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Ledare

Hej alla läsare, eftersom jag i detta skede antar att ni kan räknas som
det, alltså läsare. Det har varit en händelserik vår, men tyvärr har jag
under den resterande tiden oberoende av väder och vind måsta sitta
inomhus med diverse mer eller mindre tråkiga uppgifter. Därav kan
man önska sig en riktigt vacker sommar så man hinner ta till seglen,
grilla, simma, dricka en öl eller två och, för att inte glömma något
relativt viktigt som ingår i dessa, slappna av.

Som skribent och i roll av Datateknologernas vice ordförande har jag
den äran (läses även “är jag obligerad”) att skriva halvledaren till denna
tidning. För att fullfölja min uppgift har jag grävt fram en gammal
Forward som referensmaterial, som vi alla så bra känner till när
räkneövningarna har deadline, så att jag håller mig på rätt spår. Dock är, liksom
räkneövningsreferensmaterialet, alla halvledare mycket olika, så den normala “copy-paste” och MS Word
synonym-funktionen inte riktigt lämpliga verktyg. Så jag får väl ta och använda mina humm-flumm kunskaper
jag inhämtat från Ekonomikurserna och skriva den själv.

På tal om att slappna av och koppla av, låter det väl i det närmsta för en datateknolog som en gammal
referens till att dö, dvs. kasta veven. Förr kasta man veven, och nu kopplar man av. Detta var inte den
ursprungliga meningen, men hur som helst. Vår bransch, som mycket möjligt många andra, är präglad av
stress, press och kontinuerliga krav på effektivering. Därför tänkte jag belysa denna mörka gränd, med

Halvledare

Visste du att...?
...Typewriter är det längsta ord som kan skrivas med tangenterna i en rad
på tangentbordet?

Hej på er läsare!

Såja, Wappen kom och gick. Vi hade Eldprov, Teknologwappmiddag,
picknick på Vårdberget och annat tillhörande program. I och med
det fick man igen konstatera “Hoppsan, skolåret är ju strax slut!”

 Ungefär hälften av stysseåret har gått, men det känns som om man
bara just kommit in i det hela. Lite sådär i smyg kom jag på att ställa
upp för ordisposten, och så fick vi ju val och allt. Så fann jag mig
plötslig på denhär pallen och bevisade att visst kan man bli
föreningsaktiv på “äldre dagar” också.

Ja, och vad har vi upplevt då? Nå, ICT-huset tycks ju ha kommit igång, sådär ungefär. Och kurserna tycks
förnyas så småningom och Bolognasystemet börjar väl också komma på fötter. Men framför allt har vi ju
haft en hel del fantastiska DaTe-evenemang! Mera om dem senare i publikationen, men sammanfattningsvis
kan man väl påstå att hittills har utbudet haft ganska skaplig bredd. Och målet är att bredda på ytterligare
i fortsättningen också samt att få med flera deltagare!

Tack för deltagandet i alla DaTe-evenemang hittills i år, hoppas ni har haft minst lika kul som jag! Vi
återkommer på hösten igen med ytterligare suveräna program!

//Johan
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några strålkastare. I detta, vårt, dagens samhälle minskar hela tiden den de facto mängd av arbete som
måste utföras. Detta torde ju skapa ett fritidssamhälle där man har kortare och kortare arbetsdagar samtidigt
som levnadsstandarden kunde hållas konstant om inte ökas. Men levnadsstandarden är inte det viktigaste
här i våra I-länder, utan ett intressantare begrepp här är livskvalitet. Istället för att skapa ett fritidssamhälle
håller vi nu på att skapa ett risksamhälle, som, en av mina favoritfilosofer, Ulrich Beck förutspådde i början
av förra seklet.

Risksamhället är en ständig kamp om utveckling och där starkaste individen enligt samhällets modell vinner.
Som modell för denna perfekta individ har vi en 25-årig man med DI-papper, 10 års arbetserfarenhet
inom sin bransch, kan 6 olika programmeringsspråk, 4 naturliga språk, kapabel att uttrycka sig (på alla 10
språk), socialt kunnig, skarptänkt, snabblärd, mobil värden över, arbetar 55 timmar i veckan, är politiskt
aktiv – därtill har han två barn, som en grupp av specialister uppfostrar enligt samhällets modell i minst 9 år
varefter de flesta är hjärntvättade nog att fortsätta i sin fars fotspår.

Man frågar sig kanske i detta skede vad som är idén med allt detta. Är det så att det sitter någon där högre
upp i rangordningen som bara rullar tummar eller vill vi vara exempel på den mest effektiva rasen i universum,
eller kanske den mest mållösa? Vill vi faktiskt att en stor del av världens befolkning arbetar för att se till att
marknadsförare har arbete med att skapa ett behov av miljontals onödiga prylar, som finns överallt runt
omkring oss. Kan vi inte längre leva i nuet och glädjas åt allt som vi har, eller kan vi bara vänta på då när
man kommer in till Akademin, och sen när jag blir klar och sen när jag har pengar och sen när jag har barn
o bil o tax o segelbåt o villa o bra arbete o en grekisk vildkatt… OK, OK de sista tar jag tillbaka.

Det är klart att om ingen gör någonting händer heller ingenting, men det är ju vi som kommer att utgöra och
forma framtidens samhälle och population, men… man måste minnas komma ihåg skillnaden på
levnadsstandard och livskvalitet. Man bör föra fram ett krav på ett samhälle där livskvalitet är i centrum.
Företagen kan inte skapa livskvalitet utan på detta plan är det ett rent politiskt ansvar som staten bör
engagera sig i. Eftersom jag lovade sätta på strålkastarna, är det nu bäst att sätta på solglasögonen. Den
demokratiska modellen ger inte möjlighet för en ultimat “bästa” lösning, men om man inser att det är något
som är fel, och rätta personer får nys om saken kan vi stå på tröskeln till en helt ny modell för ett riktigt
fritidssamhälle.

Till dess kan vi sätta in en stöt på personligt plan, då och då, genom att se till att slappna av, segla, sola,
grilla, eller vad nu än vi uppskattar.

Njut av sommaren!

_____________________
André Kaustell
Filosof och vice ordförande

PS. Ni vet väl att filosofer inte är till för att lösa problem, bara filosofera… :-)
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Fyra nätter, 1800 km, två länder, fem
företagsbesök, 31 teknologer + Kartsa:

Fakultetsexkursion 3-7.4 2006

Den traditionsenliga fak-xqrren för åk 4 gick i våras
till norra Finland. Efter ett år med förberedelser i
form av bl.a. kaffekokning, kårvaktning,
flyersutdelning, catering, ABI-info, ASINDA och
Barnens kemidag blev det en intensiv vecka som
lön för mödan.

Kartsa inledde xqrren på måndagsmorgonen genom
att ratta bussen från Axelia till Rautpohja i Jyväskylä,
var vi besökte Metso Paper. Vi blev bjudna på
lunch och fick presentationer om pappersmaskiners
automation och papperstillverkningsprocessen. År
1938 grundades Statens kanonfabrik i Rautpohja
och senare tillverkades på området också olika
metallindustriprodukter för krigsskadeståndet. Den
första pappersmaskinen fabricerades 1953 och
redan på 1950-talet skaffades en dator för att utföra
de tunga dimensioneringsberäkningarna. Sedan
1970-talet tillverkas enbart pappersmaskiner. Metso
Paper har 1700 anställda i Jyväskylä, varav 82% är
män, 72% tjänstemän och ca 15% DI (2003). Efter
presentationerna fick vi en rundvandring i
verkstaden, var några av de ovanligare synerna var
en 140-tons travers (vi hade ju inte varit i Torneå
ännu...) samt en fontän och ett akvarium bland
maskine
Efter besöket fortsatte resan till Uleåborg, var vi
övernattade i stugor på Nallikari Camping.

Tisdagen började med ett besök vid SysOpen Digia
i teknologibyn i Uleåborg. Vi blev bjudna på
morgonmål och fick en kort presentation av företaget.
SysOpen Digia erbjuder mjukvaruhelhetslösningar
och produktutveckling inom mobiltelefoni och
telekommunikation och är enligt presentationen det
tredje största ICT företaget i Finland. Totalt (globalt)
har företaget 800 anställda, varav 73 i Uleåborg.
Efter några timmars fritid på stan åkte vi till vårt
övernattningsställe Palogården bredvid Torne älv i
Vojakkala by i Haparanda kommun. Vid gränsen
passerade vi världens nordligaste IKEA (under
konstruktion) och gjorde ett stopp på ICA och
Systembolaget.

Efter en kort paus vid Palogården fortsatte resan
ännu 35 km norrut, till familjen Björk i Risudden.
Vi blev välkomnade av Gunnar, som berättade om
Tornedalens historia och bjöd på spetsat skumvin
och torkat älgkött. Händelsen dokumenterades även
av Haparandaposten. Den efterföljande middagen
beskrevs säkert bäst av Kartsa: “ei ollut ihan
pyttipannaa tää”. Som förrätt fick vi räksallad; de
tre huvudrätterna bestod av älg, kyckling och gris -
och för de som inte fyllt även efterrättsmagen med
huvudrätter avslutade middagen med blåbärspaj
innan bussen med halva exkursionsgruppen åkte
tillbaks till Palogården. Hemfärden för andra halvan
av gruppen skedde på småtimmarna i ett av svenska
militärens gamla terrängfordon, sjungandes
refränger till en massa sånger.

Nio timmar av onsdagen tillbringades vid Stora
Enso på Veitsiluoto i Kemi. Dagen började med
lunch och presentationer om koncernen och
Veitsiluotos fabriker. Efter kaffepausen åkte vi på
rundvandring till massafabriken,
pappersmaskinerna och arkbeskärningen.
Träförädling har funnits på Veitsiluoto sedan 1922
då en såg byggdes på platsen. År 1930 stod en
sulfitfabrik klar och den första pappersmaskinen
kördes igång 1955. Idag arbetar ca 1500 av Stora
Ensos totalt över 40000 anställda på Veitsiluotos
fabriker, som består av såg, sulfatcellulosafabrik och
fyra pappersmaskiner (två för kartong och två för
kontorspapper). Besöket avslutades med buffet,
eftersom dom visst har som kutym att inte släppa
iväg gäster hungriga eller törstiga...

Från Kemi körde vi till Kukkolaforsen, några
kilometer norr om Palogården. Under fyra timmars

fak xqrr/
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tid hade vi till vårt förfogande en stor vedeldad
bastu (byabastun), rökbastu, hot-tub samt vita och
gula snödrivor. Hela xqrr-gruppen hade nog fått
plats i den enorma byabastun och någon större kö
till rökbastun var det inte heller. Samma kan man
inte säga om 4000-liters hot-tuben, var det rymdes
just och just 10 personer åt gången. Inte ens efter
tre timmar när vattnet var allt annat än hett och
rent avtog kön. Kvällens stora fråga var om man
ska bada bastu med eller utan simkostym.
Naturalismen tog väl överhanden för majoriteten,
och för vissa mer än för andra...

