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Hej på Er alla läsare!
Detta är nu då århundradets första Filicia aktuellt...
Dags för mig att ta över ansvaret för denna tidning. Det har inte
varit lätt att fylla dessa sidor med information, men med hjälp
av andra har det nu lyckats... men sidnumreringen stämmer ju inte alls!
Vi har nu en ny styrelse med många nya idér så det kommer
nog att gå att fylla tidningen även i framtiden

Mikael Ström

Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på  läsarnas
begäran men främst för vårt eget samvetes skull.

Ansvarig  utgivare: Filicias Styrelse
Tryckare: DeskJet 690 C+.

Layout: Mikael Ström

Studentföreningens hemsida:
http://filicia.syh.fi

Redaktionen kan nås på email:
filicia@technis.syh.fi

"Innehållsförteckning"
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"Ordförande har ordet"

 • www.adambertil.com

Nu börjar det äntligen lida mot sitt slut... även denna termin går mot ett slut och detta innebär inte enbart en
lättnad, utan för de flesta extra mycket stress och mycket att hålla reda på. Det skall i de flesta ämnen läsas till tenter
och helst så ska man skriva tent i alla ämnen den sista veckan, helst även alla tenter samma dag oxå. Om man läser
kurser med andra klasser för att skramla ihop sina studierveckor så brukar det köra ihop sig ordentligt när det blir
aktuellt med tent. Som ensam studerande i en större grupp har man ofta inte så mycket att säga till om. Som tur vad är
de flesta lärare förstående och ställer upp för oss studerande, även om det kräver uppoffring av deras egen fritid.
Samtidigt som man skall hålla reda på all kunskap till x antal olika tenter så gäller det oxå att hitta ett sommarjobb /
praktikplats... Samt att övertyga företaget som man absolut vill jobba på att man faktiskt är mycket bättre än alla andra
och att man har all den kunskap som krävs för jobbet... De som blir utdimitterade i vår så har förhoppningsvis sina
ingenjörsarbeten klara och inlämnade redan... (eller?), och är redo för den riktiga arbetsmarknaden. Då ska man på
psyktest och alla andra möjliga och omöjliga tester för att se om man är en lämplig ingenjör till den lediganslagna
platsen (Betyget som man skrapat ihop under studieåren har ofta inte SÅ stor betydelse).

Jag hoppas i alla fall att ni alla får ett jobb som ni trivs med (och som oxå ger ekonomin ett uppsving... )

”Morgonsömniga är smarta
Morgonsömniga människor får mest kritik. Nu visar nya undersökningar att det istället finns

orsak till beröm. Snabb tankeförmåga och långsamt vaknande lär gå hand i hand. De morgonpigga
blev klart på andra plats i tester som gällde matematiska färdigheter, textförståelse och
minnesfunktioner, de morgonsömniga klarade sig bäst. Varför det är så här så vet man inte säkert.
Men vi kan väl hädanefter låta bli att bråka med de morgonsömninga... låt åtminstone mig få sova.”

Notisen ovan ingick i senaste numret av folkhälsans tidning och jag är benägen att hålla med till en viss del...(jag
är själv en morgontrött person i allra högsta grad och har svårt, läs VÄLDIGT svårt, att vakna fastän väckaren ihärdigt
ringer). Men man kan ju oxå sätta informationen som finns i notisen i ett annat perspektiv... Är man som morgontrött
person ett sånt självklart mattegeni att man kan hoppa över de tidiga mattelektionerna... ?! Skulle inte tro det...

Till sist vill jag önska Er alla en riktigt trevlig fortsättning på våren och KOM IHÅG att det alltid bör finnas pauser
och socialt umgänge i lämpliga doser när man läser inför tent eller dyl. dygnet-runt-pluggande får aldrig den effekt som
man har tänkt sig...

Svt1 Lördag
10.00 Inbillnings radion Du är inte så frisk som du tror.
11.00 Diagnos Herpes - Snart i var mans mun
13.00 Mupparna. Utdrag från riksdagens allmänpolitiska

debatt
18.00 Helgmålsben En kannibal berättar
19.14 Skottet i sarajevo Skidskytte
20.00 Dynastian. En svinaktig serie om gamla nassar i

Paraguays träskmarker
21.00 Inaktuellt med oväder
21.30 Måndagsbärsan
22.00 Snillen spekulerar. Medverkande: Jacob Wallenberg

och Sören Gyll. Sänds i betal TV
23.00 Myrornas krig

Svt2 Lördag
17.00 Lördagsgodis. Gay Lundin bjuder ur sin gottepåse

och lurar med sig små barn ut i skogen
19.00 Apport Aktuellt. Hundmagasin
19.39 Tillfälligt krigsutbrott
19.40 Anslagstavlan. SKakande dokumentär om ett

misslyckat genexperiment
19.45 Fred i vår tid. Unik intervju med Nevile
Chamberlaine.

