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Halvledare
Då börjar mitt år i styrelsen att vara på slut-
rakan, och det är med en smula vemod jag 
nu sitter i knasli och tar mej en tillbakablick 
på hur 2005 har varit hittills.

Det första jag kommer att tänka på är inte 
bara alla fester vi ordnat, utan även alla an-
dra (alkoholfria)evenmang. Vi har under året 
lyckats med att ordna bl.a klättring, carting 
och biljard. Dessa alla evenemang kan lätt 
beskrivas med ett ord: SUCCE! Tack vare 
er kära medlemmar, genom att ni aktivt del-
tagit och bidragit med gott humör och kam-
ratanda. Det har faktiskt varit nöje att ordna 
evenemang där man kunnat se så mycket 
nöjda miner och fått så mycket bra feedback 
efteråt. TACK ÄN EN GÅNG!!!

En annan sak som inte kan glömmas är här-
van med den nya fakulteten. Efter otaliga 
möten, e-mail och några mindre nervsam-
manbrott fick vi ju till slut vår ”vilja” igenom. 
Så från och med 1.1.2006 måste man kom-
ma ihåg att skriva TkF/Data på sina tent-
blad.

Övrigt som snabbt kan omnämnas är att 
DaTe fått nya halarmärken samt tofsmössor 
för vinterbruk.

I skrivande stund är det 5 timmar och 24 
minuter till höstmötet. Kandidater till alla 
styrelse och funktionärsposter är fyllda och 
fastän inte valet hållits ännu vågar jag utlova 
en goer styrelse 2006.

Ha en bra vinter med mycket studieveckor/
studiepoäng allesammans.

// Jonas ”den vice” Elander

Ledare
Hej på er alla!

En dryg månad återstår av min tid i sty-
relsen. Mycket har jag hunnit med under 
detta år, men ändå känns de som om 
jag nyligen blivit vald. Vid närmare efter-
tanke stämmer dock inte detta. Ifall jag 
skulle försöka memorera hela året blir 
resultaten garanterat en bok på några 
få sidor. Nu skall jag dock inte berätta 
om mitt år men istället dela med mig av 
det jag lovade när jag blev vald. För den 
som inte kommer ihåg lovade jag att 
sprida mera Pampas till DaTe.

Myten om Pampas. Alla (icke pampeser) 
som gjort armén har säker upplevt detta 
och förundrat sig hur pampeser egentli-
gen tänker och pratar. Det är nämligen 
så att pampesen lägger till han eller hon 
före objekten. Va e hon de klåkkon? 
Vann e han de kniivin? Detta påminner 
mycket om spanskan som har masku-
lina och feminina ord, men reglerna är 
inte de samma. Hur ska då en icke pam-
pes kunna veta vad som är vad? När jag 
undersökte saken kunde jag konstatera 
att ingen egentligen visste svaret. Sva-
ret som jag senare fick är följande: Om 
man kan köra in kuken i detta någonting, 
blir detta en hon. I övriga fall är detta en 
han!

//Tek
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Hej på er!
Som alla vid det här laget borde veta, så har Datateknologerna begå-
vats med en ny styrelse från och med årsskiftet! Vi har tagit oss friheten 
att pressa de nya medlemmarna med ett par kniviga frågor, så att alla 
vi övriga medlemmar kan få en liten insikt i vad det är för skrot och 
korn som ska stå vid spakarna under det kommande året...

Frågorna:
1. Vad tänker du tillföra DaTe?
2. CSI eller Alias?
3. Skonummer?
4. a) Var är ditt rekord i bastubad? (i minuter)
4. b) Hur skulle du beskriva din prestation?
5. Kanon, Kanin eller Kalkon?
6. Hese eller Maccen?
7. Snaps eller punch? 

1. En ny stansmaskin
2. Beror lite på om jag känner mej te-
knisk eller om jag känner för    läder.
3. 9½
4. a) Den exakta tiden för prestationen 
har försvunnit i glömskans dimmor... ty-
värr. Uppskattningsvis 30 minuter.
4. b) ganska knapsu
5. HERR Kanin, jåå. *kramas med 
honom*
6. Håller hårt på hemmalaget
7. Jag gillar, jag gillar puuunschen...