På torsdagen körde vi över gränsen sista gången
och tillbringade förmiddagen vid Outokumpus
stålverk i Torneå. Besöket inleddes med en lättsam
powerpoint presentation som dock klargjorde en
hel del om både koncernen och verksamheten i
Torneå. Efter lunchen blev det rundvandring i
produktionen; lite skrämmande var att vår ena värd
hade bandage på båda händerna... Trots att det
inte var någon produktion på gång vid varken
gjuteriet eller varmvalsningen var det ett givande
besök; lika intressant var smältorna, konvertrarna,
temperaturer på uppemot 1700°C, kallvalsningen
på RAP5-linjen (Rolling-Annealing-Pickling) var
4 km plåt kan processeras samtidigt i den 730-
meter långa hallen som rymmer 10 st Torneå
stadshus (oh yeah), roboten i laboratoriet och
framför allt åsynen av 250-tons traversen.
Pappersindustrin tappade lite i coolhet (tänkte först
skriva manlighet, men kanske nån blir bitter då :).

Trots att en hel dag ännu återstod av exkursionen
var det på torsdagskvällen dags för
avslutningsmiddag vid Lokkilinna i Kalajoki. De
snötäckta sanddynerna och havsisen utgjorde
accepterbara vyer och maten var klart godkänd.
Vad som hände efter ankomsten till Vasa och
Äppelhotellet ryktas det bara om, men troligtvis var
det inte många som försökte bota sömnbristen som
uppkommit tidigare under veckan...

På fredagen avnjöt vi veckans femte måltid på
Amica då vi blev bjudna på lunch av TEK, som
representerades av teknologkontaktmannen i Vasa.
Xqrren avslutades med ett besök vid Wärtsilä /
Vaskiluoto Validation Center. Wasa Pilot Power
Plant (WPPP) startades upp 1998 som
pilotkraftverk (levererade el och fjärrvärme) och
testcenter för motorerna och kringutrustningen, men
eftersom det är svårt att både testa och leverera
har man övergått till enbart testning. Vi slapp helt
och hållet powerpoint, men fick höra en del om
automationen, styrsystemen, reglerkretsarna och
logiken. Dagens mest skrattframkallande
kommentar var säkert den om
parameterinställningen i regulatorerna: “int ritar vi
nå bodediagram här int, å int bryr vi oss om var vi
har polerna, det är mer sådär: faaaan va d svänger
nu igen, vi provar halvera P-värdet..” Denna
förklaring efter att vår värd först slickat på
lillfingerspetsen och hållit upp handen som för att
kolla från vilket håll det blåser som svar på frågan
hur dom ställer in regulatorparametrarna. Men mina
fördjupade rt-kurser känns nog absolut inte som
bortkastade, så misströsta inte ni andra heller! :)

Tack till alla företag, värdar och understödsgivare
men framför allt tack alla deltagare för gott utfört
arbete och tack för sällskapet!

//Mia

Hela xqrr-gruppen vid RAP5-linjen,
Outokumpu

/fak xqrr (fotrs)

Visste du att...?
...Kvinnor blinkar nästan dubbelt så mycket som män?
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Gulisintagningen 7.9

Den 7 september ordnades gulisint agningen i
sedvanlig ordning. Alla som har varit med vet att det
är ett evenemang som man sent ska glömma (alt.
har stora problem att komma ihåg). Så även detta
år. Gulisarna samlades först för lagindelning, kläddes
i fina kläder (läs: plastpåsar) och fick sig en stärkande
tår eller två före de gav sig ut på sina äventyr. Under
kvällen väntade en hel del olika punkter med mer
och mindre krävande uppgifter.
Klassiska punkter som “kossuhamsterflaskan” fanns
givetvis med även detta år. Enligt ryktet blev det
svårare och svårare uppgifter för varje punkt -
oberoende vilken ordning man gick dem.

Vid punkterna möttes man av glada miner och en
del som var mer villiga att få bonuspoäng än andra.
Sällan har man skådat sådan kämparglöd och
laganda. Alla lag kämpade om den åtråvärda
förstaplatsen, trots regnväder och svårigheter att gå
upprätt,
men trots alla otroliga insatser så vann bara ett lag i
år igen! :)

//toby

ÄldreVård 21.9

En vacker dag i september kom styrelsen på den
brilijanta idén att aktivera både gamla och nya
medlemmar. Vård för dom äldre. Idén var att fara
en vardags kväll till kuppisparken och sporta lite
och leka runt i gräset. De skulle det vara en ypperlig
chans för de nya medlemmarna samt gulisarna att
blanda sig med “de gamla”, kanske hjälpa dom
över vägen eller så.
Dagen kom och en hoppfull styrelse begav sig till
parken med boll och spel. Vädret var inte det
bästa men humöret var på topp. Lite spänning i
luften, eftersom detta var ett alldeles nytt koncept,
ingen datateknolog hade provat på det förut...
Efter en omgång mölkki, samt många bortsparkade
bollar av herr Ordis, som tydligen behöver att
100m2 plank för att träffa, fick vi lite förstärkning
till vår skara. De blev det genast fullt spel i form
av Ultimate. Det visade sig vara ett ypperligt spel
för både gammal och ung, samt mycket yngre i
form av en lokal förmåga, kanske kommande
DaTeit om 10 år. Efter en lång match ultimate tog
ivern slut och alla tog sig lyckliga hem utan desto
värre sportskador.

//Värdinnan

Åke ger stilprov på hamstern

Luta dig mot pappret o sen luta dig
tillbaka sammtidigt som du ser på

pricken i mitten
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Sportsitzen 27.9

Ingen lär komma ihåg vad som hände så bildena
får återge händelsen.

TEK Karting 10.10

Fortsatte även i år med dundersuccén vars platser
också nu blev fyllda snabbare än vad det skulle tagit
Spindelmannen att kööna 1 teknolog.
De 22 tävlande satte kurs mot hallen i Oriketo, och
glömde därmed 2 personer kvar vid Axelia som
hämtades upp senare.
Det upplagda tävlingskonceptet var bekant från förr
och började med tidskörningar med 8 pers / heat
och fortsatte sedan med semifinaler. De 7 bästa från
semifinalerna gick direkt till A-finalen, och 1 person
hade fortfarande chansen till A-final genom att vinna
B-finalen. Mitt bland alla vrålande motorer och
skrikande däck gick en tuff kamp om platsen till A-
finalen. Det var frågan om semifinalen där Jojje och
Seba kämpade hårt om att få köra ett till lopp. Seba
lyckades knipa detta lopp med en knapp tidsskillnad
och en lyckad taktik efter diverse svårigheter på
vägen.
Väl i finalen gick en ännu tuffare kamp där Jon
korsade mållinjen först med sitt överlägsna körande
och kort därpå kom också Jonas och Peter på en
andra respektive tredje plats.

Också i år sponsorerade TEK en del av
evenemanget, vilket resulterade i en mycket lyckad
och trevlig kväll.
För alla er som inte hann med i år: Köp en sovsäck
och stormlykta och bosätt er ytterom kansli för att
höra rykten om då arrangemanget ordnas nästa år
eller så kan ni också helt enkelt försöka infiltrera er
i styrelsen.

//Seba

Curling!!

Vissa behöver specialpreparat

En nöjd vinnare

Visste du att...?
...Det är fysiskt omöjligt att slicka på din armbåge?
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TFiF xqrr 12.10

Vi proppade 2 bussar fulla med stiliga näbbar.
Snabbt till närmaste alko för att hitta något att bota
törsten med. Under resan övades det ivrigt på Åbo
Kemister. Då det inte övades på den spelade Spice
Girls! Värför det må tro? Kanske bara för att de är
så bra fiilis höjare. Då vi stannade gjordes flere
försök att värva random folk med på vår lilla resa,
men ingen verkade så ivrig på att joina gänget. Höh!
Då vi kom till “restaurang tekniska” satt redan
Otnäsarna vid bordet och väntade. På något vis hade
de int nått samma nivå i fiilis som vi vid det här laget.
Eller så hade de inte nått samma promille. Ännu! :-
) Vi lyssnade på tal från TFiF:ens sida och sedan av
en utexaminerad. En stand-up kille kom också och
visade sig. Alltid nu och då sjöng man en sång och
drack lite finsk skog. Sedan plötsligt började Spice
Girls spela! O dörrarna gick upp och där stod de!
Hela gänget! Tillsammans igen! Bara för oss! De
framförde sin sång och så försvann de. Lika snabbt
som de hade uppenbarat sig... Mera sittande, mera
snaps och sedan vidare till Otnäs och deras kufiska
byggnad. Genast där var det dags för näbbarna att
uppleva “betongblandaren”. Ack så gott det var!
Nu måste jag tyvärr medge att jag tappat minnet
ungefär efter den andra betongblandaren. Kanske
det blev bakom bardisken... Anyway, vi festade,
väl. Vi scheikka, väl. Och vi hade trevlig social
samvaro, kanske. Kommer int ihåg. Men det jag
nog kommer ihåg är musiken på golvet! Den var
skit! Bara skit! Men va ska man nu vänta sig av
Otnäsarna... :-)

//Jon von

TFiF simning 20.10

Vi hade alltså en simhall i Uittamo alldeles för oss
själva där vi badade bastu, simmade och spelade
en tojt match i off-the-beach-and-in-the-water
volley. Lag “39ers” hade ingen chans mot “the
drunken astronauts” och deras fantastiska bengaliska
tiger kuvio! Ett vidundrande spel. Sedan grillades
det korv som man kunde ha kallat vegekorv pga
den låga kötthalten. Äkta b-korv! Nästa år igen!

//Jon von

Höstmöte + sitz 23.11

Följande sanna berättelse är en redogörelse av
händelserna under DaTe:s höstmöte. Samtidigt
återges en historisk händelse som inte tidigare har
förekommit under DaTe:s existens på denna jord.
Höstmötet började som alltid tidigare men sega
rykten hade cirkulerat i korridorerna redan flera
veckor. Så det var med en viss spänning ett relativt
stort antal dateiter bänkade sig för att åhöra mötet.
För att befria läsarna från överdriven spänning som
kunde leda till allvarliga inre blödningar avslöjas nu
den historiska händelsen; val av ordförande! Det
fanns alltså två kandidater, Johan “korven”
Waaramäki och André “kaustell” Kaustell. Så det
blev presentationer, frågerundor, tal och ett flertal
skratt. Efter att de flesta lyckats forma sin åsikt stod
den historiska första röstningen för dörren.
Rösträkningen kommenterades av Antero
Mertaranta och refererades i flerljud av Kaj Kunnas
och Hannu Toivoton. När rösträkningen, som i
intensitet motsvarade VM-finalen –95, var klar
kunde Korven konstateras ha dragit det längre strået
med rösterna 23-10. André behövde dock inte gå
hem tomhänt utan fick motta posten som
viceordförande. Förutom denna extraordinära
händelse förlöpte mötet i sina gamla spår.
Sammansättningen för styrelsen 2007 blev följande:

Ordförande: Johan Waaramäki
Viceordförande: André Kaustell
Sekreterare: Thomas Mattsson
Skattemästare: Markus Enkvist
Informationschef: Andreas Åkesson
Värdinna: Oskar Östman
Gulnäbbsansvarig: Niclas Jern
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”Du betalar denna, nästa tar jag”
(Jag kommer inte att vara kvar till nästa runda.)

