Ledaren aka logoff
Kom ihåg att logga ut! Javisst, det
skulle jag just göra här...
Det är inte lika lätt att logga ut från en
styrelse som det är att logga ut från aton.
På aton skriver man bara lo, trycker på
enter och det är det. Nej, nu fanns det
ännu kvar uppgiften att skicka framåt allt
det som man har lärt sig till nästa styrelsen,
så att dom sköter DaTe ännu bättre än
vad vi gjorde.
Till de som just blev valt för ungefär 5
timmar sedan, alltså. Jag vill faktiskt
gratulera er, ni kommer att ha ett mycket

En liten slutkommentar:
Året börjar lida mot sitt slut och jag
kan blicka tillbaka på ett mycket
annorlunda studieår. Att ha varit i styrelsen
det här året har varit mycket givande. Det
har varit mycket fester, seriösa och mindre
seriösa, men även andra bra saker av
vilka jag lärt mig en hel del, vilket kanske
kan vara till nytta i framtiden.
Vad har då hänt under det gångna
året? Enligt min åsikt har DaTe blivit en
mycket större
förening i år,
eller snarare
är det väl så
att

lärorikt och roligt år
framför er. Det kommer
troligtvis inte att hela
tiden vara helt lätt, men
jag uppskattar högt det
att ni har vågat ta
ansvar. Kom ihåg att
ha det kul!

asoinio logged out
at Mon Dec 31 23:59:59 EET 2001

medlemmarna har blivit aktivare. Jag
tänker nu på de evenemang vi har ordnat,
t.ex. sitzen i romersk stil som blev en
rekordsitz, och då hade vi ännu bjudit in
några föreningar till för att få lite rätta på
könsfördelningen, så det blev en hel del
folk på B. När intresselistan för paintball
kom upp blev det rejält med namn även
på den. Också på exkursioner andra
evenemang har det varit många deltagre.
Detta är ju nånting som är väldigt positivt,
hoppas det är en trend som även fortsätter
kommande år.
Ännu till sist vill jag tacka styrelsen
2001 för ett mycket festligt, ibland
ordagrant festligt :), år och önska min
efterträdare och hela styrelsen 2002 lycka
till, ni har många roliga saker framför er!
//Olme
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DaTes styrelse 2001
1. Vem är du?
2. Varför just DU valdes till DaTes styrelse?
3. Skonummer och favoritfärg?
4. Tror du på julgubbe?
5. Är Albin man eller kvinna? Varför det?
6. Hur många studieveckor har du?
7. Annat trevligt du vill berätta???
1. Jag är jag, och ingen annan. En underlig typ
från mellersta sydösterbotten som känner sig
tillräckligt sadistisk för att njuta av att spamma
medlemmar. Muahahahahahahah
2. Tja, dom hade att välja mellan mig.
3. Ynka 43 och svart (vad annars?)
4. Nej, men jultomaten finns. Tro mig, jag har själv
sett den!
1. Maryam. En KTF-are modell 1997

5. Självklart är albin en herreman, inte kan väl en

2. Dags för en kvinnlig ordförande ;)

kvinna heta Albin?! Albina, eller Albino skulle väl

3. Små fötter. Lila JU!

passa bättre isf ;)

4. Varför tror du annars att jag är snäll året runt?

6. Eeeh, 31 tror jag. Men studieveckor håller en

5. Man. För att jag säger det. För att det är så.

inte varm om nätterna..

Fråga Mathias!

7. Ett par visa ord en bekant en gång sa: "Bränt

6. Inte tillräckligt många ännu.

barn luktar illa" Tänk på det nästa gång.