Joachim Sjöblom - Ordförande
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Jon von Weymarn - Viceordförande

1. Mera snygga bruudar!
2. Har hela CSI produktionen hemma... that says 
it all...
3. Ragnars universalsvar
4. a) VAR är mitt rekord? Dett e hemma hos mam-
ma i Pargas! Om du frågar VAD så slockna ja nog 
nångång i en bastu o vakna par timmar senare 
me ganska så torrt i mun...
4. b) Kanon
5. Skinka
6. Maccen e bara skit! Hese e kova!
7. Först snaps sen punch!

Sebastian Mattsson - Sekreterare

1. Sovsäckar till kNasli!
2. CSI, dock inte lika spännande som 
MacGyver.
3. 44 1/3
4. a) Tillräckligt
4. b) Inte tillräckligt
5. Kanada
6. Hese, var e Maccen?
7. Schnappi
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Emil Karlsson - Skattmästare

1. Ordning och disciplin!! nya idéer..eller gamla 
idéer...42?
2. CSI
3. 46
4. a) (Utan pauser ca 20min). Med pauser ca 4h. 
Inom 48h, ca 10ggr, totalt ungefär 6h.
4. b) Att kasta vodka på ugnen är roligt :-) men 
orsakar tyvärr små alkohål i minnet, så har lite 
svårt att beskriva prestationen...
5. KaninKanon
6. Hese 
7. Schnapps

Oskar Frankenhaeuser - Värdinna

1. Fördärvat god mat, hoppas jag, och kanske någo an-
nat yrande...
2. CSI, dom kan ju allt, de utlimata supernördarna!
3. 43,5
4. a) 1/3 varm jägermaister, och de int att rekomend-
era...
4. b) har aldrig tänkt spy så många gånger på en gång 
i bastun...
5. Vaddå??!
6. Hästburger
7. punch, eller om man får så kullager (för dom som int 
vet så e de en
gammal åbo dryck innhehållande hälften en stjärnig 
Jaloviina och andra
hälften punch.)
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Mikael Nyberg - Informationschef

1. Som infochef så skall jag se till att det kommer 
mer spam än någonsin, haha!
2. Om jag måste välja någon av dessa så blir det 
CSI
3. 41
4 a) Lite difus frågeformulering så jag tolkar det som 
minuter i bastun (inte från avklädning till påklädn-
ing). En vild gissning är 80 minuter (totalt, inte i ett 
sträck)
4. b) Mycket belåten och kraftigt uttorkad (vätske-
balansen återställdes dock snabbt med öl)
5. Kanin... Herr Kanin
6. Maccen
7. Snaps! Punch smakar ju pyton.

Thomas Björkell - Gulnäbbsansvarig

1.Under våren blir det väl mest att få igång tentarkivet. 
Sen under kommande höst se till att gulisarna trivs och 
inte har några problem.
2. CSI 
3. 42 
4. a) Ingen aning, 45 min kanske? 
4. b) Vad pratar vi om? 
5. Eftersom jag har en kanin som husdjur får det bli 
kanin. 
6. McD. Tyvärr blir det oftast hese pga lathet. 
7. Snaps!
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TFiF GP 29.08.2005

F ö r s t a 
skoldagen 
och första 
eveneman-
get för årets 
nykomling-
ar inleddes 
traditionellt 
med TFiF 
GP. Så gott 
som nästan alla hade sökt sig till Kup-
pis-parken för att mäta sina krafter.  
De smått vilsna gulisarna stod stum-
ma och förvånade när 10 tutorer sam-
tidigt förklarade reglerna, men efter en 
demonstrationsrunda tycktes alla ha 
fått reglerna på klart. Detta visade sig 
vara falskt, för med lite alkohol i blodet 
kördes banan olika från gång till gång, 
fastän tutorerna stod som vägvisare 
i kurvorna. Första heatet var igång 
och första växlingen gick någorlunda 
smärtfritt. Under den andra växlingen 
skulle tid däremot tjänas in och lagen 
slet halarna av lagkamraterna som 
kämpade med att få ner ölen. Denna 
metod tillämpades sedan av alla andra 
under kvällen. Trots det dåliga vädret 
var stämningen på topp och korven 
värmde bra i det duggiga höstvädret.

