r barnpatienter.

Redaktionen far tillonska genkombinatet lycka och framgang i dess arbete

for folkets framtid.

Den forsta gensyntetisatorn har kommit ut pa marknaden.

Maskinen forenklar genteknikernas arbete i hog grad. Den ar

fullstandigt mikroprocessorstyrd och syntetiserar gener helt

automatiskt. Maskinen ar tillsvidare ratt langsam. Det tar

0.5 h att addera en nukleotid till polynukleotidkeden. Den ar

dock betydligt snabbare an den snabbaste biokemist. Man rSknar

med att en snabb biokemist syntetiserar en polynukleotid med

12'baser pa 6 manader; for maskinen tar detta 0.5 h x 12 = 6 h.

For syntes av en gen pa t.ex. 3 kbaser behover maskinen alltsa

0
.5 h x 3 kb = 1.5 kh. Till denna tid bor annu adderas ca.

14 %, da maskinen av teologiska orsaker pa grund av forntida

exempel arbetar endast 6 dagar i veckan. Maskinen anvander

for denna uppgift alltsa sammanlagt-ca. 2.4 man. Da var snabba

biokemist syntetiserar 2 b/man (se ovan) tar den manuella

syntesen 3:2 kman = 1.5 kman eller 125 ar. Trots att maskinen

ar langsam for att vara en datamaskin motsvarar den alltsa

1500 : 2 = 0.75 k biokemister. Maskinens pris ar 20 k$ men

priset kommer naturllgtvis att sjunka nSr serieproduktionen

kommer i gang, aven om det drojer nagot innan den prismassigt

kan konkurera med biokemisters manuella arbete. Biokemister

kan namligen for narvarande erhallas for en billig penning.

GEIftAUKlH

Obs. vilar var 7. duj;

in

kortet
a a a a on/off

© © 0
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GAMMALT PR IVATFC5RETAG I ABO FORSTATLIGAS ftftft

Efter utford granskning har det visat sig att det valkanda privatforetaget

Abo Epidemi numera uppfyller de normala kraven for statsovertagande,

d.v.s. foretaget har under 10 ars tid uppvisat en forlust son overskrider

5 Mmk i aret. Sa snart detta tillstand blev uppdagat inleddes

forhandlingar med statsmakten under ledning av den kande rattsvetaren

Far Kraxell. I forhandlingarna del tog ocksa foretagets verkstal1ande

direktor Sill Viken. Foretagets avdelningschefskol1 egiurn, det s.k.

seni1itetsradet, forsokte ocksa fa en fot mellan dorren, men foten

inskrankte sig till nagra tar som blev ilia klamda. Flere uttalande

till protokollet gjordes bl.a. av Pip Knutting, Bratens Vanner, Listig

Fagerspets, Brune Sjungar och Splattrig Groon.

De utsedda chefsforhandlarna skotte dock sina aliggande sa val att foreta-

get ocksS efter forstatligandet kommer att fa behSlla superprofessors-

ambetet. Detta bestrids av den fryntliga Sten Kindman som enligt uppgift

lever i hogonskelig valmaga trots den nyligen intrSffade hangningen. Det

ar att hoppas att forstatligandet mojliggor forstorande av Mapp 8 emedan

antalet besvarliga arenden kraftigt vuxit sedan Epidemin anstallt

besvarsforfattare Bstersund.

De manga produktionsanlaggningarna inom bolaget kommer ocksS i fort-

sattningen att underhallas av Epidemins hoiding-bolag under ledning av

skrattmastaren John Silver. Inom det egentl iga Epidemibolaget kommer

finanserna ocksa i fortsattningen att skotas med fast hand och kraftig

stamma av Guile pa Holmen.

Forutom de ekonomiska problem som Abo Epidemi varit utsatt for har man

haft problem vid besattandet av chefstjansten vid biodynamiska avdelningen.

Den kande foretags1akaren Gamen Karlberg, som visat stort intresse for

biodynamisk odling av cellmembran, hade atagit sig att skota tjansten.