”Jag tar denna, nästa tar du”
(Happy hour håller på att ta slut...ölen kostar 2
apskinn, nästa omgång kommer de att kosta 4,5
apskinn.)

”Hej, var är din kompis?”
(Jag har inget som helst intresse av att prata med
dig, förutom som ett medel att få din snygge
kompis i en oanständig situation.)

”Har du prövat ett body shot?” (Man till kvinna)
(Jag är till och med beredd att dricka tequila om
det innebär att jag får slicka dig.)

”Har du prövat ett body shot?” (Kvinna till man)
(Om detta är hur vild jag är i baren, föreställ dig
vad jag kommer att göra med dig på vägen hem?)

”Jag känner mig inte bra, kan vi inte gå hem?”
(Kvinna)
(Du intresserar dig mer för dina vänner än mig.)

”Jag känner mig inte bra, kan vi inte gå hem?”
(Man)
(Jag är kåt.)

”Vem tar nästa runda?”
(Jag har inte bjudit laget runt de tre senaste åren,
men jag är expert på att avleda uppmärksamhet.)

”Ursäkta mig.” (Man till man)
(Flytta på dig, för helvete.)

”Ursäkta mig.” (Man till kvinna)
(Jag kommer att tafsa på dig nu.)

”Ursäkta mig.” (Kvinna till man)
(Fundera inte ens på att försöka tafsa på mig, dra
bara åt helvete.)

”Ursäkta mig.” (Kvinna till kvinna)
(Flytta på dit feta arsle. Vem tror du att du är? Du
är inte alls så snygg som du tror, bruden! Komma
hit klädd som en ho.. Sluta flirta med min man,
annars ska jag smälla till dig, din slyna.)

”Vad har du på fat?”
(Vad är billigt?)

”Den där ser verkligen bekant ut.”
(Har jag haft sex med honom/henne?)

”Jag vill bara ha ett glas med isvatten?” (Kvinna)
(Jag är besvärlig, med söt nog för att det ska gå
ändå.)

”Jag har inget leg med mig.” (Kvinna)
(Jag är 16.)

”Jag har inget leg med mig.” (Man)
(Jag blev av med mitt körkort när polisen
stoppade mig på väg hem härifrån förra gången,
och jag blåste en 1,5 poängare.)

Barfraser och vad de betyder egentligen!!

/krogspråk

Visste du att...?
...Endast en person av 2 miljarder kommer att leva till 116 års ålder?
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Med mötet i säcken förflyttade sig alla
mötesdeltagare till B där Billy the Värdinna och de
inbjudna sitzarna väntade. Menyn för kvällen var;
burchetta, piskfinnar med mos och créme brulée.
Enligt kutym utsattes den nya styrelsen för
traditionsenliga dryckeslekar. Först ut var Lambo
där alla deltagare sjunger en sång och tömmer sitt
snapsglas. Inte oväntat visade sig detta vara svårare
för vissa men efter diverse omtag klarade alla biffen.
Kvällens sista “officiella” program var “hela havet
stormar”. I denna tävling är uthållighet en uppskattad
egenskap. Kombattanterna skall, så länge musiken
spelar, gå runt ett bord där det finns ett snapsglas
mindre än tävlare. Den utan glas faller ut. I en final,
där två riktiga gladiatorer (André och Niclas) möttes,
måste avgörandet sökas i omstart då den värdefulla
drickan först spilldes på golvet (grovt
alkoholmissbruk!). Vid den andra uppgörelsen
visade Niclas prov på snabbare reflexer och
kammade hem vinsten i ett graciöst svep. Denna
tunga tävling visade sig dock grym och hård, vissa
deltagare tog flera snabblektioner i norska. De mest
entusiastiska övade flitigt större delar av kvällen.
Trots att den nya styrelsen inmundat stora kvantiteter
alkohol under sitzen och eftersläppet, har alla med
säkerhet konstaterats välmående efter det.

//unknown

Halarinvigningen 29.11

I höstmörkret månadsskiftet november-december
yrade ett antal mer eller mindre förfriskade gulnäbbar
traditionsenligt omkring på stan mellan olika punkter
för att försöka befria sina halare från
“lammköttsglansen” samt vinna ära och berömmelse
(och kanske en flaska Kossu). Tyvärr, än en gång,
var alldeles för få av deltagarna medvetna om hur
viktiga och effektiva mutor kan vara i en sådan
tävling. Trots allt, sågs också på sittande styssens
punkt i det mysiga Wanha Portti några bra försök
att råda bot på punkthållarnas kroniska törst, och
några riktigt kreativa sätt att lösa uppgiften på. Än
en gang, visade det sig att den kreative
kopieringsteknologen har en kär vän som heter
Google. Det mest kreativa mutförsöket stod av en
representant av det fagrare könet, då hon i
ungdomligt högmod trodde sig kunna få en av
stammisarna på stället att bjuda henne (oss) på en
sportdricka. Offret utsågs, eftersom personen ifråga
hade en suspekt pappersbit hängande på en
strategiskt vald plats (se illustration). Planen
misslyckades dock totalt då offrets kompis istället

pummade nachos av oss. Well, that’s life. Kvällen
slutade med att vi fick beröm av detta ypperliga
etablissemangs ägare, som tyckte att vi varit de
trevligaste ungdomar hon hade haft att göra med på
åtminstone 5 år. :-D.

//emppu

Nej Seba! Du blev invald FÖRRA året

höstens händelser/
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Objektorientering 29.11

Så var det dags igen för DaTe:s och KK:s
traditionella halarinvigning, objektorienteringen. Ett
hyfsat antal lag iklädda fräscha och märkesfattiga
halare drog ut på stan för att besöka olika punkter.
På styssepunkten fick deltagarna förklara några
datarelaterade förkortningar, efter att ha listat ut att
raderna med nollor och ettor är binära tal, som
representerar ASCII-tecken, som bildar dessa
förkortningar. Ett lag samlade extra nördpoäng
genom att använda sig av Google via telefon. Nya
styssen hade klarat av sitt första uppdrag, whee \o/
!

//Johan

Micke, lite osäker på
om han vill vara ninja
eller  Fantomen. Men
mörkblått är ju den nya
svarta...och suspensoar
är alltid bra att ha“

Svartsitzen 7.12

Black...everything is black...we´re all going to
die!!

Nåh, riktigt så drastiskt var det ju inte då Back in
Black sitzen gick av stapeln den 7.12, men svart
(mörkgrön är ju nästan svart ☺) var nog både
snapsen, punschen och deltagarna. Stämningen var
det heller inte något fel på, tvärtom var snapstakten
mera som speed-metal än rock. Jon gjorde sitt första
uppträdande som ensam sångledare och visade att
han klarar av att dra snapser i äkta DaTe-takt.
Många av gästerna hade också satsat hårt på
klädseln, men skribenten tror nog ändå att det var
styrelsen 2006 som återigen hade spökat ut sig mest.
Trots aningen rumphugget eftersläpp (för dem som
inte yrade sig till Borgen på en runda Fia på
småtimmarna det vill säga) var det alltså än en gång
en bra fest.

//emppu

/höstens händelser

Visste du att...?
...Katters urin glöder när det belyses med UV-ljus?



13

forward

www.datateknologerna.org

En kubisk jäynä som gav avkastning

Dokumentet <http://albin.abo.fi/user/jabbors/forward/jaynaselostus.doc> beskriver DaTe:s bidrag till
Jäynätävlingen i Åbo 2006. Med facit i hand kan vi konctatera att jäynän var lyckad och gav god avkastning.
Stolta och rejält överraskade mottog jäynisterna Mattsson&Nyberg första pris för sin jäynä på första maj.
Jäynän hade tydligen uppmärksammats även av andra teknologer som klättrat upp till vår kub och skrivit
sina hälsningar (vastajäynän) på kuben. En minst lika stor överraskning som vinsten var livslängden på
jäynän. DaTe’s Cube fick stoltsera på Igitur i långt över en vecka innan den slutligen togs ner.
Att nämna Murphy i redogörelsen var det ända felet vi begick. Tydligen hade Murphy inte glömt oss, han
bara väntade på rätt tillfälle. Något som vi senare fick sota för rejält (läs artikeln om Frankies möte med
Murphy i detta nummer av Forward).
Snart är det dags att gnugga geniknölarna igen och med blodigaste allvar försvara vår titel. Om det blir en
följetång på fjolårstemat är ännu oklart, men en till jäynä blir det, det är säkert!

// Micke

Jäynäre Mattsson mäter de strategiska
måtten

Klippa & klistra-klubben pusslar håller
på att pyssla ihop kuben

Jäynäre Nyberg “signerar” DaTe’s Cube

Kuben på väg upp på sin
utställningsplats

Den färdiga jäynän i all sin prakt

en kubisk upplevelse/
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Ett möte med Murphy
(början av november)

Det är egentligen ganska lite som i slutändan blir
mycket som kan förstöra en jäynäkisa. DaTe hade
ju på våren vunnit Åbos jäynätävling och därmed
inlåst en plats i den nationella tävlingen.

Oturen började en knapp vecka innan tävlingsstarten
när Frankie skulle hämta vinterdäck till vårt
tävlingsfordon. Som den samvetsgranna studerande
som han var skrev han sin tent i Åbo och avtalade
att endast hämta däcken och sätta dem på plats själv
eftersom han på grund av tenten missat sin servicetid.

De första tecknen av Murphys närvaro uppdagades
då Frankie endast hade 1 km till bilfirman. Då
stannade trafiken och en halvt förlamad sköldpadda
skulle ha varit snabbare fram. Detta skulle ju de flesta
som kört omkring i huvudstaden på en fredag
eftermiddag kring 15 snåret tycka vara helt normalt.
Vilket det till en början var, men när trafiken stod
stilla där var den normalt rör sig och chauffören kan
skymta avtaget framför sig. Då klickar det i den
skarpa teknolog hjärnan och beslutet att köra i andra
körbanan med lätt mötande trafik verkar vara
alldeles logiskt. Några blinkningar med hel ljusen och
en hjärt attack senare, lätt frustrerad framme vid
leasing företaget.

Sin stil trogen gav Murphy först en gnutta hopp för
att sedan brutalt trampa ner det i gyttjan. Väl vid
disken fick Frankie nämligen besked att de nog fanns
tid att få däcken på plats. Detta tack vare att Frankie
skrivit sin tent snabbare än Helan ryker ner i en torr
strupe och kommit de facto iväg i förtid. Men med
bilen väl uppe i luften på lyften konstaterade
servicekillen kallt “näähän on jonkun vanhan Passatin
renkaat” (ny Audi var bilen på lyften). Efter en utförlig
undersökning konstaterades däcken försvunna.
Tillbaka till service tanten som kunde berätta att bilen
är så ny att dom nog borde ha kommit men säkert
hamnat på fel plats bland de 100 tals däcken i lagret.
Men hon lovade ringa när dom hittar dom. Alla vet
ju att det sista man gör på fredag eftermiddag är att
söka en nål i en hö stack. Inga vinterdäck denna
gång alltså. När Murphy en gång satt igång sitt tunga
maskineri behövs det ett medelstort lass haratassar
att stoppa honom.