Från 1938
20.00 Tråkigare kan inget vara. Svensk socialporr. Pappa

Kaj har förlorat jobbet och blivit överkörd av tåget.
Mamma Berit har blivit våldtagen av ett rugbylag.
Dotter Karin har sniffarparty och bränner ner
lägenheten. Sonen Oddan blir tillsammans med
rugbylaget tagna av polisen för våldtäkt på 42 årig
kvinna. Regi: Ture Terror. Del 1: Familjelyckan
börjar knaka i fogarna.

20.30 Hem till gården avsnitt 331967/56^2(7,6*611)
21.00 Psykkväll. En timme på utedasset med Arne Baise

och en bunt gamla veckotidningar.

SVT:s Programtablå
Eftersom pengarna kanske börjar ta slut såhär i slutet av året så har nu SVT ett alldeles utmärkt programutbud att
erbjuda. Det finns många saker man skulle kunna stanna hemma och titta på en lördag kväll, istället för att gå ut och
supa!
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”Jag brukar visa mig – sen är det färdigt”

Månadens profil - Kim Gyllin

Som sig bör så innehåller även detta nummer av Filicia aktuellt en närmare titt på en mer eller mindre känd
person i Technis. Denna gång har vi antastat en person vars namn de flesta av er säkert redan sett, namnet är ofta
förekommande på skolans web-sidor, eftersom det är han som knåpat ihop de flesta av sidorna eller i vissa fall gjort
grafiken till dem.

Jepp... ni har gissat rätt! Månadens profil är Kim Gylling. Kim studerar tredje året i technis fast han bara går på
tvåan. (?) Lite komplicerat det där men han bytte linje i höstas och går nu på IT2, även om han läser de flesta av Tele-
och datateknikens kurser också.

Men om vi skulle ta det från början... med en faktaruta:

Namn: Kim Gylling
Ålder: 22+
Civilstånd: singel... men flirtar med Minna  (Red.anm. Minna har hand om styrelsens pengar)
Studerar: informationsteknik vid technis
Styrelseuppdrag: datård (dvs vill ha DYR datautrustning)
Husdjur: mr Oizo
Född, uppvuxen och bosatt: i Vasa

Kim började technis i Vasa på elteknik för att fantasin inte räckte till för att komma på nåt annat alternativ. Efter att
ha studerat en termin bestämde han sig för att ställa upp i styrelsevalet... När jag frågar varför så funderar han länge
och kommer slutligen fram till att på den tiden så hade han säkert nåt smart i bakhuvudet, men det har han glömt bort
nu. Hans framtidsmål är att bli chef för ett stort företag i Los Angeles, med två sekreterare; en gammal hagga som
skriver memo och pm och en snygg brud som plockar upp pennor som han fäller från skrivbordet... Dessutom så ska
han ha en praktikant – om man har en praktikant så har man uppnått chefstatus. Vad det är för typ av företag har ingen
betydelse bara han får vara chef. Hur är det då med styrelsen, som för tillfället har en kvinnlig ”chef”. Kim tycker att det
är bra med kvinnliga chefer, de är lätta att manipulera. (Red.anm. hmpfr!) Dessutom måste man enligt Kim låta
kvinnorna tro att det är kvinnorna som är chefer, fast det egentligen är han som är chef. (Red.anm. ännu mera hmpfr!)

Kim verkar ha detta med hur man skall ta kvinnor på klart... men verkligheten då, hur ser den ut? Hurudana
raggningsknep använder sig Kim av? Kim tycker att det är fult av mig att fråga... och undrar om han faktiskt är i behov
av sådana. ”Jag brukar visa mig – sen är det färdigt”. Sedan är det ju en tolkningsfråga vad det är som är färdigt...

Månadens profil har i alla fall många skäl för att uppmärksammas... Han gör mycket bra ifrån sig när han får ett
uppdrag... Han hjälper både skolan och studentföreningen med att marknadsföra sig på ett sätt som är viktigt i dagens
samhälle... genom att göra snygga och representativa hemsidor... I många fall är det det första intrycket som är
avgörande... så även i detta fall. Det är inte svårt att se att vår studentförening har hemsidor av mycket mycket högre
klass än de flesta andra studentkårer- och föreningar. Detta tack vare Kim som offrat många timmar av sin fritid för att
skolan och Filicia ska göra ett så bra intryck utåt. Tack!