Det visade sig dock att tjansten skottes med vanstra handen som till

yttermera visso al1tsomoftast befann sig i en ficka som forvarades pa

annan ort. Smaningom framgick det att Karlberg synbarligen av distraktion,

sant sina ansokningshandlingar under fel adress. Dr. Karlberg har numera

erbjudit sina tjanster at ett mindre foretag i huvudstaden, Helsingfors

Underlighet.

I likhet med andra for 1ustbringande foretag forsoker Abo Epidemi ocksa

utvidga sin verksamhet. Den i abokretsar kanda signaturen Nattankar har

i sin spalt Attkanten i Abo Tryckfelsberattelser kraftigt propagerat f5r

utbildning av pennfSktare inom Epidemin. Han har vunnit understod av sin

kollega i samma spalt, Bister Stalman. Dessa planer har dock ront kraftig

opposition frSn direktoren f8r Anstalten for social samlevnad inom kommu-

nen som inte anser det nodvandigt med hogskoleutbi1dning for att producera

tryckfel. I skrivande stund torde stridsfragan vara sakert begravd i de

hogre statsinstanserna.

Avslutningsvis kan det konstateras att statsovertagandet skedde den 1.8..

Den mer an 60 5r ISnga privata perioden ihSgkoms under sedvanlig epidemisk

pomp och stlt vid en hogtidlig akt med deltagande av Epidemibandet under

ledning av sin kanda dirigent Skrotfri Skr3psack.

Provinsredaktoren

Olika typer av FflRKALKADE PUNPAR

repareras och aktiveras

SARJAA AB Helsingfors

<

Ala tallaa

NURMIKKOA

Turun Yliopiston
puisto-osasto



BREV TILL REDAKTIONEN:

Hor nu redaktorn,

Pa senaste tid har jag med storsta oro foljt med hurusom en

alltmer utspridd utspridning av allkons forgifter forekommer

i vart dagliga men ej mogliga brod. Jag avser inte nu

obetydtiga, isolerade fSreteelser sasom arsenikhavning i havet,

nedgravning av cyanidtunnor i grundva11net, generande utslapp

o.d.

Jag avser nu amnen som senaste tiders miljovanner visat vara

ingalunda sS ofarliga som man tidigare trott, men som trots

detta tillsattes maten.

Livsmede1sindustrin lar till exempel satta natriumk1 orid i

sina anrSttningar. Natriumk1 or 1d ar en blandning av natrium,

en ytterst farlig metal 1, Och klor, en grongul, mycket giftig

gas. Ett annat farligt amne ar 1,2,3,h,5 - penta-oxy-hexana1 - 1,

som gor att tanderna faller ur munnen, men som trots detta

samvetslost anvandes. Vi milieuvanner kailar detta amne for

vita doden.

Andra hemska amnen ar de omattliga fettsyrorna. Utrymmet

tillater inte attiupprakna allt. Foljderna borjar dock redan

synas. Folk borjar klart att bli luddiga i konturerna och

degenerera. Deras vavnader anfrates av de hemskaste gifter.

Det racker val med att namna att var valfrejdade forskare

R
.
A
.:son Kloverstrom visat att vara levrar ar fulla av en

blandning av cyan, kobolt och idiamin, vilket inte g5r att

bortforklara fastan man kallar det B *

Nu till min fraga: Varfor varnar ni kemister inte a 11 manheten

for foljderna av ert smutsiga hantverk. ftr ni alia klor-

industrins lejda lakejer? Just ni skulle genom er utbildning

och yrke ha mojligheter dartill. Varfor varnar ni inte for

mety1karbino 1 ens verkningar, detta amne som dissolverar lipider

fran hjarnan och darmed Istadkommer de mest extrema beteende-

monster?

Jag hoppas att denna spannande, brannande fraga tas till

behandling i detta blads spatter.

"Enfaldigt for alla"

10

SVAR:

Sana dar satans karringar skall inte laggas sig i sant som de

inte forstar och inte ens har forutsattningar att kunna forsta.

