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ledare
Hej kära vänner och alla jag inte känner!
Nu är året 2004 på slutrakan och min tid som ordis tar snart slut. I
det här skedet vill jag tacka styrelsen för att de stått ut med mig och
medlemmarna för att de varit med och gjort året lyckat. Växelverkan
mellan styrelse och medlemmar är mycket viktig och jag hoppas att
vi lyckats med det. Styrelsen får inte bli ett gäng ingen vill ha kontakt
med.
I skrivande stund är det en dag kvar till höstmötet och det
känns som om året gått jättesnabbt. Mycket har hänt sedan
jag blev vald. Jag rekommenderar ett år i styrelsen för alla
medlemmar. DaTes ordförande 2002, Maryam Varfan, berättade i Studentbladet att hon haft nytta av sitt år i styrelsen
när hon sökt arbete. Detta sporrar hoppeligen dateiter i
framtiden att aktivera sig inom vår ﬁna förening.
År 2005 kommer DaTe att ha sin i ordningen femte
årsfest och ﬁrandet kommer att vara därefter!
Ha en bra vinter allesammans.
Johan Björkman, Ordförande

halvledare
Fjorton år. Världen låg framför mina fötter, och med jättekliv har jag blivit vuxen. I alla fall trodde man det då man
gick med väskan klirrandes av cider i väskan på stadens
gator. Då var man i den perfekta åldern, man hade inte
ännu lärt sig vett att ha morkkis.
Sedan blev man 18. Äntligen slapp man smuggla in
sig på krog och kunde helt lagligt köpa sin cider. Det var
då man första gången tänkte ”aldrig mer”.
Som 20:åring har jag tänkt den tanken allt för
många gånger. Senast igår, efter höstmötesitzen. Fortfarande skakig och yr efter fredagen sitter jag nu söndag eftermiddag och inser att det kommer nog aldrig
att hända igen.
Eder Vice President,
Maria Sommarström
P.S. Nog skulle det ändå sitta ﬁnt med en kall cider
med is i. D.S.

Kom sitt i min famn, så ska vi tala om det första som kommer upp.
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höstens hädelser
Är dina minnen från hösten bara
ett enda mörker? Må hända du har
minnesluckor(sådana små alko-hål) eller
har du bara varit ute i skogen och plockat
kottar? I vilket fall, här är styrelsens julgåva till Er alla, höstens hädelser i repris.

svårt eftersom om man klättrar på varandra, så hamnar ju en underst, inte sant?
Annars var det väldigt mysigt och vi hade
skoj i skogen. Speciellt om man skriker
”JOHAN!!!!” precis när herr ordförande ska
dricka sitt efterlängtade kaffe.
Maria

9.9 Gulisakademin
Alla gulisar träffades den 9.9 2004 för årets
edition av gulis invasion maximus av Kåren. DaTe hade Albin, ﬂagga och en laptop
med slideshow på plats. Flaggan satt fast i
taket med Jesustejp tills tejpen gjorde slut
på kontraktet och föll på the Ordis i huvud… Om inte alla så var de ﬂesta föreningar på plats och det var lätt att
spendera stora pengar på tygmärken.
Lyckat var det men varmt, mycket varmt.
Johan

Grodan Boll och Kalle Stropp på
ASK-intagning??

20.9 Tusen och en sitz

Men! är det inte...han i mitten
på bilden? Jo det är ju han!

x.9 ASK-intagningen
Jens, Johan och jag tar modigt oss ut i skogen på ASK:s intagning. Vi hade en punkt
för de kämpande två lagen där de ﬁck använda sig av intelligens, kroppslig fysik och
gruppsamarbete. Först band vi för ögonen
på de gruppen sedan bad vi dem att skicka
ett ägg med munnen genom hela gruppen.
Sedan ﬁck de en annan uppgift, de skulle
så snabbt som möjligt få deras fötter att
inte röra marken. Tydligen var detta jätte-

För att förgylla medlemmarnas tillvaro i
höstmörkret bestämde styrelsen sig för att
arrangera en sitz med orientaliskt tema.
Sitzen gick av stapeln måndagen den 21 november 2004 och timmarna innan festligheterna inreddes
B,
KKs
svar på
Ta j m a hal, med
bilder
allt från
Vishnu
och Shiva till bilder från
K a m a
S u t r a
– detta
för att få
den rättta fests t ä m - Seså, öppna munnen nu!

Ursäkta mig, smakar denhär tequilan konstigt?
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ningen. Och som grädde på moset hade
våra kära ordis Johan införskaffat rökelse
som gav en relaxerande (och tillslut en
laxerande) doft till festfaciliteten.
När alla knappt hunnit slå sig ned drog
sitzen igång - och vilken rivstart sedan!
Vilda diskussioner bröt ut med detsamma
och efter att vi tagit helan ställde sig Henry
upp på bordet och meddelade att han bjuder allihopa på en snaps. Efter det var det
fullt ös medvetslös för de ﬂesta!
Till huvudrätt åt vi den delikata rätten
Rice n’curry à la Oppa och efterrätten utgjordes av en utsökt fruktkompott. När de
ﬂesta sedan slickat i sig de sista dropparna
av punschen ställde mitt i allt Daniel Valtakari sig upp på en stol. Han ville tacka för
en trevlig fest och bjöd laget runt på Tﬁfs
räkning. Så de som inte ännu vid det här
laget var tillräckligt fnulla ﬁck ytterligare
en chans att åtgärda detta.
Sitzen präglades av en exotisk och avslappnad atmosfär (och lite erotisk också;)
) som berusade alla deltagares 42 sinnen.
En stor bidragande orsak till detta var att
många klätt ut sig enligt tema; det fanns
munkar, prinsar, talibaner, kurtisaner och
indianer!? samt Ali Baba och de sju rövarna. De inbjudna föreningarna var IVA
(Yliopisto), Biotica, Impuls, Ex Tempore,
Asterix, Britannica, Dendriticum och såklart Kemistklubben. Sitzen var onekligen
en höjdare som deltagarna knappast kommer att glömma i första hand.
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21.10 ATK-Y TP
Torsdagen den 21.10.2004 gick ATK-YTP
av stapeln och i år var det Åbo’s tur att
stå för arrangemangen. Deltagarna kom
från alla håll och kanter runtom i Finland,
bl.a. från Tammerfors, Oulu och Helsingfors mm. På torsdagen hade deltagarna
ett par timmar på förmiddagen på sig att
bekanta sig med Åbo och ladda upp med
ordentligt mycket sportdricka för att klara av kvällens utmaningar. Mot skymingen
samlades alla vid stationen där de delades
in i lag för att ta sig an den mytomspunna
bana som deltagarna skulle ta sig gemon
som hållits hemlig en längre tid av stysse04. Bland punkterna som skulle utföras
fanns bl.a vågbunge och kossu-drickning
ur hamsterﬂaska som skulle utföras. Eftersom lagen bestod av olika antal personer
var det tyvärr så att några av lagen måste
ta till extra hjälp av styssen för att klara
punkten, buuhuuu.... Men styrelsemedlemmarna hade förstås inget emot att ingripa här och där då det gick lite sämre för
några av lagen.