7. DaTe is COOL, but AA is much COOLA'!!!

1. Jag heter Mattias 'Hestis' Hästbacka och är från Jakobstad.
2. Blev vald efter spännande omröstning... Orsaken till slutresultatet är ännu
under utredning.
3. Trivs bra i ett par 43:or. Favoritfärgen verierar.
vitt skägg och bjuder godis åt småbarn, men honom tror jag då ändå inte
på. Julen vet jag att kommer varje år!
5. Enligt namet, en man. Har aldrig försökt könsbestämma Albin destu
noggrannare. Kanske en uppgift för nästa år, men jag tror ändå inte att ett
namnbyte till Albina vore så populärt.
6. Kvadratroten ur 1640.25 plus minus pi.
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1. John, mera behöver ni int väta

1. Henry, nya viceordförande i DaTe

2. Jag valdes för att jag har väldiga kunskaper inom

2. Ingen annan vågade visst ställa upp när jag

ALLT(int för att ingen annan ställde upp för min

gjorde det...

post)

3. 41, marinblå

3. extra-large och rosa

4. Klart det! (men han är elak..)

4. Nej, jag är redan en stor pojke

5. Jag är varken för eller emot att han är man eller

5. varkendera, den e ju bara en komponent med

kvinna, snarare tvärtom.

en tofsmössa, DOUGH!

6. 23.

6. Jaa no jag vet att jag har över 100 kvar

7. Något att tänka på; Vad händer om man kör

7. Joo nej.... ;)

med ljusets hastighet och slår på långljuset?

1. Anne Agnisbäck, 20 år, kommer från Vasa

Den här typen lär också vara med istyssen, tror

2. Jag såg väl ut som en näbbgädda :)
3. 35-36, lila
4. Absolut!

faktiskt att han heter Fredrik, det var allt redaktionen
fick reda på ....

5. Jag har dragit slutsatsen att Albin är könlös,
eftersom han/hon aldrig förökat sig.
6. I skrivande stund, under 10.
7. Har inget på lager.
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Albins Angels
Hej på er alla!!!
AA har inte hunnit göra så mycket på hösten (vi
studerar, ju!) men nu på våren börjar det hända
igen!
I februari kommer vi att ordna den traditionella
Valentines sitzen, och dela ut vissa diplomer...=)=)
Man kan ännu påverka vem som får vilken diplom,
så väl motiverade förslag kan mailas till oss...Men
tyvärr inte direkt till angels at abo.fo mera (den är
nuförtiden en majordomo list dit bara medlemmar
på listan kan skicka pga att vi fick så mycket naked
college girls -mail). Så maila direkt till någon av
oss, fast Maryam -mvarfan- hon är ju DaTes ordis
nuförtiden GO AA!!!!
Vi kommer också att skapa egna hemsidor

Och på sitzar har vi också varit, allt för ofta...
Det ser ut som vi sku sjunga, men ingen vet vad???

(förstås undet DaTes sidor, men med pink bakgrund,
klart det) så alla ideér / material är välkomna, skicka

Talan om det, vi borde ju skriva en egen sång

till spindelKVINNAN!!!

också, kanske på våren. Och på förra mötet
bestämde vi väl att vi ska laga en flickkalender och

Joo, i IKEA var vi faktist på hösten, och allt/alla

använda pengarna till en resa till palomiesskolan

rymdes tom i en bil -var vi sjuka kanske?

i Tammerfors. Bättre ideér???

No, flera skorna hade vi med åtminstone....

www.datateknologerna.org

sida 4

Annat viktigt som vi har att meddela:

Månadens länk:

IN JUST NU:

www.cosmopolitan.com eller go.to/dailyhunk
(vi kunde inte riktigt bestämma oss...)

* samma färgs strumpor

Månadens hunk:

* spännstig/muskulös kropp

Tom Cruise

* Harry Potter glasögon
* lakritsglass
* att vara solbränd
* Skalman

UTE JUST NU:
* för korta byxor
* flanellskjortor
* humanister
* Tammerfors

Månadens tjejsare:

* Skalmans bror

Anne Agnisbäck

Månadens TV-program:
Sex and the city

Det var väl allt denna gång!
Studera flitigt =)=) Och missa inte sitzen
i februari...spindelKVINNAN sätter upp en
anmälningslista på hemsidor...