Den sjalvuppoffrande industrin foradlar livsmedlen genom att

tillsatta dyra amnen, som framforskats av insiktsfulla och

altruistiska kemister.

Tack vare kemin har man aldrig haft det sa bra som nu. Men

annu battre far vi det nar vi borjat halla i Sven selen och

krom, tva amnen som man i Finland annu suktar efter
.

Ni kan alltsa lungt fortsatta att ata
,

och att smeta ner er med

pastor och pomador fran var teknokemiska industri. Och om ni

annu oroar er - tag en valium, tanten, men skriv inte hit mera.

vi som vet"

TAR M6 AIL-



ANTLIGEN NAGOT NYTT FRAN VfiSTFRONTEN

En helt ny giftgas for bekampning av myror har upptackts i
Abo. Forskningen bedrivs annu helt empirlskt, men man har
upptackt att om man satter c 150 - 200 grodor i samma rum son
ett svin, bildas det i svinets tryne en grongul tjock gas
i stora mangder. Genom att applicera gummislangar i nas-
borrarna pa svinet kan gasen direkt uppsamlas i 200 bars
tryckflaskor.
Gasen har tillsvidare endast testats pa myror, vilka avlider
vid en dos om 1 g/m inom 12 sekunder. Gasen kommer i handeln
som myrbekampningsmede1 inom den narmaste framtiden.
Det ar skal att iakttaga forsiktighet vid anvandandet av
gasen da den ti1 1svida re endast testats pa myror, och
eventuella biverkningar annu inte ar klarlagda.

Sven inom 1 a kernede1sforskningen har man natt stora framsteg.
Ett synnerligen verksamt medel mot sk baksmalla har utprovats.
Det berattas att amnets funktion bygger pa leverns CHjCHjOH
nedbrytande egenskaper.
Smnet framstalls ur fisk1evero1ja genom att tillsatta acetyl-
salicylsyra. Som lamplig katalysator anvands morotsstrim1or.
Lakemedlet kan framstallas i form av tab 1etter

.

e1 Ier piller.
Medlet far inte intas i samband (eller efter) med alkohol-
fortaring, emedan det da kan leda till livshotande skador.

Ett syntetiskt godselmedel for aker och skog har ocksS upp-
tackts. Smnet framstalls ur granit, vilket gor det synner-
1 i gen 1 on samt.
I stora drag gar framsta 11ningen till sa, att graniten smulas
och ges at stora duvslag. Som katalysator anvands vete i
kornform. Ur reakcorn (sk duva) erhalles en vit plastisk
massa, vilken kan spridas ut pa akrar och i skogar med gott
re su1 tat.

Till de storsta upptackterna i modern histo'ia raknar man ett
nytt 1osningsmede1. Det erhalles ur harskna vindruvor.
Medlet renas enkelt. genom destination. Huruvida amnet kan
slappas ut pa marknaden ar annu osakert, da det vid djurfor-
sok visat sig ha skadlig inverkan pa olika organ, bl.a.
lever och hjarna.

Bitradande provinsredakt6ren

1? Teologi i vardags livet:
% 0D0NT0L0GISKA .BEVISET FOR GUDS EXISTENS

Nar allt klaffar sa bra masts det vara

ft nagon som haller klaffen.

12

H0STENS NYHET: T m -

MINI-SUP DRANKAUTOMAT INSTALLERAS I STATIONSTUNNELN

Da det har kunnat konstateras att stationstunneln ofta frekventeras av

beklagligt underforfriskade individer vill man nu rada bot for detta

genom att installera en s.k. instant dokutron av market Mini-Sup.

Detta fyller ett behov, eftersom mSngen konsument inte har rad eller

kravatt att besoka ens en s.k
. stand-bar.

Automaten ejakulerar en 2 cl:s portion dryckjom i kundens mun eller

annan valfri kroppsoppning. Till en borjan kommer man att kunna valja

pa foljande alternativ: Gambina, Sorbus och Vinetto. Automaten kan

brukas under oppeth311ningstid for statliga verk.

