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En liten fågel satt en gång  
och sjöng i furu skog. 

Han hade sjungit dagen lång, 
men dock ej sjungit nog.

-Vad sjöng den lilla fågeln då?

JO!
Helan går! 

Sjung hoppfaderallalallalej!
Och helan går,

sjung hoppfaderallalej! 
Och den som inte helan tar,

han ej heller halvan få. 
Helan går!

Sjung hoppfaderallalej!
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Redoxjonerna har ordet

Bästa Axlar och Stinor samt annonsörer och klubbens vänner. 

Efter många om och men så håller du äntligen årets Redox, det vill säga Redox 66 i din 
hand. Under Jubileumsåret 2013 fick vi utöver det vanliga uppleva allt från renovering av 
vår kära klubblokal, en flytande staty på Axel i Aura Å samt en mycket fin Baal på Logomo.
Tyvärr föll ett traditionsenligt program bort ifjol när Chalmers spexet Bob inte mera var 
ekonomiskt lönsamt att ordna i Åbo, men utan spex blev vi ändå inte då vi fick njuta av 
Kemisklubbens egna Jubileumsspex. 

Mera om spex, Axelborgs renovering, Baalen och annan verksamhet under Jubileumsåret 
2013 kan du läsa i denna magnifika utgåva du håller i handen.   

Vi vill tacka alla som har understött Redox 66 samt tacka Matti Aaltonen för pärmbilden, 
alla funktionärer, medlemmar och övriga medverkanden som gjorde att Jubileumsåret 
2013 blev ett minnesvärt och händelserikt år.

Läs, blicka tillbaka och njut!
Redoxjonerna 2014
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Annonsörer

Redox65-visning

       
 Utgifter    Inkomster  
 Postning 510,15  Annonsering 1180 
 Tryck  690,66  Understöd  1445 
 Övrigt  54,48   Räntor  0,87 
       
       
  1255,29    2625,87 
       
   Skillnad 1370,58   
   Till KK  1580,4   
   Till Redoxjonerna 175,59   
       

Tekniska Föreningen i Finland
Wärtsilä
Ouman

Tekniikan Akateemiset
Legioona

Walki
If Skadeförsäkring
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Presidentens hälsning 
- Den gröna makten

Axelborgare,

Under jubileumsåret 2013 som gick firades den 90-åriga Kemistklubben med flera fantas-
tiska evenemang, bl.a. med den oförglömliga Kemistbaalen i Logomo 9.11.2013. I väntan 
på 100-års storjubileum, bör vi sysselsätta oss med 91:a årets utmaningar (och fest-
ligheter).De ska bli fler. Med dr. h.c. (Åbo Akademi, 2011) M.A. Numminens (alias Skofab-
riken i Orivesis) ord: De förlamade bör bekämpas med egna vapen. Vad tror du händer när 
den nya makten slår ?

Den gröna makten stiger från underjorden, från Axelborg.

And now, get your kicks on Redox 66.

Professor Reko Leino
President

Skribenten är Kemistklubbens president, som inledde sina studier vid KTF på hösten 1989 
med ÅK89. Efter elva månaders tvångspaus på fångläger i Ekenäs 1990-1991, fortsatte 

han sina teknologistudier på hösten 1991 som andra årets studerande med ÅK90, skrev 
diplomingenjörsexamen i december 1994 och blev teknologie doktor i maj 1998 som 

professor Jan Näsmans protegé. Sedan 2003 är Reko Leino professor i organisk kemi vid 
Institutionen för naturvetenskaper, tidigare MNF. Professor Leino gillar sushi, rödvin och 
högljudda elektriska gitarrer, och som Batman eller Fantomen skulle han allra först rädda 

Akademins glasblåseri.
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Bästa Axlar och Stinor,

Under det gångna året har Kemistklubben firat sitt 
90:e verksamhetsår som nådde sin kulmen då vi 
firade den 90:e Kemistbaalen på Logomo i novem-
ber. Detta år kommer att handla mindre om att blicka 
tillbaka och uppskatta vad vi har uppnått under de 
senaste decennierna och istället blicka framåt och 
förbereda oss på vad som komma skall. Stora förän-
dringar sker inom Akademin med början från 2015 
och dessa påverkar även oss i stor grad. Dels kommer 
institutionerna att slås ihop till fakulteter och sedan 
skall även Axelia renoveras. Renoveringen kommer att 
innebära att vi förlorar vårt kansli och inte minst vår 
kära borg under en längre period. Vi måste och kom-
mer att vara förberedda för att se till att verksamhet 
kan fortsättasom förr. 

Det som har förbättrats på sistone är mängden gulisar som har börjat studera på KT. På 
hösten kom det nästan 40 stycken, bättre än vad det varit på länge. Denna större mängd 
märks tydligt då sitz och festdeltagande har varit större än på de senaste åren.Den större 
mängden gulisar underlättade även på valmötet i december då det inte var något trubbel 
att hitta funktionärer, piskan behövdes inte tas fram och alla verkade nöjda med slutresul-
tatet! 

Kemistklubbens styrelse blev också vald under detta möte och har åtminstone enligt mig 
skött sig så här långt. Programmen har ordnats och kontakten till diverse föreningar och 
inte minst ASG upprätthållits som förut. För de utexaminerade är årets stora händelse mul-
tiårskurssitzen som ordnas i samband med KTsalumnidag den 24 oktober, delta och träffa 
gamla vänner och bekanta!

I hopp om trevliga lässtunder samt ett lyckat 2014,

//Axel Elfving
Kemistklubbens ordförande 2014

Ordförande har ordet
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Årsberättelse 2013
Jubileumsåret 2013 var ett mycket aktivt år 
för Kemistklubben. Styrelsen, Borgrådet och 
Programutskottet jobbade hårt för att erb-
juda medlemmarna ett varierande program 
och för att ge Kemistklubben synlighet.

Kemistklubbens 90:e verksamhetsår in-
leddes med januari månadsmöte den 17 
januari med efterföljande funktionärssitz för 
gamla och nya funktionärer. Veckan därpå 
firades Kemistklubbens 90:e födelsedag 
med kaffe och tårta på Axelborg. Styrelsen 
stod fint uppradad klädd i kostym el-
ler klänning och tofsmössa och tog emot 
gratulationer från Kemistklubbens medlem-
mar samt andra specialföreningar. Den 25 
januari ordnades RAVE-party som var ett 
populärt och mycket omtyckt evenemang. 

Den 1 februari ordnade Kemistklubben en 
tvärvetenskaplig sitz på Axelborg. Sitzen var 
ytterst populär och evenemanget var lyckat. 
På fastlagstisdagen den 12 februari var det 
dags för Pjäxskuttet. Kemistklubbens bidrag 
till pulkkatävlingen var en födelsedagstårta, 
själva åket kunde ha lyckats bättre men 
stämningen på Vårdberget var bra. Kemist-
klubben tog tyvärr inte hem segern i år.

Den 10 februari var det dags för ASINDA, 
Axel och Stinas Industridagar. På mässan 
fick studenterna möjlighet att bekanta sig 
med olika företag och diskutera exempelvis 
diplomarbetsplatser och sommarjobb med 
företagsrepresentanterna. Under dagens 
lopp fick studenterna dessutom ta en del av 
intressanta företagspresentationer. Dagen 
avslutades med en sitz på Axelborg för både 
representanterna och studenterna. 

I början av mars åkte åtta medlemmar med 
minibuss till Vinterblotet i Norge för att 
representera Kemistklubben på dess vän-
förenings, Høiskolens Chemikerforenings, 
98:e årsfest.
Den 21 mars ordnades den traditionella 
Herrmiddagen, Kemistklubbens flickor plan-
erade sitzen samt programmet. Och under 
kvällens lopp underhölls herrarna av bland 
annat ett dansnummer och frågesport. 
Axelnatten ägde rum den 23 mars och 
Kamratskapsstipendiet delades ut åt Emilie 
Lassfolk.

Traditionsenligt ordnades Eldprovet i sa-
marbete med Datateknologerna, Digit ry 
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och Nucleus ry den 29 april. Dagen därpå 
dök Kemistklubbens och Datateknologernas 
gulnäbbar, finklädda i kostym och klänning 
samt lite trötta, upp på Axelborg för att ta 
emot sina efterlängtade tofsmössor. Ord-
förande Thomas Kurtén och Kemistklubbens 
president Reko Leino delade ut tofsmös-
sorna. 

På eftermiddagen deltog Kemistklubben 
i Wapprodden varefter det egentliga val-
borgsfirandet inleddes med fantåget till 
Vårdberget. På kvällen ordnade Kemist-
klubben Teknologwappmiddag på Assarin 
Ullakko. Evenemanget var populärt som så 
många år tidigare och kvällen blev mycket 
lyckad. Under middagen delades Magnum-
stipendiet ut åt två yngre medlemmar i 
Kemistklubben som har både deltagit i och 
jobbat aktivt för klubbens verksamhet. I år 
gick stipendierna till Dennis Saxén och Jens 
Back. Den 1 maj fortsatte festligheterna 
med picknick på Vårdberget.

Höstterminen inleddes med gulnäbbsveckan 
som ordnades tillsammans med Datate-
knologerna. Denna höst tog Kemistklubben 
och tutorerna emot 38 KT-gulnäbbar och 6 
kemigulnäbbar. Gulnäbbsveckan inleddes 
med TFiF Grand Prix i Kuppisparken, dagen 

därpå ordnades bowling och på fredagen 
ordnades det gulissitz på Axelborg. Delta-
gandet på de olika evenemangen var stort 
och sitzen var mycket lyckad.
Under höstens lopp erbjöd Kemistklubben 
sina gulnäbbar ett varierande programut-
bud. Klubbens verksamhet presenterades 
och kanslikaffe ordnades. Gulnäbbsintag-
ningen ordandes den 5 september i akade-
mikvarteren i äkta KK anda. Kemistklubben 
höll även punkt vid Merkantila Klubbens och 
Statsvetenskapliga Klubbens intagningar.

Den 11 september fick näbbarna möjlighet 
att köpa sina första halarmärken då gul-
näbbsakademin ägde rum på Kåren. Efter 
gulnäbbsakademin var det dags för Back 
to School på The Monkey med KK, MK 
och SF. Den 12 september var det dags för 
månadsmöte varvid Kemistklubben valde en 
ny Kurator, Otto Långvik.  
Den 19 september ordnades drinkskola för 
gulnäbbarna på Axelborg. Evenemanget var 
populärt och vi får hoppas att gulnäbbarna 
lärde sig något om drinkarna. 

Gulnäbbarna och tutorerna besökte även 
TFiF kansliet i huvudstaden Helsingfors. 
Därefter stod det mingel och sitz på pro-
grammet tillsammans med Teknologförenin-
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gens phuxar i Otnäs.

Den 17 oktober sammanträdde Kemistklub-
ben till oktober månadsmöte och valde Axel 
Elfving till ordförande för år 2014. Under 
mötet tillkallades även seniorer och senior 
honoris causa. Därefter var det dags för sitz 
nere på Axelborg.

Baalveckan inleddes måndagen den 4 no-
vember då Axel fick sin frack i Axelia II och 
Kemistklubbens ordförande Thomas Kurtén 
öppnade baalveckan med talet till Axel. 
På tisdagen var det AIR- seminarium med 
temat ”Från tidning till tablett” och därefter 
kvällsbit på Axelborg. Påföljande kväll ord-
nades ”Ett Jubileumsspex” på Kåren, spexet 
var mycket lyckat och biljetterna slutsålda. 
På torsdag morgon anlände våra norska 
gäster till Åbo. Samma kväll ordnades det 
Piratsitz och Axelborg fylldes till bredden 
med både norrmän och KK:are utklädda till 
pirater. Sitzen blev som vanligt vild och fes-
ten fortsatte långt in på småtimmarna. På 
fredagen åkte ett antal KK:are på baalexkur-
sion till TVO i Olkiluoto och på kvällen åkte 
norrmännen, värdarna och övriga KK:are till 
sportstugan i Pargas på StugpHaest. 

Kemistklubbens 90:e årsfest hölls lördagen 
den 9 november. Festligheterna inleddes 
med solenn akt på Logomo. Styrelsen och 
kuratorn var på plats och tog emot gratu-
lationer och gåvor från andra föreningar. 
Kemistklubben fick flera fina gåvor varav 
ett nytt kylskåp och en ny mikro var mycket 
uppskattade. Efter solenn akten var det 
cocktail samt därefter inleddes den efter-
längtade jubileumsårsfesten. Under Baalen 
avnjöts god mat och dryck i gott sällskap 
och baalgästerna fick ta del av tal, sti-
pendieutdelning, program- och musiknum-
mer. Därefter var det dags för dans till takt 
av Axelbandet och TrrTrrTrr, varefter nach-
spiel ordnades på Axelborg. På söndagen kl. 
12 fylldes Axelborg av gröna och blåa halare 
och sillfrukosten satte igång. Stämningen 
var på topp och festen fortsatte långt in på 
natten. Styrelsen och några andra aktiva 
medlemmar byggde en stor Axelstaty som 
fick flyta i Aura Å under baalveckan. Axeln 
blev en populär syn i ån och flera tidningar 
skrev om honom. 

Före månadsmötet i november presen-
terade Fiskars-Iittala sin verksamhet för 
medlemmarna.
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Den 20 november ordnades den legendar-
iska Tomtejakten av ASK och evenemangets 
anmälningslista fylldes som många år tidi-
gare på några sekunder. I år kunde Kemist-
klubben av ekonomiska skäl tyvärr inte vara 
med och ordna Chalmersspexet Bob i Åbo. 
Den 28 november fylldes Åbos gator av 
gröna, nyfärgade halare då det var dags för 
halarinvigning – en pubrunda i kvarteren 
kring domkyrkan.

På valmötet den 12 december valdes nya 
funktionärer inför år 2014 varefter Luciasitz 
stod på programmet, under vilken Kemist-
klubbens vackra luciatåg spred ljus i mörkret 
på Axelborg samt i Akademi kvarteren. 

I december avtackades funktionärerna för 
år 2013 med en avslutningsfest på Axelborg 
i fransk anda innan alla drog sig tillbaka till 
sina hemtrakter för att fira en fridfull jul.

Medlemmar
Under år 2013 uppgick Kemistklubbens 
medlemsantal till 88 medlemmar varav 7 
var datateknologer och 25 var nya medlem-
mar. Medlemsavgiften var i enlighet med 
tidigare år 6,50€ för kemi- och kemitekniks-
tuderande och 5,00€ för datateknologer 
med dubbelt medlemskap.

Möten
År 2013 sammankallades Kemistklubben 
till nio ordinarie månadsmöten samt ett 
årsmöte. Efter varje möte ordnade Kemist-
klubben någon form av program för sina 
medlemmar. Styrelsen sammanträddes till 
30 styrelsemöten. Styrelsemötena hölls i 
regel en gång i veckan med undantag av 
sommarmånaderna och julhelgen. 

Exkursioner
I september reste 24 KK:are iväg till Bruges 
och Bryssel i Belgien på europaexkursion. 
Deltagarna fick besöka bryggeriet De Halve 
Maan och Genencors produktionsanläggn-
ing. Resenärerna hade en trevlig resa och 
tyckte den var mycket givande. 

Publikationer
Kemistklubbens medlemstidning Tekniska 
Åtgärder utkom 8 gånger under år 2013. 
Redox 65 utkom den 23 mars på hemsidan 
och veckan efter Axelnatten skickades 
tidsskriften till alla ASG medlemmar. Uppla-
gan uppgick denna gång till 300 exemplar. 
Eldprovets tidsskrift utkom som traditionen 
påbjuder i samband med Eldprovet.
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Ekonomi
År 2013 gjorde Kemistklubben ett under-
skott på 2135,75 €. Resultatet belastades 
delvis av jubileumsåret och därtill relat-
erade evenemang samtidigt som såväl 
ASINDA och Redox gjorde något mindre 
överskott än tidigare. Därtill har vissa bok-

föringstekniska åtgärder, såsom justering av 
projektkontona, bidragit till underskottet. 

Utmärkelser, förtjänsttecken och stipendier
Axelstandarden - Carl-Mikael Tåg och 
Ann-Sofi Leppänen
Kemistklubbens förtjänsttecken nr. 145 - 
Mikael Manngård
Sjörövarstipendiet - Zacharias Aarnio
Krokodilstipendiet - Malte Gabrielsson
Samarbetstecknet - Joakim Antell
Fiilisstipendiet - Olle Holmbäck
Boe Stipendiet - Desiré Lindberg och 
Alexander Nordling
Bögle Trobergs fond - Kamratskapstipendiet: 
Emilie Lassfolk
Magnumstipendiet - Dennis Saxén och 
Jens Back

Karin Koivula
Sekreterare 2013
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Kemistklubbens funktionärer 2013
President   Reko Leino 
Kurator   Carl-Mikael Tåg 
   (-09/2013)
   Otto Långvik
   (09/2013-)

Styrelsen   
Styrelseordförande  Thomas Kurtén 
Viceordförande  Axel Elfving 
Ekonomiser  Alex Söderholm 
Sekreterare   Karin Koivula 
Klubbhövding   Mattias Strandberg 
Idrottsminister  Mathias Pirttikangas
Programchef  Niklas Koivunen 
   
Borgrådet    
Klubbhövding   Mattias Strandberg 
Ekonomiser  Frans Strogårds
Sekreterare   Misla Lagus 
Inköpschef   Dennis Saxén 
Värdinna   Malte Gabrielsson 
Kökstekniker   Tobias Eriksson 
   
Programutskottet    
Programchef   Niklas Koivunen 
Värdinna   Malte Gabrielsson 
Medlem   Joni Kiikola
Medlem   Olle Holmbäck 
Medlem   Ralf Sirén 
Medlem   Nikolas Lehtinen 
Medlem   Jockum Törnqvist 
Medlem   Jens Back 
   
Sångledare   Jockum Törnqvist 
Vice sångledare  Johan Frants 
Fotograf   Jens Back 
Vice fotograf   Zacharias Aarnio

Kompendiekommittéen   
Ordförande   Marcus Siiskonen
Kassör    Joakim Antell

Tekniska Åtgärder    
Chefredaktör   Desiré Lindberg 
Redaktör   Marcus Grönlund 
Redaktör   Alexander Nordling 
Redaktör   Sofia Törmä

Valdiktator   Desiré Lindberg 
   
Kuratorsnämnden    
Ordförande   Carl-Mikael Tåg 
   Otto Långvik
Medlem   Marcus Siiskonen
Medlem   Marcus Grönlund 
Disciplinärärenden  Mattias Strandberg 
   
Kontakter till andra    
TK    Axel Elfving 
TK   Malte Gabrielsson 
TfiF Styrelsen   Thomas Kurtén 
TfiFÅboavd.   Casimir Kasvi
TfiF teknologutskott  Sofia Törmä 
TfiF teknologutskott  ChrisannHindsberg
   
Jubileumskommittén   
Baalmarskalk  Pernilla Fagerstolt 
Baalmarskalk  Zacharias Aarnio 
Kassör   Joakim Antell
Medlem   Desiré Lindberg
Medlem  Jussi Hietamäki
Medlem  Jens Back
Medlem  Marcus Grönlund
   
Spexamiral   AmiraMountassir
Spexamiral   Emilie Lassfolk 
Redoxjon  Patrik Salminen
Redoxjon  Casimir Kasvi 
Redoxjon  ChrisannHindsberg
     
Webmaster  Björn Domars
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Styrelsen och Borgrådet 
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Axelborgs verksamhetsberättelse

Inte heller detta år har varit tråkigt på Axelborg. Utöver allt det vanliga har 2013 naturligt-
vis erbjudit på Kemistklubbens 90-års jubileum vilket har påverkat även Axelborgs verk-
samhet. Dessutom har vi haft fler evenemang och besökare från andra föreningar. Genast i 
januari sparkades året igång med rave som var otroligt populärt och i slutet på april ord-
nade föreningens damer en ordentlig herrmiddag.
År 2013 inleddes med att köksrenoveringen blev färdig. Genast efter det gick det illa för 
den gamla soffan så en ny införskaffades. Därefter har diverse wc-stolar, lampor och hål-
stansar krävt utbyte eller reparation. I år har också killarnas wc blivit bättre med en huvud-
kudde i läder ovanför pissoaren.