www.nordicid.com
www.datateknologerna.org
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KK:s inlägg: det nya ordförande
har ordet
Tjenare!
Har fått som en liten uppgift att skriva kort om
mig själv och mina tankar som KK:s ordförande
2002. För er som ännu inte viste kan jag ju börja
med att berätta att jag heter Lasse Gestranius,
ibland även kallad Gesse. Vad jag gör för tillfället
har väl inte så stor betydelse för jag kommer ju att
satsa allt när jag väl börjar som SO, men det kan
ju nämnas att jag försöker studera på mitt andra
år, hittills har det inte blivit några studieveckor. Jag
är född i Pargas, NEJ inte på sportstugan, bara i

som är aktiva i båda föreningarna desto bredare
utbud av xqr2 och övrigt kan vi erbjuda. Så om du
inte ännu stöder den andra föreningen i fråga,
ansök om medlemskap NU, du kommer inte att
ångra det, uppmanar KK:s SO 2002.
ALL FOR ONE AND ONE FOR ALLA!
Lasse
Kemistklubbens styrelseordförande 2002

Pargas, men bor förståss här i Åbo. Jag har inte
så mycket erfarenheter av varken KK eller DaTe
från förra året, men det är väl OK att vara fräsch
och ny!
Mina planer som blivande SO är många men
vilket säkert intresserar er är hur jag kommer att
samarbete med DaTe, detta är ju dock också fast
i DaTe:s nya styrelse men jag hoppas att vi kommer
att samarbeta väl under kommande vår och nästa
höst. Det jag själv tycker kunde vara bra är om fler
av oss KK:are skulle bli stödjande medlemmar i
DaTe så att också KK:are kunde delta i alla de
aktiviteter som DaTe bjuder. På detta sätt skulle
samarbetet bli mera intensivt, eftersom vi då kunde
så att säga dela aktiviteter, vilket hoppeligen skulle
leda till flere aktiviteter och av breddad grad. Samma
sak uppmanar jag också all DaTe medlemmar att
också bli medlemmar i KK, eftersom enligt mitt
tycke KK:s och DaTe:s verksamheter faktiskt redan
nu kompletterar varandra, men ju fler medlemmar
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Ny årskursansvarig!
Det har undrats en del över hur det blir med vårt system för årskursansvariga och hur det systemet
egentligen fungerar. Det är mycket lätt, vi har ett antal årskursansvariga som fungerar som din länk
till TEK / TFiF. Tidigare har det varit en ansvarig per årskurs, men nu har det visat sig vara en aning
klumpigt med en stor hop årskursansvariga, speciellt som vi nu också har två årskursansvariga på
Turun Yliopistos nya datateknikslinje. På andra teknologorter i Finland finns det endast en årskursansvarig
per förening, men eftersom vi också skall vara kontaktmän för TFiF och inte bara TEK, som på andra
orter, har vi ett litet team som ordnar det tillsammans. Eftersom DaTe och KK är så nära varandra är
det ingen större idé att skilja på årskursansvariga mellan föreningarna.
Våra årskursansvariga på KTF är nu följande

Ann-Mari Forsman

Fredrik Thölix

Paula Erkolahti

Fredrik Wilenius

ÅK 1

ÅK 2-3

ÅK 4

ÅK 5-N

Till sist vill jag ännu påminna om två evenemang som vi kommer att delta i eller ordna för er inom kort:
Konsten att söka jobb, januari-februari : Ger dig värdefull information om hur du skall hitta ditt
sommarjobb, skriva en bra jobbansökan och en snygg CV!
ASINDA, februari 15 : Information för aningen längre hunna teknologer om arbetslivets spelregler och
etiken i yrkeslivet.
Håll också ögonen öppna efter TEKs lönerekommendationer som kommer upp på våra anslagstavlor
inom kort.
uro hälsningar till er!