 • Hälge

Hälge
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Sportnytt :

VM i ångest –del II

Världsmästerskapen i ångest och nervositet som gick
Av stapeln på Helsingfors Oplympiastadion i slutet av
September(se förra nummret av filicia Aktuellt) Avbröts
På grund av psykologiska orsaker. De sista 17 grenarna
Ställdes in sedan masshysteri och panik uppstått och
Delatagarna flytt åt alla håll under vilda skrik.

Nu, några månader senare, gick det äntligen att samla de aktiva igen och genomföra ytterligare några grenar. En filicia
reporter var naturligtvis på plats, och här refererar vi de viktigaste händelserna...

Nytt världserkord
Första grenen var höjdkräck för herrar. Tävlingen gick ut på att deltagarna skulle gå upp för en två meter hög trappa – så
långt de kunde. Även om trappan stod på en tjock, mjuk gummimadrass var det hela tre deltagare som som inte vågade
gå mer än ett steg, och det såg därför länge ut som om första platsen skulle delas av tre personer.
    Men då den holländske deltagaren Klaus van der Backe gjorde entré  - under stort jubel från från sina landsmän på
läktarna – skedde det fantastiska: Skälvande blev han stående framför den decimetertjocka madrassen i över en minut,
innan han bröt  ut i gråt och erkände att han inte vågade stiga upp på den. När den välvilliga publiken kom ner på planen
och lyfte upp honom på madrassen fick han en hjärtattack och dog ögonblickligen . Detta var ett nytt världsrekord, mina
damer och herrar.

Förstapriset i Klaustrofobi gick till finnen Angsti Hisseni som blev stående i skräck utanför Olympiastadion och vägrade gå
in, eftersom han hävdade att stadion var för trång. I klassen Läkarskräck segrade tysken Smergel Huffman som begick
självmord när han fick höra rykten om att det fanns en läkare i lokalen.
    Faktum är att det fanns en läkare på stadion, vilket var skälet till att finnen Mykki Taskki var den enda deltagare som
ställde upp i grenen Hypokondri. De andra deltagarna hade redan ordnat med giltigt sjukintyg.

Skandalös avslutning
VM slutade ännu en gång(föga förvånande i kaos och panik. Det hela började med att deltagarna i klassen Psykotiska
vanföreställningar började slåss med varandra, eftersom de inte kunde enas om var de var och vad de egentligen tävlade
i. Då de tävlande i Manodepressivitet bevittnade uppträdandet blev de så deprimerade att de började gråta floder. Redan
då vattenståndet (eller tårståndet) i lokalen var  8 centmetergreps deltagarna i grenen Vattuskräck av panik och rusade
mot nödutgångarna. Dessvärre visdae det sig att tävlande i Agofobi(torgskräck) utnyttjat förvirringen till att spika igen och
barrikadera utgångarna för att känna sig trygga. Detta resulterade naturligtvis bara i att paniken växte. Deltagarna i
Självmordstendenser utnyttjade tillfället till att dränka sig i de depressivas tårar, sexualneurotikerna blev våldtagna av
psykopaterna, och folk som trodde att de var Jesus försökte gå på vattnet – allt medan flodvågen av tårar fortsatte och de
tävlande i Återhållna aggressioner  exploderade i en orgie av våld.

Oviss fortsättning
Det är ännu ovisst om de sista 13 grenarna någonsin kommer att avgöras, men om så är fallet kommer givetvis Filicia
aktuellt att finnas på plats för att hålla våra sportintresserade läsare informerade.

En av favoriterna i grenen Manodepressivitet,
Pål Graathen, ansåg att hela spelen var en

deprimerande tillställning
Den paranoida Willfrieda Boch fick tio extrapoäng Vattuskräck-favoriten Wasser arafat
då hon blev vettskrämd av filicia aktuellts fotograf. anlände I pansarvagn, eftersom SMHI varnat

för regnbyar.
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Årets mesta och finaste fest gick av stapeln fredagen den 25 februari.
Förberedelserna inför årsfesten började egentligen redan tidigt på höstterminen. Vi har förstås stött på endel

problem meninga sominte gått att lösa. Veckan före årsfesten var nog säkert den jobbigaste, vi checkade att allt var
under kontroll, handlade allt material som behövdes, lagade nattmaten och fin putsade allt.