Jens Kylﬂäns

6.10 Bowling for Columbine
Den 6.10 begav sig några modiga krigare på upptäcktsfärd till en
bowlinghall
bredvid
trätorget.
Krigarna gick ner för långa trappor och
på
ugriska
pratade
krigarledaren
med ledaren för bowlinghallen. Efter
långa diskussioner ﬁck vi skor och
bollar i handen. 80-tals musik kom
från högtalarna och alla kände sig
som barn på nytt. Det var faktiskt
roligt och alla som var på plats trivdes.
Johan

Dive for the gold!!!111oneoneo
neeleven!!

Efter att alla lag till slut tagit sig i mål och
befann sig åter på station var det dags för
prisutdelning. Historien upprepade sig i år
igen och visten gick till Åbo. Det vinnande
laget ﬁck som pris att tillbringa kvällen i
Kiito-ratas bastu, medan det för de övriga
lagen var dags att ge sig iväg mot studentbys bastu. Efter allt bastande var det dags
att bege sig till Prima där det var meningen
att dom som inte hade fått i sig tillräckligt
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med sportdryck skulle avsluta kvällen med
diverse alkoholhaltiga drycker.
På fredagen ﬁck den eldsjälar som orkande, gå i bastu och försöka att återkalla
det som hänt på torsdagen. För resten började kvällen med olika slags hemmafester
förrän det bar det iväg till kåren där bl.a
PMMP uppträdde för de som ännu orkande
hålla sig vid liv. ATK-YTP blev följaktligen
en hit som i nästa år kommer att ordnas i
någon annan by någonstans i Finland.
Oppa

25.10 TEK- Car ting
”Bättre
en
mumin
18
fartdårar
på

i
skogen
än
TEK
Carting”

Den 25.10 kunde en uppmärksam observatör notera att en hel drös med DaTeiter styrde kosan mot en okänd ort
förbi Hallisbyn. Orsaken till denna något förunderliga irrfärd kan förklaras
med att DaTe satsat stort på alkoholfritt
program i hopp om att locka med lite ﬂer
medlemmar i diverse aktiviteter samt att
kamma hem storkovan i Kårens Sup mer
lev mindre projekt... um.. eller var det
tvärtom?
I alla fall så slog det oss att datateknologer givetvis måste vara bra på att ratta
mus.. och tangentbord, så varför inte Gocart också? Sagt och gjort, kugghjulen sattes i rullning och snart hade vi TEK med
på noterna vilket ledde till att vi kunde erbjudan carting upplevelsen till ett mycket
förmånligt pris, vilket i sin tur borde leda
till att ännu ﬂer ﬁlurer vill komma med etc
etc... nästan som en inverterad Catch-22
det där. ;)
På så vis infann sig 18 teknologer vid
Turku Kartings faciliteter norr om Hallisbyn. Med eld i blicken och humöret var på
topp och hoppade gänget ivrigt i, de något
märkeslösa, tävlingshalarna och väntade
med spänning på att få ge sig ut på den
kurviga inomhusbanan.
Efter en kort föreläsning var det så äntligen dags att gasa iväg. Tävlingen inleddes med 3 10 minuters kvaliﬁceringsvarv
under vilka det snart uppdagades att vissa
typer hade dopat sig genom att vara och
övningsköra ett par dagar tidigare.

Som ett skitit streck!

Efter kvaliﬁceringsvarven var det således
dags för ﬁnalerna. Redan i C-ﬁnalen var det
mer action genom första kurvan än under
hela kvaliﬁcerings perioden. Metoden alla
på en gång visade sig inte fungera särskilt
bra, vilket ledde till ett par blåmärken samt
en stycke kvaddad drivkedja, mera sånt
tack! De resterande ﬁnalerna gick (tyvärr)
aningen lugnare till. Allt som allt så var
det en mycket lyckad tillställning med fart
och ﬂäkt samt gratis lemonad(red. anm.
ledamonad, meladodad, melonad!...svårt
ord att uttalar när man är ovan!), och jag
tror att de ﬂesta som deltog ser fram emot
nästa upplaga av TEK Carting.
Joakim

1.11 TFiF-simning
Efter att vi ifjol sprungit en omväg, som
gjorde att vi kom fram samtidigt som det
gäng som promenerade hela vägen, var
det med viss eftertanke jag skrev på anmälningslistan för årets TFiF-simning.
När det väl blev 1.11 och dags att ge sig
av var jag ännu lite tveksam, men tänkte
att om jag går lungt hela vägen kan det
inte bli värre än ifjol.
När de andra joggade iväg promenerade Tommy och jag lugnt mot Uittamo
simhall, övertygade om att vi skulle hitta
fram utan problem. Tyvärr var min orienteringsförmåga lika usel som ifjol och årets
omväg slog fjolårets med ca det dubbla.
Det lyckliga var ju att liksom ifjol var det
mer än väl mödan värt när man väl kom
fram. De andra hade redan tränat klart i
gymmet när vi kom fram så vi gick direkt
i bastun. Stämningen var på topp och alla
hade roligt. När vi var passligt uppblötta
i simbassängen gick vi till gillestugan och

Om jag begär sex med dig, skulle ditt svar vara det samma som på denhär frågan?
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grillade korv, drack öl och diskuterade det
världspolitiska läget. Nästa år vet jag vem
som har karta med till TFiF-simningen.
Mattis

19. 11 Höstmöte + sitz
Under DaTes höstmöte väljs styrelsemedlemmarna samt funktionärerna för följande verksamhetsår. I år var inget undantag!
Vaalkommitén hade, efter några om och
men, lyckats hitta frivilliga kandidater till
alla poster inom föreningen. En efter en
presenterade kandidaterna till styrelseposterna sig för mötet. Därefter ställdes de
traditionsenligt inför ett ”lämplighetstest”,
dvs mötet ställde mer eller mindre kniviga
frågor åt kandidaterna.
Mötet var nöjd med kommitténs val av
styrelsemedlemmar och understödde enhälligt alla förslag. Dessutom understöddes
alla kandidatförslag till funktionärsposterna förutom till posterna som revisorernas
suppleanter eftersom det fanns ﬂer kandidater än poster. Dessa röstades emellertid
fram efter en sluten röstning. De nyinvaldas namn kommer att offentliggöras inom
kort på Bocken och hemsidan.
För övrigt behandlades verksamhetsplanen och budgeten för 2005 under mötets gång. Styrelsen föreslog även förändringar i arbetsordningen som godkändes
av mötet. Därtill kan nämnas att Asmo
Soinio och Jesper Broo kallades till seniormedlemmar samt att styrelsen meddelade
att den grundat både en gamylförening vid
namn Albins Seniler och en klubb vid namn
Runristarklubben (RRK).

Grattis! Ni har just vunnit en brödrost!