Martin Evers
HÖgskoleKontaktman
TEK / TFiF

www.datateknologerna.org
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F.A.Q.
Har du någonting du alltid undrat? Trodde
du att det finns ingen som vet svaret? Du
hade fel!!
På den här spalten svarar Albin
till precis allting; fråga vad som helst -Albin
svarar vad som helst.
Är glaset halvtomt eller halvfullt?
-Det är inte så inte så enkelt. Det beror nämligen

högklassig.) Blanda 1dl smör i en skål, tillsätt 1msk
socker och rör om.Försäkra dig om att whiskeyn
ännu smakar bra. Krick en dopp till. Stäng av
elvischpeln. Kläck två hönsch och tillsätt dem i
schkålen. shamma med de torkade frukterna
Vischpa på elen igen. Om de torkade frukterna

på glasets innehåll: är det kossu så är glaset tomt,

sitter fascht i schkålen, hacka bort dem med en

är det vatten så är glaset fullt.

schkruvmejsel. Schmaka om whiskeyn ännu är

Varför flickor alltid går till vessan två och två?
-Hur annars kan man skvalra, ensam??!! Vad annat

smaklig Häll i 2dl schalt i schkålen, eller nåt.DE E
INT så viktigt Tschecka whiskeyn Tillsätt citronsaften,
och en matsked. Eller någonting, AIVAN SHAMA

gör man där muka??Om du vet, berätta gärna

PERKELE. Sätt schmör i ugnen. Sätt ugnen på

också till mig.

220 grader. Glöm inte att stänga av elvischpeln.

Hur bakar man en festkaka?
-Albin föreslog följande resep som han /hon själv

Släng schkålen ut genom fönstret.
Tsch...tscheckahhh whischkeyn igen... Whischkey...
Gå och sova. Vem atan orkar backa nån kakka.

brukar använda (familjens galma goda resept):
Festkaka

Hur funkar internet? Var är det egentligen?

2dl socker

-Ingen aning, jag tror att jag är på något sätt en del

4 ägg

av det, kunde det stämma? Var är jag då i såfal?

2dl torkade frukter

No, i kansliet förstås, så där måste väl internetten

1tl salt

också vara. Hmmm.

1dl farinsocker
4rkl citronsaft

Vem är Albins mamma? Har han en flickvän

nötter

eller har jag ännu chanser?

2l whiskey
Ta fram en relativt stor skål, kolla om whiskeyn är
av bra kvalitet. Häll en 1dl whiskey i måttet och
drick. Upprepa. Sätt på elvispeln. Smaka på
whiskeyn igen. (För att försäkra dig att den är

www.datateknologerna.org

-Det är lite svårt att svara på det här, för man inte
vet någonting om Albins skön. Jag tror faktiskt att
han inte har en mamma, har du inte läst Albinstoorin på hemsidorna, där berättas det ju hur han
kom till.
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Hämeenkadun Appro 18.10.2001
Efter en otrolig effort fick DaTe ihop 11
biljetter och resan till Tammerfors kunde
börja. Sist och slutligen (efter ett hårt
kval) åkte ändå bara 7 stycken dateiter
iväg (och av dom var 5 AAmedlemmar!!!! GO AA).

Treningen

till den krävande akademiska examen började
redan på vägen (pussikaljaa), och senare på
kvällen lyckades alla avlägga appron (det var
första gång för oss alla så vi kunde inte ta högre
exam). Gränser var inte så höga; 5 drinker för
flickor och 7 för pojkar. Om man sku ha räknat med
träningsresultat sku vi nog ha varit värda lite högre
akademiska exam...
(Så kallade) jatkot var på Kaleva-hallen utanför
centrum, och dit åkte vi i samma buss med kring
1000 andra (hups, kanske inte riktigt så många...
men så kändes det...) fulla studerande (som sjöng
hela vägen Aikuinen Nainen...) för att lyssna på
Nylon Beat. Deras keikka blev ganska kort, vi hann