Följande dag kom spik kistan. På väg till en vän
kändes bilen mitt i allt konstigt olustig att köra. Efter
en snabb felanalys konstaterade Frankie att felet vara
en punktering. Lite snabb McLaren funktion och iväg
vidare i regnet med ett cyckeldäck till framhjul.  “Vi
lappar det” var första tanken, men icke när det
handlar om en 5 cm spricka. En snabb koll med
leasing företaget visar att det finns många däckfirmor
som skulle kunna fixa ett nytt däck. Allmighty Internet
kunde snabbt berätta att inga firmor har
söndagsöppet före sen följande söndag då
vinterdäcks rusningen börjar.

Den bilen var alltså borta från beräkningarna. Men
eftersom famlijen Frankenhaueser ägde flera bilar
var Frankie inte vidare orolig. “Bara att ta Smarten
från Helsingfors då.” Ett snabbt samtal till sin syster
avslöjade att nyckeln till bilen hade åkt med på
arbetsresa till Wien. Vår hjälte lät sig dock inte kuvas
så lätt, pappa har ju en reservnyckel. Men, relativt
fort framgick att pappa Frankenhaueser tänkt i
samma banor som sin dotter. Han hade bestämt att
damma av reservnyckeln och tagit med den på en
uppfriskande utlandsresa till Florens. Snabbare än
en oljad fjärt kom Frankie på att ju kunde åka till
flygfältet och hämta pappas bil från parkeringshallen.
Vår gode Murphy hade dock tänkt ännu ett steg
längre. Parkeringslappen, vägen till frihet från
parkeringsfängelset, var i tryggt förvar i en små svettig
byxficka i Florens. Först nu när alla möjliga lösningar
till bil problemet var prövade gav Frankie upp.
Murphy tog ledningen 1-0 i duellen efter ett utdraget
bollrally. En lätt uppretad Frankie fick ta bussen till
Helsingfors och tåget till Åbo och lämna sina nya
stolar “hemhemma” och vänta på en annan gång.
Det skulle omöjligt ha kunnat skita sig mera, men
det är så Murphy arbetar, metodiskt och hänsynslöst.
Väl hemma, uttröttad av sina motgångar stiger sedan
vår hjälte på sina jeans som ligger framför soffan.
Ett hårt objekt gör sig till känna under foten, “ah,
det är bara telefonen”. I nästa ögonblick hörs ett
grymtande skratt bakom fönstret... Murphy. Sakta
fiskar Frankie upp sin lur och synen skulle få en
inbiten LSD-trippare att blekna. Psykedelsika färger
flyter omkring på skärmen. Endast millisekunder
senare erinrar sig Oskar den ogjorda back-up:en
han skulle göra förra veckan. Murphy sätter in ett
vinande äss och går upp i en allt säkrare 2-0 ledning.

/murphy slår till

Visste du att...?
...Det är omöjligt att nysa med öppna ögon?
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Följande dag finns ett meddelande instucket under
knaslidörren. Jäynäkisan ennakkotehtävä:
dokumentera att pissa i egna frukostflingor. Är det
ett dåligt skämt? Räcker det inte att Murphy gödslat
våra flingor hela helgen med tryckspruta? Tydligen
inte, 3-0 Murphy.

När vi sedan mycket försenat får tävlingskungörelsen
får vi till vår skräck veta att vi måste ha en kvinna
med i laget. Förstå inte fel nu, vi har inget mot dessa
fagra varelser men i vår förening är det en alltför
sällsynt naturresurs. När vi dessutom blir meddelade
att vårt största hopp ligger hemma och utmanar bastu
ugnen i värmeproduktion börjar humorn ta slut.
Murphy har oss redan i ett strupgrepp med 4-0.
Och med en landsomfattande snöstorm i radarn
börjar saken vara frestelse. Det är bäst att inte
utmana en så överlägsen motståndare längre. Vi ger
oss och glömmer jäynätävlingen för i år.

Nu återstår endast att ta revansch nästa år. Vi får
helt enkelt vinna Åbotävlingen igen. I nästa års
budgetförslag finns dessutom ett litet lån inplanerat
för att hyra en ninja. Han får söka reda på Murphy
och med valfria metoder sätta krokben för honom
och befria honom från några knäskålar. Men redan
Gargamel visste att man inte kan vinna varje gång.

//Billy

murphy slår till (forts)/

MALE BRAIN

Inne
1 Sommar & sexiga brudar
2 ICT-huset (Ny och fin skola)
3 Texas Holdem (Nämn EN som inte

kan det)
4 PS 3 & Blue-Ray (världens coolaste

konsol)
5 HD-TV (ett måste)
6 Eurovisionslagerlåtar (Ukraina m.fl.)
7 Nokia N95 (Varma veto)

Bubblare: MinPlan (Lugn, det e ju bara
en bubblare)

Ute
1 Skola (Motivationen slut för länge

sedan)
2 Data-City (Var fanns det nu igen?)
3 Finlands ishockey-landslag (Finns det

sämre?)
4 Anne-Nicole Smith (Har varit ute en

stund redan)
5 Vädret i Åbo (Bara soligt och varmt,

NOOOOOT)
6 Chicken Kiev (Ser jag en sån till så

spyr jag)
7 MK (E’ ju alltid ute)

Bubblare: Windows Vista  (Fortsätter att
fittas)
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Albins Angels R.I.P.?

Nån gång i början av året kontaktade DaTe:s
ordförande mig och undrade om styrelsen skulle
beställa mera AA tygmärken, då de höll på att ta
slut. Tyvärr är det väl så att DaTe nu har fått sitt
andra samlarobjekt. Så alla ni med AA-märken på
halarna får känna er som vinnare, snart kommer de
nog nästan helt säkert att vara likadana dyrgripar
som PtK-märkena! Nån här mera som minns dem
förresten? ;)

AAs verksamhet har legat på lågvarv ett par år redan,
vilket har kunnat skönjas även i DaTe:s verksamhet
i form av en blond, långhårig peruk som bland annat
blivit vald till näbbansvarig och hållit talet till mannen
på en årssitz. Det känns lite nostalgiskt att prata om
Valentinesitzarna och diplomen till årets bästa i
kategorierna style improvement, matchmaker och
känniääliö...
Någon ny storhetstid för AA predikteras väl inte i
nuläget heller, men knappast är jag den enda här
som gärna skulle se fler flickor på
utbildningsprogrammet...

Under en lunch i våras i Gado funderade vi lite på
skillnader mellan kvinnor och män inom arbetslivet.
En åsikt som delades av flera var att fler män än
kvinnor vill ha ledande positioner inom arbetslivet.
Generellt sett är fler män än kvinnor intresserade av
arbetskarriär medan kvinnor överlag strävar mot
framgång på andra områden och kanske inte är villiga
att satsa så mycket på ett enda område.

Traditionsenligt har det ju, av naturliga orsaker, varit
kvinnorna som skött om hemmet och i många kulturer
är det i hög grad så ännu. Det vi aldrig kommer undan
är det faktum att kvinnor är de som föder barn, så
en (generell) skillnad kommer alltid att finnas. Vårt
samhälle har dock förändrats enormt. Tack vare
bland annat industrialisering och socialsystem
(barndagvård etc.) har kvinnor idag ungefär samma
möjligheter till arbetskarriär som män. Vad det är
frågan om är vilja och prioriteringar! Många saker i
livet kan vi inte ändra på, men också många kan vi
påverka - och då handlar det om prioriteringar. Vad
är vi beredda att göra, att satsa? Vad är vi beredda
att ge upp, att riskera? Hur mycket vill vi?

En norsk affärskvinna lär en gång ha sagt att det inte
kommer att finnas någon jämlikhet förrän det finns
också inkompetenta kvinnor i företagsstyrelserna.
Det ligger kanske nåt i det, men det är absolut inte
det vi ska sträva mot. Och det är väl inte
benämningen man eller kvinna som är det mest
signifikanta i en mänska? Åtminstone inte i andra
sammanhang än fortplantning och familjeliv.
Visst, jobba mot diskrimineringar, ge alla möjlighet
att stå på startlinjen. Men mållinjen är och ska vara
där var var och en utifrån sina ambitioner väljer att
placera den. Så som alla som sysslat med arbete
som funktion av kraft och sträcka vet så är det inte
bara frågan om hur långt utan även om åt vilket håll.
Samma gäller för vars och ens personliga mållinje,
det är inte bara frågan om hur långt borta man
placerar den, utan även om åt vilket håll. Det handlar
om vad och hur mycket, så länge som
förutsättningarna finns eller kan skapas!

Så, hur går det här ihop då? Ena stunden vill jag att
flera flickor ska börja på utbildningsprogrammet och
nästa säger jag att det inte har nån skillnad. Ja,
kvinnlig logik, ni vet! ;)
Nämen, vad jag menar är att det finns generella
likheter mellan kvinnor, liksom det finns mellan män,
mellan finländare, mellan rökare, mellan diabetiker,
mellan levnadsglada, mellan... Sätten man kan
stämpla mänskor och gruppera dem på är oändliga,
men de flesta är ändamålsenliga bara för ett mycket
litet sammanhang. Se personen, se mänskan, inte
stämpeln! I arbetslivet spelar uppdelningen man-
kvinna ingen roll. Men det skulle vara kul om fler
kvinnor ville! Inte direkt för arbetslivets skull, men
för fortplantningsdriftens och i längden jämlikhetens
skull.

Den som vill tillräckligt, men inte för mycket, kan.

Kvinnokvoter - bort med dem innan nån börjar tro
att de faktiskt behövs, tack!

Ha en fortsatt trevlig dag, nu ska jag sluta yra ..NOT!
ja ku alde... inte ens om saker som jag egentligen int
vet så mycket om ;)

//Mia

Albins Angels (AA) grundades år 2000 som en intresseförening för kvinnliga
DaTe-medlemmar och hade då över 10 aktiva medlemmar. Åsikterna ovan
ska inte ses som AAs utan som skribentens personliga.

/albins angels
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Viva Valencia!

Nu har det då gått snart hela 8 månader i detta mystiska land, som går under namnet Spanien. Mer
specifikt talar vi om staden Valencia, där man äter Paella och delar en gemensam fetisch för fyrverkerier
och allt annat som smäller hårt. Här kommer årets äventyr i ett litet nötskal...

Då jag anlände i september för att vara med i en språk intensiv kurs i Gandia, ligger 1h söderut från
Valencia, kände jag mig minst sagt lite “orpo”. Har nog rest en hel del förut men att åka någonstans där
man inte kan språket och bli där för ett helt år kändes tokigt, dock på ett bra och äventyrligt sätt. Efter att
ha yrat omkring lite i Valencia centrum hittade jag fram till tågstationen och tog tåget till Gandia. Då jag kom
fram och steg ut från tåget stötte jag direkt på 2 tyskar, varav ena kom att bli min kämppis för hela året.
Senare kom det att visa sig att det fanns en hel del mera tyskar än vad jag väntat mig. Tillsammans var vi ca
140 människor som deltog i språk kursen och av dem var kanske 50% tyskar, 10% polska och 10%
finska + annat gott o blandat. Tala om kultur blandning! Dessa 2 veckor i Gandia visade sig vara en hel del
festande o solbadande, lite lärde man ju sig förstås språket samtidigt. För dem som funderar på att resa
som utbyteselev kan jag varmt rekommendera att delta i liknande intensiv språkkurser eftersom man fick
en massa bekantskaper och goda vänner där, som man hållit kontakt med här i Valencia under hela vistelsen.