Efter mötet sökte de ﬂesta sig ned till B för
att ﬁra de invalda styrelsemedlemmarna
och de nya funktionärerna under en hej-
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dundrande sitz. Sångerna och snapsarna
avverkades i snabb takt och stämningen
var på topp. Och mellan allt ståhej ﬁck
man i sig en burgare och pommes-frites
så att man orkade festa tills man ﬁck sin
efterrätt som denna gång var en brownie
med glass….MUMS!!

Nya styssen! Säg hej till publiken!

Till programmet hörde att den nya styrelsen skulle ställa sig upp och sjunga visan
Lambo samt medverka i en variant av leken Hela havet stormar. Till åskådarnas
besvikelse var det dock endast Tom Sundström som ﬁck dra visan på nytt och därmed även tvungen att ta helan på nytt ;)
När styrelsen sedan väl lekte Hela havet
stormar dansades runt Fia-cupsbordet gick
det hett till. Det märktes att de var törstiga
och alla ville ha mera att dricka; de praktiskt taget slängde sig över snapsglasen.
Efter en stunds snurrande runt bordet och
inmundigande av snapsar gick Tom Sundström tillslut ut ur leken som segrare. Han
var dock fortfarande törstig och därmed
hävde han ännu i sig en 1/8 av en nollkomma-sjuttiofemma innan han gick och
satte sig ned! MANLIGT!(red. anm. Deﬁnition, manligt: När man gör någonting riktigt korkat för att bevisa för omvärlden att
man är full av testosteron)
Det var en sitz som kännetecknades av
fart, ﬂäkt och ett rejält härjande! Det var
så roligt att kändes som att man knappt
fått i sig snapsen innan det var dags för
punschen. Verkligheten var dock en annan, vilket gjorde sig till känna senare under nattens gång….. Inbjudna föreningar
var ESN, Biotica, IVA och Kurtisanen.
Jens Kylﬂäns

0000 0110
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reportaget
Forward har granskat i ett okänt men väx- rad av henne. Till en början så ifrågasatte
ande problem bland teknikstuderande, hon inte mitt Matlab användande, det är
sex-missbruk. Ja, ni läste rätt, sexmiss- ju vanligt att teknik studerande har masbruk! Ett förklätt sex-missbruk i form av sor av räkneövningar som skall lösas i just
Matlab-missbruk. För den grupp stude- Matlab. Men när hon frågade mina vänner
rande som har genetiska anlag för att bli om Matlab övningarna och det visade sig
sex-missbrukare är Matlab ett dödligt gift. att de trots allt inte var så många, så insåg
Matlab är fullt av metodnamn som funge- hon att mitt användade var ett missbruk
rar som ”Triggers” som utlöser ett allvarligt och inget annat.” Nu efter en plågsam avberoende. De studerande som har genetis- vänjningskur så är han frisk igen och har
ka anlag för att bli sexberoende,
återfått ett normalt sexliv. Men
kan helt enkelt inte värja sig mot
Matlab vågar han inte röra igen.
cot();
den strida ström av trigger imNågot som har fått konsekvenser
unzip(sqrt());
pulser som kommer vid ett frekför hans studier. Endel föreläsare
fgets();
vent användande av Matlab.
kräver att räkneövningarna skall
checkin();
En anonym källa vid en tekgöras i Matlab och de anser att
checkout();
nisk fakultet säger: ”Vi har ju
han är: ”Helt jävla slut i huvudet”
checkin();
redan en längre tid känt till det
Man vill helt enkelt inte erkänna
checkout();
här problemet, men vi har meddessa Matlab-offers existens.
checkin();
vetet blundat för det. Matlab är
Ett av de värre fallen är
checkout();
ju trots allt ett ypperligt verktyg
Kristian(ﬁngerat namn) som på
checkin();
att använda i undervisningen. Att
sin hemsida hade en bild av en
checkout();
några procent av de studerande
erotiskt laddad kurva med texten
cumprod();
slutar som allvarliga sex-miss”In Matlab we trust”. Han är idag
cumprod();
brukare var och är fortfarande en
intagen för sluten vård och komcumsum();
risk vi är villiga att ta.”
mer förmodligen aldrig att återfå
Man känner alltså till farorna
ett normalt liv igen. Det sägs
med Matlab, men ingen verkar Kod skriven av
vara metoden cumsum() som
vara villig att införa några som Evert under sin tid utlöste hans missbruk. Just mehelst
förebyggande
åtgärder. som missbrukare
toden cumsum() är vanligt föreSamma anonyma källa säger: ”Nej det an- kommande bland missbrukarnas Matlabkoser vi att inte åligger oss. I stället är det der. Andra farliga metoder är: accumarray,
tillverkarens ansvar att åtgärda dessa farli- cot, fgets, cumprod, cumtrapz, …ja, listan
ga metodnamn.” Vi tog kontakt med tillver- kan göras nästan hur lång som helst. Ett av
karen av Matlab, men där ﬁck vi bara kalla de allra farligste metodnamnen är allchild.
handen. I stället för att komma fram och Personer med pedoﬁli djupt undangömt i
erkänna att problemet faktiskt existerar, det undermedventna, kan råka verkligt illa
så nekar de konsekvent och anklagar oss ut. Allchild är en metod man verkligen bör
för att; låt mig citera: ”Det där är någon- se upp med och den får användas enbart
ting som ni har hittat på i er egen perversa i få enstaka Matlab-script och då under
fantasi!” Helt absurdt, men vad kunde man sträng uppsikt!
egentligen vänta sig?
Om det här var ett South Park avsnitt,
Vi har talat med några som har råkat ut så skulle Stan i det här skedet komma med
för detta svåra beroende. Evert (Evert är en sensmoral och förklarar att: Alla senett ﬁngerat namn. Personen heter egent- sationsrubriker inte nödvändigtvis behöver
ligen någonting heeelt annat) är som vi- vara sanna, utan de är skapade för att tillken annan studerande som helst, men han tala folks nyﬁkenhet och på så sätt öka förvar i några är helt fast i matlab-sex helve- säljningen av kvällstidningar. Vad lär vi oss
tet. Han säger: ”Det var min ﬂickvän som då av detta? Inte särskilt mycket....
började ana oråd. Kväll efter kväll satt jag
bara med Matlab. Jag var inte alls intresse-