När klockan slog 17.30 den 25 februari började vi arrangörerna vara en aning nervösa för då hade bara hälften av
gästerna anlänt och ingen festtalare hade visat upp sig. Efter att vi väntat en kvart började alla gäster vara på plats
förutom vår festtalare, men vi beslöt att börja solenn akten i alla fall. Salen där solenn akten skulle vara och där alla
gäster befann sig var knäpp tyst. Jag hade aldrig kunnat tro att 45 studerande kunde vara så lugna och SÅ tysta. Alla
skulle riktigt säkert ha hört om man skulle ha tappat en fjäder på golvet (tror jag).

Men i alla fall tog vår marskalk Mathias Rönn mod till sig och började sitt bankande. Först på hans lista var
studentföreningens ordförande Jessica T. Holmbacks hälsningstal. Därefter pratade vår rektor Calle Wingren en bra
stund om någonting som jag inte minns nå mera. Men vi det här laget började stämningen vara lite bättre i salen för en
massa mummel hördes. Efter att Calle hade sagt sitt delade studentföreningen ut förtjänstttecken till dem som har
aktivt deltagit i styrelsearbete. Till sist tog vi emot hälsningar från andra skolor och vi avslutade solenn akten genom att
försöka sjunga modersmålets sång.

Efter solenn akten fick vi ett cocktailglas i handen och festen kunde börja!
Klockan 19.00 satt vi oss ner vid borden och väntade på att maten skulle komma till bordet. Vi åt gott, drack vin

och snaps, sjöng snapsvisor, lyssnade på två tal och hade skoj ända tills klockan var 22.00. Vår festtalare Kenneth
Winberg höll ett underhållsrikt tal och under talet berättade han några vitsar. Vår andra talare var Johanna Holmlund
som talade till männen. Talet slutade med att vi sjöng en lovsång till våra bordskavaljerer så att de blev rörda
(åtminnstone  hade de blanka ögon, men de kan ju förstås bero på något annat än att de blev rörda)

När supén var över började vårt band Tripolis spela dansmusik och dansen började. Dansen pågick ända tills
klockan 00.30. Under kvällens gång fick man också ta parfoton. Fotograferingen började klockan 23.00, dvs man hade
fått en hel del förfriskningar under kvällens lopp innan det var dags för fotograferingen och det märks på fotona!

När dansen var slut och fotograferingen avslutad hämta bussarna oss för att föra oss till Filicia Castle för
nachspiel. Vid Filica Caslte var allting färdigt för fortsatt fest när vi anlände, vi åt nattmat, vi åt mängder med glass,
drack öl och sheika loss lite. Så småningom började det vara tunt med folk vid Filica, men det fanns nog de som
orkade hålla på tills på följande morgon. Endel han bli så hungriga förrän zillisen så det blev tvungna och fara till
Citymarket. Kanske det var en liten miss för de har lära se en levande fisk i frysdisken och var tvungna att döda den
genom att hacka den på disken tills fisken föll ur förpackningspåsen. Men en sann djurvän tycker inte om att se en fisk
som fryser och plågas vid frysdisken. (?)

Alltså, zillisen började följande morgon klockan 12.00. På zillisen åt vi morgonmål tills vi blev riktigt mätta och så
att vi skulle orka fortsätta att festa. Endel av festfolket höll på ett par timmar och sen for de hem och sova medan andra
fortsatte tills klockan 02.00.

Årsfesten 2000

 •

Som du ser finns
det plats för dina
alster här också!!!!!
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Ordförande - Jessica T. Holmback
Uppgift: Ser till att alla sköter sina uppgifter.
Håller ”kuri” på karlarna, även Patrik måste vara

intresserad.
Gör listor och får ta emot all skit när resten inte sköter sig!

Viceordförande - Jonas "diff" Forsberg
Uppgift: Hjälpa Jessica att hålla allt under kontroll
Hans vanligaste kommentar är: Nää, ja har diff-mööti!

       Anna, e du full?

Sekreterare - Eva Högfors
Uppgift: Plitar ner våra beslut (både viktiga och mindre viktiga)
Eva yrar mest i sin egen värld,
glömmer bort bastukvällar
(hur man nu kan glömma en bastukväll?!!) och kommer ofta för

sent.
Ser alltid lika intresserad ut, vad skit man än förklarar.

Kassör - Minna Piispanen
Uppgift: Ser till att ekonomin är under kontrolll
Kallas också för Pipsa Minnanen
Är styrelsens finntuppi
Kims flörtobjekt... eller?
Vanligaste kommentaren: Va?