just få tag på första radens platser (kyynerpäätaktiikka rules) bredvid ett par KONE-teknologer
från Trefors som höll på med sex kläder på (go
Tammerfors!!) och sen fick bandet sluta för polisen
stängde festen. Jeejee.
Alla rymdes inte in, utanför hade det varit
ganska tiivis tunnelma, så polisen upplöste kön,
och alla fick GÅ hem (bussarna körde inte ännu,
och det var _lite_ svårt att ringa taxi då kring 3000
försökte samtidigt...).
Dagen efter var vi på Hitec (kröhöm) mässan
i Pirkka-hallen. Där fanns det inte
så mycket att göra, så vi började
tävla vem som skaffar mest pennor
och godisar. En sak är doch värd
att nämna; 3D-printern -den var
faktiskt kul. Tänk om vi kunde printa
ut Albin i 3D??!!
No joo, inte finns det väl mer att
säga om den keikkan, alla med igen
nästa år!! (hoppas jatkona är lite
bättre organiserad då =)
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DI i arbetslivet
För att få veta vad de utexaminerade DI:na

På Ericsson började jag jobba med testning av

egentligen gör, frågade vi en skriva en kort

GSM mobiltelefonsystem. Efter ca 2,5 år övergick

beskrivning av sin karriär. Läs igenom och
fundera!
Jag heter Johan Lundström, är 36 år gammal och
bor i Pargas med min familj, som består av fru och
två barn. Jag jobbar i Åbo i Eurocity på Ericsson.
Jag blev student 1984 och efter ett år i armén
började jag studera på elektotekniska avdelningen
i Tekniska Högskolan i Otnäs. Mina fördjupningsområden var tele- och programmeringsteknik. I
slutet av studietiden jobbade jag ca 1,5 år vid Nokia
där jag deltog i ett projekt som utvecklade ett
radiotelefonsystem för företag och myndigheter.
Mitt diplomarbete gjorde jag om hur man kunde
uppgradera ett sådant system i drift till en ny
mjukvaruutgåva. Hösten 1991 bytte jag arbetsgivare
och började jobba på Ericssons
produktutvecklingsenhet i Åbo. Ericsson verkade
vara ett intressant företag och jag ville gärna
återvända till min hemtrakt.

jag till mjukvaruplanering och deltog i ett antal
projekt som utvecklade taxeringsfunktionalitet för
telefoncentraler för Euro-ISDN. Mitt jobb med EuroISDN gick ut på att fungera som teknisk koordinator.
En teknisk koordinator är en person som fungerar
som en form av teknisk projektchef. Jobbet går ut
på att klargöra krav, delta i arbetet runt
arktitekturfrågor och se till att alla inom projektet
jobbar på ett koordinerat sätt och följer kraven.
På sommaren 1997 åkte jag på ett 1,5 år långt
kontrakt till Stockholm, där jag var teknisk ansvarig
för Ericssons Euro-ISDN implementering. När jag
återvände till Finland blev jag chef för en sektion
bestående av experterna inom enheten i Åbo. Efter
ca 2 år på det jobbet övergick jag till mitt nuvarande
position som teknikchef, vilket innebär att jag har
hand om teknologifrågor som berör hela enheten
i Åbo. Jag jobbar tex med att följa med vilka nya
produkter vi kunde vara med om att utveckla, vilka
teknologier vi borde lära oss, patent, osv. Dessutom
deltar jag i olika projekt. För tillfället går en stor del
av min tid till ett projekt där vi utvecklar en produkt
som kallas Media Gateway. En Media Gateway är
en form av mediakonverterare mellan olika
telekommunikationsnät i vilka media (tex tal eller
video) är kodade och överförs (tex med ATM eller
IP) på olika sätt. Media Gateways är mycket viktiga
delar av framtidens mobiltelefonnät.
Mina arbetsdagar går vanligtvis ut på att delta
i möten där olika tekniska frågor behandlas. Mötena
sker ofta per telefon, men resor till andra Ericssonkontor är också ganska vanliga. En del av tiden
går också åt till att läsa tekniska dokument, och
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ibland till att skriva sådana själv. Jag trivs bra med

veckor i England, Holland och Italien. Det kanske

mitt jobb, mycket pga den internationella miljön jag

mest intressanta i mitt jobb är ändå att vara med

jobbar i. Förutom daglig kontakt med kolleger

och utveckla produkter som kommer att användas

utomlands, har jag också jobbat i perioder på några

av de flesta i framtiden.