Man tankte sig forst att automaten skulle fungera med specielta

kreditkort, s.k. drank-kort
, men markte dock att detta stoter pa

laglighetshinder. Det finns namligen enligt gallande lag en kund-

kategori, som man inte far salja spirituosa pa kredit at.
Detta ar berusade

17-aringar fore kl. 10 pa morgonen. Dokutronen fungerar nu alltsa med

hjalp av en sedelautomat.

Art

®<5

EN SUP TILL MATEN

HJALPER STATEN

Drick FORSANDERORA I lattbrannvin

* Sano vain reilusti: KOSSU YKK0NEN $
* *

13



TRE NYA SUPERNOVOR PA DET KEMISKA HUVUDSTADSFIRMAMENTET

Vi har pa senare tider valsignats med tre nya kemiska institut

har i huvudstadsregionen. Gladjande meddelanden har natur-

ligtvis dragit upp sin reporter att hemsoka dem.

Forst besokte vi Statens Bioteknokemiska Institut i Otnaska

forstaden, dSr verksamheten pa ett franvarande satt ledes av

professorn Odin-Maximus GENari.
"Vi vill visa, att allting kan fas att jasa - om inte

godvilligt sa GENom GENmanipulation, GENmaler vHnnen Odin-

Maximus. Med hjalp av vSra sma prokaryotiska vanner, som vi

likt professor Barnyard forser med nya organ, vill vi forvandla

stickor och stra till brannvin at alia, GENtar GENari GENerost.

Nar bilarna lart sig rulla pa GENeverkuttingen igen behover

vi ej mera GENgas.
"En plasmidlg GENtranspirationsteknologi skall bringa oss alia

har pa olakademien lycka och valgang (och lata snalla penga-

akademiens sol lysa over oss)",
GENmalde GENari GENerat.

Vi bedriver desslikes samarbete med idrotts- och lekorganisa-

tionerna. Detta hostmedicinsupande ar ju amatormHssigt och

maste upphora inom den professionella amatBridrotten. GENom

GENmanipulation koimner vi att frambringa en ny GENeration av

GENgangare och GENstortiga utfSrsakare.

Dessutom har vi aven gett konsulthjalp i GENeralsmanipulation

at Utrikesministeriets norska avdelning.

Vart andra besok gallde Universitetets nya Mimmibiologiska

Institut i Brunakarr. Dar fick vi traffa tant Viola.

"Vi vill visa, att en homoGEN personal kan fa allting att

forruttna mycket snabbare - och darfor har vi ocksa GENusmani-

pulerat de fiesta vakanserna hSr. Eventuellt aterstaende

GENtleman skall vi nog forsta att GENdriva ivag.

Fri forskning bedrives bast av ett GENusmanipulerat ledarskikt".

Vart tredje besok gallde professor Tails Tullaboratorium.

Har framhaller man GENast att man nog fbljer med sin tid:
"Vi vill visa, att allting kan fSrbjudas. Det har med GENer

kan ju vara verkligt farligt och bor mottas med heta

servietter. Endast krem- och moratorier kan anses kompetenta

att manipulera, ej vanligt folk".

For att undvika att gemene man valtrar sig i detta (det kan,

sasom margarinkonsumtion, leda till vanvett och harvaxt i

handflatan) bor informationsflfictet om den anvanda tekniken

(speciellt det italienska) resolut stoppas vid grSnsen av

tullen. Darfor har vi ocksa utfSrdat en order om att alia

fram- och bakstallningar i ord och bild av GENitaliemanipula-

tion belagras med kvarstad. Pa detta satt forverkligar vi

aven jurisprydentieminister Tuktsells intentioner.

Vart arbete forsvaras dock av att
'

officiella normer inte finns

Vi haller nu i vart laboratorium pa att utveckla en organo-

leptisk matmetod, som vi hoppas kan taga stand till detta

problem.