Datård - Kim Gylling
Uppgift: Ser till att allt med datorn fungerar
Anser att det finns mycket vitaminer o. sånt i lök.
Har myki ljud och säger ngt mest hela tiden .
Han går ofta back.

Intråd - Mikael Ström
Uppgift: Designar sitzskyltarl
Är Jessicas hackkyckling.
Har en fin smakbits backhand.
"Suck, nå no var e väl ja noo!"

Styrelsen 2000

 •
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Bärsråd - Kaj "Le Bärs 2" Holma
Uppgift: Ser till att vi inte blir törstiga på våra sitzar.
"BOOM, BOOM, BOOM, BOOM I want him in my room...
"Jag kan piss utan händer!"
"Neeh, lava.."

Rådd - Johan Ericsson
Uppgift: Fixar och håller låda på sitzerna
Han är styrelsens kurator men orkar inte lyssna på tjejerna
Visar ofta sin mage (vet inte varför, men han vekar vara stolt över

den)

Idråd - Thomas Bergroth
Uppgif: Har hand om idrotten
E han från Borgå...??
Har en Datsun till bil och har servetter i plånboken
Lever på öl...

Musråd - Jan-Mikael Pått
Uppgift: Ser till att musikanläggningen fungerar
Nä, ja hinner int, ja har keikka

Slottsråd - Mathias Rönn
Uppgift: Ser till att utrymmena är städade
Mathias anser sig själv som en åsna.
Giller bingo på sena oktoberkvällar.
Dansar samba till sin ringsignal.

Extråd - Andreas "Pacman" Backman
Uppgift: Har hand om styrelsens utrikespolitik
Är en div. 24 domare.
"Men sku man int kuna..?"

Styrelsen 2000

 •
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PULK -Friluftseftermiddagen 16.02.2000

De som påstår att det inte finns högre makter kan efter denna dag inte längre ha starka
argument. Efter två veckor av plussgrader och kontinuerlig smältning såg det faktist dåligt ut med
vår friluftseftermiddag. Killarna hade redan monterat hjul under pulkan och var klara att åka på
fjolårsgräset. Men när man, tidigt på onsdagmorgonen klockan 12, slog upp ögonen och hörde
plogbilen köra förbi utanför fönstret insåg man att värdets makter hört bön. En tår trängde sig ur
ögat när man mållöst såg alla snö som kommit under natten. Den låg där som ett mjukt täcke över
alla bilar och gnistrade i solskenet. Aldrig har man varit så glad över den där förbannade smörjan
som tränger sig genom ens kläder och ger upphov till förkylning med halsont. Det blev bråttom, det
var samling i fiskarstranden halv ett. Där hade redan en stor, men ändå liten, del av technis
studerande samlats på toppen av backen. Vädret var perfekt, minus noll grader och solken. Hela
backen var underbartvit, förutom alla gula halare och en del hundurin vid buskarna. Pulkantalet
var lågt i jämförelse med antalet termosar med jägarte och motsvarande värmande drycker. Men
sammandragsvis kan man säga att vi hade, som alltid, kul som f_n. Pulkorna däremot gick i
förtidspension med ett antal brutna delar. Förståss var det nån envis miljöteknikstuderande som
inte lät oss lämna pulkorna åt deras öde i backen, utan tvingade oss att källsortera dem i en

grovavfallskonteiner på en närliggande gård.

MELLANPULK - I väntan på bättre

Glada, och vissa ännu gladare, fortsatte vi in emot centrum. Första anhalt var Amarillo. “Ge
mig en stor Irish Coffee” hördes som ett vulkanutbrått mellan allt sorl från den vanliga
stamgästerna. Vissa personer, som var litet tillförfriskade, hade svårt att hitta till bardisken. Men
efter att ha frågat direktiv från ett par brudar som satt intill den hittade de äntligen rätt och fick
beställa sina dubbla Kaffe med Cognac. Det var en fin stämning i luften. Alla satt lugnt och
pratade medan de torkade och värmde upp sina frusna själar. Allt eftersom korppsvärmen steg
och nivån i glasen sjönk, förberädde folk sig för att vallfärda vidare. Nästa hållplats var Ollis
(förståss, God damn it). Denna gång var det tidigare dundrande “Ge mig en Irish Coffee” mera
som en viskning från en tjej i lågstadiet avslutande med en hickning. Bardisken här var inte lika
svår att hitta. Först letar man sig fram till en vägg, sen går man, trots en tjocka dimman, mot
mitten. Efter cirka fem steg borde man stöta ihop med disken. Trots detta var det ett par tjejer, fast
det inte heller var så lätt att bedöma, som blev utsatta för technis-pesten.