Borgrådet 2013 tackar för ett minnesrikt år och önskar en god fortsättning på 2014.

Misla Lagus
Borgrådets sekreterare 2013

Borgrådet 2013
Mattias Strandberg Klubbhövding
Frans Storgårds Ekonomiser
Niklas Koivunen PR-chef
Misla Lagus  Sekreterare
Dennis Saxén  Inköpschef
Malte Gabrielsson Värdinna
Tobias Eriksson Kökstekniker
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Händelsekalender 2013

Januari
17. Funktionärsitz
19. KK 90 år
25. Rave
31. SF-Funkis

Februari
1. Halarsitz
6. Akademiska spexets sitz
12. Pjäxskuttet
14. MM + Whiskey- provning
15. Asinda
19. SF-sitz
23. Dunderexamensfest
28. TK-sitz

Mars
1. FIA-cup
2. Stysse^6
8. ÖN-sitz
14. MM+sitz
16. NN Nachspiel
20. Poker
23. E-släpp
26. Vocalis&KKsitz
28. Herrmiddag

April
4. Branschkväll
5. ÅK 5 sitz
6. HjulpHest
10. Födelsedagsfest
11. ÅK 2&3sitz
12. Gala E-släpp
18. MM+dessertvinprovning
19. Jefu
20. Impuls Nachare
27. Festivitas
29. Eldprovet
30. Wappmiddag

Maj
8. Florakörens e-släpp

Augusti
30. Gulissitz

September
3. MK gulisintagning
4. SF gulisintagning
5. KK gulisintagning
12. MM06+sångsitz
19. Drinkskola för gulisar
21. Äbäs fest
26. ÖN sångsitz

Oktober
4. FIA-cup
5. Kräftis
9. Poker
12. DI-Kerho 80 år
16. TK-Beerpong
17. MM+heltjävlavanligsitz!
25. Maskerad-sitz
26. ÖN nachare
29. NMT-oktoberfest
31. DATE

November
04. Capsingsyfilis
05. AIR
06. JubileumsSpexsläpp
07. Piratnorgesitz
08. Cocktail åk 63
09. Nachare
10. Sillis
13. Pultterit
14. MM+Pubkväll
20. Datemöte
21. Datesitz
27. Dendriticum

30. BD-nachare

December
04. Prefektkalas
06. Suomifinlandperkele-sitz
07. B:s födelsedag
11. MM+luciasitz
13. Akademiska spexet
14. Avslutningsfest
17. OK-fest
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ASK Årsberättelse 2013

Styrelsen sammankallade 10 gånger under året. Utöver det ordnades ett valmöte januari 
2014 och ett årsmöte i mars 2013 där föregående styrelse fick ansvarsfrihet. Angående ASK 
stugan har detta års styrelse bl. a basturäcket snickrades om utöver andra mindre jobb som 
åtgärdades. 

Under år 2013 deltog ASK i ett antal sportevenemang, såsom mixed- och herrsähly samt 
innebandy. Redan i februari organiserade ASK tillsammans med  MK och SF en skidresa till 
Himos. Den traditionella Axelmaraton arrangerades 25 april med hela fyra stycken duktiga 
löpare. För gulnäbbarna höll ASK punkt både på Eldprovet 29 april, på Kemistklubbens 
gulisintagning i september och på Halarinvigningen i november. Senare i september ord-
nades det en omtyckt guliskväll med allmänt umgänge och bastu. Årets största händelse 
tog plats i november. Tomtejakten var återigen ett lyckat och populärt evenemang, plat-
serna tog slut på under en minut. Även ett klättringstillfälle ordnades tillsammans med SF i 
november. 

Styrelsen för Axels Sportklubb r.f. bestod år 2013 av:
Ordförande  Mathias Pirttikangas
Sportchef  Robert Lassfolk
Stughövding  Mikael Tihveräinen
Sekreterare  Sofia Törmä
Kassör   Toni Saranki
Värdinna Anton Örn
Värdinna  Nikolas Lehtinen

Sekreterare 2013,
Sofia Törmä
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AIR Årsberättelse 2013

Vad är ASG?
Axels och Stinas Gamyler (ASG) är Alumniföreningen för Diplomingenjörer samt Magistrar 
från fakultetsområdena för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. ASG värnar om 
kontakten mellan universitet och arbetslivet, mellan studeranden och alumner, mellan 
teoretiker och praktiker, vilket är en livlina för ett lyckat samspel som gynnar hela samhäl-
lets utveckling.  Till ASG:s viktigaste uppgifter hör att utveckla kontakten och samarbetet 
mellan utexaminerade, Kemistklubben och Datateknologerna, samt Institutionen för 
Kemiteknik vid Åbo Akademi. Samarbetet med Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) är ett 
viktigt stöd för ASG:s verksamhet. ASG har i dag över 250 medlemmar och verksamheten 
bedrivs av Axels Industriråd (AIR), som är styrelsen för Axels och Stinas Gamyler.

Årsberättelse 2013

Den 30-31 januari samlades styrelsen för strategimöte i Glaset, Axelia II, Åbo. Under strate-
gimötet planerades verksamhetsåret 2014. Både nya och gamla studentrepresentanter var 
närvarande.

Den 4 april ordnades branschkvällen med temat ”Hur hamnade jag här - Axlar och Stinor i 
arbetslivet i dag?”. Som föredragshållare fungerade Erik Ahnger från Synergy Group Europe 
SGE Ltd, Sonja Enestam från Metso Power Oy, Bengt-Johan Skrifvars från Top Analytica 
Ltd, Henrik Bonn från Wärtsilä Finland Oy och Pekka Sarpila från IF. I seminariet deltog ett 
trettiotal personer. Efter branschkvällen hölls ASG:s årsmöte under vilket Britt-Mari Kullas-
Nyman, Charlotta Risku, Patrik Rehn och Ulla Leveelahti valdes till nya medlemmar i ASG:s 
styrelse. Senare på kvällen bjöds seminariedeltagarna och talarna på mat nere på Axelborg.
Den 5 november ordnades det traditionella AIR-seminariet. Temat var ”Från tidning till 
tablett”. Som föredragshållare agerade Catarina Stackelberg från Marketing Clinic Finland 
Oy, Johanna Törn-Mangs från Svenska Yle, Torbjörn Kevin från Åbo Underrättelser, Reetta 
Suursalmi från Google och Mikael Nurmi från Sanoma Group. Seminariet var ytterst pop-
ulärt och drygt 50 personer deltog. 

I samband med AIR-seminariet tilldelades Desiré Lindberg Boes stipendium nummer 22 
och Alexander Nordling Boes stipendium nummer 23. Stipendiet delas ut till studerande 
som på ett förtjänstfullt sätt initierat och genomfört aktiviteter för Kemistklubben och dess 
verksamhetsformer. Boes stipendiet utdelas ur Axels Industriråds (AIR) fond till minne av 
TkD Bo Mannström. 
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Styrlelsen 2013:
Styrelseordförande Pekka Sarpila 
Britta Sunde
Carl-Mikael Tåg
Kenneth Sundberg
Ulle Leveelahti
Britt-Mari Kullas-Nyman
Henrik Saxén
Charlotta Risku
Pakka Suursalmi
Patrik Rehn
Reko Leino (Kemistklubbens president)
Otto Långvik (Kemistklubbens kurator)
Stefan Willför (Prefekt, institution för kemiteknik)
Thomas Kurtén (Kemistklubbens ordförande)
Axel Elfving (Kemistklubbens viceordförande)
Jonathan Aschan (Datateknologernas ordförande)
Alex Söderholm (Kemistklubbens ekonomaiser)

Styrelsen hade totalt 7 möten, varav 3 var telefonmöten.

Medlemmar
År 2013 hade ASG 210 medlemmar, varav 8 nya. 
Medlemsavgiften för ständigt medlemskap är 85 euro. 

Thomas Kurtén AIR Sekreterare 2013
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Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f.
Årsberättelse 2013

Funktionärer och medlemmar

Styrelsen för Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f. bestod år 2013 av: 
Styrelseordförande  Jonathan Aschan
Viceordförande  Björn Domars
Sekreterare   Kim Le
Skattmästare   Tobias Asplund
Gulnäbbsansvarige  Mathias Nylund
Informationschef  Marcus Norrgård
Värdinna   Jonas Nyström
Värdinna   Zandra Lundegård.

Funktionärer var spindelmännen Tobias Zetter, Erik Lumme och Mattias Berg, datörerna 
Björn Domars, Sebastian Lövdahl och Wictor Lund, fotografianterna Marcus Norrgård och 
Sara Ahoranta samt sångledarna Jonathan Wiklund och Marcus Norrgård.

Vectors representanter var Björn Domars och Zandra Lundegård. TK-representant var Mar-
tin Koskinen.
TU-representant var Mathias Nylund.

Valkommittén bestod av Marcus Norrgård och Mathias Nylund. Verksamhetsgranskare var 
Fredrik Robertsén och Matias Myréen.

Möten

DaTe höll sitt vårmöte den 2:a april. Närvarande var 17 ordinarie medlemmar och 5 gul-
näbbar. På mötet presenterades årsberättelsen för 2012. I år hölls även ett extra ordinarie 
medlemsmöte den 14:e maj. Närvarande var 15 ordinarie medlemmar och 3 gulnäbbar. 
Under detta möte presenterades bokslutet för 2012. Både bokslutet och årsberättelsen 
godkändes och styrelsen för 2012 beviljades ansvarsfrihet.

DaTe höll sitt höstmöte den 21:a november. Närvarande var 19 ordinarie medlemmar 
och 18 gulnäbbar. Under mötet presenterades och godkändes verksamhetsplanen samt 
budgeten för år 2014. Medlemmar till styrelsen, valkommittén, commodore-uZkottet samt 
resterade funktionärsposter valdes.
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Under år 2013 ordnade DaTe årssitz, sitzar samt andra evenemang.

31.01. TEK/TFiF-kryssning
15.02. ASINDA
19.02. Filmsitz med Pulterit
02.03. DaTes 14-årssitz
12.03. Funksitz
28.03. Pornopåsksitz med Biotica
05.04. Filmkväll
16.04. TK:s Megazone
18.04. Pokerkväll med gulnäbbar
28.04. PreWappensitz med Astérix
29.04. Eldprovet
01.05. Picknick på Vårdberget
02.05. Grillkväll med Kemistklubben
14.05. Eat Yourself Drunk-sitz
13.07. Sommarträff
27.08. TfiF-GP
30.08. Gulissitz
05.09. Gulisintagning
11.09. Gulnäbbsakademi
24.09. Filmkväll
16.10. Ups, jag kom fel sitz
31.10. Halloweensitz
19.11. Magic: The Gathering kväll
20.11. Utvärderingstillfälle för IT-insten
21.11. Höstmötessitz
28.11. Halarinvigning
03.12. TFiF-bastu
13.12. Christmas LAN
14.12. XY-styssesitz

Åbo den 30.01.2014. Kim Le
sekreterare 2013



Redox 66

24

Det var en gång för länge, länge sen som de 
tuffaste männen och kvinnorna i världen satte 
segel och styrde ut på ett oförglömligt äventyr. I 
ärlighetens namn var det inte så länge sen, när-
mare bestämt två år sen. Och riktigt så tuffa var 
vi kanske inte eftersom vi bara seglade virtuellt 
på datorskärmen. Men, ett oförglömligt äventyr 
blev det, både virtuellt och i verkligheten.

Det jag skriver om är Volvo Ocean Race Game 
- ett internetspel där man skall styra sin vir-
tuella båt runt jorden enligt samma rutt som 
det verkliga Volvo Ocean Race. Spelet var gjort 
möjligast verklighetstroget: vi startade samma 
tid som de riktiga båtarna, seglade samma rutt, 
fick samma väderprognoser och upplevde lika 
många sömnlösa nätter. Men vi slapp det iskalla 
vattnet, de trånga, obekväma sängarna och den 
fysiska ansträngningen av att segla en 70 fots 
monsterbåt.

Min historia kommer att handla om den tredje 
etappen i Volvo Ocean Race Game, från Abu 
Dhabi, Förenade Arabemiraterna till Sanya, Kina. 
En ca 4600nm lång etapp som uppskattningsvis 
skulle ta tre veckor att segla. För att inte tråka 
ut (alla) läsare delar jag in historien i tre delar: 
nördbiten, seglingsbiten och resebiten. Så hopp 
för all del över de bitarna som inte intresserar!

Nördbiten
För att segla virtuellt på toppnivå behöver man, 
förutom seglingskunskap, en hel del program-
vara och förståelse för hur spelet är uppbyggt. 
Dessutom måste man vara väl förberedd och 
villig att offra en hel del tid åt ruttplanering och 
väderanalys, något frun inte alltid uppskattade. 
Detta var min tredje virtuella världsomsegling 
så jag hörde från början till ”veteranerna”. Jag 
kände till spelet;de viktiga små detaljer och 
alla små ”lustigheter” som den vanliga sönd-
agsseglaren inte brydde sig om men som var 

helt vitala ifall man villa ha den minsta chansen 
att tävla om pallplaceringar. Jag använde mig, i 
olika utsträckning, av åtminstonesju olika verk-
tyg för att hjälpa mig hitta den bästa rutten från 
start till mål. Jag körde två olika ruttoptimerare/
ruttplanerare, två olika väderprogram, två hjälp-
program och 100 år gamla sjökort som beskriver 
de rådande vindarna under olika månader.
Själva spelet är i grund och bottenenkelt. Alla 
tävlare har identiska båtar med en given upp-
sättning segel och given prestanda (polardata). 
Polarerna är inget annat än en tabell som berät-
tar segelbåtens hastighet i knop för en viss vind-
styrka och vindriktning (i förhållande till kurs). 
Med andra ord vet spelarna exakt hur hårt 
båten seglar i alla tänkbara väderförhållanden. 
Vindarna i spelet byter två gånger per dygn och 
hålls oförändrade där emellan. Vinddatat ges 
av den senaste prognosen från NOAA (USA:s 
vädertjänst), vilket är exakt samma prognos de 
riktiga tävlingsbåtarna fick. Själva spelet funger-
ar i 10 minuters cykler, d.v.s. alla båtar behåller 
sin kurs i 10 minuter. Orsaken till denna diskre-
tisering är enkel, det förenklar beräkningarna 
på spelservern eftersom spelet endast behöver 
uppdatera alla båtars position var tionde minut. 
För spelaren betyder det här att båten ”står 
stilla” i tio minuter och sedan ”hoppar” rakt 
framåt distansen den seglat och står sedan igen 
stilla i tio minuter innan nästa hopp. Den ända 
man som använder behöver göra är att ange 
vilken kompasskurs man vill segla.

Ruttoptimerarna utan tvivel det viktigaste 
enskilda verktyget (gäller både virtuellt och i 
verkligheten).Förutsatt att man kan använda 
optimeraren (mer om det i seglingsbiten)! Den 
ena ruttoptimerarensom jag använde– Zezo, 
som skrivits specifikt för spelet, var jag med och 
utvecklade under en tidigare omgång av Volvo 
Ocean Race Game. Den bygger på dynamisk 
programmering, en heuristisk optimerings-

En nördig seglingshistoria 
á la Mikael Nyberg
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metod där man stegvis bygger ut ett jättelikt 
nätverk av potentiella rutter. Från alla rutter 
väljs sedan den bästa. Det vill säga den,som 
tar en längst bort från startpunkten och när-
mast slutpunkten. Ur optimeringssynvinkel är 
detta ett beslutsproblem där man i diskreta 
tidpunkter väljer en kurs för följande tidsin-
tervall. De som känner till optimering vet att 
beslutsproblem snabbt växer sig enormt stora. 
För att vara riktigt bra borde programmet klara 
av att optimera minst 7 dygn framåt med en 
tidsdiskretisering på högst en timme, helst 10 
minuter. Utan finesser är detta omöjligt, redan 
att optimera 6 timmar framåt i tiden med 10 
minuters diskretisering kräver 1,5*1053 beräkn-
ingar! Därför jobbade vi hårt med att minska 
sökrymden och efter mycket arbete lyckades vi 
få ner antalet beräkningar till 5 000 000 för en 
24 timmars rutt med 10 minuters intervall, utan 
att tappa nogrannhet. Detta möjliggjorde rut-
toptimeringar t.o.m. 8 dygn in i framtiden med 
en diskretisering på 1 timme.Bevisligen fungerar 
programmet; sedan sin födsel har så gott som 
alla virtuella vinnare använt sig Zezo. Program-
met har visat sig lika bra eller bättre än till och 
med kommersiella ruttningsprogram - även i 
verkligheten! 
 
Figur 1. Bilden visar början av en optimal rutt 
över Atlanten. De blåa linjerna (isokroner) visar 
alla möjliga punkter man kan nå inom ett givet 
antal timmar. Den röda linjen visar den optimala 
rutten.