Pa detta satt arbetar vi ocksa vidare med var egentliga, men

hemliga uppgift, dvs. att resa immateriella HANdelshinder.
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NATURGASEN

Varldens energiti11gangar kan indelas i energiformer, som

fornyar sig, samt i engSngsenergi, s.k. s1 it-och-sI ang-vara,

sasom kol, uran, olja och sadant dar.

De energiformer som fornyas ar dels tillgangar,
som solen

astadkommer och dels avgangar, som de korsblommiga vaxterna

astadkommer. Dessa senare kallas naturgas. Den kan i sin tur

indelas i den overjordiska biogasen (av fisfornamt folk aven

kallad vader) och den underjordiska jordgasen.

Enligt den mest betrodda teorin ar det havets sma kryp som

varit upphovsman och -kvinnor till jordgasen, men biogasen

produceras i realtid av flitiga f1 atu1 a16rer .

Biogasens sammansattning varierar mycket beroende pa eruptions-

ort och ravara. Sammansattningen kan inte specificeras

entydigt (mojligen tvetydigt), men vissa analyser har

publ icerats:
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+

+
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rund1 i g t

Sven , F,n,and har man forskat ,ntens,vt , naturgas. Spec,e,,t

kan namnas dr. Bison Bred, en man med fin nasa for naturgasens

mojligheter. Han har framjat a r be t a r s ky dde t ge
'

nom att infora

bruket av varningsamnet ISksoppa. Det ar ju vid industriell

anvandning en stor trygghetsfaktor att naturgasen ar organo-

leptiskt fornimbar och darmed i stand att kvava Olle i sin

1 i nda .

Men framst tanker man sig en decentra 1 iserad , individua1 iserad

anvandning for individuell kostymuppvarmning. For att undvika

den sveda och vark, som kan fororsakas av vid energikallan

uppflammande brannare har man valt att utveckla en katalytisk

termotron, som baserar sig p3 en flatina-iridium-katalysator.

Man forsoker aven utveckla ett elektriskt element, som direkt

kunde overfSra energin till e1ektricitet. Energin borde nog

racka till for att driva f 1 atu1 atorens egen elektriska

tandborste.

Snnu ar det oklart, om man som ett forsta steg i energi-

utvinningen aven borde utnyttja den mekaniska kompressions-

energi, som biogasen vid eruptionsogonb1ieket enligt Brillat-

Savarin-Fairy-Lussac ' s gasteori besitter.

Man erinrar harvid om att man fordomdags ej aktade for rovor

att sela energins ystra fSle medelst v§derkvarnar. VarfSr

skulle man inte nu kunna installera v3derkvarnar f6r att tamja

fisionsenergin?

17



Protokoll fort vid Finska

Kemistsamfundets mote den

forsta mandagen pa 1980-talet.
Motet agde rum pa TFiF och ett
tiotal medlemmar var

narvarande.

§ 1

Ordf. Cay Rosenlind oppnade motet, som var nagot forsenat

p.g.a. styrelsens utdragna mote innan. Ordf. halsade de

narvarande hjartligt valkomna.

§ 2

Ordf. kunde till sin gladje meddela, att en yngre medlem (den

forsta pa tre ar) hade ansokt om medlemskap. Personen intogs

i foreningen med acklamation. Darmed var de officiella motes-

forhandlingarna slut.

§ 3

Prof. Sssa Tonare halsades hjartligt valkommen att tala om
"Bioteknik - gammalt 61 i nya krus". Foredragshallaren talade

lange med manga bilder om detta fascinerande amne. Ahorarna

sag nagot oforstaende ut, men appladerade ivrigt da foredraget

antligen tog slut. Ordf. tackade for det intressanta fore-

draget och fragade om samhallet hade nagon omedelbar nytta av

denna teknik. Foredragsh. trodde sig veta att tekniken lange

hade utnyttjats pa olika hall i varlden. Medl. hr Brunte

Sodera berattade att man i Amsterdam pa femtiotalet anvant en

nagot awikande metod, men att Kabboleborna i denna dag

utnyttjar den gamla processen till full tillfredsstallelse.