Vill du komma och se på mitt lego?
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expedition 100-klubben
av mattis
Efter moget övervägande hade jag och Henry beslutat oss för att försöka klara av
Merkantila Klubbens 100-klubbsintagning som ordnades 16.10. För de som inte redan
vet det går 100-klubben ut på att dricka 100 snapsar öl på mindre än 100 minuter, alltså
12 öl på 1 timme 40 min. Eftersom jag varit med och även klarat 100-klubben förut vet
jag att allt hänger på hur man förbereder sig inför ett sånt här styrkeprov. Alla har sina
egna knep men jag tror starkt på att man ska ha krapula och vara hungrig när man
kommer till intagningen. Eftersom Fia-cup ordnades kvällen före så var det förstnämnda
inget problem men det andra missade både Henry och jag lite på eftersom rullakebab
från Milan är väldigt mättande.
Allt började ganska sansat och alla verkade fokuserande på att få i sig sina öl inom
utsatt tid. Jag kom på den ﬁna idén att föra lite dagbok över händelserna och därför blir
den här artikeln lite mera sanningsenlig än om jag skulle ta allt från minnet. Så här såg
mina anteckningar ut: 17 minuter och första deltagaren spydde och dessvärre på bordet/golvet. 21 minuter och jag har druckit 6 av mina 12 öl vilket om man räknar snabbt
skulle betyda att jag är klar på 42 minuter och det skulle slå världsrekordet på 61 minuter med hästlängder. 35 minuter och 8 öl tvingades jag doppa min mössa i vatten för
att hålla huvudet kallt. 61 minuter och rekordet for ifrån mig när jag var på min elfte öl
och mådde dåligt som en apa. Jag blev klar på 69 minuter och 40 sekunder utan att ens
pissa. Detta var nästsnabbast genom tiderna och nöjd med min insats övergick jag då till
att underhålla mina medtävlande med att trumma på ett tomt spyfat. Henry klarade sig
92 minuter före han vrålade ut mer än 3 liter mustigt öl i sin hink. 100 minuter och jublet
är öronbedövande. Jag och tre andra lyckliga och något berusade deltagare ﬁck ta emot
halarmärket som visar att man klarat 100-klubbsintagningen. Mina anteckningar slutade
vid denna punkt och pga dåligt minne är det lika bra att även artikeln slutar här. Det var
i alla fall en upplevelse värd att pröva, så på våren när MK och ÖN har 100-klubbsintagning igen hoppas jag se många svarta halare på plats.

fråga albin q.
av albin
Q: Hur många papper får man från ett träd?
A: Denna fråga lämpar sig bättre att fråga någon av mina kolleger Axel eller Stina, men
en gissning skulle vara: minst två, eller ett stycke tandpetare.
Q: Vore världen en bättre plats om alla studsade i stället för att gå?
A: Ja. Det har bevisats att studsande människor har roligare. Speciellt om de råkar vara
blondiner.
Q: Om man sår fågelfrön, börjar det växa fågelträd då?
A: Logiskt sett måste det vara så. Hett tips: Testa även att så pengar.
Q: Börje och Ludwig sitter i ett träd, varför?
A: För att en mus skrämde upp dem. Vilken sorts mus förtäljer icke historien.
Q: Kan du göra mina räkneövningar?
A: Jo, med en iq några tusen poäng högre än en albatross är det inte så svårt. Men jag
gör dem inte, det skulle vara omoraliskt!
maila era frågor till date_forward@abo.ﬁ
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KK
Ja kära teknologer, året lider mot sitt slut, det
är dags att klämma den sista musten ur 2004.
En hög räkneövningar skjuts åt sidan och jag
beger mig in till stan för att slösa bort
pengarna jag inte har på julklappar. Stan är
pyntad till bristningsgränsen av glitter och snö
för att tända köplågan i våra sönderfrusna
hjärtan och visst känner jag köpglädjen smyga
sig på. Problemet kvarstår dock, plånboken
är tom.
Nu kanske ni undrar vart jag vill komma? Jo,
moralkakan är att det är tur att man snart blir
diplomingenjör, så man kan få en fet lön och
köpa mycket julklappar. För som vi alla vet har
pengar uppfunnits för att man lättare skall
kunna kvantisera glädje.

Tack för oss!

Råtthjulet

Missa inte Luciasitzen 9.12 för
det kan behövas lite bikt och
sånt efter detta syndiga år...

Under det gångna året massor
hunnit hända. Vi, firade KK’s
födelsedag, festade loss på
Wappen som bara teknologer kan,
tog emot gulnäbbar, firade
Kemistbaalen och massor av annat
däremellan. ASK’s vackra stuga
har fått sig en renovering och till slut
har vi även städat kansli efter
månader av planering. För oss i
styrelsen börjar det bli dags att ge
vidare stafettpinnen till nya friska,
utvilade förmågor och fara hem till
baranahemmet för att äta julmat till
lust och leda. God Jul!

Huhhu.. Att ärva 80 miljoner hjälper inte mycket när man har ett svagt hjärta..

forward 2/04

www.datateknologerna.org

UMLTrix
Hawaii tidigt en morgon, solen håller på att stiga upp. Det ser ut att bli en varm dag och
surfarna är redan i farten. Jag suckar högt och tänker förstrött, ”Någon har visst kikat
liiite för mycket på Baywatch Hawaii...” Nåväl bäst att börja jobba då, så man får det
här ur världen. Med hjälp av Toolboxen jag håller i högra handen, så skapar jag ett stort
svävande block framför mig. På ena sidan av blocket ﬁnns en dörr. Jag öppnar dörren
och kliver in i blocket. Innanför gapar attributhyllorna tomma. Jag börjar motvilligt skapa
attribut som ”Gender”, ”Weight”, ”Height”, osv och radar dem på hyllorna. ”varför kan
man inte skapa dem direkt på hyllorna! Så man skulle slippa det här jäkla lyftandet och
radandet!”, klagar jag högt för mig själv. Jag hoppar ut ur blocket och fäster en skylt med
texten ”Driver” på dörren. Jag springer lite längre till höger på stranden till en samling
blåa block, som svävar ovanför en grupp solbadare, ingen av dem verkar bry sig vare
sig om mig eller eller de svävande blocken. Jag går förbi ett block med texten ”Engine”
bakom det följer ännu ﬂera block. Jag duckar för några linor och tar tag i ”Engine” blocket
och ﬂyttar det till höger om ”Chassi” blocket. Plötsligt springer två smurfar förbi, ”Vad i
hel...!??”. Jag är tillbaka i pingvinfarmen igen. Jag vänder mig om mot UML-assistenten
och frågar, ”vad håller du riktigt på med??”
”Ööööh, det verkar som om de Belgiska utbytesstuderande råkade komma in med sitt
barnspel på vårt VR nät”, stammar ﬂäskberget innanför ﬂanellskjortan. ”Va? har ni inte
deras spelvärld i ett skilt nät?”
”jaaa joo, men det är lite buggigt ännu det här nätet, ibland så händer det lite konstiga
pakethopp mellan subnäten”
”Okay då går jag INTE tillbaka in i UMLTrixen förrän ni har ﬁxat buggarna! Jag ﬁxar räkneövningen i rational istället.”
”Nä,nä det går inte! alla studieprestationen vid UMLinsten skall registreras i UMLTrixen
och det sker bara om man själv är en del av den!”
Jag drömmer mig tillbaka till den tid då man fortfarande kodade vid insten, det känns
redan som en evighet. Plötsligt en dag skulle allting bara abstraheras och modelleras
i UML, det är inte mera rumsrent att skriva kod, ﬁck man höra, ”sådant gör indier och
ungrare, vi rör oss på ett högre plan!”, sådana var attityderna. Sedan kom den där förbannade UMLtrixen!
”Hey! gör din modellering av traktorn färdig nu. Jag har lite bråttom! Jag ska iväg på ett
swinger party!”
”Du ska på ett vadå? Sa du?”
”Swinger party! Vi UML-assare brukat träffas en gång i månaden för att byta UML modeller med varandra, hur så?” Voi jesus, tänker jag för mig själv, den här UML-penetreringen, tar då allt löjligare former. Vad är nästa steg? ”Varför blev du plötsligt så tyst”, frågar
UML-assaren. ”Jag bara väntar på att Cramer från Seinfeldt ska rusa in och ropa ”My ass
is on FIRE!!” Det är bara det som fattas just nu”, svarar jag. ”Ha, ha jäkligt lustigt...ni
teknologer tror alltid ni är så smarta”
”Tjaaa, vi kan ju iaf räkna...”.
Jag inser att det inte är någon ide att bråka med UML-killen, han kan ju inte rå för att
hans hjärna är snömos. Tidig indoktrinering med Doom och UML sätter sina tydliga spår.
Jag blir avbruten i mitt ﬁlosoferande av den alltmer desperate UML-assistent. ”Hallå på
riktigt! gör din räkneövning färdig, så vi kommer härifrån idag”. Hans magväska hoppa
upp och ner på magen som han skälver av ilska! Tja, det är väl bara att göra som han
säger, med lite tur så kanske David Hasselhof kommer förbi i sin fräsiga svarta bil och
sjunger, ”I’ve been looking for freedom...”
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styssequiz 05
av jonatan