//Tek

Gulissitz 1.9.2005

Den första 
och vikti-
gaste och 
a b s o l u t 
inte sista 
sitzen för 
g u l n ä b -
b a r n a 
är ju givetvis gulissitzen (surprise 
surprise). Den här sitzen går ut på 
att tränga in 50000 sillar i en sillburk 
vilket motsvarar svårighetsgraden av 
att tränga in 100 gulnäbbar på hårda 
sidan i B. Det var stökigt, svettigt, kär-
leksfullt, trångt, blött, högljutt, intimt, 
suddigt, varmt, stämningsfyllt, vingligt, 
glatt, skojigt, ovant, kvavt, hippt men 
framför allt jävligt ROLIGT. 
Sångledarna Joel och Johan gjorde 
sitt yppersta av sina sångkunskaper 
och snapsing och snart hade alla gul-
näbbar ett leende på läpparna och 
promille i blodet. Som vanligt trodde 
tutorerna att gammal är äldst och 
skulle visa hur man festade, men det 
visade sig att gulisarna är av minst lika 
bra material i år. Och när professor-
erna började dyka upp i Axelia fanns 
det lika många powernäppande tutor-
er som gulnäbbar fastän näbbarna var 
tio gånger fler. Hoppas det fortsätter i 
samma stil!
En powernäp e allti bra nu å då häl-
sar

//Dennis o Petra
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Gulnäbbsintagningen 7.9.2005

Frågorna dök upp bland gulnäbbarna 
i början av hösten. Vem är DaTe? Vad 
gör DaTe? Hur gör DaTe? För att göra 
saken ännu mer oklar, ordnades till-
sammans med KK en gulnäbbsintagn-
ing, såklart. På eftermiddagen den 7:e 
oktober 2005, samlades gulnäbbarna 
i auditorium Axel, där de delades in i 
lag. Gulnäbbarna fick sin karta med 
punkter att besöka. Under kvällens 
äventyr fick näbbarna bekanta sig med 
ASK:s klassiker öl-bungee, där man 
fastbunden med en gigantisk gummis-
nodd ska försöka ta fart och få tag i 
en ölflaska. Tutorerna hade också en 
punkt, där man på tid skulle försöka 
flytta vatten från ett ämbare till ett an-
nat med hjälp av en mugg utan att 
använda händerna. Sittande styssen 
hade också en punkt. Naturligtvis var 
soffan och grillen med. Efterfest följde 
naturligtvis på Axelsborg, där vinnar-
laget korades.

//Martin

Gulisakademin 16.9.2005

Det årligen återkom-
mande guli-
sakademin hölls iår 
16.9, Date var såk-
lart där med alla sina 
maskotar, både sty-
rselsen, herr kanin 
och herr albin. Herr  kanin var också 
stolt för att han fått ett nytt fint märke 
som var till allmän beskådan för första 
gången. herr albin var i alfa version 
efter en rundsmörjning. Som tävling 
hade vi ett matlab program, där man 
skulle gissa vissa värden. Efter själva 
akademin for vi från styrelsen och för-
berde vårt första egna eftersläpp på 
sode. Vilket senare visade sig ha varit 
en succe!? ;)

//Eki

DSD 21.09.2005

En stor del dateiter sökte sig i år till 
detta tillfälle för att ta del av informatio-
nen. Om jag minns rätt såg jag t.o.m. 
en och annan gulnäbb. Den som stud-
erar på KTF glömmer lätt vad han/hon 
studerar, åtminstone jag, och vad pas-
sar väl bättre än att delta i DSD och 
friska upp minnet lite. Uppsättningen i 
år bestod av Ulla och fyra professorer 
som presenterade bolognaprocessen 
samt några av huvud- och biämnena 
som man kan läsa.
//Tek
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ASK-intagning 27.9.2005

Axels sportklubbs intagningsritual 
anno 2005 började med uppvärmn-
ing i sportslig anda; lite frisbee action 
i Kuppisparken. Efter en stund fann 
gulisarna sig dock yrande i pargas-
skogarna, sysselsatta med obskyrare 
sporter som skottkärregolf och skogs-
vägsbowling.

Undertecknad vågade sig tillsammans 
med Tek och Jo.E med på färden och
testade gulisarna i konsten att pre-
cisionskasta disketter och cd-skivor 
(som nog legat och skräpat i knasli 
sen medeltiden minst). Fallande up-
påtvindar och grön saft gjorde det hela 
mer spännande. Tek och Jo.E med en 
tydlig fallenhet åt extremsportsvansin-
neshållet fick också för sig att bygga 
en störtloppsbana till den upphittade 
plastskidan. Underligt nog slog ingen 
ihjäl sig.