Seglingsbiten1
Precis som de riktiga navigatörerna började jag 
jobbet med en etapp långt innan startskottet 
gick. En viktig del av planeringen är att se på 
långtidsstatistik över hela området för att veta 
hur vädret ”normalt” ser ut. Denna strategiska 
planering är det första som skiljer toppen 
från mängden. Den kortaste rutten är nämli-
gen sällan den snabbaste, ibland seglar man 
långa omvägar för att undvika områden med i 
allmänhet svaga vindar. I den virtuella tävlingen 
märks detta bra i början av varje etapp då en 
stor mängd båtar seglar rakt mot mål och håller 
toppositionerna medan alla toppnamn, i värsta 
fall, ligger på placeringar kring 100 000. En eller 
två veckor senare är rollerna sedan omvända; 
de tidiga ledarna ligger hundratals sjömil efter 
dem som tog omvägen i början. På etappen Abu 
Dhabi – Sanya var Indiens östkust definitivt ett 
förbjudet område. Ett annat ”farligt” område 
fanns öster om Indien ifall man seglade för långt 
söderut. Allt detta var uppenbart när man kol-
lade de över 100 gamla vindkartorna. Utifrån de 
här observationerna formulerade jag en övergri-
pande strategi på hur jag ville segla etappen.
När startskottet sedan gick började det riktiga 
jobbet. Jag hade ett mycket strukturerat sätt att 
planera min rutt. Varje gång en ny vindprognos 
publicerades laddade jag ner 2-3 prognoser ut-
givna av olika väderbyråer för att kolla tillförlit-
ligheten på prognoserna. Ifall alla prognoser var 
lika var det lätt att lita på dem, men om alla gav 
olika vindar betydde det att vindarna var svåra 
att förutspå. Mina taktiska val berodde ofta på 
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hur säker jag ansåg att prognosen var, ju säkrare 
prognos desto större risker vågade jag ta i mina 
ruttval. Efter väderanalysen bestämde jag mig 
var jag (ungefär) ville vara om åtta dygn (så långt 
ruttoptimeringen nådde) och lät ruttoptimering-
sprogrammen räkna ut den optimala rutten till 
punkten jag valt. Det här är den viktigaste och 
svåraste delen i hela planeringsprocessen. Efter-
som de flesta etapper är flera veckor långa men 
väderprognoserna på sin höjd är tillförlitliga i en 
vecka kan man inte be ruttoptimeraren att hitta 
bästa rutten från start till mål. Eller, kan och kan, 
men det är ett säkert sätt att inte vinna. Man 
måste alltså dela in etappen i mindre bitar och 
försöka göra kvalificerade gissningar var man 
vill vara ungefär en vecka i framtiden för att 
ha de bästa möjligheterna att fortsätta framåt 
därifrån. Det är här man mäter vem som kan sin 
sak och vet hur man använder ruttoptimerarna. 
För här, om någonstans, gäller GIGO (Garbage 
in, GarbageOut) ifall man väljer fel destination 
så hjälper in alla optimala rutter i världen! När 
optimeringen hittat en optimal rutt till den 
av mig valda ”optimala” mellandestinationen 
gjorde jag ännu upp en exakt seglingsplan för de 
följande sex timmarna. I den planen bestämde 
jag exakt vilken kurs jag skulle hålla, när jag 
skulle vända, om jag kunde sova i sex timmar 
eller var tvungen att vakna för att byta kurs 
mitt i natten. Fastän vindarna i spelet endast 
bytte två gånger om dygnet upprepades denna 
procedur fyra gånger om dygnet, varje gång en 
ny prognos publicerades. Motiveringen är att en 

färskare prognos är mer tillförlitlig än en äldre 
och därmed bättre förutsäger de kommande 
vindarna i spelet. 

Själva etappen då? Jag visste att början skulle 
vara jobbig eftersom jag var på arbetsresa 
och inte kunde planera min rutt så väl som jag 
önskade. När jag väl kom hem och vi lämnade 
Hormuzsundet bakom oss låg jag redan 5 sjömil 
bakom täten. Jag hade delat upp etappen i fyra 
deletapper: Indiska oceanen öster om Indien, 
Indiska oceanen väster om Indien, Malack-
asundet och Sydkinesiska havet. Varje deletapp 
krävde ett stort strategiskt beslut. 
Beslut nummer 1: segla rakt mot Indiens syds-
pets eller segla i en båge lite längre söderut? 
I enlighet med min bakgrundsgranskning och 
riskanalys valde jag en lite sydligare rutt. Efter-
som jag dessutom låg bakom täten i den södra 
klungan valde jag att gå ännu lite längre söderut 
i hopp om att kunna dra nytta av det senare. 
När vi började närma oss Indiens sydspets låg 
ett mycket instabilt högtryck med lätta vindar i 
vår väg. Med lika mängder lycka och skicklighet 
lyckades jag positionera mig näst intill perfekt 
för att komma igenom detta minfält av svaga 
vindar utan större problem. Min sydligare posi-
tion gav mig starkare vindar och jag kunde segla 
runt båtarna norr om mig.
 
Figur 2. Min rutt i grönt. De röda linjerna anger 
alternativa rutter. Siffrorna anger platsen för de 
fyra viktiga besluten.
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Stora beslut nummer 2: segla rakt österut mot 
Indonesien och riskera kryss på slutrakan till 
Malackasundet eller segla en längre rutt, längre 
norrut, i bättre vindar med mindre risk för kryss 
på slutet. Eftersom vi fortfarande var ganska i 
början av etappen valde jag, igen, det säkrare 
kortet och bestämde mig för den nordligare rut-
ten. När vi passerade Sri Lankas sydspets insåg 
jag för första gången att jag hade en reell chans 
att klara mig väl på etappen, jag låg nämligen 
först i den norra klungan! Jag började kappsegla 
”på riktigt” och kollade inte bara på vindarna 
utan höll ett vakande öga på motståndarna. Jag 
vill ”täcka” klungan bakom mig genom att ligga 
på rätt sida av dem. Två dygn efter Sri Lanka var 
det klart att det norra ruttvalet var det rätta. Vår 
klunga skulle nå Malackasundet en god bit före 
våra sydliga rivaler. Och jag låg först i den norra 
klungan, so far, so good. Bara en dryg tredjedel 
av etappen kvar.

Vid ingången till Malackasundet var det dags 
för beslut nummer 3: segla till östra kanten av 
sundet eller hållas i mitten? Malackasundet 
är ökänt för sina nyckfulla, lätta vindar som är 
oerhört svåra att förutspå rätt. Jag valde att, 
igen, köra med det säkrare alternativet (börjar 
ni märka ett mönster?) och stannade i mitten 
av sundet. Till min stora förvåning och växande 
oro märkte jag att det endast en handfull top-
pbåtar följde mig i mitten, den stora merparten 
seglade över till den östra kusten. Jag började 
på allvar tvivla på mig själv; vad hade jag missat 
i min analys? Vad såg de andra som inte jag såg? 
Men, gjort var gjort! Det fanns ingen återvändo, 
jag hade gjort mitt val och det skulle ta tolv 
olidligt långa timmar (tills nästa vinduppdater-
ing) innan jag visste om jag klåpat bort etappen. 
Morgonen kom, de nya vindarna kom, spän-
ningen släppte, mitten trumfade kanten! De 
som seglade till öster körde in i en riktig mina, 
de satt och skvalpade i stiltje medan vi seglade 
ifrån dem i goda vindar. Jag låg fortfarande etta 
och hade nu en betydligt mindre grupp båtar att 
oroa mig om. Mitt försprång var dock minimal, 
på sin höjd 1,1 nm (nm = nautiska mil och 1 nm 
= 1852 m ifall det finns landkrabbor som orkat 
så här långt) så jag fick jobba för fullt för att 

hålla alla bakom mig. Malackasundet är dessu-
tom förbaskat smalt vilket krävde massor med 
manövrer, både dag och natt. För att behålla det 
sista av familjefreden flyttade jag ner på soffan 
och sov som mest tre timmar i sträck under de 
två nätter det tog att segla igenom sundet.
Väl ute från Malackasundet var det ”bara lite 
kvar” (ca 1100nm) och dags för det fjärde och 
sista stora beslutet. Normalt finns det två eller 
tre möjliga rutter att segla från Singapore till 
Sanya: en som går rakt norrut mot Vietnam, en 
som går lite längre österut och en som går långt 
österut, nästan till Kalimantans kust, och sedan 
vänder norrut mot Kina. Lyckligtvis var vin-
darna sådana att det endast fanns ett förnuftigt 
alternativ; att segla rakt norrut mot Vietnam, 
kryssa upp för kusten och sedan sträcka sista 
biten till Sanya. Detta gjorde mitt liv en hel del 
enklare eftersom jag bara behövde oroa mig 
om en klunga jagande båtar. Taktiskt betydde 
det här att jag kunde segla ganska konserva-
tivt och täcka klungan, hållas på rätt sida om 
vindskiftarna och se till att ingen av de närmaste 
motståndarna fick för mycket lateral separation 
för att kunna göra något farligt. När vi nådde 
Vietnams kust hade täten tunnats ut ytterlig-
are, till endast tre båtar.Jag ledde fortfarande, 
Mark a.k.a. Sideshow från England låg tvåa och 
AUSDF från Australien låg trea. På grund av natt 
och otillräckliga väckarklockar missade AUSDF 
ett vitalt slag och de sista två dygnen var det 
en duell mellan mig och Mark om ”line hon-
ors”. De sista tre dygnen sov jag sammanlagt 9 
timmar, den sista natten fick jag klara mig med 
2 timmar bruten sömn. Jag hade som mest 
fyra väckarklockor för att garanterat vakna när 
det behövdes. Med ett dygn till mål hade jag 
en ledning på ynka 0,8 nm men med endast 
en utmanare kunde jag köra ren match racing-
taktik och hållas rakt mellan motståndet och 
mållinjen. Jag matchade varje drag Sideshow 
gjorde; när han slog, slog jag också, ändrade 
han kurs två grader gjorde jag det också. Så fort-
satte jag hela vägen till mållinjen och efter dryga 
18 dygn korsade jag linjen 10 minuter innan 
tvåan. Den sista veckan av etappen var otroligt 
påfrestande, sedan jag tog ledningen hade jag 
aldrig mer än 1,1 sjömil till godo på etapp som 
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mätte 4600 sjömil. Min slutliga vinstmarginal 
var 10 minuter, det betyder att jag vara hela 
0,039 % snabbare än tvåan. Det betyder att 
min medelhastighet var 0,0042 knop högre än 
tvåans Med så små marginaler kunde till och 
med den minsta missen vara skillnaden mellan 
vinst och katastrof. På en 18 dygn lång etapp 
gör alla, precis alla, missar, mina missar var bara 
mindre än de andras och mina stora strategiska 
beslut lyckades till 100 %.

Resebiten
Som pris för etappvinsten fick jag en veckas resa 
till Auckland, Nya Zeeland för att se de riktiga 
Volvo Ocean Race-båtarna komma i mål efter 
etapp 4 (Sanya – Auckland) och uppleva hela 
spektaklet som VIP-gäst i världens seglingstoki-
gaste land. Efter 22 timmar på flyget landade jag 
i Auckland och efter att ha slängt mina grejer till 
hotellet gick jag raka spåret till Volvopaviljongen 
för att se på målgången. Vinnaren Groupama 
hade redan anlänt men jag stod på paradplats 
när PUMA Ocean Racing tog en andra plats och 
jag betvittnade Team Telefonica slå hemmalaget 
CAMPER med ynkliga 1 min 23 sekunder (efter 
20 dygn till sjöss)! Inte nog med att jag fick se 
målgången, jag hade tillträde till VIP-området i 
paviljongen och fick äta pizza och dricka öl med 
seglarna direkt efter att det steg i land, fort-
farande svettiga och illaluktande. Så, där stod 
jag och pratade med seglingens världsstjärnor 
om ruttval och strategier. Det kändes surreal-
istiskt att snacka med de bästa navigatörer på 
planeten, så som Will Oxley, Aksel Magdahl och 
Tom Addis och konstatera att de grubblat över 
precis samma frågor som jag under etappen och 
fattat samma beslut. Vi var överens om att vår 
lilla virtuella tävling nog efterlinkar verkligheten 
förvånansvärt bra. Visst har virtualseglare det 
fysiskt lättare i hemmasoffan med bra mat och 
varma, torra kläder men den mentala biten 
är precis lika tung. De facto sov jag mindre än 
någon av navigatörerna under de sista dygnen 
på etapp 3.

Följande dag hade en av rorsmännen för Team 
Telefonica, Pablo Arrerte, bjudit in mig till 
Telefonicas bas för en guidad tur. Han visade 

mig runt på båten och basen, jag fick följa med 
hur han och de andra jobbade med att för-
bereda båten inför nästa etapp. Det var otroligt 
intressant att se och höra vilken arbetsmängd 
som krävs för att få allt att gå runt.
Volvo hade ordnat ett helt otroligt program för 
mig, jag hade fritt tillträde till VIP-området, var 
inbjuden till prisutdelningar och middagar och 
alla tänkbara evenemang, men en sak kunde 
de inte fixa; en seglats på en av Volvo Open 
70-båtarna. Att åka till andra sida jordklotet 
utan att få segla på en VO70 fanns inte i min 
bok.Kan inte Volvo fixa en seglats så måste jag 
väl fixa det själv, tänkte jag. Så jag började fråga 
skepparna för de olika båtlagen ifall jag skulle 
rymmas med.De värsta som kunde hända var 
ju att jag skulle få ett nej som svar. Jag hade 
mycket nytta och glädje av mitt svenska mod-
ersmål. Eftersom största delen av Volvos team 
bestod av svenskar kändes de som om de tog 
lite extra väl hand om mig och introducerade 
mig till bland annat Håkan, en otroligt trevlig 
man och därtill VD för Berg Propulsion(en av 
huvudsponsorerna för PUMA Ocean Racing). 
Under min vecka i Auckland blev det klart att 
den finska seglingslegenden och olympiska 
guldmedaljören Thomas Johanson skulle vara 
ombord på PUMA för etappen Auckland – Itajai 
(Brasilien) och Håkan lovade hjälpa till att fixa 
en träff med mig och Thomas. Och visst gjorde 
han det! Under prisutdelningspartyt ryckte 
Håkan mig i ärmen och meddelade att jag kunde 
träffa Thomas följande dag, ombord på PUMA, 
som besättningsman under Pro-Am-tävlingen! 
Så följande dag hoppade jag ombord PUMA för 
att kappsegla i Waitematahamnen på en kryss-
länsbanatillsammans med världens främsta 
havskappselgare. Min roll var vinschapa och 
jag skotade storseglet för kung och fosterland. 
Det var en lättväderstävling med vindar under 5 
knop (2,5 m/s) men i pustarna fick vi upp farten 
i otroliga 12 knop, shit pommes frites sådana 
maskiner! Lite innan målgången överlät skep-
paren Ken Read rodret åt mig och jag fick äran 
att styra oss i mål på en fin andra plats.
Men Håkans gästvänlighet tog inte slut där. Inför 
hamntävlingen blev jag inbjuden till PUMA:sRIB-
båt för att följa med tävlingen. Som teambåt fick 
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vi befinnas oss inne på tävlingsområdet vilket 
gjorde att jag såg tävlingen som nära man kunde 
komma utan att vara ombord. Två dagar senare 
ringde Håkan mig och undrade om jag hade 
middagsplaner för kvällen. Han undrade om jag 
hade lust att komma med på PUMA:s avskeds-
middag, jag tackade motvilligt ja. På startdagen 
för följande etapp fick jag sedan ännu sitta med 
på PUMA:s sista briefing och teammöte innan 
den tuffaste etappen i tävlingen. Jag fick höra 
väderteamets otroliga utförliga väderanalyser 
inför etappen, jag fick se och höra besättnin-
gens oro över prognosen som lovade upp till 
25 m/s vind natten efter starten och jag höra 
dem diskutera olika strategier för de första 
dagarna. När startskottet gick var jag ombord på 
Volvos RIB och vi följde med båtarna så långt vi 
kunde hållas med. Men efter några timmar blev 
sjögången för tuff för vår lilla båt och vi kunde 
inte längre hålla jämna steg med VO70:na som 
ångade fram i över 25 knop, till synes oberörda 
av den krabba sjön.

Under min vistelse hann jag också golfa, resa 
runt lite och träffa flera virtualseglare och blev 
riktigt god vän med en av dem, Steven. Något 
som var mer än guld värt när jag två timmar 
innan avfärd märkte att mitt pass blivit stulet. 
Steven hjälpte mig med allt; han körde mig till 
polisstationen och konsulatet och konsulatet 
och konsulatet och jag fick bo hos honom tills 
jag äntligen fick mitt ETD (Emergency Travel 
Document) så jag kunde resa hem, fyra dagar 
försenat. Att resa via Kina utan pass är in-
tressant kan jag berätta. Efter mycket väntan 
och många frågor fick jag en telefon i handen 
och blev ombedd att prata. ”This is Mikael 
Nyberg speaking” sa jag. Döm om min förvån-
ing när jag från andra ändan på felfri finska hör 
”Tässä Pertti, SuomenPekinginsuurlähetystöstä. 
Puhutteko suomea?” ”Kyllä, ja ruotsia, jos kiin-
nostaa” svarade jag. ”Tervetuloakotiin!” sa Pertti 
och bad mig ge tillbaka telefonen till tulltjänste-
mannen. Det var tydligen finska myndigheternas 
sätt att kontrollera att jag är finsk medborgare, 
enkelt och effektivt. Och så var jag hemma, 
ett pass fattigare men otaliga minnen rikare. 
Nästa race börjar i höst, min fru har redan med 

oro i rösten frågat om jag tänker delta. Jag vet 
ärligt talat inte, det är otroligt påfrestande och 
tidskrävande. Jag försöker ljuga för mig själv att 
jag kanske kunde göra det mindre seriöst, väl 
medveten om att det inte är möjligt. Det är allt 
eller inget som gäller för mig, antagligen allt... 
misstänker att jag helt enkelt inte kan låta bli.
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Kuratorn har ordet
-minnen, nostalgi och vardag

MINNEN 
[Minnen är något som förgylls med tiden. 
Studietiden eller varför inte styrelseåret 
kommer man ihåg sen långt senare som ett 
rosa skimmer av välbehag och trevliga min-
nen och vänner för livet. Lite på samma sätt 
som föräldraskapet och små barn.]

Minnen som är förknippade med Redox är 
Axelnatten, Axelstoden, uppkavlade halar-
bunttar. 

Av Axelbandet, som härleds med lätthet 
ur formeln för Axelnatten, fås med lätthet 
några matematiskt exakta åsnebryggor. 
Axelbandet, ett gäng med ett stort rykte. Ett 
magiskt samarbete förespråkas KK och AB 
emellan eftersom jag tycker mig bestämt att 
ifrågavarande gäng, alltså både KK och AB, 
har en teknologorkesterstämpel i pannan 
(obs, den går inte att tvätta bort). Kom ihåg 
att Axelbandet spelar även musik.  Axel-
bandets bastutraditioner är något som vi 
kan tacka kårens magninfika bastulav för. 
Detta för tankarna vidare till mångt och 
mycket bl.a. basturbation, ett tema som kan 
diskuteras med de som badat bastu med 
banditerna... 

NOSTALGI 
[ De bästa minnena, när de konkretiseras 
långt efter sjäva tillkomsten och upplevs 
om på nytt. Sker lätt för keminster genom 
att delta i en Kemistbaal och beskåda hur 
kemister och teknologer lever och mår.]

Nostalgiska minnen skapas enklast på he-
jdundrande kalas. I KK-kretsar förknippas 
och kryddas hejdundrande kalas ofta med 

norrmän. Senaste jublå-baal arrangerades 
på Logomo, vågat och lyckat av marskalk-
erna anser jag. Baalen var alltså på Logomo 
och detta för mina tankar vidare till Tåg, 
vilket kan tolkas både som en person och 
ett fortskaffningsmedel. Båda kan likaså ha 
beskådats vara beklädda med grön färg.  
Därtill är punktligheten och pålitligheten 
standardiserade för bägge två. Tåg leder 
mina tankar åter igen till Kuratorskapet. För 
mig är kuratorskapet en person eller sna-
rare en institution inom kemistklubben som 
fanns till där som stöd och hjälp. Kuratorn 
upplevs hoppeligen fortfarande idag som en 
person som man vid behov kan vända sig 
till när man behöver hjälp, vägledning eller 
stöd. 