Segrarna i "Snyggaste Pulkan" bjöd alla som ville med ... och såhär slutade den!!!
på en åktur...

 •
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AFTERPULK -Sitz i Filicia Castle

Än en gång visade de högre makterna bevis på sin existens, det kom tjejer på en technissitz.
Dessutom var tjejernas deltagarantal större än killarnas, nånting som aldrig hänt förrut. Man trodde
att man kommit till himlen när man kom sig in till sitzutrymmet. Alla dessa underbara skapelser,
dom bara satt där. Vid denna tidpunkt kunde man inte föreställa sig att kvällen kunde bli bättre än
så. Men man hade fel. Tjejerna hade inte bara kommit hit, de hade kommit hit för att stanna. Ännu
när siste man gick genom alla bås på wessorna, innan han låste upp, var antalet besökare större
för tjejerna. Sitzen gick fint. Alla sjöng och hade roligt. Priser delades ut för snyggaste pulka samt
snyggaste åket. Dessa stackars människor, som nästan satt livhanken till för att vinna, fick nöja sig
med att dela en två centiliters whiskeyflaska. En och annan technisstuderande föll ner från bordet
vid ett tillfälle, men inga allvarliga skador uppstod. Det har vi alla sjukisstuderande att tacka för.
Discot som studentföreningen bjöd på efter sitzen, var mer eller mindre en succe´. Dansgolvet var
fullt så gott som hela kvällen. Endast vid ett tillfälle, Samantha Fox´s Touch Me, skingrades de
dansande, men Ricky Martin räddade läget med sin LaCopa De LaVida. Svettiga, törstiga men
glada lämnade folk sakta festen. En kille lämnade festen mera våldsamt, utburen av två andra
killar, efter att ha uppträtt aggressivt och slängt sönder en flaska mot väggen i baren. Trots detta

vill jag påstå att detta var en mycket lyckad fest och jag tror att de flesta delar min åsikt.

PS. Den tjej som glömde sina svarta satin stringtrosor på killwessan kan få dem mot

beskriving från styrelserummet.

 •

I väntan på sommaren...

KUNG BORES
Winterfest

12.04.2000

(mer information kommer senare)
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Active X
1: En TV-serie med två poliser som letar efter UFOn.
2: En öppen standard från Microsoft som är tänkt att
fungera som ett Internets "klister" mellan olika
programspråk och standarder, ungefär om Microsofts alla
andra produkter fungerar som klister i din dator.

Alfabetisk ordning
När en ordmängd är sorterad så att ord som börjar på A
kommer före ord som börjar på B och så vidare ända till
ord som börjar på Ö som är sist, och sen är det ungefär
samma med bokstäverna inne i orden liksom.

Applet
Liten dator från Apple. Ex: Newton.

ASCII
Det ljud som uppstår när man nyser.

Bandbredd
Bredd på färgband till gamla matrisskrivare.

Beta
Ett program vars skapare erkänner att det är bara nästan
färdigt och som nyfikna får köra gratis och på egen risk.
När antalet buggar och oimplementerade funktioner
understiger en viss nivå, påstås det vara färdigt och då
används termen Betala (inte gratis men naturligtvis
fortfarande på egen risk).

Bit
(pluralis: bits, bitar, bittar, bitsar, bet, bitit) Någonting litet
och enhetligt, t.ex. sockerbit, godbit. Ex: "Det är en bra bit
till månen".

Bps
Beats Per Second. Används för att ange takten i mycket,
mycket snabb musik. Ex: "28800 bps är en tillräckligt hög
hastighet".

Buggfix
Person som inte kan sluta att dansa eller tänka på bugg.

Byte
Det som erhålles efter en stöld, plundring el.dyl. Ex: "På
en diskett ryms över tusen kilo byte". Kallas av någon
oförklarlig anledning ännu inte för bajt.

CGI
Öknamn på Ingvar Carlsson när han var statsminister.
Låter tuffare om det uttalas på engelska.

Cookies
Engelska för kakor. Ex: "Kakaaaahh!"

Domän
Område, ägo. Ex: "Domändrade sig hela tiden".

E-post
Elektronisk post. Ex: ett paket med transistorer. Andra
sorters post: A-post, B-post, F-post (flaskpost), K-post
(kompost), Ö-post (post från Gotland).

English
Engelska för engelska.

FAQ
Engelsk svordom. Ex: "FAQ you!".

Fast förbindelse
Giftermål. En fast förbindelse är snabb och dyr. Se även
Uppringd förbindelse.