Som oftast när man skuttar runt i 
skogarna kring sportstugan, ingick 
bastande inuti sportstugan i paketet. 
Bara en sån sak...

// Tom

Hattsitz 7.10.2005

Den 7:e oktober var dagen då ett av 
DaTe:s populäraste evenemang ägde 
rum på gamla Soldathemmet, det var 
dagen för hattsitz. Hela 98 personer 
bidrog till att skapa en god feststäm-
nig, samt ett klart uppsving i UFF:s 
försäljningskurva. Med hjälp av hela 
två sångledare var det inte förvånande 
att snapsarna avlöste varandra i ett 
snabbt tempo, dessutom har man väl 
aldrig tidigare hört så många beklaga 
sej över fullständig minnesförlust efter 
punschen förut. Som summa av kar-
demumman kan man väl helt enkelt 
konstatera att det var en ”goer” fest.

//Jo.E
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TEK Karting 18.10.2005

Fjolårets stora succé förtjänade 
givetvis en uppföljare. De arton snab-
baste att ansöka om en styrning i den 
stora bataljen på fyra hjul, begav sig 
med is i blicken och adrenalinet på fritt 
flöde till arenan ute i ödemarkerna åt 
nordväst.

Konceptet var en aning förändrat från 
förra året, med tidskörning och semifi-
naler för alla, b-final med en finalplats 
på spel för medelmåttorna, samt a-fi-
nal för de sanna proffsen. Efter en god 
stund av fightande på banan med skri-
kande hjul och rytande motorer, unge-
fär på sjunde varvet av den stora fi-
nalen, kom avgörandet. Jojje pressar
ledande Asplund av banan i första 
kurvan med en välriktad punch med 
vänster fram, kniper ledningen och 
defilerar i mål med blott en liten svart 
varningsflagga på kontot. Miike blev 
god tvåa och Jenga knep trejdeplat-

sen före huvudsponsorn TEK med 
Björkkis vid ratten.

P.S. En utförligare resume i videoform 
utlovas till vårmötet om jag bara får 
ordning på min krånglande DV-kam-
era :-(

//Tom

TfiF-xqr² 20.10.2005

Den 20:nde oktober startade två bus-
sar fullsmockade med gulnäbbar och 
målet var sitz i Helsingfors. Det var 
dags för den traditionsenliga TFiF 
xqr² för gulnäbbarna. Bussarna var 
onödigt torra så vi stannade och fyllde 
på med vätskor från Alko i St. Karins. 
Sen fortsatte vår resa lite gladare och 
sångfullare. Gulnäbbarna fumlade 
med kemisternas sång men resan var 
lång så den satt nog till sist, typ. All-
teftersom resan gick vidare steg fiilis-
en högre och högre tills vi kom fram till 
Helsingfors där båda bussarna kunde 
förklaras fiilisbussen. 
Inne i restaurang Tekniska samlade 
sig alla (kissnödiga) teknologer och 
allmän yrsel rådde blandme Åbobor-
na, medan Hesaborna satt undrande 
på sina platser. Vi undra däremot hur 
nyktra de var. 
Programmet började med en TFiF 
presentation och två färdiga DI:n höll 
tal. Efter det serverades maten och 
sångledarna (Jojje + två hesateknolo-
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ger) tog ton. Sångerna var många och 
kanske just därför tog en av våra gul-
näbbar en powernäp efter huvudrätten 
och fortsatte sedan festa hela natten i 
äkta teknologanda. 

Åbo tutorerna slog klackarna i taket 
och tog publiken med storm med sitt 
fantastiska riverdance uppträdande. 
Det märktes att vi hade övat hela TVÅ 
gånger eftersom föreställningen var 
så bra att publiken hurrade, klappade, 
jublade och krävde ett extra nummer. 
Promillehalten var helt rätt då vi for 
vidare till Otnäs och deras klubblokal 
(TF) som består av en labyrint utan en 
enda rät vinkel. Bastun gick het och 
besöktes minst lika ofta som det lilla 
dansgolvet och baren. 
Bussturer hem ordnades i två omgån-
gar. Bussarna hem bestod av 57% 
HÅRT festande teknologer och 54% 
som igen var tvungna och ta en pow-
ernäp. De som festade allra hårdast 
tog ännu en sväng via Axelborg innan 
de gick på föreläsning. 