VARDAG 
[Vardagen uppföder minnen. Vardagen kan 
kännas tung och besvärlig. Tröst kan ges 
i form av att besväret och stressen glöms 
bort. Tiden förgyller vardagen i den process 
som skapar minnen. Efteråt tänkt känns 
styrelseåret som något magnifikt, lite på 
samma sätt som att ha små barn. De sömn-
lösa nätterna, stressen, bristen på pengar 
och tid... allt det glöms. Det som förblir är 
minnena, alltså det rosa skimret]

Vill delge en positiv iakttagelse. En mins-
kande studentantagning och således också 
en krympande funktionärsskara är inte det 
mest akuta. Nee, då jag satt på valmötet 
kunde jag med glädje  konstatera att fören-
ingsverksamhet är något som dagens stu-
denter fortfarande uppskattar och värdesät-
ter. 
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Vardagen är ändå ibland kryddad med en 
del oro. Diverse renoveringar hägrar. Den 
mera akuta renoveringen är Axelia I. Detta 
projekt skapar en hel del diskussion! Själv-
fallet är att en hel del av dessa diskussioner 
har förts och kommer att föras i diverse 
arbetsgrupper och nämnder, lika väl som 
vid mera informella tillfällen. Men om det 
fortfarande är oklart för någon beslutfat-
tare kunde jag här påminna samtliga om att: 
KEMISTKLUBBEN UTTRYCKER SIN STARKA 
VILJA ATT KUNNA FORTSÄTT MED SIN 
VERKSAMHET EFTER RENOVERINGEN, BÅDE 
OVAN OCH UNDER MARKNIVÅN!!! Något 
som jag ändå tror alla har klart för sig är att 
livet i Axelia under en pågående renovering 
kan ju vara kryddat med en hel del trubbel 
och besvär, den tiden måste vi alla lida och 
överleva.

Men också Gadolinias renovering hägrar. På 
stationsbackan i Karis ryktas det att Gados 
renovering lär planeras att initieras med 
Hangöföretaget Forcits prima produkter 
efterföljt av några bulldozers.

Framtiden är ofta förknippad med ovis-
shet. Att sitta och filosofera över eventuella 
skeenden kan enkelt leda till ångest. Inget 
är som förut, t.o.m. Wahlman skall avsluta 
tillverkningen av tofsmössor. 
Hur är det som gamylerna brukar avsluta: 
”annat va de förr”. 

Annat lär det bli i morgon också – och vi har 
alla möjligheter att påverka hur det blir.

Kuratorn hälsar!

HaDeBra, 
Otto

Postscript:
-”Kiral och kiralitet” är inte uttryck eller 
förkortningar för den välsmakande cock-
taildrinken Kir-(roy)-al och inte heller att Kir 
Royalen skulle i misstag ha hällts i tekoppen 
istället för skumppaglaset. 
-Nej, kiralitet är snarare ett uttryck för 
att beskriva kemiska strukturers rymndg-
eometri. Ifall läsaren önska fördjupa sig 
inom temat arrangerar LOK kurser inom 
området (sp kan erhållas!) eller alternativt 
kan läsaren diskutera med Kemistklubbens 
president om lakerskornas anpassning på 
höger respektive vänster fot (en trevlig dis-
kussion utlovas!).
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Kemistbaalen 2013
- 90-års jublo @Logomo

Katastrofalt!

Den 90:e Kemistbaalen ordnades inte på 
Åbo Slott. På grund av detta rådde enormt 
oro och bekymmer – vad ska det bli? Har ni 
unga glömt våra traditioner! Det har ju alltid 
varit på slottet!

Jovisst, vi i Jubileumskommittén beslöt 
oss att ordna Jubileumsbaalen på Logomo 
istället. Detta var inte för att Slottet skulle 
ha varit bokat – vi bokade även den prelim-
inärt. Däremot så ansåg vi att det blir en 
bättre fest när vi alla kan befinna oss i en 
och samma sal, vilket var möjligt i Logi 3.

Planeringsskedet var långt och långsamt. 
Vi övervägde olika alternativ för lokaler 
(festlokal, eftersläpp, sillis), cateringföretag, 
underhållning och dylikt. Det var det som 
var lätt; att spendera pengarna. Det slog 
oss på riktigt först under planeringsskedet, 
att omsättningen för ett sådant här kalas är 
rätt så stort! En del pengar kommer in som 

deltagaravgifter, men mycket måste också 
samlas på ett annat sätt. Eftersom vi inte 
ville höja priset för Baalen (de facto var den 
en aning billigare för utexaminerade som 
deltog i sillisen) var det ett stort jobb att få 
in sponsorpengar vilket tack och lov nog ly-
ckades. Ett stort tack hör till alla våra spon-
sorer, ni gjorde att festen blev festlig och att 
vi inte hamnade på sparlinje.

Baalveckan gick som sig bör, fullt med fart 
och farliga situationer. Inga särskilt allva-
rliga skador hände oss veterligen till varken 
personer eller egendom, vilket är förstås 
trevligt. Ända tills fredagen fick kommittén 
sysselsätta sig med planeringen (vilket nog 
var helt tillräckligt). Då var det dags för Baal-
exqr2till ett ”hemligt ställe”. Det lär inte ha 
varit överraskning till någon, att målet var 
Olkiluoto kärnkraftverk eftersom alla delta-
gare måste meddela nationaliteten och per-
sonskyddssignum i förväg eftersom ”lagen 
om strålningsskydd och så vidare” kräver 
detta. Ytterst glädjande var det faktumet, 
att alla som hade anmält sig (och inte hade 
feber) dök upp ungefär i tid att starta färden 
mot Eurajoki trots Norgesitzen dagen före. 
De modiga exqrrdeltagare fick Big Macs som 
belöning, vilket höjde sinnen märkvärt.

I Olkiluoto fick vi höra en presentation om 
TVO och kraftverket samt ”Onkalo” slutför-
varingsgrottan. Självaste kraftverket fick vi 
inte besöka, men i de säkraste områdena i 
avfallsbehandlingen hann vi se. Den strama 
tidtabellen gjorde att redan efter ett par 
timmar var det dags att börja köra tillbaka 
mot Åbo. Har man en buss och öl så är det 
väl givet att man dricker bussöl, och var-
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för inte spelar spel. En del av resenärerna 
underhöll sig med att spela s.k. Åbo spelet: 
alltid när man ser en skylt där det står Åbo 
så dricker man. Det kan anmärkas att det 
finns många korsningar och således många 
skyltar på riksåttan...

Efter att bussen anlände i Åbo fick exqrrdelt-
agarna gå hem och byta om till halare, 
och samma bussen styrdes mot Pargas full 
med norrmän och andra glada halarklädda 
kemister. Temat var som vanligt och borde 
inte behöva ytterligare behandling på denna 
spalt.

Lördagen den 9 november 2013 var den 
stora dagen. Kommittén tog sig till Logomo 
redan på förmiddagen och började ställa 
allting i ordning. Det gick överraskande 
snabbt och smidigt, ett tack tillhör Sunborn 

Caterings och speciellt Eastways kunnig 
personal. Innan länge var klockan fem och 
Solenna Akten började.

I och med att festen ordnades i Logomo 
hade vi chansen att ordna hela festen ända 
tills småtimmarna på samma plats och 
ställe. Solenna Akten ägde rum i Logi 1-2. 
Tillställningen gick i traditionella tecken: 

ett tal hölls av kuratorn, styrelsen mottog 
gåvor (bl.a. en popcornsmaskin, ”pullonki-
errätin” och diverse mer eller mindre ädla 
drycker) och publiken fick avnjuta något glas 
bubblande. 18.30 öppnades dörrarna för 
allmänheten och cocktailen fick börja.

Litet försenade fick vi öppna dörrarna till 
Logi 3 och påbörja banketten. På borden 
stod färdigt Erik Mansikkas (årets kock 2013 
och Hell’s Kitchen Finland vinnare 2013) 
fenomenala förrätt och ett glas av det kalla. 
Som kvällens sångledare fungerade ett ra-
darpar från tidigare: Henrik Bonn och Jesper 
Neovius. Temat med deras entré var cage 
fighting; det var nämligen en match kväll i 
andra ändan av byggnaden samma kväll.

Den som varit på Baalen vet ungefär vad 
det går ut på, och det bör väl inte beskrivas 
i detalj. Några höjdpunkter kan man nog 
lyfta upp. En sådan är klubbens presidents, 
Reko Leinos tal. Talet kan läsas i sin helhet 
på sidorna av denna publikation, vilket 
rekommenderas starkt. Professor Leinos tal 
fick inte endast kemisterna, utan även de 
mindre lyckligt lottade att skratta sig ihjäl.

Årskurs 1963 firade sitt jubileumsår lika med 
Kemistklubben och framförde en hälsning. 
Ett halvt dussin tappra diplomingenjörer 
från den årskursen närvarade festen, och 
vissa orkade till och med hela vägen till sil-
lisen! Så ska det gå.

Som underhållning under banketten fick 
publiken höra en ny studerande, Emilie Un-
tamala, att sjunga. Denna underbara sång-
fågel råkade fråga en av marskalkerna om 
hon kunde uppträda på Baalen, och det var 
nära att på grund av ekonomiska och tid-
tabellsmässiga utmaningar var det nära att 
det inte skulle ha blivit något uppträdande. 
Vilket synd det skulle ha varit!
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Utöver Emilies uppträdande sjöng 
kvartetten KosteatKosijat, ”De Fuktiga 
Friarna”, några fina och några ”fula” sånger. 
Även deras uppträdande var en succé och 
efter det har kvartetten turnérat även 
andra fester på Akademin. Kvartetten har 
sitt ursprung i TurunYliopistonKuoro, även 
om ¾ av medlemmarna numera även är 
medlemmar i Brahe Djäknar.KosteatKosijat 
underhöll publiken med bl.a. ”Granistyle”, 
en parodi av ”GangnamStyle” samt den 
alltid så känsliga och rörande ”Varför är det 
så skönt?”.

Talet till mannen hölls av diplomingenjör 
Tiina Alanko och talet till damen av teknolog 
Olle Holmbäck. Efter att banketten hade 
dragit sig till sitt slut var det dags att dansa 
till toner av Axelbandet och TrrTrrTrr – åter-
igen så smidigt i samma byggnad men en 
annan sal. När orkestrarna slutade spela tog 
Grandells bussar festfolket till underjorden i 
Akademikvarteren på fortsatt kalas.

Kemistklubben sillis har fått ett visst rykte, 
och det ryktet är sant. Det går inte att 
beskriva här, inte minst för att skribenten 
inte har så många minnen av tillställningen 
i fråga. Detta å andra sidan kanske berättar 
något om festens art i sig.

Vi vill ge ett stort tack till alla som var med 
att ordna den 90:e Kemistbaalen och alla 
som deltog – det blir ingen fest utan en strå-
lande publik! Hela Jubileumskommittén var 
oss mycket behjälplig och ställde upp när 
det behövs, men trots allt vill vi lyfta upp 
Desiré Lindbergs namn och särskilt tacka 
henne för den stora insatsen som hon gav 
till projektet. Även Joakim Antell kan i detta 
samband omnämnas: Joakim skötte Baalens 
ekonomin nu, och tydligen blev så ivrig att 
han tog på sig uppdraget att ordna den 91:a 
Kemistbaalen också!

Hoppas att alla som deltog hade lika roligt 
som vi och att vi ses om fem eller tio år på 
den 95:e eller hundrade Kemistbaalen. Kan-
ske det är dags då att flytta sig till den stora 
salen i Logomo när dryga 300 kundplatser 
inte mera räcker till?

I Jubileumskommitténs vägnar,

Zacharias Aarnio
Pernilla Fagerstolt

Baalmarskalker 2013
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The automation family
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Kemistbaalen 2013
- Hälsningstalet

Ärade Senior Honoris Causa
Ärade Hedersgäster
Ärade Kemistklubbens President
Ärade Kurator
Bästa Axlaroch Stinor, Norrmän samt 
övriga gäster

I dag är det min tur att hälsa er alla hjärtligt 
välkomna på Kemistbaalen anno 2013. Nu 
är det dags att fira 90 års jubileumsbaal här 
på Logomo. Ännu ett händelserikt och roligt 
år harskrivits in i Kemistklubbens långa 
historia. 

Detta skulle inte ha varit möjligt utan stora 
bedrifter av många personer som har gett 
sitt allt för att hålla klubben levande. Otal-
liga timmar har folk arbetat för att förverk-
liga festen som vi får njuta av här i kväll och 
andra har dragit sitt strå till stacken genom 
att förverkliga det ytterst spektakulära 
spexet tidigare i veckan medan andra har 

stått för de tätt återkommande programmet 
inom klubben. Många av er har kanske även 
lagt märke till den magnifika Axeln i ån; ett 
tecken på levande teknologkultur.Tack till er 
alla som har varit med.

Många funderar säkert på varför vi inte är 
på slottet som vid tidigare jubileum. Och 
jag antar att uttrycket ”annat var det förr” 
kommer att upprepas x antal gånger under 
kvällen. Det att Kemistklubben är grundad 
under förbudstiden må ej heller glömmas 
och kanske just Kemistklubben och dess 
verksamhet är en orsak tillatt denna lag inte 
längre existerar. När man tänker på hur det 
var förr kan man fundera även på hur det 
kommer att vara i framtiden. Men med da-
gens samhälles höga krav på studeranden-
kan man nog anta att det varannorlunda 
förr. Vi som studerande måste ändra på 
vårt beteende till, ur statens synvinkel, det 
bättre men dock ej heller glömma att vi är 
TEKNOLOGER. Vi måste studera mer aktivt 
för att bli klara på en kortare tid, vilket kan 
medföra att en del av föreningarnas aktiv-
iteter börjar lida, men av egen erfarenhet 
som aktiv funktionär inom Kemistklubben 
så kan jag intyga er om att vår verksamhet 
är ytterst levande och att våra medlemmar 
fortfarandebrinner för klubbverksamheten.

Kemistklubbens verksamhet ger medlem-
marna en unik möjlighet att börja bygga upp 
viktiga sociala kontakter inför de utmanin-
gar som väntar dem ute i industrin. KK ger 
en bra grund för att bygga upp nätverk och 
lägger grunden för livslånga vänskapsband 
som man med säkerhet har både nöje och 
nytta av också efter studietiden då vi gett 
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oss ut i arbetslivet. Det gläder mig att se så 
många äldre Axlar och Stinor här ikväll. Låt 
oss se detta som ett belysande exempel på 
hur starka och livslånga band som knyts till 
Kemistklubben och dess medlemmar under 
studietiden - igen ett unikt tillfälle för oss 
yngre medlemmar att utvidga våra nätvärk.

Det att vi i dag är på Logomoär å sin sida ett 
tecken på nya tider och en aktiv och sprud-
lande klubb som attraherar så många såväl 
aktiva nuvarande som äldre redan färdiga 
Axlar och Stinor att vi inte längre ryms in på 
Åbo Slott där tidigare jubileum har firats.
Slottet byts ut till engammal uppgraderad 
industrihall, vilket vi kan se som ett sätt för 
oss attäven vid festliga tillfällen komma så 
nära vår passion, industrin, som möjligt. Ti-
digare medlemmar inom Kemistklubben har 
byggt upp industrin och nu är det vår tur att 
vara de drivande krafterna för att förbättra 

och hålla den finska industrin konkurrensk-
raftig.Jag kan säkert lugnt anta att industrin 
ligger nära våra allas hjärtan.Så nu lämnar vi 
vårt slott men behåller vår Borg. 

Med Axelryckningar vill jag slutligen önska 
er alla varmt välkomna hit i kväll för att 
njuta av Åbo Akademis äldsta ämnesfören-
ings 90e baal.

Thomas Kurtén

Teknikens Akademikerförbunds (TEK)
 verksamhetsidé är att höja 
medlemmarnas värde på 
arbetsmarknaden och öka 
yrkeskårens samhälleliga 
betydelse. Bli medlem. Bli en av oss!

wwwww.tek..
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Kemistbaalen 2013
- Festtalet av prof. Reko Leino

Bäste Kurator, min vänstra hand, filosofie 
magister, doktorand och blivande doktorO-
tto-Boy Långvik, Bäste Balmarskalk, Bästaki-
rala inbjudna gäster och vänner, Bästa Stinor 
och Axlar, Ärade hedersgäster och balgäster 
(och Norrmänn), Ärade 90-åriga Kemistklub-
ben, endast två år yngre än Laboratoriet 
för organisk kemi, som jag i egenskap av 
professor i organisk kemi, särskilt syntetisk 
organisk kemi, representerar, och 12 år 
mera än 78, det kritiska varvtalet för gram-
mofonskivor gjorda av schellack, en viktig 
naturprodukt, aleuritinsyra, en harts som 
bildas då den indiska lacksköldlusen suger 
sav från asiatiska fikusar, och, märkligt, ex-
akt två gånger 45, varvtalet för singelskivor 
med två sidor gjorda av polyvinylklorid, ett 
viktigt plastmaterial med diverse intressanta 
och ointressanta tillämpningar.

På detta konstgjorda sätt har jag skapat en 
åsnebrygga, som min kära kurator har lärt 
mig, till naturproduktkemi och kemiteknolo-
gi, och samtidigt utbildat festpubliken i mitt 
läroämne.
Låt oss gratulera 90-varvaren i sitt livs form!

Och nu till mitt tal:
Med ett schysst järnrör slår man hela 
världen med häpnad! – som Socker-Conny,  
[1] den stora mytologiska skandinaviska 
hjälten en gång uttryckte sig. När jag blev 
tillfrågad till denna hedersuppgift att lev-
erera festtalet vid den nittionde Kemist-
balen, tänkte jag först, i nordiska samarbe-
tets namn, som jag har förstått alltid bör 
betonas i festtalet, slå er alla med häpnad 
genom att föreläsa omSocker-Connys bra-
vader. Nämligen, de enda anvisningarna 
som jag tycks ha fått för talet var ett exem-
plar av Redox 63, som en vänlig teknolog-
kamrat hade lämnat utanför mitt arbetsrum 
i Axelia II, med professor emeritus Nalle 
Rosenholms festtal markerat[2]. 

Alla vi professorer är ju tokiga på ett eller 
annat, eller tredje sätt,men det finns kan-
ske en marginell skillnad mellan mig och 
min ärade äldre kollega. Där jag är galen på 
ett rationellt sätt, kunde Nalle tänkas vara 
galen på ett fullständigt irrationellt sätt. 
Eftersom jag inte riktigt visstehur jag bäst 
skulle följa hans exempel och tankegångar, 
beslöt jag mig att skriva ett eget tal. Det kan 
dock noteras, att det där med socker och 
järn inte alls är orelevant i kemiteknologiska 
sammanhang. I mitt laboratorium sysslar vi 
både med järnkatalys och sockerkemi. Jag 
ska kort återkomma till dessa rubriker under 
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talets andraperiod, efter pausserveringen.

Och så är det med synnerligen stor ära jag 
står här i kväll, vilket får mig att undra varför 
jag står här i kväll.Kanske jag belönas för 
mina egna okända bravader under studi-
etiden, av vilka den tappraste säkert var att 
för KK:s näbbtimmar måla roddbassängens 
golv i Kårens källare under vintern 1989-
90. Jag hoppas att ni alla i publiken har fått 
njuta av otaliga, trevliga och romantiska 
roddkvällar där. Mycket annat kommer jag 
inte ihåg från dessa tider. Endast två viktiga 
dokument finns kvar från min vilda och 
mysteriska ungdom, som jag båda förvarar 
i min plånbok. Ett ljusrött körkort från 1988 
ochettljusgrönt Kemistklubbens näbbkort 
från 1989. Hittills har dessa två dokument, 
tryckta på mjuk kartong med avancerade 
papperskemiska tekniker utan pigment-
bestrykning, öppnat för mig alla de dörrar 
som har behövts i världen. Den allra vikti-
gaste förstås dörren till Axelborg.