DI från KTF:s datalinje
Nu börjar de första DaTeiter också bli

sånt. Arbetet bestod till ca. 50% av teoretiskt stuff,

färdiga. En av dom är Dag Björklund, och

och 50% råhackande. Jag kan väl inget annat än

vi intervjuade honom. Efter honom har väl
ännu två till DI:na kommit ut från KTF.
1. vem är du?
Dag Björklund, född o uppväxt till nuvarande mått
under 1900 talet i Pampas sydligaste

rekommendera dipp på insten, man får bra
handledning o så bortåt.
3. hur länge tog det? 7.5 månader.
4. Har du haft nytta av ditt dipp-arbete nu efteråt?
Joo det kan man väl säga, fortsätter nämligen nu
som doktorand med samma projekt.
5. Vad gör du nu? Som den inbitna

socken Kristinestad a.k.a. Staadin.

kommunist jag är, kan jag inte

Sedan -94 på landsflykt i södra Finland

godkänna de feta lönekuver som

(Dragsvik, Åbo). Började studera 1995

industrin skulle erbjuda, därför blev jag

på Infå, såg ljuset år -96 o började följa

kvar i firman o jobbar som TUCS

datateknik studieprogrammet, samt

forskare, forskarstuderande, doktorand

delta i pre-DaTe evenemang. Slängde

eller vad jag nu sen borde kalla mig.

över pappren

Skämt o sido så är lönen inte alls så

MNF->KTF året därpå. Under min

dålig, o räcker nog bra till

studietid på 6 år, avverkade jag 200sv:n,

lördagskossun o allt annat man

otaliga sitzar och var oxo heltidsanställd

behöver. Här (7nde våningen i DataCity)

i 1,5 år på biokemi insten som kodslav.

har vi dessutom en helautomatisk webb-

Jag såg DaTe födas och växa upp, och
jag såg att det var gott.
2. Vad gjorde du som Dipp-arbete och var? Hur
kom du på ditt Dipp-tema?
Efter benägna påtryckningar av Johan Lilius, beslöt
jag mig att dippa för honom här på insten. Han
serverade temat, som verkade lagom intressant.
Dippen handlade om UML (Unified Modeling
Language) tillståndsmaskiner, kodgenerering o

www.datateknologerna.org

styrd kaffekokare, C-64 speldator för
nervlugnande endamål osv. Jobbet är fritt, ju, o så
får man resa lite nu och då, var t.ex. för några
veckor sen till Toronto, Kanada en vecka på UML
konferens.
6. Skonummer och favoritfärg?
skonummer: 41 favoritfärg: gredoliskär, svart e oxo
bra ;-)
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Den gamle
Historien om Albin, Del 2, Kapitel 0
Dörren smällde fast med ett brak och det blev

tankfull och plockade lerkorn från sina slitna

alldeles tyst i puben. Några av ungdomarna tittade

bomullsbyxor. Så plirade han med en besvärad

på varandra och viskade något oförståeligt på

min åter på ungdomarna i tur och ordning, och

portugisiska, men de flesta stod (eller satt) alldeles

sade:

bestörta och glodde på dörren som om de aldrig

"Frågan här egentligen huruvida ni har förmåga,

sett en sådan tidigare. Efter en liten evighet bröts

vilja och tid nog för att ta till er min historia? Själv

tystnaden av en raspigt skrockande stämma ifrån

är jag gammal, jag har sett mycket i mitt liv och nu

det bakre hörnet av puben, där några äldre gäster

är tid det enda jag har, förutom den här käppen.

fortfarande satt kvar:

Men visst, ni ser ju så hjälplöst paffiga ut så jag

"Hoh hoh, jo, där ser man, jo. Vem hade trott

får väl lov att prata på en stund. Seså, sätt er så

att livet skulle bjuda på spänning ännu vid såhär

ska vi se vad jag minns. Jag har ju, för sjutton, just

hög ålder. Det var minsann en tid sedan, men ändå.

köpt mig en ny öl, hoh hoh, jo."