Hare'fter foljde en ivrig diskussion med inlagg av flera i

amnet insatta medlemmar, medan de ovriga forstod om mojligt

annu mindre an tidigare. Alia verkade lattade da ordf.

foreslog att diskussionen kunde fortsatta vid supe-bordet

under friare former. Darmed sattes slutgiltigt punkt for

diskussionen. FSredragshallaren tackades annu en gang med

applader.

§ 4 (inofficiell)

Motesdeltagarna samlades i matsalen for att inmundiga foradlade

drycker (Genever, och mindre adla sorter) samt brygda drycker.

Smorgas a la Maison intogs som obligatoriskt tilltugg. Medl.

hr Sodera androg snapssangerna. Under sup§n utlade medl. hr

Folkgll om alkoholhaltiga dryckers smakschatteringar och kunde

pa ett djupsinnigt satt tolka smakens beroende av vate-

bindningarna mellan vatten och alkoholmolekylen. Speciellt

ansag han detta vara betydelsefullt f6r snapsens bouqet och en

orsak till att en avkyld snaps smakar battre an en varm.

Efter kaffet gick medlemmarna i nestorklassen samt de vilkas

arbetstid ar mera regelbunden. Kvar blev sadana medlemmar

vilkas arbetstid ar mindre rigorost kontrollerad, och vilka

sysslar med forskning och undervisning pa hog niva. Motet

avslutades vidpass midnatt.

S I sEE3

SopptAng (HTI)

-AT-
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HJALP AT SAKKUNNIGA FOR AKADEHISKA BEFATTNINGAR

D5 flera professurer pS kemins och biokemins omrSde om och on

lediganslas, vill FKS GM:s redaktion bista de sakkunniga genom

att republicera detta kommiteu11 atande.

1958 ars nordiska akeulemikersakkunnigeutldtandesakkun-niges utlatande
med forslag angaende formular for avgivande av sakkunnigeutlatande

betrdffande akademiska ansokningar
Sammanfattat av Ralph Grdsbdck, Peter Reizenstein och Nils Ellfolk

Stora delar av universitetslaramas tid tages i ansprak av forfattandet av sakkunnige-
utlitanden. For att samtidigt minska statsverkets koetnader och latta arbetsbordan for be-
rorda befattningshavare bar 1958 4rs nordiska akademikersakkunnigeutl&tandesakkunnige
avgivit foljande forslag till formular, avsett att anvandas vid avgivandet av sakkunnige-
utl&tanden. Som en sarskilt vagande nyhet bor plpekas inforandet av kompetenskvoten,

vilken medger en ytterst exakt forslagsrumsplacering av olika sokande.
Formular, jdmlikt 1957 drs nordiska akademikersakkunnigeutldtandesakkunniges forslag,

avsett att anvdndas vid bedomandet av akademiska ansokningar (tjanster, jorordnanden,
anslag, stipendier etc.)

Ifylles av den
sakkunnige

Anvisningar
for formularets

ifyllande

De sakkunniges kommentar eller slutsats.

(Det icke onskade altemativet strykes.)

1) Sokandens
namn, fodelse-
data, examen

och utbildninj!

2) Antal tjanste
ki p& det ak
tuella gebitet

(Om mindre an 5
anvandes ett av
dessa altemativ.)

a) Att sokanden inora sa kort tid lyckats skapa
sig en erkand position inom sitt gebit miste
betraktas som en synnerligen vagande merit.

b) Sokandens erfarenhet pi omr&det m&ste hittills
betraktas som otillracklig.

(Om mer an 5
tjansteir anvan-
des ett av dessa
altemativ.)

a) Sokanden bar salunda en grundlig utbildning
inom sitt fack.

b) Sokanden har trots manga tjanste&r inte namn-
vart f6rm4tt bidraga till utvecklingen p4 om-
rSdet.

3) Antal av den
sokande publi-
cerade veten-

skapliga arbe-
ten

(Om mindre an 10
anvandes ett av
dessa altemativ.)

a) Sokanden har darigenom idagalagt stor kon-
centrationsform&ga och sjalvkritik.

b) Sokandens vetenskapliga produktion kan annu
icke anses tillfyllest.