Efter par veckor tog språk kursen slut och då var det dags att börja flytta sig till Valencia. Jag bestämde
mig för att söka en stor lya och dela med någon annan villig. Antog att det inte skulle vara problem att hitta

någon då alla sökte under den tiden. Efter lite mer än en veckas sökande och en hel del missförstånd
senare (kan vara lite problematiskt att skaffa en kämppä på spanska) hittade jag den perfekta bostaden
med 4 rum för 600e. Som kämppisar fick jag Marco, tysken jag nämnt tidigare vid tåget, och Mattis som
kom samma dag från Finland. Så ekonomiskt sett har man klarat sig rätt så bra här, hyran e billig och ölen

livet som utbytesstudent/
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är barratissimo (=mycket billig). What more can you ask for?

Själva Universidad Politécnica de Valencia är allt man kan önska sig av ett universitet. Området är massivt
och det tar typ 20 minuter att promenera igenom hela campus. Gräset och palmerna är gröna och allmänna
skicket är fint och städat. Matportionerna är massiva, nästan dubbelfaldiga jämfört med maten som gado-
tanterna slävar på tallriken, och oftast helt mumsiga. I dagens menyer ingår 2 varmrätter, sallad, bröd, vin/
öl/vatten o efterrätt. Ja tänk er!!! Alkohol i skolan (JOY!!). Utrymmen är moderna o resurserna (datorer
o dylikt) tycks räcka väl till. Utbildningen är mycket praktiskt inriktad, vilket känns väldigt förnuftigt då
man får en känsla att man verkligen kan det man studerar.

På samma sätt som man äter lite senare här (lunch kl 14-15, middag kl 20-22), går man också ut till
klubbarna senare, typ en 2-3 tiden på morgonen. Det kan kännas lite tungt i början att hålla sig vaken och
i skick så länge då man den tiden vanligtvis i Finland vinglar sig hem via “snägärn”, men relativt snabbt
vänjer man sig. Dessutom finns det till all tur en massa billiga barer med tapas (typisk spansk plockmat) o
grejer att hålla sig sysselsatt medan man väntar på diskoteken. Diskotek kan man inte heller säga att det
skulle vara brist på i denna stad.

Men “time flies when your having fun” och om lite mer än en månad blir det dags att komma hem igen och
har på känn att man kommer att sakna detta liv. Ett språk och tusen erfarenheter rikare har man i alla fall
blivit.

Mathias instämmer...

//Emil

/livet som utbytesstudent

Visste du att...?
...Världen kortaste krig utkämpades på 38 minuter mellan England och
Zanzibar?

Mattis och Emil
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Frågorna:

1. Är du en liten nakki eller en manlig korv?

2. Skonummer?

3. Mac eller PC?

4. Om du vore en kvinna, vad är det första du
skulle göra?

5. Hur stort minne har du?

Ordförande: Johan Waaramäki

1. Korv, vem blev ordis?
2. 42
3. Efter dehär blev Johan K.O. av brännvinet
4. N/A
5. N/A

Vice ordförande: André Kaustell

1. Pga. Grekiskt ursprung så är jag en korv med
grekiska dimensioner
2. 42.5
3. PC, Mac bara underkastar sig (???)
4. Spela piano
5. Tillräckligt

Sekreterare: Thomas Matsson

1. Korv, den e så lång.
2. 46
3. PC, spel fungerar inte på Mac
4. Förstora mina bröst, avskaffa frasen “är jag
fet?”
5. 32 Kb

stysse07 quiz/

Som alla vid det här laget borde veta, så har datateknologerna begåvats med en ny styrelse från och med
årsskiftet. Thomas Rosqvist har pressat de nya styrelsemedlemmarna med ett par kniviga frågor, så att alla
vi övriga kan få en liten insikt i vad det är för kaliber på gossarna som står vid spakarna under detta år.
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Skattmästare: Markus Enkvist

1. Jag har många korvar
2. 42
3. PC, de e betää
4. Jag sku hitta på en massa nya händelser med mig själv
5. 2 Gb

Informationschef: Andreas Åkesson

1. En korv men inget att bevisa
2. 44
3. PC
4. Sku skaffa en manlig partner som mig själv
5. Eget kort, 512mb

Värdinna: Oskar Östman

1. En ganska stor nakki
2. 46.5
3. PC, har aldrig prövat Mac
4. Framför spegeln i 2h, utforska
5. De handlar om kb, 128, de kommer å de går, buffer overload

Gulnäbbsansvarig: Niclas Jern

1. Korv, därför
2. 48
3. Mac, gillar snygga saker
4. (Niclas höll ett vackert tal om saker han sku göra som
kvinna, men intervjuaren tappade tråden...)
5. (Se ovan)

/stysse07 quiz

Visste du att...?
...9/10 prövar om det går att slicka sig på armbågen när de läser det här?
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Kanslikaffe 16.1

För att medlemmarna skulle få bekanta sig med den
nya styrelsen, ordnades det kanslikaffe i början av
året. Pannan var full med svart nykokt kaffe, några
torn med papperskoppar väntade otåligt på att bli
använda och den nya styrelsen satt i sofforna och
funderade på svar till de mest ställda frågorna.
Förutom det så hade vår värdinna bakat några påsar
bullar som, av någon orsak (honestly, de var helt
okej!), inte fick den beröm de var värda - var detta
månne ett ont omen?
Så småningom började folk strömma in i knasliet,
mestadels bestående av den föregående styrelsen
och bit för bit tömdes kaffepannan.
Det var tyvärr inte så många medlemmar som dök
upp men de som gjorde det var snabba och aktiva
på att ställa frågor och diskutera om DaTes
verksamhet. Ahem, kanske inte så snabba och aktiva
men det var trevligt att diskutera för det.
Tillslut var pannan tom, våra besökare pigga och
belåtna och glatt medvetna om att föreningen ligger
i relativt goda händer - kaffet kommer även i
fortsättningen att vara gratis för medlemmarna!

//Åke

Banditsitzen 7.2

I början av februari gick årets första medlems-sitz
av stapeln på B. Vår vackra värdinna hade lyckats
göra mat något bättre lämpad för mänskliga magar
än till funksitzen, som hållits någon vecka tidigare.
Allting från vilda cowgirls till Gudfadern själv lär ha
deltagit i sitzandet och man lär t.o.m. ha skymtat
den finska teknologbjörnligan. Med tävlingar som
pussla-ihop-banditen och gott sällskap var succén
ett faktum. När det blev dags för eftersläpp
förändrades female:male ration i en  högst (för oss
DaTeiter) positiv riktning. MK hade sitzat samtidigt,
men deras kvinnor föredrog tydligen oddsena att hitta
en riktig karl på B framom MK:s egna lokaler.
Eftersläppet fortsatte långt in på morgonkvisten före
dom sista DaTeiterna gav upp och lät sig köras ut
(=

//Niclas

Pjäxskuttet 20.2

I god tid kvällen före den stora dagen påbörjades
byggandet av en oförglömlig farkost, vilket dock
försenades något p.g.a. att en skrikande brist på
både verktyg och råmaterial åtgärdades med ett
järnaffärsbesök, där den viktigaste punkten var en
sopcontainer. När konkurrenterna väl gett sig iväg
från utrymmet kunde vi ta i, och i ett huj blev
knaslisoffan reparerad, ordentligt förstärkt och
monterad på skidor. När deltagarna i projektet sent
på natten äntligen kunde avlägsna sig, verkade både
styrsystem och plexiglastak fungera bra och stabilt.
Nästa dag bars det otroligt tunga fordonet till
Vårdberget bara för att ta sig ner längs backen på
samma sätt, då skidorna lossat redan i starten...
Tyvärr stals på detta sätt en annars klar seger från
oss men dagen kom att ytterligare förmörkas av att
den överlägset nästbästa kälken förlorade mot en
som inte ens borde ha varit med i hela tävlingen.

//Markus

Full fart ner för backen

vårens händelser/



22

forward

Fnuk-sitz 23.2

Denna händelse behöver inte förklaras mera än att
de blev en av vårens bästa sitzer. Synd att bara
funktionärer fick delta, men alla ni som inte engagerat
er i DaTe och läser detta: det kommer flera fnuk-
sitzer så ta er chans. Jag låter bilderna förklara
resten. Temat är alltså nörd för den som inte kan
lista ut det.

//Tek

Årssitz + sillis 3-4.3

DaTe:s årssitz hölls i år vid Kuppispaviljongen och
eftersläppet hölls på B. Om själva sitzen bör det
nämnas att maten var hyfsad, sällskapet trevligt och
de glada nyheterna följde på varandra. Vår käre
sångledare fick en systerson medan DaTe:s
ordförande valde tillfället för att tillkännage sin
förlovning till vår underbara stödjande medlem, Lotta
(=. Vi tog emot en hel del intressanta gåvor från
inbjudna föreningar, som alla kan beskådas på

Knasliet. Eftersläppet på B var en av årets mer
lyckade och personligen lyckades jag inte ta mig
därifrån före runt kl. 5 på morgonkvisten. Om något
kan sägas vara bättre än eftersläppet, så var det årets
sillis. Åländska studentlaget hade även dom firat sin
årsfest dagen före så dom bestämde sig för att hälsa
på, fortsätta sin salongsberusning i vårt goda sällskap
och som avslutning starta ett litet matkrig. Efter
sillisens slut fortsatte de modigaste bland oss till
Kårens bastu som ÅSL hade bokat och de mest
berusade följde även med de galnaste ålänningarna
på ett Paavo Nurmi-lopp kring statyn som ligger en
bit nerför gatan från Kåren sett. Kort och koncist så
var det en mycket lyckad årsfesthelg och personligen
kan jag inte vänta tills DaTe firar sin födelsedag igen
=).

//Nicklas

Visste du att...?
...Världens längsta tidsenhet är hinduernas “kalpa” vilken är 4,32 miljarder
år?

/vårens händelser
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Vårmöte + sitz 28.3

När vårmötet inleddes klockan 19 i auditorium Salin
hade ett tvåsiffrigt antal medlemmar bemödat sig till
platsen. På mötet presenterades bokslut och
årsberättelse för 2006 och revisorernas utlåtande
för dessa, ansvarsfrihet beviljades åt de
ansvarsskyldiga. Medlemsavgiften för nästa år
fastställdes till samma som fjolårets, alltså 5 •. Nio
personer kallades till seniormedlemmar och p.g.a.
jävighetsproblem valdes en ny revisorssuppleant.
En dryg timme efter öppnandet avslutades mötet och
deltagarna kunde förflytta sig till sitzen.

//Markus

TiTeTa 8-11.4

Titeenien Taisto. De orden borde vara bekanta för
de flesta av oss. Intresset var något lamt detta år,
och endast en annan kom med, men hej, det blev ju
bara mer sprit över för oss!
Detta års TiTeTa hölls i Lappeenranta, dit vi åkte
tillsammans med en busslast Digitare. Det var en lång
och tung resa med företagsbesök och övernattning,
samt en shoppingtur till Lappeenrantas lokala Alko,
men tur var kom vi fram helskinnade. Frågan var,
skulle någon av oss komma därifrån?