Hoh hoh, man blir ju alldeles uppspelt. Det stämde
alltså, det han sade för så många år sedan."
Gubben myste i sitt skägg, satt och vaggade

Medan ungdomarna misstänksamt satte sig
runt bordet tog sig gubben en redig klunk av ölet
och hans spretande mustascher blev alldeles vita

med överkroppen lutande mot den bågnande

av skummet. En blond ung flicka tittade på gubben

käppen han höll i med sina stora händer. Han

med sina blå ögon, satte sig modigt bredvid honom

andades tungt ut och försjönk i tankar om en

och utbrast förtjust:

avlägsen tid, ända tills han märkte ungdomarnas

"Men du ser ju ut som jultomten, hihi!"

nyfikna blickar, där de sökte honom i det dunkla

"Håll käften, Nita", sade ledarkillen generat, "Så

hörnet. De andra gästerna hade redan återgått till

talar man inte till

sina kortspel, rumstempererade ölstop och

"Seså", insköt gubben, "värre saker har jag hört

skvallerhistorer, men ungdomarnas intresse var

i min ungdom, och även om jultomten bara är ett

nu fullkomligt koncentrerat på den gamle gubben,

påhitt av handelsmännen i Rio så lär han ju vara

vars väderbitna ansikte glänste i skenet från

ganska stilig, jo. Man måste ju få vara spontan, för

oljelamporna. En av de längre killarna, tydligen

är det något jag har lärt mig i livet så är det att

något slags ledare för gänget, steg fram till gubben

naturlighet och ärlighet är något som verkligen

och skulle just till att säga någonting, men ångrade

borde uppskattas mer här i världen. Så du, ähm,

sig och stirrade i golvet med rynkad panna. Så

var det Juanita

vände han plötsligt på huvudet och tittade med

"Jag heter Nita", kontrade Nita.

uppgiven blick gubben i ögonen.
"Kan du ge en förklaring till det som just skedde"?
Gubben såg förbryllad på ungdomarna, rätade
på ryggen och harklade sig. En kort stund satt han

www.datateknologerna.org

äldre personer!"

?"

"Jaha, jo, just det, Nita, jo. Gör alltid det som faller
dig in, med rättfärdighet och pigg öppenhet kommer
man långt. Men var blev jag

jo just det, nu ska

ni få höra en verkligt ovanlig historia. Jag har

sida 13

berättat den förr åt mina kära vänner här i puben,
men ingen orkar lyssna längre och få tror på mig.
Jag medger att jag är till åren kommen, så det kan
hända att naturen har förvrängt mitt minne i någon
mån, men ni kan försäkra er om att allt jag säger
har sanningsbakgrund. Låt oss börja."

Romersitz
Tärningen är kastad och sitzen är sitzad...
och vilken sitz för den delen. Filosofer,
gladiatorer, ceasare och tjejsare, ett par
gudar från Olympos samt Aboa bor iklädda

The lineage is finally revealed

i toga samlades 26.9 på borgenon och
firade. Inbjudna var Asterix, Ex Tempore,

Many people are at a loss for a response when

Biotica, Britannica och Öst-svea.

someone says " you don't know jack schitt". Now

Vindruvskrig och gladiatorspel upplevdes

you can handle the situation. Jack is the only son
of Awe Schitt and O. Schitt, Awe Schitt the fertilizer

senare under kvällen.