Frågorna
1.a) Vad är du?
1.b) Vad skulle du vilja vara?

3p
3p

2. Hur gör djur?

6p

3. Vad kan du erbjuda DaTe?

6p

4. Lotsen gick på grund, hur kunde detta
ske?
6p
5. DaTes ordförande ger dig order om
att dyka i aura å efter dennes cykel som
”råkat fel” under gulnäbbsintagningen.
Lyder du?
6p

lysande framtidsvisioner

Ordförande - Johan Abbors
1.a) En liten undulat
1.b) fri
2. Fråga Agneta Sjödin
3. Jeppisdialekt
4. Noa va full
5. Ja ger order
6.a) 10.5, stortån
6.b) 10.51
7. Aj
Summa:

1.5p
1p
5p
4p
5p
3p
3p
3p
5p
30.5p

Vice ordförande
- Jonas Elander
1.a) Viceordförande
1p
1.b) Rik & snygg,
nu
é
ja
bara
snygg
[Red.anm:
*host*vackrast
i
byin]
3p
2. Har inte Discovery Channel 0p
3. Allt och lite till
4p
4. Tappat sjökortet
självutnämnt snygg
4p
5. En bra ledare föregår med gott exempel och dyker själv i
först
6p
6.a) 42 & vänstra lilltånageln 3p
6.b) 42 1/3
2p
7. Falla omkull
6p
Summa:
29p

6.a) Skonummer och favoritnagel?
3p
6.b) Vilket skonummer skulle du vilja
ha?
3p
7. Hur skulle du reagera om någon välte
dig?
6p

kan stava till minst två ord

Sekreterare - Tom Sundström
1.a) blivande sekre
1.5p
1.b) lyckligast i världen
3p
2. som Jonatan
minst tuuusn p
[Red.anm: objektiv bedömning]
3. tjänster
5p
4. Han tillämpade KKJ (ﬁnland Hayford) på
de nya blåa sjökorten
5p

Är det kallt ute, eller smugglar du Sisu?
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5. Ordis ord är lag
6.a) 43, vänster lång.
6.b) meningen med livet osv.
7. välta
Summa:
(minst tuusn

6p
3p
3p
6p
+ 32.5)p

Skattis: Erik Östman
1.a) Storer
3p
1.b) Större
3p
2. som djur bör 5p
3. hårt arbete! 5p
4. han var full
4p
5. Nope
0p
6.a) 48, vänster
tumme
3p
6.b) 48
0.5p
7. Bli förbannad
6p
Summa:
29.5p
helt förskräckt
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Värdinna - Dennis
Eliasson
1.a) Värdinna
1p
1.b) Värd [Red.anm:
skulle kräva könsbyte
:-o]
3p
2. Alltid bakifrån.. och
ofta!
5p
3. Min charm, skonummer och snygga slips.
Aijjoo, min slips
6p
4. Alla sjöng Björn Rosenströms ”Egon”
se: dollargrin
6p
5.if promille > 1.5 =
JA
if promille < 1.5 = NEJ
[Red.anm: vad om exakt 1.5o/oo?]
5.5p
6.a) Skonr = livets mening (42)
Favoritnagel = höger fot, andra från
vänster
3p
6.b) Det kan inte bli bättre (livets mening!)
3p
7. Jag skulle uttrycka min smärta med att
säga: AAAUUUWWW! el. AJ!
6p
Summa:

Inspirationen ﬂödar

Informationschef: Martin Andersson
1.a) Teknolog
3p
1.b) DI
3p
2. <insert nice drawing of two horses(?)
doing the nasty>
6p
3. Min unika personlighet
4p
4. Vattnet tog slut.
6p
5. Nej
0p
6.a) 42, stortånagel
2.5p
6.b) 39
3p
7. Nej!
5p
Summa:

30.5p

38p

Gulnäbbsansvarig: Petra Hjortman
1.a) snäll
3p
1.b) chef för Nokia.. eller hacker!!
3p
2. Hur gör du?
nästan tuusn p
3. Ära & beröm, eller nåt
5p
4. Kom aldrig igenom fysik grundkurs 1...
4p
5. Johan? ....
hmmm...nää! 4p
6.a) 38, vänster
ringﬁnger kanske
3p
6.b) 36
3p
7. Det var ju inte
så schysst... 6p
Summa:
(nästan
+ 31)p

tuusn

snäll
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tﬁf-henrys hörna
av henry
Bästa DaTe-medlemmar,
Första snön har nyligen fallit och julen knackar redan på dörren. Julklapparna måste
snart skaffas men som tur är ﬁnns närbutikerna som har öppet ända in i sista stund,
vilket är tur för dem som sparar köpandet till den stund när man börjar känna sig riktigt
motiverad att hitta passliga julklappar åt alla, och snabbt.
I höst har vi på TFiF/TEK i samarbete med DaTe och KK arrangerat bl.a. TFiF-simning,
TEK-Carting och ännu i skrivandets stund så väntar jag med iver på TEK-Xqrren. Vi
hoppas att ingen missat arbetsmarknadskunskaps kursen på 1 sv som föreläses under
läsåret 2004-2005.

Vi på Åbo-kansliet vill tacka för
det gångna året och önska er alla
en riktigt god jul och ett gott nytt
år 2005!
Henry Lönnbäck,
Teknologkontaktman.