Med detta sagt, önskar jag förstås hjärtligt 
och vördsamt tacka Kemistklubben för att 
från Kårens källareha fått stiga i hierarkin till 
President. Och att jag dessutom nyligen har 
blivit begåvad med en Kurator från mitt eget 
ämne. I vår storhetsvansinnighet är planen 
förstås att till följande ordförande för 
Kemistklubben få en av våra egna studenter 
i organisk kemi. First wetake Kemistklubben 
– thenwetake Akademin.

Många timmar spenderade jag sedan sena-
re i Kemikums källare och vinden på Aka-
demigatan 1 (och på Borgen i Axelias källare 
förstås också), där jag sökte kemikalier och 
insipiration, först till mitt diplomarbete, och 
senare till min teknologie doktorsavhan-
dling i Teknisk polymerkemi för professor 
Jan Näsman (RIP)[3],  min mentor och han-
dledare, och en av Akademins genialaste 

banbrytare i kemiteknologi, som tyvärr läm-
nade oss allt för tidigt vid 45 års ålder redan 
vid millenniumskiftet. Under dessa år höll 
Teknisk polymerkemi hus i Gadolinias första 
våning, men oss riktiga syntetiker, jag och 
en galen holländare[4], the dynamic duo, 
befann oss som hyresgäster på Institutionen 
för organisk kemi, som den då kallades, vid 
Akademigatan 1. Vårt sidokontor, det minsta 
laboratoriet som fanns i hela huset, kallades 
Stink, därför att det ”stank”. Om man ser på 
saken i efterhand var det också en riktig-
think-tank och kemiteknologisk publika-
tions- och patentfabrik. Mycket hände där 
under 1990-talet, före inflyttning till nybyg-
gdaAxelia II, i vilket skede jag beslöt mig att 
byta land, trots att jag senare returnerade 
igen.

Jag tänker spara er från att höra om de hän-
delser som fick polisen att stänga trafiken 
på hela Tavastgatan och kvällstidinigarna 
att skriva om hur kemisten kokade en 
exploderande sås -Kemistikeittiräjähtävän-
liemen[5].  Dessutom var jag endast delvis 
skyldig själv.Inteför att nämna, att strax före 
min tid hade hela Stink-laboratoriet gått upp 
i rök[6],  vilket gjorde att min årskurs i prak-
tiken inte alls kunde laborera grundkurslab-
orationer i organisk kemi. Grundkurslabora-
toriet hade nämligen brunnit också.

Under dessa dagar fick vi även ett beställ-
ningsarbete från en äldre gentleman, som 
kom och knackade på vårt sidokontors dörr 
iklädd brun poplinjacka och grön hatt. Han 
hade nämligen ett ytterst konfidentiellt 
ärende– en nästan olösbar pannkaka, ett 
mysterium av outgrundliga potentialer, 
en hejare i sin art. Han undrade nämligen 
i fall vi kunniga kemiingenjörer kunde för 
honom utveckla en kemiteknologisk sen-
sor som han kunde bära med sig då han 
går till dans. Sensoren bör då omvandla en 
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lämplig biologisk signal (jag är inte 100% 
säker på just vilken typ av signal han me-
nade) till en elektronisk signal läsbar med 
en lämplig mätapparat som skulle indikera, 
i fall kavaljeren som han dansar med har 
blivit kåt på honom eller inte. Trots att 
många av kvällens manliga gäster, oss char-
manta teknologer med naturlig talang för 
alla kön,borträknade förstås, kanske skulle 
önska sig att en dylik uppfinning skulle ha 
utvecklats, och fanns till salu vid dörren till 
festlokalen, måste jag tyvärr avslöja att ut-
vecklingsarbetet fortfarande står på hälft. 

Vi fiffiga studenter tänkte förstås genast att 
till en vetenskaplig frågeställning av denna 
kaliber behövs minst professorskunnande, 
och skickade gentlemannen vidare till övre 
våningen för att presentera sin sak till pro-
fessorn i kemi, företrädesvis organisk kemi, 
Jorma Mattinen,som efter att ha konstat-
erat att uppfinningen var verkligen svår att 
producera, beslöt han, på grund av hän-
delsen, senare att helt och hållet uppge den 
vetenskapliga banan och bli Rektor för Åbo 
Akademi i stället.Det kan nämnas att efter 
att vi hade skickat gentlemannen till profes-
sorns mottagning, tog det inte mera en halv 
minut före vi hörde professorn springa ner 
i trapporna från fjärde våningen mot vårt ar-
betsrum och ropa på oss redan på vägen.

Och sedan till den allvarliga delen av talet:

Med stor glädje kan noteras att Åbo Akade-
mi ännu i höst kommer att utannonsera fem 
nya doktorandbefattningar i materialforskn-
ing och åtta i kemiteknik. I den smärtsamma 
förändringsprocessessen som vår Alma 
Mater för tillfället undergår, är detta en be-
tydande satsning i er utbildning, mina kära 
teknologi- och kemistuderande. I fall någon 
saknar forskningsplan till sin ansökan kan vi 
tillsamman skissera ihop en, fast om utveck-

ling av den synnerligen viktiga biokemiska 
sensorn.
Fakulteter och institutioner kan komma och 
gå men Kemistklubben förblir och har stått i 
90 år för sina medlemmar. Som jag redan ti-
digare har framfört i mina anförande, är den 
enda möjliga vägen till bättre, grönare och 
hållbar framtid, ökat samarbete och större 
samhörighet mellan kemister och kemiin-
genjörer, och precis där har Kemistklub-
ben alltid haft en oerhört viktig roll i vårt 
studentsamfund.Nära samarbete mellan 
kemister, kemi- och processingenjörer utan 
artificiella gränser mellan ingenjörs- och 
naturvetenskapliga utbildningar och veten-
skapsgrenar är och förblir även i framtiden 
alldeles väsentligt och krävs för detframtida 
upptäckandet av nya sätt för syntes och 
industriell framställning av värdefulla mole-
kyler och material för samhällets behov.
Det är ni kemister som ska drömma om och 
designa nya nanomaterial och läkemedel 
mot cancer, virusar och allergier, HIV, polio 
och tuberkulos. Samtidigt behövs ingen-
jörskunskap och processkemiskt kunnande 
i stor skala för att förverkliga dessa ideer 
industriellt. En ännu större utmaning för er 
generation blir att förverkliga era idéer utan 
tillgång till billig olja. Men där begränsas ni 
enbart av er egen kreativitet och termody-
namikens huvudsatser. Inget problem för 
Åbo kemister, alltså.

Här kan jag inte låta bli att ännu inkludera 
en aning grundläggande kemiundervisning 
i mitt tal. De flesta av dagens läkemedel, 
och de som ni ska utveckla i framtiden, är 
nämligen kirala, det vill säga, molekyler 
som är annars likadana men är spegelbilder 
till varandra. Om man till exempel kryddar 
sin schnapps med citron smakar det olika 
än schnapps kryddad med appelsin. Den 
enda orsaken är att limonen som finns i 
citronfrukt är spegelbild till den limonen 
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som finns i appelsin, och båda växelverkar 
på olika sätt med de kirala receptorerna i 
våranäsor.För dom som inte kom genom 
min senaste kurstentamen i Organisk 
stereokemi, har jag utvecklat en ny inten-
sivkurs. I sin korthet lyder detta ”Kiralitet 
för balgäster” och för dom som utför även 
den experimentella delen av kursen till slut, 
den ger jag mot pålitligt bevis 1 studiepoäng 
per sko eller silkeshandske då ni besöker 
min officeunder veckan efter balen. Kiralitet 
och enantiospeficitet kan nämligen demon-
streras även på följande sätt: Försöker man 
sätta höger lacksko på höger fot går det bra, 
men försöker man sätta höger lacksko på 
vänster fot gör det ont. Samma fenomen 
gäller förstås också då man sätter högra 
handens silkeshandske på vänster hand 
trots att det inte gör lika mycket ont. Men 
försöker man att smälta båda sina lackskor 
eller sina silkeshandskor märker man att de 
kommer att smälta precis vid samma tem-
peratur.

Akademins framtida kemitekniska utbildn-
ing måste förstås fortsättningsvist bygga på 
en stabil och omfattande naturvetenskaplig 
grund, på fysik, kemi och matematik. För 
detta får vi vid Åbo Akademi ännu unikare 
möjligheter i vår framtida nya Fakultet för 
naturvetenskaper och teknik, vars under-
visning och forskning i världsklass kom-
mer att bygga på, som den hittills har gjort 
vid separata fakulteter och institutioner, 
förståelse av kemiska fenomen och pro-
cesser på molekylär och atomär nivå.Det är 
dock ingen enkel uppgift, som den irländska 
författarenFlann O’Brien i sin bok Den tredje 
polisen  beskriver[7]:

Atomik är ett mycket intrikat teorem och 
kan räknas ut med algebra, men du skulle 
behöva ta det gradvis, för du behöver kan-
ske tillbringa hela natten med att bevisa en 

bit av det med tumstockar och kosinusar 
och liknande andra redskap och sedan när 
det kommer till kritan inte tro på vad du har 
bevisat i alla fall. Om det hände så skulle 
du bli tvungen att gå igenom det hela igen 
tills du hittade ett ställe där du kunde tro på 
dina egna fakta och siffror såsom härledda 
ur Erwin KreyszigsAdvancedEngineering-
Mathematics[8] och sedan fortsätta igen 
från det speciella stället tills du ordentligt 
fått dig att tro alltihop och inte har bitar av 
det halvtrodda eller något tvivel i huvudet 
som gör ont som när man tappar kragknap-
pen i sängen.

Att få ont i huvudet och tappa kragnappen i 
sängen har ju blivit mången Axels öde efter 
Kemistbaalenoch så må det hända även i 
natt. Därför bör man säkert avsluta talet 
genom att framföra någonting klokt och jag 
avslutar härmed genom att erbjuda er några 
ytterligare råd från Flann O’Briens Den 
tredje polisen, nämligen medVishetens fem 
regler. I fall ni inte hittar på någonting annat 
att göra under kvällens lopp, kan ni försöka 
tolka vad författaren med dessa regler har 
menat.

Vishetens fem regler:

1. Ställ alltid alla frågor som ska ställas och 
svara aldrig på några.
2. Vänd allt du hör till din egen fördel.
3. Ha alltid med dig en reparationsväska.
4. Sväng till vänster så mycket som möjligt.
5. Bromsa aldrig med framhjulsbromsen 
först.

– Om niföljer dem, så frälser ni era själar 
och nikör aldrig omkull på en hal väg.

Leve Åbo Chemicum och den 90-åriga 
Kemistklubben! Skål och trevlig fortsättning 
på kvällen!
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[1] Se: Joakim Pirinen, Socker-Conny, Tago 
Förlag, Stockholm, 1985.
[2] Senior, HC, Professor emeritus Jarl B. 
Rosenholm, Festtalet vid Kemistklubbens 
87-års bal, Redox 63, sid. 32-34. Kemistklub-
ben vid Åbo Akademi, 2011.
[3] Jan H. Näsman, 5.12.1955-28.9.2000; 
Filosofie doktor i organisk kemi 1987 med 
avhandlingen ”The FuranolPathway – Build-
ing Blocks for OrganicSynthesis and Com-
pounds for Screening from Furfural”, seder-
mera t.f. professor och professor i teknisk 
polymerkemi vid Åbo Akademi, 1988-1997.
[4] Hendrik J. G. Luttikhedde.
[5] Se, tillexempel: a) ”Kemisti keitti vahi-
ngossa räjähtävän liemen”, Ilta-Sanomat, 
24.2.1994; b) ”Kemisti sekoitti vahingossa 
herkästi syttyvän myrkyn”, Turun Sanomat, 
24.2.1994; c) ”Explosionhotade Åbo Akade-
mi”, Hufvudstadsbladet, 24.2.1994. Se även: 
d) Frank Pappa Show, MTV3, 1994.

[6] Se, till exempel: a)”Brand förstörde 
ÅA-lab”,Åbo Underrättelser, 20.9.1991; b) 
”Oförsökrat lösöre: Elfel antände Chemi-
cum”, Åbo Underrättelser, 21.9.1991; c) 
”Åbo Akademin pienilaboratoriopaloi”, Tur-
unSanomat, 20.9.1991. 
[7] Flann O’Brien (aka Brian O’Nolan), The 
Third Policeman, skriven 1939-40, postumt 
utgiven 1967 av MacGibbon&Kee. För 
svensk översättning, se: Den tredje polisen, 
Ellerströms förlag, 1989.
[8] Se, till exempel: Erwin Kreyszig, Ad-
vanced Engineering Mathematics, 6:e uppl.; 
John Wiley & Sons, New York, 1988.I ur-
sprungstext ”Halls och Knights Algebra”.
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Med krut och kvinnor skall man vara försik-
tiga, så jag bör väl akta vad jag säger.
Men, till saken...

Mina Damer, ärade festpublik!

Det är en stor ära för mig att ha fått privi-
legiet och förtroendet att hålla talet till 
Quinnan detta år. Det är inte ofta man får 
chansen att tala inför närmare 300 personer 
som verkligen lyssnar på en.
Jag måste dock erkänna att jag har känt mig 
väldigt osäker inför denna uppgift. Mina 
Damer, ni får ursäkta mig men jag vill säga 
några ord till herrarna. Ni mina herrar, vet 
säkert hur det är att tala till en quinna. Spe-
ciellt när man vill tala om lite mer delikata 
saker, om ni förstår vad jag syftar på. Tänk 
er sedan att denna dams kavaljer är när-
varande och... ja, ni förstår säkert vart jag 
vill komma. Tänk er då in i situationen här 
ikväll. Inte undra på att man känner sig lite 
nervös.

Nu när jag fått detta sagt skall jag försöka 
komma tillbaka till er damer, det är ju trots 
allt till er detta tal tillägnas.

Som teknolog hör det väl till att man vid dy-
lika tal skall visa ett snärtigt Matlab-program 
som räknar ut vilket tid på dygnet det är 
mest sannolikt att man får hem en tjej eller 
på något annat vetenskapligt sätt bevisa hur 
mannen med stort M i ert liv ser ut. Jag kon-
staterade snabbt att det häftigaste jag kan 
göra med Matlab är att få det att tjuta som 
ett tåg (loadtrain, sound(y)) så jag skippade 
de idén.
Det jag tänker göra, är att nämna två av vår 

tids största vetenskapsmän, Albert Einstein 
och doktor Emmett Brown, från Back to the 
Future-filmerna. Dessa herremän utförde 
otroliga ting. Einstein revolutionerade sättet 
vi observerar och förstår universum och Em-
met Brown reste fram och tillbaka genom 
tiden och hjälpte en tonåring att skejta 
på ett svävande bräde. Båda dessa genier 
konstaterade trots allt på äldre dar, att kvin-
nan är det mysterium som till och med de 
visaste av oss har svårt att förstå. Vi män 
har i alla tider försökt förklara och beskriva 
hur kvinnor fungerar och vad som driver er, 
och ingen har nog någonsin löst denna gåta. 
Beskrivningarna varierar
från att vara som små tamaguchis som blir 
glada om man ger dem blommor och
choklad, till att vara komplext tänkande och 
vackert formade varelser som bådeskapar 
nytt och förgyller det som redan finns.

Ni quinnor har också förmågan att vända 
uppochner på hela vår tillvaro, ni får tungan 
att slå knut på sig själv och rösten att darra. 

Kemistbaalen 2013
- Talet till Quinnan av Olle Holmbäck
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Ni får oss att ligga sömnlösa om nätterna 
och tänka på vad vi skall säga och ur vi skall 
agera nästa gång vi ser er, allt för att man 
skall slippa hamna i en jobbig social situa-
tion som man måste förklara. Jag är säker 
på att jag talar för alla män här ikväll när jag 
säger att vi alla har gjort upp ”stridsplaner” 
för nästa möte med en speciell dam. Huru-
vida dessa planer lyckas är en helt annan 
fråga
Jag vill läsa upp en dikt av Eeva Kilpi som på 
ett bra sätt beskriver dessa känslor:

Säg till om jag stör,
sa han när han steg in,
så går jag med detsamma.

Du inte bara stör,
svarade jag,
du rubbar hela min existens.
Välkommen!

Jag vill påstå att det är denna rubbning som 
gör livet värt att leva. Skulle det inte vara 
för Er quinnor skulle vi män inte ha någon 
som ser till att vi jämt och ständigt försöker 
förändra och anpassa oss, och på alla sätt 
förbättra oss enligt ert behag. Och utan 
kvinnor då? Förutom det redan nämnda 
skulle vi inte ha någon att skratta åt i trafik-
en!

Allt som oftast brukar dessa tal avslutas 
med att man konstaterar hur tråkigt och 
grått livet utan kvinnor skulle vara, och visst 
stämmer det. För mig är kvinnor ett ljuvt 
väsen som har förmågan att få klockor att 
ringa och hjärtan att slå med lust och fart. 
Det har sagts förr, men jag säger det igen: Ni 
är det bästa som finns!

Därför vill jag utbringa en skål till er - en skål 
till kvinnans lov.
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“No niin poikat!” som en bortgången bekant 
utbrast åt sina medresenärer då de nått 
resans mål. Genom åren har mången talare 
försökt skapa ett tal som gör mannen rätta, 
och i århar jag tagit mig an den ädla uppgif-
ten.

Hur skall man lyckas hålla ett tal som gör er 
män rätta? Jag grubblade länge och kände 
paniken komma krypande. Paniken blev så 
allvarlig att jag hade mardrömmar om det 
här tillfället. Då påminde en kär vän mig om 
att ingen någonsin har påbörjat ett projekt 
sådär länge före deadline, för det var ju fak-
tiskt 10 dagar till baalen. Hon är vis min vän 
så jag lutade mig tillbaka och lät den beröm-
da sista-minuten-paniken skölja över mig, 

och ännu en gång bar den frukt.Resultatet 
blev en studie mellan er Vardagens Hjältar 
och Hollywoods glammiga superhjälte-ideal.

Vi inleder studien med att analysera asa-
guden Tor,baserad på karaktären i filmen 
med samma namn. Tor förlitar sig på en rip-
pad kropp och en hammare som ger honom 
omåttliga krafter. Jämförelsevis kan det 
konstateras att hjälpmedlet som Vardagens 
hjälte har till hands kanske inte fungerar 
som flygmotor men den ger hjälten tillgång 
till all information i världen. Hjälpmedlet har 
inte något forn-nordiskt namn som Mjölnir 
utan är mera popkulturellt inspirerat såsom 
iPhone eller Samsung galaxy note 3. Ober-
oende vilken hjälte vi ser på är hjälpmedlet 
lika oumbärligt för båda. En djupare studie 
av filmenavslöjar en annan karaktär med 
bekanta drag. Heimdahlfungerar som port-
vaktare och vid närmare granskning visar 
det sig att hans uppgifter är snarlika till de 
som Ulla har. 