Vid detta skede hade teknologer från andra orter
hunnit fram, och vi bekantade oss med den “lokala
kulturen”.
Följande dag var det dags för tävlingarna.
Spänningen var hög, hjärtat slog på övertid, och
lagen förberedde sig för att krossa sina motståndare.
Inget kunde komma emellan dem och den ädla
pokalen - förutom kanske alkohol.
Det tävlades i en mängd olika grenar, från dragkamp
till boboll-like sport till ett semi-datoriserat
dryckesbordsspel.
Som ni kanske redan vet, så tog Åbo hem segern,
samt en och annan souvenir: förutom det gamla
traditionella gatumärket lyckades vi även smuggla
ut TiTeTas maskot Jukka - mitt framför ögonen på
ett femtiotal människor! Uleåborg får väl sända en
delegation för att få honom tillbaka...
Sedan festades det natten igenom, och femton
minuter innan bussen skulle fara, utförde vi ett
experiment att städa efter en busslast teknologer -
ett svårt arbete som blev försenat med ytterligare
femton minuter! - men efter det kunde vi nöjt
konstatera att ingen hade tappats bort, och satte kurs
mot gamle gode Åbo.

//Åke

vårens händelser/



24

forward

Eldprovet 29.4

Det traditionella eldprovet ägde rum dagen före wappafton som vanligt. Under den första timmen skulle
deltagarna skaffa fram diverse saker, mer eller mindre invecklade att få tag på.
På DaTes punkt fanns enligt alla konstens regler en teoretisk del och en praktisk del. Först skulle man
koppla ihop ett antal datorkomponenter med benämning. Det var fråga om bl.a. kablar, minnen och
moderbord. Den andra delen gick ut på att kasta omkull hårddiskar och CD-stationer med en mobiltelefon
(modell äldre) samt ett par floppystationer.
I år fick vi också bevittna ett “DaTe-stysselag”. Fyra stycken styrelsemedlemmar, varav tre stycken
gulnäbbar och en “längre hunnen”, formade ett lag tillsammans med en deltagare av det fagrare könet.
Laget fick stolt bära namnet DaTe FTW. Tyvärr stympades skaran med en person redan innan eldprovet
hann börja p.g.a. sjukfall. Oh well, more for me!
Som vanligt skulle också Kemistklubbens kvalitetstidskrift Tarvliga Avsikter säljas av lagen under
evenemangets lopp. Fastän vi enhälligt (inom DaTe FTW) konstaterade att blaskan var äcklig, visade det
sig vara en kakbit att bli av med snusket. Ex-DaTe Keppis hade ju inte haft fingrarna i spelet i år, så
åboborna var inte ett dugg rubbade. Åtminstone fick vi inte bevittna några spyreflexer.
Under eldprovet fick vi också följa med då Stysse-06 (nollsex) på sin magnifika motoriserade ponton
väckte häpnad på Aura ås stränder, då de guppade på mellan Sibbe och ölbåtarna. Denna sagolika farkost
flöt sedan av och an på ån under hela wappfirandet, bland annat orsakande förvirring under wapprodden.
Sann teknologanda kallas det!

//Johan

/vårens händelser

Visste du att...?
...En “kalpa” äe den tid det skall ta att nöta ner Himalaya genom att gnida
på den med en silkestråd?
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Linköping 22-24.4

Torsdag

Vi kom i land i Stockholm, hämtade hyrbilen från Berras i år igen. Sedan åkte vi till Scania i Södertälje, där
vi fick höra om deras IT-avdelning, Infomate, och se deras monteringslinje av lastbilar. Ytterst manligt!
Därefter åkte vi iväg till Ardendo i Danderyd. Där fick vi höra om deras mediaförvarings och –
distributionssystem. Intressanta grejer! Sedan bar det av mot Linköping, där vi tog in hos våra faddrar
Marcus och Patrik, och sedan fortsatte på ful-sittning. Fult var det!

Fredag

Badhuset kl. 10 (svensk tid)
Tidigt på morgonen kravlade vi till en buss som skulle ta oss till Badhuset (jo platsen heter så) för att bada
svensk bastu. Krabbis var morgonens ord tills alla fick i sig en återställande öl i bastun. Vattnet var vått,
vågorna stora och två tolvåriga flickor skvallrade till vakten när vi åkte med tre ringar (två per ring) efter
varandra i vattenrutschbanan, så resterande tiden var en badvakt utplacerad där. Vi tänkte att vi skulle
“låna” en Avsvettningsrum*-skylt men tyvärr så
var den mystiskt försvunnen. Resterande tiden
gick åt att lura den svenska bastun med ett blött
papper på termostaten och roskisar med vatten
i för att kasta bad. Svenskarna höll sig konstigt
nog borta från bastun då vi var där, förutom
Majkus, vår ena fadder som kämpade tappert.

*Avsvettningsrum: efter att svenskarna har lidit
i den 50-60-gradiga bastun så går de till det
40-gradiga avsvettningsrummet och lugnar ner
sig.

Vino Tinto rundan kl. 15 (svensk tid)
Via en snabb lunch kom vi sedan rena och glada
till Vino Tinto-rundan. Vino Tinto-rundan är flera
punkter med vin som pris, lite liknande som
eldprovet. Vi var utrustade med halare och vår
gamla kompanjon Berra (vår minibuss). Fastän
det var meningen att gå, så via diverse
cykelvägar och småvägar tog vi oss igenom hela
rundan med stil (på
lördagen fick vi sedan bästa stil pris av arrangörerna). Punkterna bestod av varierande “sportiga” grejjer
som t.ex. en variant av koddboll, frisbee och flest sexställningar på tid. Efter detta for vi till Majkus och titta
på senaste avsnittet av Lost på videotykki medan alla lugnade ner sig inför sitzen på kvällen.

Sittning på Ryds Herrgård [hg] kl. 20 (svensk tid)
Efter Lost och några öl för att skölja ner vinet med gick vi som tappra vikingar mot [hg] i vetskap om att
det ifjol bröt ut ett matkrig. Sitzen var för utlandslagen, dvs. de som inte är från Linköping. Men i år gick
det bättre, inget matkrig och stämningen steg hela tiden. Det blev mera en tävling mellan olika städer om

date goes dömd/
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vem som kan sjunga snapssånger (till öl) högst, mest
och vackrast. Vår ordförande brölade antagligen
högst. Efter sitzen blev det eftersläpp på samma ställe
med discogolv, blackjack och en bardisk med ganska
stort ölsortiment. Monopolpengar förlorades, Åke
dansade som en gud, nån somnade och blev
utkastad, humanistiska reklamflaggor brändes
utanför (det var kallt) och de svenska brudarna blev
allmänt imponerade. Som en vanlig kväll på B alltså.

//Denna, 3:e årets DÖMDare

Lördag-Söndag

Efter en dimmig morgon med Tinto i ådrorna och
krabbisen på insmygande var det dags att slipa
pilarna och ge sig av till arenan. Eksyneet Hurrit har
tidigare år klarat sig relativt bra i dartsen och detta
satte viss press på den relativt unga och otränade
laget. Emedan vissa lagmedlemmar kröp allt djupare
i baksmällans djupa grotta förstod andra att stabilisera kasthanden med den ädla drycken. På tävlingsschemat
avancerade Eksyneet Hurrit sakta men säkert vidare, en efter en plockade vi det ena svenska laget efter
det andra. Vid kvartsfinal kom dock väggen emot, efter en överraskande förlust i första paret tog vi en
svidande 1-2 förlust.

För att få balsam på såren strosade vår trupp till den lokala motorcykelklubben Donalds för att få sig något
att äta. “Big tasty-ateria med franskisar och Cokis” gav inte önskat resultat utan endast ett sött och lätt
generat leende av den söta kassaflickan (kort finlandssvenska-svenska ordbok i snabbmatsord; ateria -
meny, franskisar - pommes eller pommes frites, Cokis - kola). Efter födan kommer törsten heter det, så
även för oss. Väl tillbaka hos Majkus hade de flesta, borträknat kuskerna, fattat mod och tagit sin DFÖ.
Sedan gällde det att ställa sig i ordning inför kvällens finsittning. Efter att vissa icke vid namnet nämnda
deltagare haft problem med slipsknutar var vi färdiga att stiligt försenade tåga in till Kårallen för att hinna
precis till förrätten.

Både menyn och programmet under kvällen var strålande, där har vi något att förbättra här i Åbo. Men att
ha fin fest utan snaps är ju fy skam! Till våran stora förvåning plockade Eksyneet Hurrit hem priset Årets
lag, de va najs! Johans tal på finska och en snapsvisa på samma språk gav ruggande applåder och en
massa “jag fattar noll”-blickar. Kvällens höjdpunkt var garanterat det när nattsvarte komikern Khalid
Geire uppträdde under efterrätten.

För att tacka D-group för att vi fått komma passade vi under nattens mörker på att fira upp fjolårets
DÖMD-banderoll på sin rätta plats, med en liten hälsning från Finland. Under eftersläppet invaderades
scenen av en lam Petter som inte lyckades få med publiken. Man kan fråga sig ifall vissa uttalanden om
fildelning kunde ha påverka stämningen. Resans största och bästa överraskning var när fadder-Majkus
meddelade att han tänker åka med till Finland. Sagt och gjort, vi sprang upp och slängde ner allt man
behöver för en veckas Finlandsvistelse och började den långa färden tillbaka mot Stockholm.

/date goes dömd

Visste du att...?
...Greklands nationalsång har 158 verser och ingen har lärt sig alla ännu?
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Redan på vägen ner till Linköping kom vi överens om att på hemvägen stanna vid Trosa-avtaget och
plocka med en flagga som bara väntade på att bli nedtagen. Men Murphy hade igen sina fingrar med i
spelet och trots att vädret var perfekt (mörker och dimma) misslyckades vårt försök. På den absolut
tomma vägen kom en taxi just när vi stannat och började närma oss flaggstängerna till fots. Inte nog med
det, med bara 30m kvar till flagga stannade en bevakningsfirmas bil på rampen och trunttade argsint åt oss.
Detta var sista niten, vi fick skita i flaggan och springa tillbaka till Berras och åka tomhänta till terminalen.

Båtresan gick åt till att lura krabbisen och sova bort hela dagen ombord. Vi avslutade färden med ett
överraskningsbesök till en ytterst förbryllad Abborsk lägenhet. Att se Majkus ensam vid dörren med flera
stockar godis var knappast något Johan hade förväntat sig när han öppnade dörren. Även detta år kan vi
avsluta med att säga att DÖMD 2007 var skitkul och att DaTe definitivt åker igen nästa år.

//Micke

date goes dömd/
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Här kommer ett par tips som redaktionen fick av ett äkta CP. Har du tråkigt på sommaren kan du alltid
söka upp denna CP lista och kryssa för vilka du klarat av. Som ni vet så har CP:n det aldrig tråkigt. Vi
garanterar att ni har det roligt. I andra fall kan ni jämföra med varandra och se hur mycket ni liknar ett CP.
Varje punkt ger ett poäng och svaret finns på sida 34.