//Dennis o Petra

ABI-runda 26 – 28.10.2005

Detta år var det Pampas som stod i tur 
för ABI-rundan. I sällskap av KK:s gla-
da abianer samt DaTe: ännu gladare 
gulnäbbsansvariga,drog underteck-
nad iväg på äventyr i Österbotten. Un-
der våra tre dagar på turne’ besökte vi 
gymnasierna i Vasa, Karleby, Jakob-
stad, Korsholm, Kronoby, Närpes och 
Pedersöre. Återstår då endast att se 
om vi lyckades med bedriften att locka 
flera abiturienter att inleda fortsatta 
studier vid ÅA än vi avskräckte.

//Jo.E

Lan Party 4-6.11.2005

En fredagseftermiddag, samlades 15 
karar för att ägna en natt,och vissa ett 
veckoslut att nörda framför datorn på 
sode. DaTe hade reserverat hela plat-
sen för ett veckoslut. Vi började klock-
an 18 direkt efter skolan för många av 
oss. Datacentralen hade varit hyggligt 
att låna oss en 24 portars switch så vi 
hade inget problem att koppla in alla 
närvarande i nätvärket. Mot 8 tiden 
började alla vara på plats och dom för-
sta började korka ett par öl. Vi började 
med att spela lite hjärndött serious sam 
II. Därefter följde farcry, starcraft(ännu 
det bästa strategi spelet), Ut200X plus 
många flera ända till tidiga morgonen 
när dom flesta hittade nånstans att 
sova. Ironin var stor när vi följande 



Bättre en Fast Forward än en Lös Back 13

Fast Forward 2/05

morgon hittade en värmluftsfläkt efter 
att ha vaknat med jämna mellanrum 
för att det var kallt inomhus :). Efter 
en natt hade dom flesta fått sin spel-
dos uppfyld, men ett par DaTe:iter och 
några amiga fantaster till infåiter blev 
kvar ända till sen söndag kväll, när vi 
tacka för oss, för ett bra veckoslut :)

//Eki

Höstmöte + 4H-sitz 18.11.2005

Fredagen den 18:e November hade 
Datateknologerna vid Åbo Akademi 
r.f. sitt stadgeenliga höstmöte. Höst-
mötets höjdpunkt är kanske valet av 
ny styrelse och funktionärer för det 
kommande året. Det mesta i valväg 
lyckades utan omröstning, dock blev 
det röstning om commodoreuZkottet 
samt Vector-represent – så lite spän-
ning blev det i alla fall.

Till den efterföljande sitzen var det 
nästan 70 anmälda, vilket inte kan 
betyda annat än succé. Inbjudna var 
Asterix, Britannica, Die Kurtisanen, 
Impuls, Dendritucum och storebror 

KK. Fiilisen var hög, och under kväl-
lens lopp fick vi bekanta oss med den 
nya styrelsen. De fick i tur och ordning 
sjunga Lambo, vilket gick som smort. 
Den nya styrelsen lekte också det tra-
ditionella ’hela havet snapsar’. Mer 
om den nya styrelsen finns troligtvis 
att läsas på någon annan sida i denna 
tidning. Om eftersläppet kan under-
tecknad inte berätta så mycket. Även 
om det borde finnas i nära minne, så 
finns det luckor just där. Med tanke på 
vilken tid undertecknad kom hem, så 
var det troligtvis en succé det med.

//Martin
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Hej På er Alla Kära DaTe medlemmar!

TFiF & TEK tackar DaTe för ett gott samarbete och ön-
skar er alla en God Hjul och ett Gott Nytt År!

Arbetsmarknadskursen har börjat och info om datum 
finns på Bocken och i medlemspam. Kursen ger som 
sagt 1sv/2sp när man deltagit på alla föreläsningar. Om 
man missat en del redan i år kan man gå på motsvar-
ande föreläsning på finska på Turun Yliopistos föreläsn-
ingar.

TFiF/TEK har på hösten tillsammans med DaTe ordnat TEK-Cartingen, som i år 
igen var en hit. Årskurs 1 har också fått en egen årskursansvarig, Fredric Hällis, 
som också svarar på era frågor om TFiF/TEK.

Nu när vintern har kommit så är det bra att använda reflexer och om ni inte har en 
dylik grej, så kan ni dra mig i ärmen. 