Vidare i studien tittar vi på en annan av 
Hollywoods superhjältar: Captain America, 
som i slutet av sin egen film blir så allvarligt 
skadad att han sövs ner.I början av filmen 
The Avengers vaknar han upp från sin koma 
men lever i tron att det fortfarande ärsam-
ma år som då han somnade. Varje teknolog, 
och teknologiskt-sinnad, harnångångvarit 
med om en såpass episk kväll att då man 
vaknar till liv är man osäker på både tid och 
rum. Åkomman är vanlig bland studenter 
och i medicinska termer kallas den för post-
årsfest-depression. Den tredje hjälten vi 
stiftar bekantskap med är Spindelmannen 
som klättrar runt på väggar och kanfram-

Kemistbaalen 2013
- Talet till Mannen av Tiina Alanko
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kalla en vit kletig massa... för allas bästa tror 
jag vi lämnar den analysen där. Den av alla 
Hollywoods superhjältar som enligt mighar 
mest likheter med en teknolog är Ironman. 
Ironman har byggt en dräkt full med alla 
möjliga tillbehör och jag vill påstå att vilken 
teknolog/diplomingenjör som helst skulle 
ha gjort ett minst lika bra om inte bättre 
jobb.

All kompetens hos de studerade Hollywood-
superhjältarna grundar sig på de två k:na: 
kroppen och kraften. De två k:na som ni 
män har gemensamt här ikväll är avsevärt 
mera tilltalande, jag syftar förståss på KK. 
Studien har därmed visat att Hollywoods 
superhjälte-ideal inte är långt ifrån verk-
ligheten och er Vardagens hjältar. För vad 
är väl alla dessa rippade, långa, och blonda 
superhjältar emot er. Sådana som sätter 
på sätesvärmaren i bilen då han startar för 

att hämta dig eftersom han vet att du alltid 
fryser, eller han som offrar sin egen och lite 
av sambons nattsömn för att laya en tidn-
ing eller ett programblad klart, eller alla de 
hjältar vars räkneövningar jag hittade bland 
mitt studiematerial. Det är Er jag vill hylla 
ikväll. Det är Ni som får oss att skratta, ni 
som alltid har en helt galen och spontan 
idé på lager som ni på något vänster får 
oss med på, alla de Axlar som förgyllde och 
högst sannolikt även förlängde min studi-
etid men gjorde den till de mest skrattfyllda 
åren i mitt liv!

Jag uppmanar därför nu alla att fatta glasen 
så att vi kan skåla för varje hjälte här ikväll!
SKÅL!

SKADEHANTERING SOM 
DEN BORDE VARA.

if.fi 
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 KAMRATSKAP – GEMENSKAP – VÄNNER  OCH  MINNEN  FÖR  LIVET 

Årskursen Axel-63 firade sitt 50-årsjubileum av studiestarten hösten 1963, med en samling på 
Axelborg kvällen före KK:s 90-årsfest i november  2013. Vi gamyler fick ett varmt mottagande av 
dagens teknologer i klubblokalen. Årskursträffen fortsatte sedan med en lyckad supe på Svenska 
Klubben. 

Axel-63 årskursen, som bestod av 2 Stinor och 31 Axlar, har haft  en sammanhållning och 
kamratanda av ovanlig styrka. Detta kunde också konstateras med kvantitativ analys av deltagandet 
på 50-års sitsen.  Resultatet var =  96% !! 

AXELMEDALJEN.    

Axel-63 har låtit prägla en medalj till minne av 
Kamratskap – Gemenskap – Vänskap      
mellan studiekamrater. 

Axel-63 har vid KK:s 90-års-bal donerat ett 
antal färdiga medaljer och präglingsverktyget  
till Kemistklubben för kommande behov. 

Axel-medaljen 

112g, 60mm 

 

SJÖRÖVARSTIPENDIET. Redan tidigare har Sjörövarstipendiet värnat och hyllat samma 
kamratskapsideal. Sjörövarstipendiet har utdelats i över ett halvsekel. 

Axel-63 har i samråd med Sjörövarstipendiets administrativa arbetsgrupp överenskommit att de  
framtida  sjörövarstipendiaterna även hyllas med Axel-medaljen. 

Non scholae sed vitae discimus 

Axel-63 
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ASINDA 2013
Axels och Stinas industriagar är ett årligen 
återkommande evenemang vars syfte är att 
skapa kontakt mellan studerande, akademin 
och industrin. Den 15:e februari ordnades 
ASINDA för 20:e gången och årskurs 4 
fungerade traditionsenligt som värdar för 
evenemanget. 

Dagen inleddes med ett välkomstal av 
prefekten för Institutionen för Kemiteknik; 
Stefan Willför. I sitt tal poängterade Will-
för att trots den svaga ekonomin så klarar 
sig institutionen fortsättningsvis bra inom 
forskning och utbildning. Antalet nya stud-
erande har ökat det senaste året och den 
PR-satsning som gjorts i både svensk- och 
finskspråkiga gymnasier har visat sig lyckad.  
Willför lyfte även fram att Institutionen för 
kemiteknik och Institutionen för naturvet-
enskaper ser möjligheter i att gå samman 
och bilda en stor fakultet tillsammans, var 
samarbete, både mellan forskning och un-
dervisning, bättre kunde utnyttjas. Slutligen 
lyfte Willför fram hur viktig industrin är för 
Akademin och studerande och önskade alla 
välkomna till ASINDA från institutionens 
sida.
Under mässan fanns många olika företag 
från olika industrier (bl.a. läkemedel-, pap-
per- och plast- industrin) att bekanta sig 
med. Även några företag från Sverige och 
Norge deltog. I Axelia II, var ASINDA ägde 
rum, höll företagen posterutställningar och 
företagspresentationer i auditorium Salin. 
Studerande kunde även söka hjälp av Ar-
betsforum med att strukturera sin CV och få 
svar på sina frågor relaterade till (sommar)
jobbsansökning.

Efter mässans slut ordnade årskurs 4 en 
sitz för alla ASINDA deltagare på Axelborg. 
Även många företagsrepresentanter deltog i 
sitzen och samtalade ivrigt med studerande. 
Det bjöds på en tre rätters middag med pas-
sande förfriskning. Ryktet har det att även 
ett och annat sommarjobb fixades under 
årets sitz.
Intresset för ASINDA var stort i år både från 
studerandes och företagens håll. Speciellt 
roligt var det att se så många gamla och nya 
företag delta trots det svaga ekonomiska 
läget. Arrangörerna för ASINDA 2013 vill 
tacka alla företag, som visade sitt intresse 
för studerande vid Åbo Akademi, och så 
vill vi även tacka alla studerande som ivrigt 
deltog i mässan. Vi hoppas att ASINDA även 
kommande år visar sig vara ett lyckat evene-
mang!

Pernilla Fagerstolt
Marcus Siiskonen

Martin Lerche
ASINDA arrangörer 2013
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Fackxqr^2 2013
Ukraina - Kiev och Tjernobyl

Torsdagen den 11 april samlades en yr-
vaken och förväntansfull skara teknologer 
och kemister utanför Axelia för att hoppa 
på bussen som skulle ta oss till Helsingfors-
Vanda flygplats tidigt denna morgonstund. 
Redan kl 08.00 avgick flyget som skulle 
ta oss till vår första destination, Riga. Väl 
där fick vi genomgå nästa rigorösa säker-
hetskontroll och stiga ombord på planet 
som tog oss vidare till vår slutdestination, 
Ukrainas huvudstad Kiev. Redan i detta 
skede fick vi uppleva intressanta kulturskill-
nader då minibussresan till vårt hostel var 
något av ett äventyr i sig, milt uttryckt. Vi 
checkade in och lämnade bagaget på host-
elet och begav oss på jakt efter födoämnen. 
Gänget beslöt sig för att pröva på tradi-
tionell ukrainsk borsch-soppa, som skiljer 
sig från den ryska varianten genom att inte 
vara baserad på rödbeta. Den smakrika sop-
pan serverades med traditionella tillbehör 
såsom vitlöksbröd och salo, rå fläsksvål. Det 
sistnämnda var kanske ingen riktig favorit 
hos någon av oss, men som sig bör ska man 
pröva på lokalbefolkningens favoriter.

Eftersom Ukraina i tiderna har tillhört Sovje-
tunionen är företagens syn på besökare 
väldigt strikt. De företag vi kontaktade 
verkade anse oss som utländska spioner och 
företagsbesöket uteblev därmed. Istället 
fyllde vi vår tid med att bekanta oss med 
Kievs många sevärdheter. Vackra ortodoxa 
kyrkor, storslagna statyer, museer, utsikt 
över floden Dnepr och lokal restaurangkul-
tur var bara en bråkdel av vad som fanns 
att se i staden.Kiev är sannerligen en kon-
trasternas stad, där skillnader mellan rikt 

och fattigt är slående. En del av gruppen 
lämnade komfortzonen i centrum och tog 
tunnelbanan ut till slummen för att uppleva 
den. Där var konstrasterna ännu mer påtag-
liga och uppskattningen för hur bra vi har 
det i Finland växte sig större och större. 

På söndagen var det dags för resans stora 
höjdpunkt: Tjernobyl. Vi startade tidigt på 
morgonen från Kiev centrum där vi satte oss 
på bussen som skulle ta oss den två timmar 
långa vägen till katastrofplatsen. Under re-
sans gång fick vi se en dokumentär som gav 
oss bra bakgrundsinformation om olyckan. 
Vi märkte snabbt att det inte är helt enkelt 
att ta sig in i Tjernobyl. Passkontroll följde 
passkontroll och den ukrainska militären 
höll ständigt ett vakande öga på oss. Vad 
som förvånade många av oss var dock hur 
nära reaktorn vi fick komma. Maximalt ett 
hundratal meter skilde oss från den massiva 
stålsarkofagen som bäddar in reaktor 4 och 
hindrar ännu fler radioaktiva partiklar från 
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att läcka ut. Strålningen var hög där vi stod, 
dosen låg på ca 2 µSv/h mot det normala 
0,08-0,12 µSv/h. Efter att ha stiftat tillräck-
lig bekantskap med själva boven i dramat 
fortsatte färden mot spökstaden Pripyat. 
Det var en surrealistisk känsla att vandra 
omkring mellan byggnaderna som lämnats 
vind för våg. På grund av byggnadernas 
dåliga skick är det av säkerhetsskäl inte 
tillåtet att gå in i dem, men vi hade turen 
att ha en väldigt liberal guide som lät oss gå 
in både i en övergiven skola och i simhal-
len. Åtminstone undertecknad är tacksam 
över denna möjlighet som på något sätt 
underlättade förmågan att greppa omfatt-
ningen av katastrofen. Efter denna gripande 
upplevelse var det dags för lunch i form av 
äkta ukrainsk husmanskost. Mätta och åt-
minstone delvis belåtna begav vi oss sedan 
tillbaka till Kiev, men för att få lämna Tjerno-
byl måste vi åter igen genom säkerhetskon-
troller. Denna gång gällde det inte pass- och 
identitetskontroller utan vi testades så att 
vi inte hade kontaminerats av radioaktiva 
partiklar. Alla kom igenom kontrollen utan 
svårigheter och det var en nöjd grupp som 
satte sig i bussen igen. 

Resans sista dag, måndagen, spenderades 
mestadels med att insupa det sista av den 
ukrainska kulturen. Souvernirshopping och 
en sista borsch-måltid var det som främst 
stod på agendan. Efter ännu en hisnande 
minibussfärd var vi tillbaka på flygfältet och 
efter en mellanlandning i Riga återvände vi 
hela, glada och många upplevelser rikare 
tillbaka till Helsingfors. 

Ukraina-resan var sammanfattningsvis en 
oerhört häftig upplevelse. Resmålet är 
kanske inte det mest självklara men den 
starkt sovjetpräglade staten bjöd på en rad 
upplevelser man inte kan uppleva någon 
annanstans. Tjernobylbesöket var något 
utöver det vanliga, Kiev är en vacker stad 
och jag tror hela gruppen kan rekommen-
dera Ukraina som resmål för den som vill 
uppleva något annorlunda.
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Vinterblot 2013
Hela faderullan började en vecka i novem-
ber när våra vänner från Norge hade hittat 
ner till våra knutar och övertalade flera 
stycken att åka en sväng västerut i mars. 
Endel behövde mera övertalande, andra 
mindre. Till sist och slutligen blev vi 8 st. 
som åkte från kära Åbo Chemicum, därtill 
träffade vi ännu 2 till i Norge. De modiga 
och vackra som for från Åbo var Saxén, Olle, 
Malte, Birdie, Strandberg, Äbä, Jockum och 
Frans. Utöver dessa så träffade vi på den 
Lövdhal och Eva i Norge. 

Resan var väldigt väntad och vi steg (nästan) 
alla med stor iver och förväntan i vår lilla 
”minibuss” utanför Axelia. Vet inte vad man 
egentligen skall kalla den och vad för muta-
tion av minibuss, skåpbil samt pimpmobil 
det var, men för historiens skull kallar vi den 
KK-mobil, för den var grön. Kvällen var en 
tisdag och vi hade en båtresa över till Svea-
land på kommande. Alla ni som läser vet ju 
vad en båtresa till Svealand betyder... alko-
hol, brudar, ungdomar etc. och massvis av 

det. Det var med dessa tankar och förvänt-
ningar som vi steg på Siljas båt bara för att 
köra ner för ett stup och krascha hårt, meta-
foriskt alltså. Det var helt kaputt och öde på 
båten och max förutom vi då 10 ungdomar. 
Alkohol fanndes det dock, tack gode gud, så 
det hjälpte lite. Kvällen blev tack vare detta 
en lite lugnare båtresa för de flesta, speciellt 
för Jockum som överraskande nog hade farit 
och sova typ direkt och sovit nästan gott 
hela natten. Tråkigt nog för Jockum delade 
han hytt med Strandberg, Olle och Äbä som 
hade trappfest hela natten och sprang till 
hytten med jämna mellanrum. 

Hur som haver, så anlände vi säkert till ham-
nen onsdag morgon, svensk tid, och den 
långa bilresan kunde börja. KK-mobilen var 
till tack vare sin mutation inte så rymlig som 
vi kanske hade hoppats men allt bagage fick 
rum och alla fick en sittplats. Vissa fortsatt 
att dricka, andra sovd och Jockum körde, 
resan dit blev som vilken bilresa som helst 
med en KK-mobil, men under resans gång 
körde vi förbi många intressanta ställen 
som t.ex. Mus Olles Museum. Det var dock 
renovering eller något pågång där så vi 
kunde inte stanna för att se vad det var. Som 
avslutning till bilresan så kom vi in till Norge 
utan några större problem, tullen lät oss 
fara snällt in till landet utan vidare samtal så 
vi kom fram till Trondheim. Här började ju 
det riktiga äventyret, att hitta universitetet. 
Fastän vi hade veteraner med oss, under-
tecknad och Strandberg, så var det ändå lite 
frågan om hur vi skulle köra, men vi körde 
bara ett enstaka gånger fel. Efter att vi hit-
tade universitetet så for vi alla hem till våra 
värdar för att förbereda oss för kvällens pro-
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gram, musikalen Reaksjon och en kväll ute 
på stan efteråt. Musikalen var för norrmän-
nen rolig och underhållande men för fin-
narna for det lite ohi till en stor del men den 
verkade väldigt bra. Kvällsprogrammet efter 
det bestod av en gnutta alkohol och många 
kramar och glada återseenden. Resten kan 
ni väl fantisera.

På torsdagen var det dags för hyttephaes-
ten som gick till som den brukade. Bussen 
startade och det var många glada människor 
ombord för att ta en kväll/natt/morgon på 
hyttan. Själva phaesten hade ett deltaga-
rantal på mellan 100 och 150, kommer inte 
ihåg exakt nu. Det man kan säga om den 
var att det började med middag med öl och 
vin, annars som en typisk sitz hos oss bara 
att utan snaps och ingen förrätt eller efter-
rätt, inte lika mycket sånger heller. Så inte 
så likt våra sitzar sen heller. Efter middagen 
började discot med många vackra norskor 
och några dräglande finnar som granskade 
de fina dancemovesen som det snurrades 
på golvet. Bastun var varm och baren var 
öppen, vad mera kan sägas, it´s afterparty 
bit**es. Under kvällens lopp kom den 
traditionsenliga kolbningen som KK blev 
representerat av Malte i år. Han gjorde ett 
fint försök men tyvärr räckte det inte riktigt 
till, men bravo! Kvällen fortsatte långt till 
småtimmarna för att sedan avnjuta en av 
orsakerna som Saxén hade kommit med för 
och sett våta drömmar om, nämligen det 
vakumtorkade lammköttet. Ryktena säger 
att Saxén blev så förälskad i det att han 
både sovde med resterna och köpte ett eget 
för att ta hem, men vem vet... Saxén vet. 
Natten slutade som de flesta andra, de sega 
blev ännu uppe och resten for och sova för 
att samla krafter för morgondagens utman-
ingar.

Fredag... Dags för morgonmål... Sedan dags 
för att byta från den vardagliga utstyrsel 
och förklä oss till årets superhjältar. Det 
handlar inte om Stål- eller Spindelmannen, 
inte heller Batman eller Fantomen utan de 
Sju Dvärgarna. Utstyrseln kunde kanske ha 
satsas lite mera på men vi gjorde ett försök 
i alla fall. Det var meningen att vi skulle ha 
Snövit också men det blev lite missförstånd 
dessutom hade vi tappat en krigare un-
der resan som farit hem p.g.a. sjukdom 
och förgiftning. De som inte förstått ännu 
så handlar det alltså om Gaukerenn. Det 
är alltså en skidtävling på en bana på ca 
200-300 m, målet är att skida så många 
varv som möjligt på 2 timmar. Efter varje 
varv får man en snaps av hemlagad akvavit 
samt vart fjärde en öl, väldigt roligt men 
svårt att berätta om det så att andra skall 
förstå vad det påriktigt är, så det kan bara 
säga att åk till Norge och upplev. Kl. 14 tog 
racet slut och måste ärligt säga att jag har 
ingen aning om hur många varv vinnaren for 
men jag antar att det var runt 35, finnarna 
gjorde ett tappert försök men hamnade 
nog i slutändan av deltagarna, tyvärr, mest 
p.g.a. dåliga skidor om det alls fanndes. 
Dagen kom till en fortsättning och det var 
olika planer för olika personer. Vissa ville 
bara återhämta sig från racet medan andra 
bestämde sig för att fara och festa vidare 
på Avrusning. Jag var inte bland dessa 
människor, utan hade en trevlig kväll med 
Mulan och öl tillsammans med Strandberg 
och värdarna. Det hade gått rykten om våra 
planer så Birdie och Jockum joina oss också. 
Resten, som skrivet hade gått på avrusn-
ing för att bli lämnade där, när deras värd 
hade valt att gå hem med en brud istället 
för dom, så dom blev lite i pisse, så att säga, 
men de klarade sig ändå väldigt fint, vi är ju 
trotsallt finnar. 



53

Redox 66

Själva Storphaesten kom närmare, orsaken 
vi nu officiellt far till Trondheim för. Det är 
alltså lördagen den 9 mars. Finkläderna 
på och skumppan ner för strupen och alla 
mådde överraskande bra. Storphaesten var 
som alltid storartad i ett fäncit hotell. Där 
var det som vilken annan Storphaest som 
helst eller som Baalen eller som någon an-
nan årsfest. Det sjöngdes och diskuterades, 
dracks och dansades. Receptet för en bra 
kväll alltså. Annars så brukar det ju vara 
ganska tråkigt att skriva om sånahäna fester 
så jag snabbspolar vidare till Nachspielet. 
Eftersläppet var i år beläget i en lokal som 
var lite spännande, men det störde inte 
festen. Tvärtom gjorde lokalen det mera 
exotiskt. Flaskor gick åt och sprit gick ner 
för halsarna, det dansades och sjöngs vilket 
ledde till att många nya kamratskap for-
mades. Här erbjöds det öl från en monster-
bong och hattar böt huvuden mera än en 
gång. Det hände dessutom lite det ena och 
andra men sånt kan vi inte skriva om med 
samma fingrar man skriver meddelanden 
åt sin mor. Kvällen kom till ett slut och taxin 
började rulla in till gården för att ta glada, 
fulla men trötta festaren hem för att ta en 
blund förän den sista festen skulle börja. 