(Om fler an 10
anvandes ett av
dessa altemativ.)

a) Sokanden har s&ledes idagalagt en osedvanlig
vetenskaplig aktivitet och produktionsformiga.

b) Sokanden exemplifierar i nigon man det nu-
mera tyvarr si vanliga m&ngskriveriet.

Ifylles av den
sakkunnige

Anvisningar
for formularets

ifyllande

De sakkunniges kommentar eller slutsats.
(Det icke onskade altemativet strykes.)

4) Antal arbeten
dar sokanden
ar ensam for-
fattare

St
.

(Om detta utgoi
mer an halften av
sokandens pro-
duktion anvandes
ett av dessa al-
temativ.)

a) Sokanden har visat originalitet och formiga till
sjalvstandigt tankande.

b) Sokanden kannetecknas av vetenskaplig isole-
ring och bristande samarbetsform&ga.

(Om detta utgoi
mindre an halften

av sokandens pro-
duktion anvandes
ett av dessa al-
temativ.)

a) Sokanden besitter sSledes den formiga till ar-
bete i team som numera erfordras for att an-

gripa vetenskapliga problem av storre betydelse.
b) Sokanden har icke annu kunnat visa den sjalv-

standighet som man m&ste fordra av innehavare
av den/det sokta befattningen/anslaget/stipen-
diet.

5) Antal arbeten
dar sokanden
st&r som fors-
te forfattare

(Ettdera altema-
tivet valjes utan
hansyn till anta-
let.)

a) Detta antyder att sokanden varit den ledande
vid utforandet av dessa arbeten.

b) Icke desto mindre m&ste man anta, att initih-
tivet legal bos medforfattama.

6) Antal av so-
kanden utgiv-
na monografiei

a) Detta utgor ett gott bevis for den auktoritativa
position sokanden uppn&tt inom sitt gebit.

b) En stor del av sokandens vetenskapliga aktivi-
tet synes ha bestatt i kompilering och omgrup-
pering av redan kanda data, vilka sedan utgi-
vits i bokform.

7) Antal arbeten
som utgivits i
samarbete med
aldre kanda ve-

tenskapsman
Dessa vetenskaps-
mans namn:

a) Sokanden har s&ledes erh&llit en god vetenskap-
lig skolning och formatt inspirera aven kanda
formagor pa omr&det.

b) Dessa arbeten m&ste betraktas som elevarbeten
av fbga meritvarde.

8) Antal huvud-
omraden, som
berores av
sokandens

forskningar

St.

(Om farre an tre
omr&den berorts

valjes ett av des-
sa altemativ.)

a) Sokanden har saledes visat den formiga till be-
gransning och koncentration som ar nodvandig
for att mojliggora ett djupare intrangande i
problemen.

b) Sokandens vetenskapliga erfarenhet och produk-
tion m&ste s&ledes betraktas som ytterst be-
gransade.

(Om fler an tre
omraden berorts

valjes nagot av
foljande altema-
tiv.)

a) Detta tyder p& en osedvanlig m&ngsidighet och
utomordentligt vittfamnande kunskaper.

b) Sokandens produktion kannetecknas av en viss
ytlighet och splittring och bristande koncentra-
tionsform&ga.

9) Antal skrifter
baserade pa
samma pri-
marmaterial

St.

a) Det av sokanden studerade materialet har varit
s& omfattande

,
att det resulterat i ett betydande

antal arbeten.
b) En stor del av sokandens produktion tycks ut-

goras av modifikationer av ett och samma ar-
bete

.
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Hylles av den
sakkunnige

Anvisningar
for formularets

ifyllande

De sakkunniges kommentar eller slutsats.
(Det icke onskade altemativet strykes.)

10) Aro sokan-
dens resultat
till huvudde-

len tidigare
kanda?