Johan Björkman
Teknologkontaktman

TFiF-Johans sida

We thank you for this years cooperation and wish 
you Merry Christmas and even better New Year!
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Kemistklubben

Nu börjar julen vara kommen och med den tar ett verksamhetsår slut. Massor 
har hänt under detta år och skojigt har det varit. I höst har vi haft en hel massa 
program. Den välkända Baalen var antagligen höjdpunkten på hela året och den 
kommer man sannerligen att minnas. Sällan har man väl skådat en sådan mellan-
fest. En viss spexamiral samt styrelsens högsta höns utanför Kåren i en söt liten 
hög av snarkande teknologer, Ryska nationalsången med hemvin som cham-
pagne, kanslibordet fullt av surfande fyllhundar, samt matkriget på schillisen som 
var värre än Jerusalems förstöring.  Man måste kanske uppleva det för att förstå 
men i stundens hetta är alla idéer lika goda. 
På tal om idéer kan vi snabbt associera till nästa års styrelse som säkert är full 
med nya skojiga idéer. De är alldeles pinfärska eftersom de valdes för mindre än 
en vecka sedan, så att enda vi kan göra i det här läget är att önska dem lycka till 
med uppgiften. Den gamla styrelsen har dock trängt sig in lite på deras verksam-
hetsår och planerat in en resa till musikalen Spin på Svenska teatern i Helsingfors 
till den 18 januari. En intresselista för detta finns på Bocken.Anmäl er!
Sist och slutligen vill jag och hela Kemistklubbens styrelse tacka alla funktionärer 
och all övrig hjälp. En styrelse gör ingenting utan sina medlemmar. 

Från oss alla, till er alla, 
En Riktigt God Jul.

Malin Pärus
Kemistklubbens sekreterare

KK-sidan
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Haer peu Forward aer 
wi ju snabba att haen-
ga peu nya trender och 
populaera program seu 
haer kommer en artikel 
freun den amerikanska 
serien Pimp my WC-
stol. Wi har owersatt 
artikeln till deulig swen-
ska for att underlaetta 
laesandet men samti-
digt bewara den ameri-
canska kaenslan.

WCibit: I kwaellens program ska wi feu traeffa Daniel 
som har en riktig rishog till WC. Wi ska se wad han 
saeger naer wi kommer peu besok for att pimpa hans 
WC.

Wcbit kommer fram till Daniels dorr och han kaenner 
stanken freun WC:n 
aenda ut i trapphuset. 
Han ringer peu dorren 
och Daniel oppnar...

WC: Hej Daniel!
Daniel: Oj min gud! Det 
aer Wcbit! WHUUU! Oj 
min gud! Oj ”piip” ”piip” 
”piip” ”piip” ”piip”!

Daniel blir owerlycklig 
och kan inte tro sina 

ogon att han aentligen skulle feu sin WC staedad 
och pimpad.
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WC: Wi ska se nu hur din ser ut nu fore grabbarna 
peu WC-Customs borjar jobba med den. Fy ”piip” 
wad det luktar.
D: Jo det beror peu att det inte geur att spola seu 
det ligger flera eur gammal shit i stolen och ruttnar.
WC:Deu fortjaenar du werkligen en pimpning for 
wem orkar fixa ett stopp eller ringa till en rormokare 
som fixar det eut dig? AEr det neugot annat du will 
att wi ska fixa peu din WC?
D: Jo...Jag brukar alltid sitta och shita waeldigt 
laenge och deu brukar jag alltid feu leungtreukigt. 
Dessutom har jag ingen ring att sitta peu seu det blir 
waeldigt kallt i arslet.
WC: Ok! Jag forsteur inte hur du kan sitta laenge i 
en seudan haer stank.
D: Jag meuste alltid anwaenda en klaednypa for att 
owerlewa.

WC: Deu slaepper 
jag in grabbarna freun WC-Customs och ser wad 
de har for idéer.

En wecka senare aer WC-Customs klara med 
Daniels WC.