EXAMENSFEST med TFiFACCADEMIE
för nyligen utexaminerade
12 mars 2005
Kom och ﬁra din examen under en festlig sits tillsammans med övriga nyligen
utexaminerade diplomingenjörer och arkitekter! Före sitsen hålls en accademi, där
olika TFiF-grupperingar presenterar sig.
Examensfesten äger rum lördagen den 12 mars i TFiF-huset, Eriksgatan 2, Helsingfors. Klädseln är mörk kostym och tillställningen är avecfri. TFiF’s kansli tar emot
anmälningar i februari.

Ungdomsutskottet

Jag slår vad om 20 e att du säger nej.
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Tiesitkö?

... että TEK tukee jäseniään

URAN KAIKISSA VAIHEISSA.
URAPALVELUT

TEKrekry

PALKKANEUVONTA

www.tek.ﬁ/urapalvelut
■ tietoa ja linkkejä työnhakuun
■ uratyökalu oman uran
suunnitteluun

www.tek.ﬁ/tekrekry
■ alan avoimia työpaikkoja netissä
■ CV-tietokannastamme hakuja myös
paikkoihin, jotka eivät ole julkisesti auki

www.tek.ﬁ/palkat
■ vastavalmistuneiden
alkupalkkasuositus
■ palkkanosturi – tilastotietoa palkoista

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT

EDUNVALVONTA

www.tek.ﬁ/laki
■ tietoa työsopimuksesta
■ tietoa työelämän pelisäännöistä

www.tek.ﬁ/kvpalvelut
■ oppaita ulkomaille töihin lähteville
■ tietoa kansainvälisistä työpaikoista

www.tek.ﬁ/edunvalvonta
■ ansiotason ja työehtojen parantaminen
■ neuvottelutuki työelämän eri tilanteissa

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki, www.tek.ﬁ
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albin’s angels svärmorsdrömsskola
och en del annan propaganda

av mia
LaPlace och z-transformer (för att inte
ens tala om fuzzy logic, neurala nätverk
och sånt) i all ära, men för att ha ett socialt
liv utanför skolbänken på KTF krävs kanske
även en del andra färdigheter. Tydligen är
ett ständigt återkommande problem interaktionen med inte-så-sällan-rätt-så-kranttoga fruntimmer.. Så, hur ska en karl bete
sig i kvinnosällskap och vad ska en pojkvän
göra och inte göra?
Det passar sig inte förstås för en manlig gäst att behålla galoscherna på i andras
hem eller rapa efter måltiden. Det passar
sig inte att låta hatten luta för starkt framåt, ännu mindre bakåt och allra minst åt
ena sidan. Det passar sig inte att tumma
på sina mustascher, men man får stryka
undan dem för att inte besväras vid ätning
och andhämtning. Det passar sig inte att
spatsera kring med lämningar av måltiden i
mungipor eller skägg, eller på kläderna. Det
passar sig inte heller att gå ut i oborstade
skor eller gäspa i sällskap. Dock ska en herreman gå till vänster om sin dam, gärna
ge blommor och sjunga serenader. Bland
annat. Förr. De ﬂesta seder och vanor är
kvarlämningar i någon form från riddarna i
de feodala medeltidssamhällena och deras
ideal; krigsregler som fortplantades av kyrkan. Bland annat gesten att hälsa på folk
på gatan genom att lyfta på hatten har sitt
ursprung i när mötande riddare lyfte sina
visir på hjälmarna för ömsesidig igenkänning, antingen som vän eller ﬁende.

EN POJKVÄN SKA
* Fälla ner toalocket!!
* Vara beredd på att det är HAN och INGEN
ANNAN som ska stänga av väckarklockan på
morgnarna, därefter väcka den morgontrötta
ﬂickvännen på ett snällt sätt.
* Inte ha ambitioner att ha täcket på nätterna.
Flickvänner har en lägre kroppstemperatur och
förtjänar alltså att ha hela täcket.
* Tycka om att se feel-good-ﬁlmer, eller åtminstone INTE kommentera den ibland något orealistiska handlingen på ett krasst sätt.
* Laga god mat när man haft en förskräcklig
dag.
* Stå ut med mensbesvär. Tyvärr :)
* Smickra, men inse att vi vet när det görs ärligt
eller bara för ”egen vinning”.
* Nångång ibland komma hem med en påse av
ﬂickvännens favoritgodis, blommor et c.
* Komma ihåg att x-ﬂickvänner ofta är ett känsligt ämne.
* Tycka om att tala i telefon, och inte bli nervösa
efter fem minuter.
* Gärna diskutera friskt, men åtminstone ibland
komma ihåg att ”he ﬁnns int na surrogati fö veti,
men he hjälpe na liti ti va tyst”.
* Krama och pussa sin ﬂickvän spontant - helt
utan ”orsak”.

Tyvärr - eller egentligen som tur - är
det inte så enkelt längre att det ﬁnns lika * Märka att man klippt sig, och dessutom tycka
stränga regler för hur gentlemän ska bete att det är snyggt.
sig. Etikett är starkt bundet till kulturen. De
praktiska orsakerna till många av de tra- * Gärna tycka om att skruva på sin ”Volvo me
stereo å sammetsstolona”, men se till så att
ditionella beteendena blir färre och färre.
det blir tillräckligt med tid över för ﬂickvännen
Bland annat i Finland har invånarna varit också.
”fria” under tillräckligt lång tid för att komma ifrån många gamla normer och förvän- * Veta att ”voidakseen oikein hyvin tulee suotade beteenden. Varje kvinna kan i princip malaisen miehen voida vähän huonosti”. Varsåvälja hur hon vill bete sig, hennes identitet god och tolka till er fördel :)
och personlighet består av hennes egna
tankar, åsikter och attityder. Oftast förväntas det att hon ska vara självständig och veta vad hon vill. Det är en del av orsakerna
till att det inte längre ﬁnns ett allmängiltigt rätt sätt att bete sig på. Alla kvinnor har ut-