Söndag, dessutom en söndag efter en 
årsfest betyder ju bara en sak, Pshillis!! Vad 
mera kan berättas, egentligen så gick denna 
pshillis bättre till än förra året och det kan 
man ju lite vara glad för. Dock så blev alla 
norrmän så lessna att finnarna skulle åka 
hem igen så det blev ett matkrig, ganska 
normalt. I Norge dock så är det ingen sil-
lisbastu så efter en stund så börjar alla bara 
fara hemåt, men det betyder ju inte att man 
inte varit med om stripshower, pilkastning 
(som egentligen var saxkastning), överdoser 
samt lite kärlek i luften, nej nej, tvärtom 
vi upplevde allt detta. Men allt det roliga 
måste ju ta slut nångång. Slutet av kvällen 
gick, i alla fall hemma hos mina å Strand-
bergs värdar ganska lugnt till i stil med 
Pokemon season 1, vi kom till avsnitt 14 typ. 
Väldigt roligt med massvis av ordspel i di-
alogerna. Kvällen kom dock till sist också dit 
och man for för sista gången förrän vi skall 
starta hemåt tidigt på morgonen och sova. 
Överraskande nog så var alla i tid och vi 
hann väldigt bra till båten som skulle ta oss 
hemåt. Där tog vi en whiskeyprovning och 
diskuterade om det förflutna och framtiden. 
Kan bara säga än en gång att åk till Norge, 
det är definitivt värt det!
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Ett Jubileumsspex... 
För ungefär ett år sedan kom det fram på 
MM att KK brukar ordna ett spex under 
jubileumsåret. Tyvärr för 5 år sedan hade 
någonting gått snett och det blev inte av, 
men i år så gjorde vi ett försök och lyckades 
bra. Under våren så stod det en namnlista 
på boKKen där man fick skriva in sitt namn 
för att vara med i projektet. Själv tänkte 
jag då att de kommer och bli skitkul att få 
vara med och skriva manuset och påverka 
spexet med alla möjliga dåliga vitsar om 
MK, professorer etc. Till slut där runt mars 
tog Mikael Manngård initiativet och ska-
pade manusgruppen och höll trådarna för 
skrivandet, utan honom skulle det aldrig ha 
blivit av.

Till näst citerar jag hans beskrivning på hur 
vi kom på manuset och våra synpunkter att 
hur spexet skall se ut:
”Den ursprungliga visionen var att skapa 
ett traditionellt teknologspex innehållande 
triangeldraman, svek och mycket rolig 
teknik-humor, och så blev det. Dock ville 
vi fortfarande bidra med något nytt och ge 
spexkulturen något och annorlunda. Relativt 
tidigt dök idéen att skapa ett rock-spex upp. 
Vi föreställde oss att spexet skulle innehålla 
mycket rök, laser och läder och vad kunde 
då passa bättre än att samarbeta med 
Rockföreningen vid Åbo Akademi. Efterhand 
utvecklades visionerna och beslutet att 
spexet skulle utspelas i ”rockens guldålder”, 
nämligen under det psykadeliska60-70-ta-
let, där flower power, hippierörelser och 
humanister(!) var populära. Därmed var 
valen att inkludera legenderna Jimi Hendrix, 
Jim ”Morran” Morrison och Ozzy Osbourne 
rena självklarheter, och att ordna ett KK-

spex utan Axel, Stina och Professorn kom 
inte på fråga. Därmed var ensemblen sam-
mansatt.

En manusgrupp bestående av ett gäng flitiga 
Axlar och Stinor sammanträdde för första 
gången under våren 2013 och manuset 
sammanställdes under sommaren. Produ-
centen, Regissören, ensemblen och några 
till tog över inövandet av spexet på hösten.”
Övningarna startades igång då vi ungefär 
hade en månad kvar till premiären. Vi hade 
lite svårigheter med att hitta tillräckligt med 
skådespelare men till slut fick vi t.o.m. två 
gulnäbbar med och spela. De första veck-
orna var lite styva, då manuset var mer 
eller mindre obekant för skådespelarna och 
för regissören. Vi hade ca 2-3 övningar per 
vecka och dessutom hade skådespelarna 
själva ett mycket bra initiativ och intresse 
att öva på egenhand, så jag kan bra säga att 
redan efter första veckan så kunde skådis-
arna replikerna mer eller mindre utantill. De 
gånger då vår regissör Erika inte var på plats 
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fick vi från manusgruppen agera som regis-
sörer, det var inte lätt, man fick lite ta inspi-
ration från de finländska showernasalkkarit, 
kotikatu och finska movie klassikern Pahat-
pojat och försöka improvisera hur de skulle 
se bra ut på scen. Inte var vi så dåliga som ni 
kan tro ;) men som tur så hade vi Erika med, 
som kunde påpeka alla möjliga små fel, vilka 
vi hade missat. 

Övning, övning och mera övning behövdes 
det, fastän det började se bra ut i audi-
torium Axel. Vi i manusgruppen började 
få lite bråttom med att skriva sångtexter 
till låtar (vilket jag kan lova er inte är det 
lättaste). Det var mycket tidskrävande och 
svårt då vi hamnade räkna takter och sjunga 
med melodin i Axelias datasal. Synd nog så 
hann vi inte öva tillräckligt på sångerna och 
texterna, samt var vissa låtar lite för svåra 
att lära sig inom bara några veckor, men bra 
gick de ju till slut!

Andra småproblem som vi hade under 
projektets gång, var ju att hitta statister till 
olika scener. Då redan under skrivande av 
manuset sade jag att Acke skall bli Host i 
rockaudition scenen. Acke gav ju sen tillbaka 
åt mig och bestämde när jag var på Europa 

exqr^2 att jag måste spela Miley Cyrus och 
twerka mot honom... Problemet var ju löst 
för två roller då, och sen var det inte svårt 
att hitta Bernt, Lökröven, biskopen och SF-
bruden, jag vill tacka er att ni hjälpte till. 
Då dagen kom när vi skulle köra genrep och 
sen på kvällen ha showen åt ca 200 per-
soner, så var det en ganska lugn meininki på 
Kåren. Ljus & ljud faijorna kom där 10 tiden 
och hade klart där ca kl 13. Då först kunde 
vi börja med den s.k. genrepen. Roliga är 
ju att vi aldrig hade kört hela spexet från 
början till slut tidigare och inte gjorde vi de 
nu heller. Vårt genrep blev till att vi körde 
först akt 2 och sedan akt1, samtidigt som vi 
justera mikrofoner och ljus och fundera ut 
scenbyten etc. 

Så till slut då draperiet öppnades till 200 
betalande åskådare, så drog vi vårt genrep 
samtidigt som premiären!  Men med god 
teknologanda, improvisation och med ett 
undermedvetet om att någonting kommer 
att skita sig, så gjorde vi succé och spexet 
blev ett mästerverk! Jag antar att alla som 
var och se på spexet inte ångrade sig att 
de gjort de! Vi hade de jävla roligt under 
hela detta projekt och speciellt då vi spe-
lade upp det för er och vi hoppas från hela 
spexets sida att denna tradition kommer att 
fortsätta igen om 5 år. Ni som inte var och 
se på spexet och vill se den, ni kan kontakta 
Kemistklubbens nuvarande styrelse för att 
få länken till YouTube.
Over and out!

Marcus “Make” Siiskonen 
& 

Alexander “Acke”  Nordling
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Facelift på Axelborg
Vi tog en liten tjuvstart på Kemistklubbens 
90:e jubileumsår och gjorde en renovering 
av Axelborgs kök. Själva projektet började 
några månader före då jag fick några idéer 
av äldre studeranden att köket skulle kunna 
få en lite uppfräschning. Vi började med då-
varande BR och planera ut hur detta skulle 
göras och gjorde en plan, ritningar samt en 
budget för projektet. Hela projektet har mer 
eller mindre fått understöd och deras tack 
står vid köksväggen nere på Axelborg. 

Själva utförandet började på onsdagen före 
jul och under de första dagarna var det 
många aktiva KKare med och hjälpa. Uppgif-
ten före julen var att plocka bort saker samt 
riva ner det gamla köket. Lätt var det inte, 
speciellt den gamla bardisken var mycket 
teknologsäkert och det tog några timmar för 
flere teknologer att riva loss hela bardisken. 
Annors var rivande mer eller mindre smärt-
fritt och vi fick köket och se tomt och ynkligt 
ut i två dagar. Under fredagen var vi och 
skaffa nya köksskåp, kakel, kylskåp etc. och 
sedan tog vi jullov.

Veckoslutet efter nyåret fortsatte vi med 
projektet, vi hade en expert som laga vat-
tenspärr åt oss på golvet och därefter lade 
vi kakel på vattenspärret. Dagarna efter det 
lade vi kakel på väggarna och byggde upp 
nya köksskåp. Samtidigt som detta hände 
gjorde vi ritningar till den nya bardisken, 
samt var vi och köpa battingar och annat 
material till den. Vi bestämde att ”ommö-
blera”, vilket betydde att vi måste göra om 
elektriciteten och vattenledningarna, som 
tur har vi några medlemmar inom KK som 
vet hur man hanterar dessa. 

Vi fick hela projektet att hållas inom budg-
eten och tidtabellen. Som resultat blev 
det en ny bardisk, med ingången på andra 
sidan, ommöblering av maskiner och lavoar 
samt en ny ”pubaktig” look. Nu borde köket 
vara mer användarvänligt för både de som 
framför och bakom bardisken. Jag hoppas 
att ni alla har möjlighet att komma och se 
på köket under den närmaste framtiden. 

Till slut vill jag tacka alla som var med och 
hjälpa till med renoveringen. Själv var jag 
lite orolig hur det skulle gå, men det blev 
bättre än förväntat.

Marcus Siiskonen
Klubbhövding 2012
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Axelborg III vid Biskopsgatan år 2013 och 
Axelborg I vid Fabriksgatan år 1967

Samling på Axelborg III 8.11.2013
Axel-63 samlades för 50-års jubileumsträff 
på Axelborg den 8.11.2013. Det var 10 år 
sedan den föregående träffen. Axels och 
Stinas parbildingskomplex verkade hava 
hållits stabila sedan senast. Några fria radi-
kaler rörde sig bland komplexen. På plats 
var 96% av de ursprungliga grundämnena 
från starten hösten 1963. Dagens Axlar och 
Stinor underhöll vår vätske-balans till fullo 
och stämmningen var genast på toppnivå. 
För de flesta var besöket på Axelborg en 
premiär. Axel-63 uppskattade mycket det 
vänliga bemötandet vi fick och diskussionen 
vid borden gick tillbaka till sitsarna på 60-ta-
let. Tusen tack för en bra start på vår
50-årsträff!!

Axels och Stinas Chemicum 1963
Teknologernas studier var 1963 koncentre-
rade till Akademikvarteret med de flesta 
laboratorierna i Chemicum, kvalitativa, 
kvantitativa, organiska, teknisk kemi och 
en föreläsningssal uppe på 5 vån. De flesta 
föreläsningarna var förlagda till 2 auditorier 

som var inrymda i de tidigare saluhallarna 
mot Tavastgatan (de revs, här finns nu 
Gripen). Träkemen och Värmeteknik fanns 
i hörnet av Tavast- och Nylandsgatan (nu 
kallad Kosmorama) och mot Domkyrkotor-
get fanns fysiklabben och ett auditorium (nu 
Geologicum incl aud). Bara fysikalisk kemi-
labben fanns i ett annat kvarter i Reuterska 
huset bredvid Hanken och Boktornet.

1963 Axels calculator 0 Volt = räknesticka

Axels och Stinas fritid på 60-talet. 
Kemistklubben var den första ämnesförenin-
gen vid ÅA. KK sysslade 1963 med i stort sett 
lik- nande saker som idag, månadsmöten 
med ingenjörsföredrag, kemistgame på 
Kåren, kårdanser på Kåren, praktikplats-
förmedling, glas- handel med second hand 
labmaterial och kompendieförsäljning samt 
sitsar i Roddbassängen.

Dessutom hade Axelbandet grundats 1957 
och Axels Sportklubb 1959. Sportstugan var 
nybyggd och där gick varje år Midvinter-
spelen av stapeln . De brukade annonseras 
med: “Ingen har levande tagit sig utför bob-
sleighbanan under 10 sek.” Det var nog en 

Axelborg I&III
- En hälsning från Axel-63
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överdrift avsedd att hålla de vekare själarna 
borta och spara på plåster och desinfek-
tionsmedel.

Ovannämnda sitsar var de tillfällen där 
kemisterna riktigt ordentligt kunde lära 
känna varandra över årskursgränserna. 
Roddbassängen fanns i källaren till Tavas-
them och var det ställe där sitsar kunde 
hållas utan att följa de strikta Alko-regler 
som på 60-talet gällde för Studentkåren. Då 
dessutom huvudpolisstationen låg i Rettig-
kvarteret på andra sidan gatan rörde det sig 
många ordningsväktare i området som med 
förstoringsglas granskade ordningen utanför 
Kåren.

Roddbassängen var en riktig roddträning-
splats för IKA:s roddteam och andra idrotts-
föreningars roddare som tränade där under 
vinterhalvåret. Roddarna satt efter varandra 
som i båten med normala rörliga sitsar med 
en åra per roddare. Roddsitsarna var ned-
sänkta i golvet. Årorna sträckte sig några 
meter åt sidan i ett vattenfyllt stort ovalt 
“dike”. Vid rodd strömmade vattnet runt i 
diket och kom tillbaka till roddarna.   Men 
till veckändarna skedde en omvandling till 
lönnkrog. Priserna var förstås självkostnads-
priser. Kårens olika specialföreningar kunde 
boka utrymmet för sina medlemmars behov 
(= törst+sång i denna ordning). Föreningen 
ansvarade själv för denna reversibla pro-
cess bassäng ->krog-> bassäng genom att 
övertäcka det vattenfyllda rodd”diket” med 
lösa golv och sedan placera ut bord och 
långbänkar och nästa morgon städa upp och 
återställa ordningen för träningen. Till saken 
hör att Axel rökte rätt mycket cigaretter och 
pipa, man använde stearinljus för att ge 
stämning och dessutom var friskluftcircula-
tionen dålig.

Axelborg III vid Biskopsgatan år 2013 och 
Axelborg I vid Fabriksgatan år 1967

Så hände det under en sits i Roddbassän-
gen, Heureka, vi behöver luft och utrymme 
Det är svårt att säga vilka faktorer som 
vägde mest för ingen energibalans uppg-
jordes och inget flödesschema finns bev-
arat, men under någon av timmarna nära 
midnatt då stämmningen var som högst, 
sikten obefintlig, syrebristen påfallande, 
sångboken nästan genomsjungen, sjögån-
gen och rörelserna i det slitna golvet skräm-
mande då alla stampade takt till sången, ja 
då genererades av dessa extrema förhål-
landen en Magnum-idé, Axel behöver ett 
näste där man kan umgås och göra planer 
för framtiden, en egen fristad, en Axelborg!

Upprustningsprojektet 1966
Axel-63 var drivkraften som startade projek-
tet. Först kontaktades några byggnadsfirmor 
i Åbo för att höra om de hade någon lämplig 
lokal. En av de stora, Urakoitsijat Oy, hade 
en lokal i ett gammalt trähus på Fabriks-
gatan 1, mitt emot nuvarande Arken, som 
man var villig att ställa till förfogande på 
villkoret att Kemistklubben rustar upp loka-
len, ordnar med uppvärmning och håller 
lokalen “bebodd”. Lokalen, ca 100 m2, stod 
tom med söndriga tapeter, slitna korkmat-
tor men fönster och dörrar i skick. Axel-63 
arbetsgruppen, det första 
preBorgrådet vände sig till den finska 
industrin med en materialtiggerikampanj; 
byggskivor, målfärger, elmaterial och peng-
ar. Vi fick ett gott bemötande från industrin.
Talkojobbet pågick flera månader. Uppvärm-
ningen löstes med en lättoljekamin som mu-
rades i sidan av den stora kakelugnen i det 
största rummet. Alla årskurser från Gulnäb-
bar till n:te året var med och jobbade.
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Teknolog Martin Granholm skär till skivor 
1966, senare känd som Akademins syrelse-

ordf. 2013

Axelborgen var utomordentligt lämpligt 
belägen vid Aura åstranden där man om 
våren i baren kunde följa med Hallis-Gub-
barnas start (islossningen i ån) och avnjuta 
en varm punsch.
Vid avfärd från Axelborg var det viktigt att 
vid Ärkebiskopens residens iakttaga kon-
trollerad munterhet för att inte väcka den 
sovande björnen (biskopen).

Det mest uppskattade tidsfördrivet på Bor-
gen var Minibiljarden, ett kägel-biljardbord 
som alltid samlade deltagare så att man fick 
köa. Borgmästaren förvarade ett flertal olika 
brädspel, kortlekar och shackspel vid bardis-
ken till utlåning.

Axelborg I, invigningen 27 feb. 1967
Vid Axelborgens invigningen klippte profes-
sor Anders “Kidde” Ringbom, Kemistklub-
bens president av det uppspända blåvita 
bandet och förbereder sig tillsammans med 
KK:s curator Per Stenius för en första avs-
makning.Klubbverksamheten fortsatte 10 år 
till december 1977. Sedan var det Axelborg 
II som tog vid.

Det gamla huset står kvar i feb. 2014.

Borglokalen i husets mittdel är fortfarande 
i användning, nu som bostad. Lokalen var 
genomgående med fönster också mot Aura 
å sidan.

för Axel-63,
Sten Sjögren
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Axelbandets Årsberättelse
Året var 2013 och Axelbandet blev lite mer. 

Vi inledde året i vanlig ordning med övningar inför Axelnatten, en lättklädd pulkaåkare och 
ett par spelningar i Kåren för att komma igång ordentligt. Den 23.2 åkte vi till Vasa och spe-
lade för Åbo Akademis Studentkår under deras årsfest och vi glömde bort att sluta spela 
före vi var hemma i Åbo igen, vilket uppskattades av de lätt krapulanta årsfestdeltagarna 
som åkte i samma buss. 

Efter att ha uppmuntrat alla dansanta årsfestare åkte vi den 28.2 från Åbo hamn till Stock-
holm för att delta i årets InterNordiska Kongress, en mindre studentorkesterfestival med 
tre deltagande orkestrar. PromenadorQuestern hade ordnat busstur till underjorden i 
Norra länken, där fanns mycket betong och sten och alla var imponerade. Ja sen var det 
förståss spelningar, fester, sitzar och en alldeles speciell fest som ordnades samma helg, 
nämligen QORK. Och hur festar Stockholms studentorkestrar då? Jo, genom en konsert där 
varje orkester får en låt i utbyte som man vanligtvis inte spelar, det gör vi till varje Axelnatt, 
så det var vi bra på.