WC: Jaha, nu har wi fixat Daniels WC seu han 
kommer inte att kaenna igen sig naer han ska pis-
sa naesta geung. Wi fick forst ha hit brandkeuren 
for att spola ur stolen efter att all shit hade ruttnat 
och stockat igen roret. Sedan lade wi dit en spe-
cialbestaelld ring fre-
un Detroit med elek-
trisk uppwaermning 

seu Daniel aldrig mer behower saetta sig peu en 
kall stol. Wi installerade ockseu en rod lampa som 
blinkar seu Daniel alltid prickar raett naer han ska 
pissa. Lampan gor ockseu att Daniel inte behower 
taenda lampan naer han aer upp peu ett nattpiss. 
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Sedan har wi installerat en fjaerrstyrd WC-pappermatare som automatiskt matar 
fram seu mycket papper man will. Ett meuste i alla moderna WC:n, liksom en 
beheullare for ol seu man kan ta sig en swalkare ifall man blir torstig naer man 
sitter och kaempar. Sedan har wi installerat en 17tum 
skaerm peu twaettfatet seu man feur sitta och titta peu 
film medan man utraettar sina behow. Naturligtwis har 
det ett fett surroundsound och man kan aewen surfa 
peu naetet seu man kan kolla sin mail eller chatta med 
kompisar.
Om man gillar mer aktiwt tidsfordriw har wi haengt en 
innebandyklubba peu waeggen som man kan lira lite 
med om man tycker. En heurklippningsmaskin och 
en heurtork finns aewen till hands ifall man behower 
trimma frisyren lite medan man filosofierar. For att feu 

den raetta sissipaska 
kaenslan, som man 
annars bara upplewer naer man shiter i skogen, 
har wi planterat en gronwaext i hornet och har 
en sprayflaska med tallbarrsdoft. Sprayen kan 
ge lindring wid de mera aromrika sekwenserna 
aw tarmtomningen. Nu tycker jag det aer dags 
att ta hit Daniel for att se wad han tycker om sin 
nya WC.
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WC: Jaha Daniel. AEr du be-
redd att se din nya WC?
D: Oj min gud! ”piip” ”piip” TW 
och allt ”piip” ”piip”Tack. Se 
peu det lurwiga spolhandtaget. 
”piip” ”piip” ”piip”shit. Nu weu-
gar jag aentligen ta hem neu-
gon brud naer det inte luktar 
shit i hela laegenheten.
WC: Och som en extra present 
freun mig har wi monterat in 
sex stycken snapsglas och 
en flaska braennwin i badru-
msspegeln seu du kan bjuda 
hem meunga kompisar och 
supa i din nya WC.
D: Tack WCibit, WC-Customs och Forward for att ni pimpade min WC-stol!

Om du vill se mera bilder i baettre kvalitet samt i faerg, kolla peu addressen:
http://albin.abo.fi/~mkarla/forward/pimpbilder/
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Konceptet med en sudoku är väl bekant för de flesta, men denna binära sudoku 
är lite annorlunda. På varje rad respektive kolumn får bara förekomma en 1:a och 
en 0:a, och i varje ruta får bara finnas en binär siffra. Svårighetsgraden på denna 
sudoku uppskattar vi till ca. 101010. 

Lycka till och God Jul önskar Forward redaktionen!

Binär sudoku
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Kapitel 11 - Belöningen

Det kändes som en stadig ström av slag i bröstet. Alonsos 
hjärta bultade i takt med det öronbedövande dånet från Ni-
tas explosionstrumma, och med ögonen tårade av damm 
kunde han nätt och jämnt urskilja hur himlen mörknade 
av fåglar som i panik flög upp ur djungelns dunkla skydd. 
Mitt i allt buller mindes han ett påstående som hans barn-
domsvän kommit med på ett tivoli: Ju bekvämare stolarna 
är, desto mer skrämmande är upplevelsen. Alonsos stol 
var mycket, mycket bekväm.

På en liten panel framför dem syntes den sekvens av 
matematiska formler och axiom som pulserade ner i jord-
skorpan. Marken kring maskinen svängde i centimeterk-
lassen för varje slag, men det gick oväntat bra att läsa in-
strumentpanelen eftersom hela kontrollplattformen rörde 
sig i samma takt. Sändningen kändes som om den varade 
i en evighet och Alonso kände en tilltagande avtrubbning 
och en hjälplöshet inför situationen. Efter hand lärde han 
sig att låta sin kropp följa de rytmiska rörelserna och trots 
de tryckvågor som piskade plattformen greps han av ett 
inre lugn och ett nästan hypnotiskt tillstånd av förnöjd-
samhet.