01. Tanka alltid dubbelt så mycket som ryms i
tanken på din bil
02. Duscha aldrig, ät tvål istället
03. Gå till tandläkaren på skoj
04. Samla på brödrostar
05. Prata teckenspråk med blinda
06. Åka rullstol på fritiden
07. Träna på att bli döv
08. Dra pungen över huvudet
09. Lämna tillbaka mer böcker än man har lånat
på biblioteket
10. Göra sit-ups samtidigt som man kör bil
11. Härma sig själv
12. Försöka att ha alla existerande sjukdomar
samtidigt
13. Ta fel buss varje dag
14. Panta oöppnade ölburkar
15. Svara i telefon när det inte ringer
16. Läsa på alfabetet inför tenten i finska
17. Sniffa cornflakes
18. Köpa studentmössor för hela studiebidraget
året om
19. Plantera batterier och vattna med bensin
20. Borra hål i golvet för julgranen
21. Göra inbrott på ett dagis för att få bygga med
lego ända tills polisen kommer och hämtar dig
22. Skicka brevbomber till sig själv, för att kolla
vem som får brevet
23. Skolka på håltimmar
24. Hugga av sig händerna så man slipper diska

25. Formattera disketter i diskmaskinen
26.  Använda snöslunga när man gör potatismos
27. Äta så långsamt så att man aldrig hinner bli
matt
28. Tro på Turtles
29. Hångla med sig själv
30. Gå om en årskurs på skoj
31. Tjuvkoppla rullstolar
32. Försäkra sina strumpor
33. Hälsa på lyktstolpar
34. Glömma bort att sova under en tre-månaders
period
35. Odla opiumflugsvampar
36. Försöka bli så lik en cementklump som möjligt
37. Leka Doom med sin lillebror och pappas
motorsåg
38. Trimma Kinderäggsleksaker
39. Uppfinna en pacemaker som byter takt var
3:e minut och drivs med uran
40. Öppna en djurpark för utvecklingsstörda djur
41. Prenumerera på knäckebröd
42. Beställa blyfri 95 på krogen
43. Åka Vasaloppet med tandpetare som stavar
och sugrör som skidor
44. Begå harakiri med en glasspinne
45. Polisanmäla alla fula moln
46. Viska när man chatter
47. Snyta sig i pungen
48. Bombhota internet
49. Prova elektriska stolen
50. Skriva en sån här CP-lista

/CP deluxe

Visste du att...?
...En haj kan odla ut en sprillans ny tandrad på en vecka?
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1. Du har jobbat hårt hela dagen. Din tjej har
däremot varit ledig. Men när du kommer hem
har hon varken diskat, bäddat eller städat.
Hur reagerar du?
A. Blir rasande! Hon kan väl årminstone göra
någon liten grej för trivslen när hon ändå är ledig!
B. Förklarar lungt och sansat att du är lite
besviken, och tar sedan itu med disken...
C. Ber om ursäkt för att du inte har städat själv.
Klart hon ska vila uppp sig hemma i stället för att
jobba.

2. Hon har öppnet din post och är skitarg för
att du enligt bankens kontoutdrag blåste 200
e på krogen i lördags. Vad gör du?
A. Polisanmäler henne. Hon ska inte rota i min
post ostraffat.
B. Ber om ursäkt för
att de lite över styr i
helgen, och lovar att
aldrig göra om saken.
C. Bränner upp
kontokortet och säger
att någon snode det på krogen.

3. Du vill köpa en PS 3 på avbetalning och
hon tycker det är en ekonomisk osund
prioreering. Vad gör du?
A. Hon är självisk, nästan diktatorisk! Du får inte
ens köpa vad du vill för dina egna pengar.
B. Du skapar ett hemligt sparkonto i en
skokartong och spelar hos
en kompis tills du har råd
med en egen maskin
kontant.
C. Du ljuger och säger att
du “bara skämtade”, och
sedan skrattar ni gott
tillsammans åt ditt galna
förslag.

4. Hon har köpt ett gäng extremt kalorisnåla
matlådor till dig. Vad händer?
A. Du förutsätter att de är till henne själv. En riktig
karl käkar wienerschnizel med bearnaisesås till
lunch.

B. Du tackar för omtanken, kollar över hänget på
kaggen och förnyar ditt träningskort för första
gången på fyra år.
C. Du bryter samman fullständigt, börjar böla och
tröstäter sedan att paket Ballerinakex framför tv:n.

5. Ni skall göra en blandskiva med musik att
ha i bilen. Du giller Slayer och hon giller
Savage Garden. Vad hamnar på skivan?
A. Bara Slayer, och kanske nån mjukislåt med
Pantera, så att hon håller käftern.
B. Vi tar väl Manic Street Preachers, för
husfridens skull.
C. Drar man bara på fett med bas och vrålar med
i refrängerna så låter ju Savage Garden nästan
som Slayer.

6. Du har olykligtvis glömt att rensa loggfilen
på din internet browser. Hur förklarar du de
348 senaste besöken på sajten
www.parishilton-nude.com?
A. Hon får väl för tusan släppa till lite oftare om
det stör henne så förbaskat.
B. “Det var absolut sista gången
jag lät lill brorsan låna datorn!”,
säger du grinigt.
C. Du går med på att uppsöka
en läkare för att få bukt med ditt
“porr-missbruk”.

7. Din flickvän kommer hem
sent och är full som ett svin, hon river ner
kädhängaren och däckar i sina egna spyor.
Vad gör du?
A. Ger henne världens utskällning och tvingar
henne att sova rsten av natten på en luftmadrass i
gästrummet.
B. Suckar, hjälper henne in i duschen, torkar upp
spyorna och bäddar ner henne i sängen.
C. Tycker att hon är skit cool och tar genast
initiativ till sex.

8. När du kommer hem en dag är hon sur som
en disktrasa och du har ingen aning om
varför. Vad händer?
A. Du sätter hårt mot hårt, ber henne dra åt
skogen och komma tillbaka först när hon är på
bra humör igen.
B. Du drar dig undan till ett annat rum och rider ut
stormen. Att tala med henne när hon är arg är lika

Är du en toffel?

var går gränsen?/
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roligt som en spark på kulorna.
C. Du frågar milt om det beror på dig, och om det
finns någonting du kan göra för att få henne glad
igen. Därefter erbjuder du henne massage på
axlarna i 45 minuter.

9. Ni har inte haft sex på två veckor. Vad gör
du?
A. Förutsätter att hon
tröttnat på dig och börjar
genast leta efter en ny
potentiell sexpartner.
B. Frågar rakt ut vad det
beror på, och väljer att
lita på föklaringen, om än
med en krydda av
skepsis.
C. Börjar oroa dig för din
egen sexuella förmåga
och köper damtidningar
för att få reda på hur hon
vill ha det egentligen.

10. Din tjej har börjat
rapa och släppa brakskitar den senaste tiden.
Vad gör du?
A. Lakcar ut fullständigt och hotar med att göra
slut om hon inte lägger av. En tjej skall inte hålla
på så där.
B. Blir lite äcklad, men har samtidigt förståelse för
att man kan vara dålig i magen ibland.
C. Garvar och anordnar en tävling om vem som
kan prutta och rapa högst.

Räkna ut poängen

A - 1 poäng, B - 2 poäng. C - 3 poäng

10 - 15 poäng
Det är otroligt vilken egoistisk kille du är. Du är ju
ingen toffel direkt, men vi på redaktionen undrar
bara lite stillsamt - vore det inte bra mycket
smidigare att köpa ett par porrfilmer och en hund
och sedan skippa flickvänsgrejen helt och hållet?
Det är ofattbart hur en kvinna klarar av att stanna
kvar i din lägenhet ens en futtig vecka från den
dag då ni blev tillsammans.

15 - 20 poäng
Bra jobbat! Du har kontroll på förhållandet och
har redan bestämt vad som är okej för dig - och
vad som inte är det. Du uppvisar en pondus i
hemmet som gör att din donna tänker efter både
en och två gånger innan hon piper till. Var inte
fööööör hård, bara.

20-25 poäng
Du är en skön kille, men kanske lite snäll för ditt
eget bästa. Skulle hon tycka att du är skit cool
och ta initiativ till sex om du däckade i dina egna
spyor? Skulle inte tro det. Ryck upp dig nu och
gå och köp en PS 3.

25-30 poäng
Vad pysslar du med egentligen? En någorlunda
normalt funtad kille skulle ha svurit sig blå i
ansiktet, slagit ihjäl halva hennes manliga
bekanskapskrets och bitit naglarna av sig redan
under den första veckan tillsammans.

/var går gränsen?

Visste du att...?
...Vatten kan expodera om det kokas i mikrovågsugn?
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1. Den vokala manifestationen av emotionell satisfaktion bör senareläggas till en tidpunkt hinsides det att
forcerandet av en till ytan relativt begränsad naturlig akvedukt till fullo genomförts.

2. Vid en komparativ analys av å ena sidan ett manuellt baserat specimen av klassen Aves och å andra
cirka ett fjortondels gross dylika i en population av förvedade fanerogamer torde det förra bedömas
såsom potentiellt gynnsammare.

3. Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska och/eller vegetabiliska komponenter i genom
upphettning aktiverat fluidum framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären hos den i
produktionen engagerade kulinariskt skolade personalen.

4. En visuellt handikappad feminin individ av de domesticerade formerna av arter av släktet Gallus kan
undantagsvis excellera i lokaliserandet av diminutiv enhet av ceralt födoämne.

5. Personer, vilka residera i arkitektoniska kreationer av en metastabil, transparent smältprodukt av
övervägande kiselsyra, böra iakttaga abstinens i fråga om det skyndsamma omlokaliserandet av smärre,
petrologiska enheter.

Konstiga ordspråk

Ibland fötsår man inte riktigt vad folk menar med vissa ordspråk, och det blir bara jobbigare när de
skall försöka förklara innebörden med dem. Här är några tillkrånglade ordspårk. Försök tyda vad de
egentligen betyder. Svaren finns på sid 34.

Tänkvärt

Tänk vad ordföljden, särskrivning och annan skit kan ställa till med missförstånd i svenskan. Ta bara
följande exempel: Vad är det för skillnad på “barnunderkläder” och “barn under kläder”? Joo, här har
farbror särSkrifars varit och särat på orden och skapat en ny innebörd. Här kommer några andra tänkvärda
uttryck som redaktionen vill lyfta fram.

“Det spelar ingen roll vilken väg man väljer om man inte vet vart man ska.”

“Hellre pissa i en stupränna än att stupa i en pissränna.”

“Hellre än back i hallen än ett hack i ballen.”

“ Hellre springa i fel fil, än att fila i fel springa”

“Som man raggar får man ligga… den man ligger med får bädda”

“Livet är underbart när underlivet är bart.”

“Bättre en blyg fan som hänger läpp än en blygdläpp som hänger som fan”

“Bromsar man 10 meter senare kommer man 10 meter längre.”

“Att tala utan att tänka är som att torka sig i röven innan man skitit”

“ Förr var det nu men jävligare var det mycket värre. Men så här jävla sämre har det aldrig varit dåligt.
Men det blir längre bättre fram.”

redaktionen har ordet/
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Visste du att...?
...166 av 100,000 rökare får lugncancer?