Efter några övningsintensiva veckor sjöng trumpeterna, trombonerna, saxofonerna och till 
och med sångarna i Kåren. I samarbete med Studentteatern i Åbo och Turku Swing Society 
genomfördes Axelnatten 2013 ‘Axel In Wonderland’. Det var visuellt vackert, instrumenten 
var stämda, dansarnas ben välinkörda och allt var en fröjd för sinnena utom den kanske lite 
lätt defekta inhyrda mixningen. 

Efter ett aktivt första kvartal lugnade bandet ner sig lite och styrelsen kunde tänka lite. Den 
15.4 undertecknades stiftelseurkunden för Axelbandet rf, vilket bara innebar mera ansvar 
åt styrelsen – hoppsan–.

Axelmarathon närmade sig som en brunstig Humpsvakare och plötsligt den 25.4 befann 
sig ett urval banditer bestående av en roadare, trumpetist och saxofonist i en korsning 
någonstans och spelade för löpande kemister samt pendlande Pargasbor. Bastun i Axels 
sportstuga var som vanligt uppvärmd och alla Axelbanditer blev varma i själen. Efter några 
måndagsövningar var det i maj tid för QUORW-fest och vi grillade korv och drack glatt till.

Efter sista tenten i maj spreds banditerna som vanligt över hela världen, men ingen orsak 
till oro. Fredagen den 5 juli träffades vi igen i Åbo för avförd till Vänö. I Vänö spenderade vi 
en härlig helg i skärgården med vackert väder, våfflor, bastu och en riktigt bra 3-sets keikka 
under Vänödagen. Efter detta fick banditerna en välförtjänt paus för att samla krafter till 
hösten.
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Under en septemberhelg åkte en mindre delegation till Uleåborg för att delta i Puhallus, en 
orkesterfestival med 10 orkestrar. Som gåva till arrangörerna överräckte vi Oral-Arne, ett 
exemplariskt exempel av finskt blåmålat trä. 

I oktober mörknade allt ordentligt och den 11.10 var vi tvungna att flytta ur vår övning-
slokal eftersom resten av kvarteret var tomt och uppvärmning av hela huset inte var ekono-
miskt hållbart längre. Vi får använda en par underbara medlemmars personliga förråd och 
också vårt förråd i Kåren fylldes till brädden. Övningar hålles sedan dess i Argentinasalen i 
Kåren. Föreningens verksamhet lider som daggmask i solen.

Trots den kraftiga motgången fortsatte vi vår verksamhet och i november arrangerades 
inte mindre än tre årsfestspelningar och en julfest. Spelningen i PanimoravintolaKoulu var 
så bra att till och med festdeltagare från en annan fest i intilliggande rum smög sig in och 
dansade till vår musik.

I december hände allt under Lucia, blåset spelade på domkyrkotrappan, Axelsound rf up-
plöstes och Axelbandets traditionsenligt fantastiska julfest hölls.
2013 var således året då både stödföreningen Axelsound rf upplöstes och vi blev utan 
övningslokal, men lite mer, eller åtminstone längre, blev vi allt i och med grundandet av 
Axelbandet rf.

Sven ‘Aenglisch’ Holmgren
Ordförande, 2014
Axelbandet rf
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Kemistklubbens funktionärer 2014
Kompendiekommittéen 
Ordförande  Joakim Antell
Kassör   Mathias Pirttikangas
  
Valdiktator  Thomas Kurtén
 
Kuratorsnämnden 
Ordförande  Otto Långvik
Medlem, äldre  Marcus Siiskonen
Medlem, yngre Malte Gabrielsson
Disciplinärärenden Dennis Saxén
 
Kontakter till andra 
TK   Thomas Kurtén
TK    Malte Gabrielsson
TFiF Styrelsen  Axel Elfving
TFiF Åboavd.  Mattias Strandberg
TFiF De Yngres Råd Ira-Maria Johansson
TEK föreningskontakt Jussi Hietamäki
 
Baalmarskalk  Thomas Kurtén
Baalmarskalk  Joakim Antell 
Spexamiral  Jussi Hietamäki
Spexamiral  Desiré Lindberg
Redoxjon  Jussi Hietamäki
Redoxjon  Casimir Kasvi
Redoxjon  Desiré Lindberg
  
Webmaster  Tobias Asplund

President  Reko Leino
Kurator  Otto Långvik
 
Styrelsen 
Styrelseordförande Axel Elfving
Viceordförande Jens Back
Ekonomiser  Chrisann Hindsberg
Sekreterare  Pinja Lillrank
Klubbhövding  Dennis Saxén
Idrottsminister Toni Saranki
Programchef  Olle Holmbäck
 
Borgrådet 
Klubbhövding  Dennis Saxén
Ekonomiser  Alex Söderholm
Sekreterare  Ellenor Wickström
Inköpschef  Tobias Eriksson
Värdinna  Adam Tingström
Kökstekniker  Johan Lundqvist
 
Programutskottet 
Programchef  Olle Holmbäck
Värdinna  Adam Tingström
Medlem  Ella Pirttikangas
Medlem  Ira-Maria Johansson
Medlem  Camilla Karlemo
Medlem  André Rudnäs
Medlem  Pietari Lehtinen
Medlem  Onni-Pekka Simola
 
Sångledare   Frida Sjögren
Sångledare   Johan Frants
Fotograf   Ellenor Wickström
Vice fotograf  Tobias Asplund
 
Tekniska Åtgärder 
Chefredaktör  Mattias Strandberg
Redaktör  Olle Holmbäck
Redaktör  Niklas Koivunen
Redaktör  Sofia Törmä
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Teknologie Doktorer 2013
Akieh-Pirkanniemi, M.:  Electroacive Ion Exchange Membranes based on conducting  
    polymers (analytisk kemi)

Biasi, Pierdomenico:  Combination of catalyst development and chemical reaction  
    engineering: a key aspect to improve the hydrogen peroxide  
    direct synthesis (teknisk kemi och reaktionsteknik)

Bollström, Roger:  Paper for printed electronics and functionality (pappers  
    förädling)

Jasielec, Jerzy:   Modelling of potentiometric ion sensors (analytisk kemi)

Karlström, Oskar:  Oxidation rates of carbon and nitrogen in char residues from  
    solid fuels  (oorganisk kemi)

Khan,  Ali:    Consistency of UML Based Designs Using Ontology Reasoners  
    (programvaruproduktion)

Kilpiö, Teuvo:   Mathematical modeling of laboratory scale three-phase fixed  
    bed reactors (teknisk kemi och reaktionsteknik)

Lindqvist, Hanna:  Improvement of wet and dry web properties in papermaking  
    by controlling water and fiber quality (trä- och papperskemi)

Nduagu, Experience I.: Production of Mg(OH)2  from Mg-silicate rock for CO2 min  
    eral sequestration (värme- och strömningsteknik)

Privalova, Elena:  Towards novel biogas upgrading processes (teknisk kemi och  
    reaktionsteknik)

Saleemi,  Muhammad:   Towards Combining Interactive Mobile TV and Smart Spaces,  
    Architectures, Tools and Application Development (inbyggda  
    datorsystem) 

Shao, Lei:   Model-based estimation of Liquid Flows in the Blast Furnace  
    Hearth and Taphole (värme- och strömningsteknik)

Song, Tao:   Extraction of polymeric galactoglucomannans from spruce   
    wood by pressurised hot water (trä- och papperskemi)



Redox 66

64

Teknologie Doktorer 2013
Strand, Anders: The pH-dependent phase distribution of wood pitch compo  
   nents in papermaking processes (trä- och papperskemi)

Tolvanen, Pasi.  Development of an Environmentally Friendly Method of Starch 
   Oxidation by Hydrogen Peroxide and a Complex Water-soluble Iron  
   Catalyst (teknisk kemi och reaktionsteknik)

Touaiti, Farid:  Microstructural and environmental effects on the mechanical prop  
   erties of porous particle-polymer composites (pappersförädling)

Tåg, Carl-Mikael: Liquid Transportation and Distribution during (Re) Wetting:  Impact  
   on Coated Papers in Printing (fysikalisk kemi)

Vestberg, Leo  Features of a Ziegler-Natta Catalyst Prepared with the Sirius Emul  
   sion-Based Catalyst Production Technology (teknisk polymerkemi)
Yu, Yaowei:  Experimental and discrete element simulation studies of bell-less   
   charging of blast furnace (värme- och strömningsteknik)

Filosofie Doktorer 2013
Brozinski, Jenny-Maria: Identification and application of bile metabolites to assess   
    the exposure of fish to pharmaceuticals in the environment  
    (organisk kemi)

Kirilin, Alexey:   Aqueous-phase reforming of renewables for selective hydro 
    gen production in the pesence of supported platunum cata  
    lysts (teknisk kemi och reaktionsteknik)

Leppänen, Ann-Sofie:  Regioselective modifications of galactose-containing polysac 
    carides in aqueous media (trä- och papperskemi)

Sandberg, Thomas:  Computational chemistry studies of wood-derived lignans    
    (kemi, kvantkemi och molekylär spektrometri)

Svanfelt, Jesper:  Occurrence and photochemical fate of selected pharmaceuti 
    cal active ingredients in the aquatic environment  (organisk  
    kemi)
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Aaltonen, Toni: Liquid-phase hydration of 1-butene over an acidic ion-exchange resin  
   catalyst  (teknisk kemi och reaktionsteknik)

Bello, Ismoil Abiodun: Laboratory procedure for testing of erosion of boiler materials at   
   elevated temperatures  (oorganisk kemi)

Bittante, Alice:  Study of liquid residence time distribution in a trickle bed reactor   
   used for direct synthesis of hydrogen peroxide  (teknisk kemi   
   och reaktionsteknik) 

Byholm,  Benjamin : An Autonomous Platform as a Service for Stateful Web Applications  
   (inbyggda datorsystem) 

Bäckström, Staffan: Gemensamma områden för lean-produktion och simuleringsprojekt  
   med Enterprise Dynamics (industriell ekonomi)

Cui, Jingwen:  Potentiometric sensing utilizing paper-based sampling (analytisk   
   kemi)

Dahlin, Matts:   Tools for effective communication between process and automation  
   design (inbyggda datorsystem)

Dahlvik, Magnus :  Code-generation of real-time multi-rate Simulink models (inbyggda  
   datorsystem)

Eränen, David :  Uncertainty-aware drainage basin delineation from digital elevation  
   models using graphical processing units (inbyggda datorsystem)

Honga, Markus: Torkning av biomassa med sekundärenergi vid Alholmen i Jakobstad  
   (anläggnings- och systemteknik)

Inborr, Dan:  Energy harvesting solution for electrical machinery (energi- och   
   miljöteknik)

Jula, Otto:  Improving Hydrogen Production of the Catalytic Naphtha Reforming  
   Unit at Neste Oil´s Naantali Refinery  (anläggnings- och system  
   teknik) 

Kaivo-oja, Paulina: Development of a code of conduct for the Finnish wind energy sec  
   tor and local WindPro applications (energi-  och miljöteknik)

Diplomingenjörsexamina 2013
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Diplomingenjörsexamina 2013
Kanur Chandra Shekar, S. : Architecture Design and Evaluation of LDPC Decoder on TTA  
    based Codesign Environment (inbyggda datorsystem)

Karjala, Juuso:  Tellurium Yield at Boliden´s precious  metal plants  (anläggnings- och  
   systemteknik)

Kultanen, Anni: Delivering Value from Investments in Operational Development Pro 
   jects  (industriell ekonomi)

Lauhaluoma, Mikko:  Identification and pricing of added value in solution projects – A case  
   study with emphasize on professional services (industriell ekonomi)

Lawal, Abdullahi: Quantification of the Release of K, Mg and Mn During Rapid and   
   Slow Devolatilization of Pulverized Biomass Fuels in a Wire-   
   Mesh Reactor (oorganisk kemi)

Li, Zhiqiang:  Optimisation of alkaline flow-through extraction of spruce wood for  
   lignin recovery  (trä- och papperskemi)

Lu, Haolin:  Sorption of Enzymatically and Chemically Modified Spruce Galacto  
   glucomannans and Guar Gum to Cellulose Fibers  
   (trä- och papperskemi)
 
Lund, Viktor :   A Unified Run-Time Updating and Task Migration Mechanism 
   (inbyggda datorsystem)

Manngård, Mikael: Identifiering av egenfrekvenser hos roterande maskineri    
   (reglerteknik)

Meinander, Malin: Concepts and decision support for the integration of municipal 
   water and waste management systems  (anläggnings- och system  
   teknik) 

Mikolajková, Markéta: PVC waste and PVC char utilisation in steelmaking and other   
   processes (värme- och strömningsteknik)   

Penttinen, Sara: Co-Polymerization of Expandable Polystyrene (teknisk polymerkemi)
 
Robertsén,  Fredrik:  Implementing a high performance lattice Boltzmann solver on multi  
   GPU systems  (inbyggda datorsystem) 
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Diplomingenjörsexamina 2013
Saleem, Farhan: Hydrogenation of L-arabinose and D-galactose mixtures over a het  
   erogeneous Ru/C catalyst  (teknisk kemi och reaktionsteknik)

Saleemi, Sumreen:  Towards A UML Profile For ASN.1 (programvaruproduktion)

Sjöblom, Joakim: Replication of industrial systems based on biogas  
   (industriell ekonomi)

Skog, Sanna-Sofia: Indoor air quality at a waste incineration plant in Finland  (energi-   
   och miljöteknik)

Stén, Mikael:  Thermodynamic Performance Evaluation, Dynamic Behaviour and   
   Functional Requirement Specifications for Gas Turbine Combined   
   Cycle Power Plants (värme-  och systemteknik)

Sultan, Muhammad: Laboratory method for soot blower tests in elevated temperatures  
   (oorganisk kemi)

Westergård, Henrik:  Using a Domain-Specific Language to Accelerate Development of   
   Rich Internet Applications (programvaruproduktion) 

Wiberg, Björn:  Development of Vis-NIR Spectroscopy for in situ Measurements of  
   Solvated Electrons in DMFC (e-solv in DMFC)  (teknisk polymerkemi)

Zhu, Zhengjun: Mechanical Properties of Pigment Coating Composites Containing   
   Starch (pappersförädling)

Åbacka, Carl:  Low temperature carbonation of magnesium hydroxide and sulfate  
   (värme- och strömningsteknik)

Åkesson,  Andreas:  Win probabilities and conditional strenght distributions in stochastic  
   combat simulationmodels (inbyggda datorsystem)
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Lundqvist, Linda: Analysis of Process Samples Using an FT-NIR Spectrometer    
   (organisk kemi)

Metso, Vaula:  Preparation of pinosylvin derivatives (organisk kemi)

Nordman, Petra: Analysis of some isotopically labeled amino acids     
   (organisk kemi) 

Suominen, Sara: An electrochemical flow system with screen-printed electrodes for  
   thiolated polyaniline for biosensor applications (kemi)

Filosofie magisterexamina i kemi 2013
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Kandidatexamina 2013

Abrahamsson, Patrik     (process- och systemteknik)
Aura, Emil       (programvaruproduktion)
Bergman, Viktor    (process- och systemteknik)  
Bäckström, Staffan     (process- och systemteknik)
Colmenares Ocona, Milver Antonio  (process- och systemteknik)
Ejvald, Björn       (inbyggda datorsystem) 
Fagerstolt, Pernilla    (processkemi)
Granvik,  Jonas      (programvaruproduktion)
Herikkilä, Christopher    (process- och systemteknik)
Holmstedt, Niklas     (process- och systemteknik)
Honga, Markus     (process- och systemteknik)
Hupa, Elisa      (processkemi)
Kiikola,  Joni       (industriell systemteknik)
Kotkamaa, Susanna    (organisk kemi)
Kronqvist, Jan     (process- och systemteknik)
Kråkström, Matilda    (organisk kemi)
Lauhaluoma, Mikko    (process- och systemteknik)
Lindholm,  Sebastian     (programvaruproduktion)
Lindström, Ella     (processkemi)
Lövdahl,  Sebastian     (inbyggda datorsystem)
Manngård, Mikael    (process- och systemteknik)
Mantere,  Kimmo      (programvaruproduktion)
Myréen,  Matias      (programvaruproduktion)
Pirinen,  Jari       (programvaruproduktion)
Röj, Robin     (naturmaterialteknik)
Silvaani, Aura     (processkemi)
Stén, Mikael     (process- och systemteknik)
Sundqvist, Maria     (processkemi)
Söderling, Joakim     (process- och systemteknik)
Teerikoski, Sakari     (process- och systemteknik)
Thylin, Mikael     (processkemi)
Toivari, Maunu    (naturmaterialteknik)
Viklund, Tommy    (naturmaterialteknik)
Westergård,  Henrik     (programvaruproduktion)
Östergård, Mathias     (process- och systemteknik) 
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Senior Honoris Causa

   1945 F.W. Klingstedt

   1954 Walter Qvist

   1963 Helge Asplund
    Anders Ringbom
    Jarl Salin

   1973 Erkki Wänninen

   1983 Mauri Soininen
    Per Stenius

   1988 Bengt Stenlund

   1993 Rurik Skogman
    Jouko Paavilainen
    Jarl Rosenholm
    Ulf Roos

   1998 Ärkebiskop emeritus John Wikström
    Folke Petterson

   2003 Ari Ivaska
    Stig Stendahl

   2008 Roger Nylund

   2013 Lars Engström
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Seniorer
1935 

Professor Jarl Salin

1949
Professor H. Aspelund
Professor P. Ekwall

Professor G.A. Holmberg
TkD W. Jensen

Professor K.F. Lindeman
Professor A. Ringbom

Professor W. Qvist

1952
Professor K.G. Fogel
FM A-M Augustsson

1955
DI L. Eriksson

1973
Professor H. Bruun
Professor B. Myreén

FD P. Stenius
TkD M. Soininen

1983
Professor B. Stenlund

FD R. Sjöholm
FD J.B Rosenholm
TkD B. Mannström

1988
DI Ulf Roos

1993
DI Harry Lindeberg
DI Henning Laurén
DI Anders Södergård

DI Manne Carla
TkL Heli Solin

DI Roger Nylund
TkD Lars Gädda

TkD Tapio Westerlund

1998
DI Anders Mannfolk

DI Tom Nurmi
FD Jan Näsman
DI Stig Stendahl

TkD Mats Sundell
DI Marcus Suojoki

2003
Professor Henrik Saxén

DI Tor Bergman
DI Thomas Stendahl
DI Ulriika Kurtén
DI Pekka Sarpila

2008
DI Ulla Bäckström
DI Lars Engström
DI Lars Fagerholm

2013
Professor Kaj Fagervik
TkD Tore Gustafsson

DI Britta Sunde
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Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f.
Biskopsgatan 8 

20500 Åbo 

+358 2 2314362
kk@abo.fi

http://kemistklubben.abo.fi



Axels Industriråd presenterar:

Multiårskurssitz 
anno 2014

Spektaklet arrangeras i samband 
med Kemiteknikens Alumnidag 
den 24 Oktober 2014 på Kåren. 

Kom med och gör kvällen oförglömlig!

Mer info på www.
asg.abo.fi inom kort. 

pst. Ju fler desto mer: sprid ordet vidare! 
Senast var vi 170, kan vi slå 200? 