Den infernaliska monotoniteten avbröts när Alonso såg 
Nitas smäckra arm höjas mot bergssluttningen. Svettpär-
lorna rann längs hennes dammiga hy och bildade stråk 
där solen fick skinnet att gnistra. Han följde riktningen av
hennes pekfinger med blicken och hickade till i förfäran, 
så att några dammpartiklar hamnade i fel strupe och 
förorsakade en kraftig hostattack. Blek och utmattad stir-
rade han på det ödesdigra skådespel som utvecklades 
framför dem. Högt uppe i sluttningen hade några stenar 
skakats loss och börjat rulla neråt. Småningom drog de 
med sig flera block och allehanda bråte fann sin väg 
nedåt längs berget. En allt större massa av rödbrun jord 
och klippblock vällde ner. Det var omöjligt att se direkt hur 
långt jordskredet skulle nå på grund av dalens rundade 
former, men Alonso var inte redo att stanna för att få reda 
på det.
- Nita! Nita! Vi måste härifrån, skrek han i falsett.
- Aldrig, ropade hon bestämt tillbaka. Allt jag gjort i mitt liv 
hänger på hur detta företag lyckas, och vi är nästan klara! 
Nita riktade talande sin blick tillbaka på maskineriet och 
vägrade att lyssna på vidare övertalningsförsök. Alonso 
insåg att Nita var obeveklig, och funderade på att själv 
ta sig till säkerhet. Han kopplade loss säkerhetsbältet för 
att springa tillbaka över den lilla brygga som ledde upp 
till plattformen, men slungades till golvet av de kraftiga 
skakningarna. Desperation fyllde hans sinnen när han 
såg hur bryggan rämnade och deras utväg försvann. Det 
föreföll omöjligt att ta sig bort på annat sätt, och medan 

jordskredet närmade sig sjönk han ihop och lät sig kastas 
fram och tillbaka. Det svartnade för hans ögon, men han 
kände hur Nita tog ett fast tag om hans arm och drog 
honom till sig i stolen. Precis när de båda kurade ihop 
sig kring varandra slog jordmassorna in över plattformen. 
De kände hur plattformen drevs åt sidan med en enorm 
kraft, och jord, kvistar och sten vällde skoningslöst över 
dem. Nita gjorde instinktivt simrörelser för att hålla sig 
ovanför jordskredet, för hon visste att en säker död skulle 
vänta ifall hon hamnade under ytan. Så blev det mitt i allt 
tyst, lika plötsligt som bullret hade börjat när de startade 
hamrandet. Luften var full av tjockt damm, och dagen 
hade mörknat. Sandkornen knastrade mellan tänderna, 
och det sista Nita hann tänka innan hon svimmade var 
tacksamhet över att Alonso hade insisterat på att de båda 
skulle bära skyddsglasögon under experimentet.

Efter vad som kändes som ett sekel senare, öppnade 
Nita ögonen. Alonso låg livlös bredvid henne ett hundratal 
meter nedanför plattformen.
- Du har brutit flera ben, hörde hon i sitt huvud.
- Ja, men jag måste upp och hjälpa Alonso, märkte hon 
att hon tänkte till svar.
- Ligg kvar! Han klarar sig nog, blev det korta svaret.

Först förstod Nita ingenting. Någonting fick henne att höra 
en röst i hennes huvud, och trots att kroppen värkte på 
tusen olika sätt kunde hon inte tänka på annat. Hennes 
ögon fylldes av tårar när hon insåg vad som skett. Hon 
lyfte huvudet och såg sig omkring, och mycket riktigt: Två 
meter ifrån dem fanns en liten svart låda med smäckra sil-
verben som glänste i solens sken, och i den främre ändan 
av lådan fanns en vit mössa med en blixtrande gyllene 
lyra och en svart tofs som hängde ned på högra sidan.
- Albin! Försökte hon ropa, men rösten kvävdes till ett
patetiskt gny.
- Lugn, jag är här, svarade den metalliska varelsen ljud-
löst.
- Du kom! Du hörde oss kalla på dig och tolkade våra 
koder! Du skulle bara veta hur länge jag slitit för att få se 
dig igen!
- Vilka koder? Hörde hon i huvudet. Mina sensorer upp-
fattade en ovanligt ihärdig seismologisk verksamhet här 
i trakten, och jag beslöt mig för att komma och se vad 
som står på. 
Nita brast ut i ett hjälplöst skratt.
- Nu ska du få berätta hur du fungerar och vad du har up-
plevt sedan vi sågs för trettiofyra år sedan.

Historien om Albin