magnate, married O.Schitt the owner Needeep N.
Schitt Inc.
In turn, Jack Schitt married Noe Schitt and
produced 6 children - Holie Schitt, Fulla Schitt, Giva
Schitt, Bull Schitt, and the twins Deap Schitt and
Dip Schitt. Against their parents objections Deap
Schitt married Dunb Schitt a high school drop out.
After being married 15 years, Jack and Noe Shitt
divorced.
Noe Schitt later married Ted Sherlock and
became Noe Schitt Sherlock. Dip Schitt married
Loda Schitt and they had a son of nervous
disposition and named him Chicken Schitt. Fulla
Schitt and Giva Schitt were inseparable throughout
childhood and subsequently married the Happens
brothers in a duel ceremony. The wedding
announcement in the newspaper announced the
Schitt Happens wedding. The Schitt Happens
children were Dawg, Byrd, and Hoarse.
Bull Schitt the prodigal son, left home to tour
the world. He recently returned from Italy with his
new bride Pisa Schitt.
So now when some one says "you don't know
Jack Schitt", you can correct them.
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Sexnovell i teknikåldern
Henry var helt detroniserad. Ända sedan han var

ström. Attraherad av den undersköna Teslas

en liten milliHenry hade han attraherats av den

karakteristiska kurvor, fick Henry henne snart i ett

sköna fröken Tesla, men hade alltid blivit repellerad.

superexiterat tillstånd. Hennes resistans föll snabbt

Ikväll skulle Henry gå till den årliga impedansen

ner till ett minimum. De lade sig på jordpotentialen.

och fråga Tesla om de inte kunde extrapolera,

Han ökade hennes frekvens och minskade hennes

eftersom han var trött på att ägna sig åt

reduktans. Han drog fram sin divergerande

självinduktion. När han kommit till impedansen

banankontakt och pluggade in den i hennes sockel.

kände han spänningen stiga medan algoritmen

Parallellkopplade, började han sedan kortsluta

dunkade och monotonerna vällde ur högtalarna.

hennes shunt. När Tesla befann sig i sin

Var fanns Tesla? Skulle hon överhuvud taget dyka

egenfrekvens började hennes Kronecker-delta att

upp? Plötsligt slog hans Hertz en Volt och gick

komma i periodiska sammandragningar. Hon

nästan över till likström. Han såg den undersköna

gnydde: "Ohm, ohm, ohm, ohm..." då resonansen

fröken Tesla glida in med vågrörelse. Henrys impuls

närmade sig. Med sin anod rödglödgad och

ökade. Efter en liten stund rättade han till ellipsen

pulserande och hennes fält vibrerande i fas med

och bjöd upp Tesla till nästa impedans. "Jag gitter

hans, började shunten att nollsväva. Hon gick upp

egentligen inte, men okej, men bara två perioder

i kopplingsbrygga för att ta emot de sista stötarna.

då," sade hon. Henry kände den vanliga

Fusionen närmade sig sitt kritiska läge. Henrys

fasförskjutningen mellan dem när de oscillerade

kropp spändes i en parabel, varvid han urladdade

tillsammans och repulsionen var lika påtaglig som

snabbt och tömdes på varenda elektron. Tesla

vanligt. När den andra perioden började kände

fylldes nu av Henrys fullkomlighet, och hon kände

han att den var mer lågfrekvent och han tog mod

att Pythagoras, Greens, Stokes och Gauss satser

till sig. Nu när avståndet decimerats kunde han för

inte var värda en Myon jämfört med Henrys. De

första gången känna hennes värmekapacititet. Han

inducerade tillsammans hela natten och ingick i

lät händerna glida ner på hennes endoterma delar,

olika kopplingar tills Henrys magnet fick en mjuk

samtidigt som han blåste svagt och förförande i

kurva och förlorade sin fältstyrka. Efteråt försökte

hennes mikrofon. Med ens kände han

den bedårande fröken Tesla med självinduktion,

kompabiliteten komma. De fluktuerade i fas i en

med hjälp av en stavmagnet. Så tillbringade de

fullständigt harmonisk svängningsrörelse med

natten med att byta polaritet och blåsa varandras

varandra. Henry kände nu att hans laddning var

säkringar tills Solenoiden gick upp och elektrolyste

ganska stor och att hans drossel antog fast fas

över de magnetiska fälten.

mer och mer. Efter impedansen tog han med sig
Tesla på sin megacykel av märket Farad och
accelererade ut i sommarnatten. De åkte över
Wheatstones brygga, förbi sinuskurvorna och
stannade på ett magnetiskt fält vid en flytande
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