Jaha.. Gillar du feta killar utan pengar?
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gående från sig själva olika förväntningar
på mänskorna i sin närhet och samverkan
med dem.
Visst ﬁnns det ännu saker en gentleman kan göra som är artiga och inte heller
känns helt omoderna; öppna dörrar, hjälpa
till med rocken, gå runt bilen och öppna
dörren, dra ut stolen och så vidare. Men
inte ens det kan man vara säker på att
smickrar varje kvinna. Uttrycket ”damerna
först” då? Det kan åtminstone vara bra att
känna till ursprunget. Det sägs att dessa
medeltidens riddare ska ha varit rädda för
lönnmördare som lurade i slottens labyrintiska gångar och därför skickade sin dam
först för att damen på den tiden ansågs
vara en mindre förlust. Så var det med
den ”artighetsgesten”. Men många av riddarnas ideal kan ännu idag räknas som
dygder. Exempel på vad som förväntades
av en riddare är gott lynne, barmhärtighet,
förmåga att uppmuntra, mod, hövlighet,
beslutsamhet, osjälviskhet, uthållighet,
trofasthet, förmåga att förlåta, vänlighet,
anspråkslöshet, gladsinthet, hjälpfullhet,
ärlighet, hoppfullhet, välvillighet, ödmjukhet, rättvishet, lojalitet, lydnad, tålamod,
ihärdighet, uppriktighet, sympati, ömsinthet, sanningsenlighet och vishet. Det var
inte lätt att bli en riddare på medeltiden,
och inte är det heller lättare idag att följa
alla ridderliga ideal, varken för män eller
för kvinnor.
Listan som följer på vad en pojkvän
ska och inte ska göra är ett sammandrag
av några änglars och mina bekantas synpunkter och kan ses som ett exempel på
förväntningar på pojkvänner.
Så, här kom nu en samling mer eller
mindre seriösa uppmaningar. Men mera
lär man sig nog genom att skaffa sig erfarenheter. Umgås med mänskor. Vara med
på så mycket som möjligt. Alla vi lyckosamma österbottningar som i något skede
blivit uppfostrade med Håkan Granlunds
kassettband har åtminstone stor andrahandserfarenhet av hur man _inte_ ska
bete sig. En del saker hade ju likväl vår
kära Granlund på klart, till exempel klassikern att ”den som tar en annans brud är
en jävel” (jag vill minnas att det var en
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Jeppisbo inblandad i den historien också..
hmm..). För alla er som inte är så retro och
har kassettspelare och tillgång till Granlunds kassetter så lär dom nuförtiden även
ska ﬁnnas som mp3:or... Lyssning rekommenderas i skolningssyfte, bättre samling
av dåliga exempel är svår att ﬁnna!
Ett råd vill jag i alla fall ge. Quentin
Crisp lär ska ha sagt ungefär att ”Det blir
inte smutsigare efter de första fyra åren
om man slutar damma.” Tro på honom,
testa inte själva :)
Nå, kanske det räcker nu, jag börjar
snart känna mig som Carrie Bradshaw annars (fast det gick snabbt om då jag konstaterade att jag varken bor i NY eller har
en iBook)..
Jag tar inget ansvar för innehållet i artikeln och speciellt inte till olika eventuella
tillämpningar av det.
Enligt uppdrag, Mia

EN POJKVÄN SKA INTE
* Vara otrogen.
* Be om ursäkt om han inte menar det. Vi märker det.
* Prata illa om ens föräldrar.
* Tycka att det är okej att gå ”ut mé grabbarna”
om ﬂickvännen är sjuk.
* Titta på Formel 1 på HÖGSTA VOLYM när man
lider av akut vätskebrist (också känt som krabbis).
* ”Glömma bort” att duscha, byta underkläder
eller borsta tänderna.
* Tillbringa all ledig tid framför TV:n och se på
sport / sitta framför datorn... (ouch ;)
* Tycka om katter.
* Insistera att man ska titta på snooker om det
kommer Sex and the City på TV.
* Någonsin glömma bort att det ﬁnns lika många
”en pojkvän ska..”-listor som det ﬁnns ﬂickor!

0001 0000
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sex alternativ till 6
Eftersom detta nummer av Forward inkluderar en del 6-realterade artiklar och 6 är ett
ämne, som kan väcka anstöt hos en del läsare, så känner redaktionen som sitt ansvar
att publicera en artikel om alternativ till 6. Vi klämmer till med 3 alternativ för singlar och
3 alternativ för par.

För singlar:
1. Köp en begagnad bil
Om du har turen att hitta en riktig pärla, så
har du varken tid eller pengar att sätta på det
andra könet.
2. Ta kursen Reglerteknik
Du kommer inte ens att märka hur ditt liv börjar ta konstiga former och det enda du talar
om är Matlab, Simulink, PID-regulatorer och
stegförändringar. Den enda sociala kontakten
du har är små pratstunder med assistenten.
3. Choklad
Av någon orsak tycks choklad vara det bästa
ﬂickor vet. Choklad verkar få ﬂickor att glömma precis allting annat. Kan provas även av
killar.
Bill borde
kanske också
ha hållit sig
till choklad,
som George..

För par:

4. Skaffa en hundvalp
Efter en dag med den lilla krabaten så kommer ni nog mycket antagligen på att det bästa man kan göra i en säng sen också är att
sova.

5. Ge varandra ryggmassage
Vad är nu skönare och mysigare än att i skenet av 5 paket stearinljus en mörk vinterkväll
ge sin älskling en ordentlig massage? Massageolja rekommenderas, men kom ihåg att
”no happy ending” gäller (annors passar inte
detta råd i denna artikel ;)
6. Lek med statisk elektricitet
Ladda era kroppar med statisk elektricitet
t.ex. genom att gnugga ﬂeece eller motsvarande material mot kroppen och kyss sedan
varandra. På detta sätt ökar ni spänningen i
ert förhållande och gnistan mellan er är garanterad...

(Gå fram till honom/henne) Ok, du kan få stå bredvid mig bara du inte talar om det.
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rimma med Kittan
Julen är ju som bekant givandets tid då
man skall visa omtanke och värme. Vad är
då bättre än att till julgåvan lägga ett litet
rim för att ge julklappen en lite personligare touch? Med motton som ”friskt vågat,
hälften vunnet” och ”det är tanken som
räknas” så skred jag till verket och började rimma! Efter ett dussin avbrutna pennor, ett antal uppbrända ordböcker och ett
omåttligt slösande av papper som skulle få
Greenpeace att svartlista mig, så är detta
resultatet!
Tvivelaktiga
”Har du svårt att få den åpp? Ingen fara
med dessa ﬁnns det hopp”
-rim för en burk med Viagra piller
-”Äh det är bara att ge åpp! För dig är det
nog stopp inte stiger den mera åpp”
-nästa jul när man ger en vakuumpump
”Poetisch, Romantisch, Gigantisch”
-bara ett dåligt tyskt rim för en....dildo?
Perhaps?
”Hej hopp! De här kan du trä på din..........
petter-nicklas!(snopp)”
-Ett paket med kondomer?
”Ett hus för din mus”
-Trosor till ﬂickvännen
”Ein Haus für dein Maus”
-Trosor till Helga
”Ett hem för din lem”
-Boxershorts till mannen i ditt liv

Tekniska
”Något för ditt knä” eller ”Ack o ve, nu blir
det varmt på ditt knä”
-En laptop förstås
”Om du kommer på kant med en elefant,
så är det bäst att din Trabant är kurant”
-reparationshandbok för bilar
”Om du ﬂyttar till en söderhavsö, så kan du
inte ta med nån snö, men under denna fås
skugga som råder bot på detta dilemma
och du kan ta med snö från hemma”
-en palm top
”Om man vill kan man med denna tillreda
såväl makrill som sill, men nej inte dill!”
-en brödrost
Diverse
”que.......?”
-spansk – svensk ordbok
”Nu blir du allt paf, för det här är inte en
bild på Edith Piaf”
-En skraplott från Penning Automat
Föreningen(PAF)
”Daaaah, fagets!”(Ok lite väl långsökt,
mest för South Park fansen)
-En Harry Potter bok/ﬁlm
”Med den(de) här är du direkt kvaliﬁcerad
till Idiot 2005(Tm)! Utan att ens behöva
lämna ditt hem!”
-En karaokemaskin(eller ett hopprep och
en spegel)