Flejm
Engelska för flamma; eld, låga, brinna, gammal
älskarinna.
Ex: "Fejm is the nejm of the sejm lejm flejm".

FTP
Folklig Tilläggs-Pension.

Förkortning
Något som är kortare än det var innan. Mycket, mycket
vanligt på Internet. Ex: Bobbitt.

Gif
En halv giffel. Mycket vanligt på Internet.

Grafiska gränssnitt
Används av grafiska konstnärer för att skära rent
kanterna
på sina alster.

Hemsida
En av väggarna på huset där du bor.

HTML
Allmän sammandragning. Kan betyda hot meal, hate
metal, hattmal, hotmil, eller vafan som helst.

HTML-editor
Med hjälp av en editor (eng. för redigerare ungefär) skall
HTML(se detta ord)-kodningen göras lika enkelt som
ordbehandling, vilket behärskas till fullo av ca. 0,2% av
Sveriges befolkning.

Insticksprogram
Tilläggsprogram för att utöka antalet funktioner i ett
program. Ibland kan installationen av ett insticksprogram
helt eller delvis göra ett annat insticksprogram
oanvändbart, och ibland kan installationen av ett
insticksprogram göra hela programmet oanvändbart!

IP
Important person, engelska för viktig person. Mindre viktig
än VIP (Very Important Person)

Ett litet WWW lexicon
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IP-adress
Adress till IP (se detta ord). Ex: "192.43.233.255" vilket
skulle få den bäste taxichaufför att rynka pannan.

IRC
Utrop av förskräckelse, vämjelse, äckel. Ex: "IRC!"

ISDN
Lång sifferserie som står på baksidan av alla böcker. Ex:
"ISDN 91-636-0293-8".

Java
Kaffe som kommer från en överbefolkad ö med samma
namn i Indonesien och som numera kan erhållas genom
nätet, till skillnad från förr i tiden då man själv fick hälla
det i datorn. Ex: "Javars".

JPEG
Ett ägg som lagts i en jeep.

Konto
Ställe i en dator där det finns någonting, som t.ex. e-post,
filer, pengar.

LAN
Något som knyter samman geografiskt närbelägna
datorer och kringutrustning. Ex: kabelhärvan under ditt
skrivbord.

Lynx
Latin för lodjur. Ex: "Det rådde lynx-stämning i staden."

Länkar
Föremål som sammanfogar eller sammanbinder, dock ej
utan att själv påverkas eller förändras som t.ex. lim. Ex:
"Detta länkar till eftertanke."

Microchips
De små potatisflingar du äter allra sist i chipspåsen.

Modem
Lådan som kopplar din dator till telefonnätet. Modemet
översätter det som skickas från datorn så att det kan
passera via en vanlig telefonlinje. Därav kan ingen förstå
vad du säger via nätet, om det inte sitter ett modem i
andra änden och översätter tillbaka det.

Modempool
En swimmingpool fylld med modem.

Nyhetsgrupper
Nyheter som samlas på ett ställe, särs. i tidningar, enligt
en uppdelning efter innehållet. Ex: Inrikes, Utrikes, Sport.

Plug-in
Se "insticksprogram".

Prompt
Snabbt, genast, omedelbums, nu. Ex: "Detta är
marknadens
promptaste dator."

RealAudio
Engelska för RiktigtLjud, till skillnad från FakeAudio som
är
på låtsas.

Sajt
Engelska för plats, ställe. Ex: "En tajt sajt på femti bajt"

Server
Engelska för servitör, kypare.

Style sheets
Engelska för "skit med stil". Ännu en grej från Microsoft.

Sökmotor
En liten bil som kör runt i världen och letar rätt på saker
och ting.

Telnet
Engelska för berättar-nät.

Unix
Kedja av bensinstationer.

Uppringd förbindelse
071-nummer. Kallas även uppringd förbannelse då
teleräkningen dimper ner i brevlådan. Se även Fast
förbindelse.

URL
Utrop av förskräckelse, vämjelse, äckel. Ex: "URL!"

Värddator
En dator som din värd äger.

Webhotell
Ett hotell med ovanligt mycket spindelväv.

Websida
En boksida som är full med spindelväv.

Webplats
En plats där det finns spindelväv.

World Wide Web
En mycket mycket mycket stor spindelväv.

WWW
Förkortning för bl.a. World Wide Waste.