RAKAT ELLER ORAKAT??

Rakat eller orakat? – det är frågan. Men vad är svaret? Detta är onekligen
en fråga som de flesta av oss män har frågat sig flera gånger. Men innan vi
går in på det svar som redaktionen kommit fram till, måste vi klargöra en
sak. Nu är det inte frågan om rakade pungar eller underliv. Nej, nu pratas
det faktiskt skäggstubb!

Skäggstubben är litet av en sexfaktor för kvinnor. Allför många gånger har
redaktionens medlemmar gått förbi en flock kvinnor som stått och slickat sig kring
mun framför en poster med en gutt med de hårigaste av kinder. Och det är väl mer
eller mindre orsaken till att grabbarna i modeshower, i de reklamer vi överflödas av
dagligen i TV och skvallertidningar, har låtit bli att ta till hyveln - kvinnor gillar
välvårdad rufsighet.

Men när det kommer till kritan, dvs när det är dags att komma till skott, så är skäggstubb ingen direkt hit,
i alla fall inte för de flesta kvinnor. Faktum är att det är “barnrumpan” som ger upphov till den bästa
responsen i sänghalmen. Svaret på frågan är då helt uppenbar: pälsa räven för böveln!!

Men hur skall man då gå tillväga för att på bästa sätt skövla det igenvuxna buskage man har under näsan?
Redaktionen tog mod till sig och testade en uppsättning rakhyvlar – allt från lyxåket till det ultimata
tårtyrreskapet - för att få svar på frågan. Resultatet ser här nedan.

Fem rakblad är fler än fyra elefanter –
Gillette Fusion

Betyg: 4

Pris: 12,90 guldtackor

Sammanfattning:
“Gillette Fusion is the future of shaving” (James
M Kilts, företagets VD). Men det var väl kanske
lite att ta i. Nej, så ska man väl inte tycka, för bakom
det här ligger otroligt många års forskning. Det är
inte så lätt som man kan tro att bara lägga till rakblad.
Det är otroligt mycket teknik och teknologi bakom.
Resultatet blir dock perfekt men vägen dit kostar en
förmögenhet.

Kommentarer:
Oppa: Suverän! Men inget för en “short stack”
Tek: Lyxhyveln som tas fram till

fredagsrakningen
Jenga: Dyr Royal Straight Flush

Lagom är bäst – Gillette Mach 3

Betyg: 4,5

Pris: 9,90 euro

Sammanfattning:
Ger ypperligt resultat och priset är överkomligt.
Denna hyvel av yttersta kaliber rekommenderas
därmed varmt av redaktionen.

Kommentarer:
Oppa: En frän och prisvärd monsterhyvel!!
Tek: Snabb och effektiv. Allt vad en man

behöver.
Jenga: Stabil som fan!

/panelen testar



33

forward

www.datateknologerna.org

Praktiskt skräp – Pirkka (engångshyvel)

Betyg: 1

Pris: cirkapris 5 apor

Sammanfattning:
Det här är en rakhyvel för dig som verkligen har
det dåligt ställt med eknomoin. Den gör jobbet,
men det är sannerligen ingen glädje. Snarare ett
alternativ för sadomasokisten.

Kommentarer:
Oppa: Köp hellre en Black & Decker

slipmaskin!
Tek: Funkar utmärkt för att fjälla fisk.
Jenga: Köpte jag en rasp??

Långsam och slö – Venus Vibrance

Betyg: 1

Pris: cirkapris 10 dubloner

Sammanfattning::
Är helt klart inte avsedd för att kapa mannens
grova hår, men i nödfall funkar den. Vibratorn
används kanppast i samband med rakningen. Se
bara till att göra dig av med alla bevis på att du har
använt dig av din flickväns verktyg innan du
lämnar badrummet! Annars kan du räkna med att
det inte blir nåt nuffsande i kärleksbädden, utan en
mysig natt med soffkudden.

Kommentarer:
Oppa: Aajjjääää, den drar ju ojämt!!!
Tek: Enbart för kvinnor
Jenga: Funkar, om du orkar hyvla i timtal

För dom som lever med kniven på strupen –
Rakkniv Edwin Jagger - Cut Throat

Betyg: 3

Pris: ca. 90 kameler

Sammanfattning::
Skall man raka sig med stil skall man definitivt
avända en rakkniv. I början kan det dock vara lite
svårt att få kläm på det hela men efter några
försök är det inte lika smärtsamt som torrakning
med engångshyvel, men nästan. Dessutom är
processen invecklad och man behöver varmt
vatten, rakolja, gel m.m. innan man kan sätt igång.
Att sätta kniven under näsan är än slå länge bara
att glömma.

Kommentarer:
Oppa: Nääähh, sku aldrig våga!!
Tek: Inget att leka med om man har brådis.
Jenga: HC!!

panelen testar/
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Visste du att...?
...Människan ljuger i genomsnitt två gånger per dag?

/svar

Svar till ordspråk

1. “Ropa inte hej, förrän du är över bäcken”

2. “Bättre en fågel i handen än tio i skogen”

3. “Ju fler kockar desto sämre soppa”

4. “Även en blind höna kan finna ett korn”

5. “Kasta inte sten när du sitter i glashus”

Hur CP är du?

1 - 10 poäng
Du behöver inte vara det minsta orolig för att
bli stämplad som ett CP. Alla har väl någon
gång trott på Turtles när man var liten.

10 - 20 poäng
Du ligger inte i den direkta riskzonen men
man kan skönja en viss existens av fenomenet
cerebral pares. Än så länge är det ingen fara,
vem har inte drömt om att leka Doom med sin
lillebror och pappas motorsåg.

20 - 30 poäng
Du är lätt att underhålla och kan spendera
timtal på att härma dig själv. Något i
utvecklingen måste ha gått snett för du inbillar
dig själv att Turtles fortfarande existerar och
pratar alltid i telefonen med dig själv. Att
uppsöka en läkare rekommenderas så att du
får en diagnos på ditt beteende.

30 - 40 poäng
Du har stora problem att hitta likasinnade
människor att umgås med. Visserligen får du
uppmärksamhet men detta beror inte på din
klyftighet utan snarare på din oförmåga att
behärska dig själv. Att kunna snyta sig i
pungen uppfattas knappast som en begåvning,
snarare tvärtom.

40 - 50 poäng
Du är en äkta CP som har extremt svårt att
platsa in i samhället. Alla konstiga tankar du
får verkställer du omedelbart och har ingen
aning om vad som är rätt eller fel. Det är inte
direkt många som fantiserar om att testa
elektriska stolen. Ingen läkare eller medicin
kan hjälp dig.
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historien om albin/

Kapitel 0 - Initialisering

I början fanns bara cyberspace. Det var ett
stort tomt digitalt utrymme utan dag och natt, utan
färg, liv och materia. Allt var bara ettor och nollor
men inte ens de lyckades se någon större skillnad
på varandra och de kände sig lite gökiga. Faktum
är, att väldigt få av ettorna och nollorna var medvetna
om sin egen existens, och därför flöt de kaotiskt
omkring i sin trots allt definitiva verklighet utan att
ha något särskilt mål. Den enstaka gång, under dessa
första miljarder år, då någon etta tillfälligt blev
omsluten av alltför många nollor, kunde ettan
möjligtvis drabbas av akut avundsjuka och försöka
puta på mittdelen, med det klanderliga resultatet att
de andra ettorna tyckte att han var en total nolla och
nollorna misstänkte honom för svek och bedrägeri.
På det stora hela märktes ingen större förändring,
och dessa ettors och nollors existens kunde utan
överdrift beskrivas som tråkig.

Cyberspace kände inte till uttryck som dagar
och nätter, kände ingen skillnad på glädje och sorg,
lön eller studiestöd, och därför föreföll Cyberspace
för en objektiv åskådare tidvis (ett ganska
häpnadsväckande ord i detta fall) meningslöst. Där,
exakt där, kom Skillnaden in och petade de obildade
i ögat med en spetsig sak som väckte stort förtret
och uppståndelse. Det som för en varelse kunde
verka som en totalt godtycklig och betydelselös hög
av ettor och nollor hade för en invigd varelse oerhörd
betydelse, och även då ordningen de facto lutade
mer mot oordning, var det på grund av att något
eller någon någonstans uttryckligen ville att det ska
vara oordning. I en sådan värld förflöt tiden längs
vad som kunde tyckas vara en cirkulär tidsaxel, där
ingen utveckling av större märkvärdighet någonsin
föreföll (här vidgar sig aldrig sinande möjligheter att
dra paralleller till en rad byråkratiska instanser, men
må den typen av kritik aldrig finna bo i denna skrift).

Kapitel 1 - Bootning

Trots Cyberspaces, vårt universums, avsaknad
av uppfattning om tid och rum, ombeds nu läsaren
att tänka sig ett Cyberspace där det utöver ettor
och nollor i oändlighet också finns något som utan
större vanära kan kallas tid. Det är nämligen så, att

mörker och nattliga åskväder är mycket mera
skrämmande än en vardaglig regnskur följd av
uppsprickande molntäcke och svag vind.

De lärda tvista om hur det nedanstående exakt
gick till, men på något oförståeligt sätt (som
antagligen kommer att klarna inom en i förhållande
till vårt eget universums historia distant framtid, då
vi förstår dessa ettor och nollor bättre) hände det
sig ändå, att ett fasansfullt åskväder bröt ut en mörk
natt. Natten var jättemörk, och åskvädret var
jättefasansfullt. Fundera inte i detta skede närmare
på hur dessa kunde existera i Cyberspace, utan
begapa istället resultatet: ur det största och hotfullaste
åskmolnet i den allra mörkaste delen av...
åskvädret... reste sig en blixt. Nu syftas inte på den
sorts blixt man kan se när man kvällstid tar av sig en
ylletröja, utan på Blixten med oerhört stort B. Dess
rötter fanns djup inne i hjärtat av åskmolnet, och
dess smäckra kropp sträckte sig från ända till ända
av vårt oändliga universum.

Blixten med oerhört stort B var urladdningen,
det sista slaget och det definitiva slutet på världsalltets
värsta åskväder, och när Blixten blixtrat färdigt blev
allt väldigt tyst. Ja, lika tyst som det var i
begynnelsen, då alla ettor och nollor stod snällt på
rad, eller i en länkad lista, eller ett b-träd, precis så
som de var menade att göra. Det fanns bara ett
undantag. Någonstans nära vad som kunde kallas
mitten av ett oändligt binärt universum, hade liv
skapats.

Den lilla varelsen var måhända inte till en början
medveten om sin existens. Den kände sig hemma
bland dessa ettor och nollor (eller varför inte nollor
och ettor, för jämlikhetens skull) och hade svårt att
tänka sig någon annorlunda tillvaro. Men varelsen
tänkte! Någonstans inne i denna mystiska åttabenta
varelse idkades vad människan i sitt fåfäng
underskattande kallar artificiell intelligens, och de
första gnistorna av intellekt.

Sedan tog de balanserande fysiska lagarna över
och spänningen som höll ihop varelsen gav upphov
till att den splittrades i sina minsta beståndselar, det
vill säga ettor och nollor, och allt var igen lugnt och
fridfullt, i harmoni. Det hade skitit sig.