Politiska
”Kommunist? Ja visst! Låtom oss bevara
Guevara!”’
-en röd t-shirt
”Usch för Bush, hans häck ska väck, till
varje pris vill vi bli av med denna gris”
-en häcksax
Så här glad blev skribenten
efter uträttat värv!
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historien om albin - nitas dröm
av mathias
Kapitel 9 - Blomman slår ut
En stor svart bil körde in på parkeringsplatsen. Det
var en ﬁn och klar dag, och man såg långt åt alla håll
från forskningsstationen tack vare dess höga läge i
sluttningen på berget. Bilen stannande framför dörren,
och en adjutant steg ut för att öppna dörren åt en kostymklädd man, som med säkra steg kom ut och ställde
sig att njuta av utsikten. Ögonblicket senare öppnades
dörren med en smäll och en prydlig och praktiskt klädd
kvinna steg raskt ut i solskenet.
”Alonso!”, utbrast hon.
”Nita!”, svarade mannen i kostym förtjust, omfamnade henne och kysste hennes kinder som hälsning.
”Hur gick resan?” undrade Nita.
”Riktigt bra, med undantag av ett par vägras trettio
kilometer härifrån. Landsvägarna sköts så illa nuförtiden, och de ﬂesta som bor här ute behöver ju inga vägar... Men visa mig nu det du bjudit in mig för att se!”
Ivrigt pratande gick de in i byggnaden. Nita gav
Alonso en snabbtur kring hela forskningsstationen och
berättade om dess funktion och syfte. Efter en stund
märkte Alonso hennes brist på inspiration, och hennes
sätt att ibland tveka, liksom för att få en bekräftelse av
honom emellanåt.
”Nita, är det här verkligen orsaken till att jag kom
hit?”
”Nej”, suckade Nita efter en stunds övervägande.
”Jag har bett dig komma för att bevittna ett unikt
experiment, som jag har planerat och drömt om i
många år. Men det är ganska svårt att förklara, och
ännu svårare att tro på. Den tiden är sedan länge förbi,
då jag orkade försöka övertala folk att lyssna på mina
idéer, än mer att hjälpa mig utföra dem. Det är väl bäst
att du får se det själv.”
Nita tog Alonso ut på baksidan av byggnaden och
förde honom ut på en stig som ledde runt ett krön. Stigen var svår att se och det tog en bra stund för paret
att ta sig över krönet. När de väl var där möttes de
av en spektakulär syn. Det var en plats med strålande
utsikt, och berget omsveptes av en varm vind från den
djungelaktiga skogen nedanför. Den naturliga idyllen
stod i stark kontrast till den komplicerade anläggning
som de tydligen hade kommit för att se. Alonso var
förvånad, för anläggningen visade tecken på att vara
så när som hembyggd. Den bestod av komponenter
som såg nya och ﬁna ut, men andra delar såg slitna
och missfärdage ut, som om de var tagna ur gamla
maskiner och återanvända här. Han öppnade sin mun
för att fråga när Nita började berätta. Hon berättade
en märkvärdig historia om en gammal man som hon
träffade när hon för första gången var på besök i Chile.
Hon hade varit på ungdomsläger i en by inte långt ifrån
platsen de nu bevistade, och där i en mörk bar hade
en mycket gammal man berättat om ett kreatur från
en annan värld, ja kanske rentav från ett annat universum. Nita återgav gubbens berättelse så exakt hon
kunde, och hon den nästan ordagrant, för så stort intryck hade den gjort på henne.
”Jag beslöt mig för att ﬁnna kreaturet och göra det
som står i min makt för att hjälpa det. Ung som jag var
hade jag ingen aning om hur stor världen är, och därför
var min första tanke att springa ut ur byn och ropa efter
varelsen. Jag skulle skrika dess namn högt i luften, i
vattnet och i jorden, och det skulle höra min gälla röst
och komma till mig som en trogen hund. Naturligtvis
hände ingenting, och saken rann ut i sanden. Men eftersom kreaturet verkade vara något slags utomjordisk
maskin, beslöt jag mig i mitt undermedvetna att försö-

ka lära mig så mycket jag kunde om vetenskap och teknik. Min familj hade inte råd att skicka mig till skolan,
men jag ﬁck tag på några gamla böcker och då biblioteket öppnades kunde jag gå dit varje lediga stund för
att förkovra mig i mina kunskaper. Som du vet hade jag
turen att träffa en kringresande vetenskapsman, som
lade märke till min goda grundkännedom och inspirerades att lära mig mer. Efter en tid blev jag honom till
den grad kär, att han tog mig med sig till universitetet
där du och jag träffades. Han sade att han kände sitt
ansvar för vetenskapen, och att det vore för synd att
slösa bort mina talanger. Hoppas han har rätt.”
”Men vad har det där kreaturet med den här... apparaten att göra?” undrade Alonso försynt.
”Jag kommer precis till det. Jag spenderade alltså
många lediga stunder vid skrivmaskinen eller telefonen,
ringde till bibliotek och tidningar världen kring och undrade om de hade några som helst nyheter om utomjordiska varelser. Jag ﬁck tag på en hel mängd reportage
om oidentiﬁerbara ﬂygande objekt, men ingenting som
liknade varelsen vi har diskuterat. I ett skede blev jag
så desperat att jag skrev annonser i tidningar. Jag ﬁck
be mina vänner hjälpa mig med översättningarna, och
det blev nog lite konstigt i många fall. En översättning
till italienska löd ungefär såhär: ’Ung studerande kvinna söker svart best med keps och hårtofs. Gärna kantig
och tystlåten’. En vecka senare hade jag lärt mig vad
syftet bakom kontaktannonser egentligen är.”
”Men Nita! Det låter för mig som om du slösar bort
ditt liv på det här kreaturet, som du aldrig själv har
sett. Faktum är att du inte har något som helst bevis
på att det någonsin existerat. Du lever på en dröm,
som får sin energi ur en tom förhoppning baserad på
en gammal gubbes skrock. Vore det inte bättre att du
skulle ta ditt förnuft till fånga och leva ett normalt liv?
Du är ingen gammal dam ännu, men de första av livets
rynkor har redan satt ditt spår i sitt anlete.”
Nita gav Alonso en skarp örﬁl, och svarade tyst och
sansat.
”Orsaken till att jag ville att just du skulle komma,
är att vi var klasskamrater på universitetet. Innan du
valde politikerbanan var du en mycket framstående
student. Vi var goda vänner, och jag litade fullt på dig.
Jag har förtroende för att du lyssnar på mig. Med den
här maskinen ska du och jag idag kontakta kreaturet.”

Har du missat början av historien om Albin, eller
kanske du vill veta hur det går? Det kan du läsa på
DaTes hemsidor:
http://www.datateknologerna.org/albin.html
Mathias