Ett litet WWW lexicon
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Hur många öl drack du i lördags? Vet DU hur din ölkonsumption påverkar dina chanser för att lyckas med det
motsatta könet. Här får DU ölkonsumerande man höra tjejernas åsikt om saken. Vi beslöt oss för att ställa upp en liten
tabell där kategorierna bestod av mängden åtnjuten öl. Bänkade vid Ollis redan halv 7 tiden onsdagen den 9 februari
(för den icke upplyste var detta Ollis 15 års dag) med varsin öl/cider, papper och penna tog vi hjälp av omkringvarande
tjejer och en kille för att sammanställa dessa observationer.

Mannen och ölen!!

En ÖL

3 ÖL

7 ÖL

Kännetecken:

- Han strår med sina polare.

- Svänger oftast ryggen mot tjejen han är intresserad
av.

- Han ser en sällan eller aldrig i ögonen.

- Han ber om ursäkt om han råkar stöta till någon.

- Om han vågar ta steget över blyghetens tröskel, och
 faktiskt inleder en konversation, kan han

MÖJLIGTVIS  ha något intressant att säga.

Kännetecken:

- Killen står fortfarande med sina vänner.

- Har börjat smygspana.

- Skrattar högt när tjejen han gillar går förbi, allt för att
 verka ha roligt.

Kännetecken:

- Börjar mingla bland sina tjejbekanta, för att verka
 populär bland det kvinnliga könet.

- Närmar sig det kvinnliga könet med oftast ganska
 vulgära skämt...

- Han börjar anse sig rolig.

- Gruppen av killar börjar bli allt mer högljudda,
speciellt  angående kommentarer om oss tjejer.

- Han är plötsligt världsbäst i killgänget, vad gäller
 brudar, arbete och sex.

12 ÖL (vid tolvslaget)

Kännetecken:

- Det definitiva stötarstadiet.

- Dansar stötvis, under pejling av det mest attraktiva på
 dansgolvet.

- Rejvar på dansgolvet till "Sweet Home Alabama", eller utför
 vad som ser ut som en tolkning av indianernas regndans.

- Gruppkaraoke, med varierande succé.

- Försöker imponera på tjejer genom att snacka om sin bil,
gamla fyllehistorier och coola kompisar.

- Börjar bli otålig i baren.

- Bröst och rumpor är helt plötsligt allmän egendom (what I
 see I can touch).

- Livets problem börjar att komma in i bilden, men de är ännu
 överstigliga.

 • Eva Högfors
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Detta kan låta som om vi är ett gäng mycket bittra tjejer, men det är endast bitter erfarenhet. MEN... Medan vi
skrev detta kom vi på att artikeln lika gärna kunde ha hetat "Kvinnan och ölen". (Men då tillkommer även tårarna och
repliken "ingen tycker om mig"). Vi vill poängtera att i detta fall har storleken faktiskt betydelse. Beroende på mannens
kroppsbyggnad krävs det ju förstås mer eller mindre öl för att uppnå dessa stadier. Till slut vill vi säga att meningen
med denna artikel inte är att vara elak, utan att ge en tankeställare. Så hur många öl drack du sist du var ute och
söp???

Kännetecken:

- Ingen kontakt...MEN om man nu händelsevis skulle få
 kontakt med honom, klarar han nog av att sluddra fram en

 sliskig och motbjudande raggningsreplik med
 eftermiddagens spagetti bolognese

hängandes ur näsan.

Kännetecken:

- Pratar konstant om sitt eget liv, med det motsatta könet.
 Men om det är verklig kris, duger första bästa okända kar.

- Håller sig borta från dansgolvet och står endast vid baren...
 De få som äventyrar sig ut på dansgolvet är oftast en fara

för  sin omgivning.

- Kvinnan av hans intresse har ofta en öl - på sig!

- Konverserar med bröst.

- Missförstår allt man säger - till det värre.

- Börjar bli ytterst svartsjuk och misstänksam (om han råkar
 ha flickvän).

Kännetecken:

- Killen i fråga tar sig framåtlutandes genom krogen. Ett varv
 tar ungefär 1 timme och han ser ingenting om det

inte är 10  cm bort.

- Är utan pengar och lånar istället av sina polare. (Dagen
efter  är han dock inte så populär bland sina kompisar, då
han har  glömt bort dessa skulder).

- Börjar mucka gräl.

- Sover på bardisk/bord, i brist på liknande somnar han rakt
 uppochner där han sitter.

- Spyr inomhus.

- Behöver barnvakt, vilket oftast är tjejen som är intresserad
av  honom. (Inte nödvändigtvis tvärtom).

20 ÖL

20+ ÖL

20++ ÖL
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