Aro tidigare kan-
da

Aro icke tidigare
kanda

(Om de icke aro
tidigare kanda
valjes ett av des-
sa alternativ.)

a) Sokanden har angripit nya och sv4rlosta pro-
blem och lyckats framlagga imponerande los-
ningar.

b) De problem, som sokanden har angripit aro av
ytterst begransad betydelse och ha icke tidi-
gare tilldragit sig namnvard vetenskaplig upp-
marksamhet.

(Om de aro tidi-
gare kanda valjes
ett av dessa alter-
nativ.)

a) Sokanden har avsevart fordjupat och utvidgat
kunskapema p4 omrjden, som lange ha stStt i
centrum for den vetenskapliga varldens intresse,
och hans resultat bekraftas av talrika tidigare
undersokningar.

b) N&gra namnvarda bidrag till forst&elsen av des-
sa sedan lange val undersiikta problem har so-
kandens arbeten icke kunnat lamna.

11) Framlagg-
ningsform for
sokandens

vetenskapliga
produktion

I huvudsak i:
inhemska tid-

skrifter
utlandska tid-

skrifter

(Om i inhemska
valjes ett av des-
sa alternativ.)

a) Sdkanden har, trots att hans arbeten utgor ett
gott bevis p& den hoga standard som kanne-
tecknar forskningen i v&rt land, visat sjalv-
kritik och Sterh&llsamhet vad betraffar valet
av tidskrift.

b) Hittills har sokanden icke lyckats forlana sina
arbeten namnvard internationell spridning.

(Om i utlandska
anvandes ett av
dessa alternativ.)

a) Sokanden har fitt sina arbeten antagna av an-
sedda utlandska tidskrifter.

b) Sokanden har sokt undvika inhemsk kritik ge-
nom att publicera sina arbeten i utlandska tid-
skrifter.

Fikonoppnaren "Brutal

12) Den sakkunni-
ges samman-

fattning av
utl&tandet

Punkt a b
1

Har kan eventuellt ytterligare kommentarer till-
fogas.

1

2

3
4
5
6
7

8

9
10

11

12
Kompetens-

kvot =
Summa

Med hanvisning till ovannamnda utl&tande fSr jag harmed vordsamt tillstyrka/avstyrka
den av gjorda ansokan/placera sdkanden i for-
slagsrummet. (Stryk det icke onskade.)

den / 196....

Namn

(Akademisk titel och befattning)
Sakkunnig

Arvode Kr. 35:-

har/har icke erlagts
av den sokande.

Atergivet ur Nordisk Medicin nr 5-1958. Sveriges Tandldkarforbunds Tidning 7/1963

# *

Staten vill icke for dod och for pina %
* *

Jatt jag sjalv skall sorja for mig och de mina*
* *

utan staten vill bjuda mig husrum och mat *

mot att jag avlonar en byrakrat *
* *

* Alf Henriksson, kanskej
*

*



BLANKET! FOR AVTRADE

Da tidigare erfarenhet har visat att medleiranar, vilka efter

att ha last Samfundets Gladjande Heddelanden onskat ur

Samfundet uttrada, haft svarigheter att uttrycka sina kanslor

i en hovlig och med vedertagen kutym overensstammande form

har Redaktionen i sin onskan att bista sagda medleiranar

beslutat infora en avtradesblankett, som aterges nedan

klipp
har

® Till Samfundets £rade* Styrelse

Efter att ha last Samfundets Gladjande* Heddelanden
vol ( ) pp , anhaller undertecknad

socialskyddssignum tillnantn fomamn

titel/examen (cm nagon)

hogaktningsfullt cm att bli avford ur Samfundets

nedlemsforteckning

Namnteckning

kan vid behov strykas
klipp
hSr

(S) Orsaken till att jag onskar avga ar:
(vid behov anvandes bilaga)

klipp .
hSr

Blanketten ifylles och utklippes varefter del A insandes till Samfundets

sekreterare. Del B ifylles cmsorgsfullt och med kansla. Del B

uppbevaras av avtradessSkanden en vecka varefter den cmsorgsfullt forstors.
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