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Studentby nr 1, enn så lenge
Under Dusken trykte i siste nummer
en undersøkelse fra Norfakta om
befolkningens oppfatning av de store
studiebyene i landet. Trondheim
vant suverent, selv om en sutrete
universitetsdirektør i Bergen
mente at det kun hadde historiske
årsaker og gikk tilbake til NTHtida. Mulig det, Samskipnaden
gjør i hvert fall sitt beste for ikke
å bidra til studentmiljøet, gjennom
å motarbeide kjellerne så godt de
kan. Kjellerne er svært viktige for
linjeforeningene i forbindelse med
mottak av nye studenter. Det heter
seg at førsteinntrykket er viktig, og
det er klart at man forteller det til
venner og kjente hvis man blir tatt
godt i mot og har det kjempefint
som ny student. En overveldende
oppslutning om Trondheim som
den beste studentbyen er ikke
tilfeldig, men et resultat av et godt
navn bygd opp over lang tid. Med
alt av kvalitetsreform og krav til

gjenreisning av heltidsstudenten
som truer den innsatsen som legges
ned for å skape Norges beste
studentby, er det siste vi trenger å
bli motarbeidet av organisasjonen
som er til for å ta vare på oss!
Det er godt det snart er UKA, det
burde stoppe munnen på sutrete
bergensere og gi oss andre et
deilig avbrudd fra studiene, selv
om vi helst ikke skal drive med
det lenger. Er du ikke selv med
på UKA så støtt opp om dem som
legger ned et enormt antall timer
(og studiepoeng?), og vis resten av
Norge at vi fortjener statusen som
Norges beste studentby!
Øystein E. Thorvaldsen

pizzaansvarlig
øyvind bø syrstad
kontakt
e-post:
readme@abakus.ntnu.no
telefon: 73 59 14 69
adresse
readme, abakus
studpost 182
gløshaugen
7491 trondheim
nettutgave
www.abakus.ntnu.no/readme/
opplag
1200 stk
utgivelser
2-3 ganger i semesteret

Hvem er jeg?
Du har sett meg før...
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Slutt for kjellerne
Kjellerne har eksistert siden
70-tallet, men nå ser det ut
til å være kroken på døra.
SiT har satt ned foten og vil
avvikle dagens driftsform.
Det betyr i praksis at
kjellerne må stenge.

Velferdstinget, som er
argumenter fra SiT. – Hittil
studentenes kontrollorgan
er vi blitt avspist med at vi
overfor Samskipnaden ble
”er til betydelig ulempe for
totalt forbigått i saken, stikk i
beboerne”, men i løpet av
strid med hva avtalen mellom
hele 2002 fikk vi bare seks
SiT og VT legger opp til. VTklager. Når du tenker på hvor
leder Kjersti Marie Stensrud
mange kjellere det er blir
reagerte kraftig på dette, og
dette forsvinnende lite, sier
Øystein E. Thorvaldsen
ga klar beskjed om at dette
Erik Drolshammer kjellersjef
skulle gjøres om igjen. Saken
på Labamba. –Vi har hittil
ble derfor tatt opp igjen i SiT,
aldri fått vite hva klagene
Moholt-kjellerne har lenge
etter å ha vært oppe i VT, og
går ut på, hvilket tidspunkt
vært kontroversielle. En evig
vedtaket fra tidligere ble utsatt
de gjelder eller noe som
interessekonflikt mellom
til å gjelde fra nyttår. Men
helst som kunne hjelpe oss
festglade studenter og
det ble lagt nye restriksjoner
i å forhindre det i framtida,
barnefamilier med mer, med
med øyeblikkelig virkning:
sukker han. Drolshammer
SiT som buffer. Det er liten tvil
”For resten av
mener SiT bevisst gjør det
om at kjellerne
2003 innvilges én
vanskelig for dem. –Vi er nødt
har operert i en
langåpent til kl
til å forholde oss til Synnøve,
juridisk gråsone
03.00, forutsatt
men hun bestemmer ingenting.
med tanke på
samme dag for alle
Etter det første vedtaket
skjenkebevilling,
kjellerne. Antall
har vi kun fått to offisielle
men dette har
gjester skal ikke
henvendelser, resten har gått
vært sett mellom
overstige det angitt
gjennom henne. Det blir
fingrene med av
i brukstillatelsen.
veldig vanskelig når vi ikke får
politiet, til det
Leie av vakt
snakke med dem som faktisk
beste for både dem
for kontroll av
bestemmer. Også tidligere
og kjellerne.
bruken dekkes av
aktive i driften av Labamba
linjeforeningene
fortviler: Dette er en måte
Bakgrunn
Oppgitt: LaBamba-sjef
som har åpent.”
for SiT å velge den enkleste
Det har i lengre
Erik Drolshammer jubler
I
følge
Bård
løsningen på, mener Michael
tid pågått
ikke for SiT’s vedtak.
Kåre Flem ved
Sars Norum. Kjellerene har
”forhandlinger”
SiT Eiendom er
vært med på å bygge opp
mellom
antall tillatte personer i et
det studentmiljøet som i dag
kjellersjefene og SiT, etter at
kjellerlokale 15-20.
eksisterer i Trondheim, og er
SiT vedtok følgende: ”Styret
med på å skape en tilhørighet
konstaterer at bruken av
Anslagsvis
kjellerne på Moholt medfører
ligger
ulemper for beboerne Styret
kostnaden
ber om at åpningstiden ved
for vakthold
videre utleie legges opp i
i følge
samsvar med øvrige regler for
kravet på
beboerne på Moholt. Videre
over 2000kr.
skal kjellerne være stengt natt
Med liten
til 17.mai”. Vedtaket ble som
mulighet for
i de fleste andre saker der
inntjening
”studentene er i veien” fattet
sier det seg
sommerstid, derfor kommer
selv at dette
reaksjonene først nå. Martin
ikke vil gå
Gustavsen, en av studentene
Stengt: Dette blir et vanlig syn framover
rundt, og
som sitter i styret i SiT-bolig,
det vet SiT
synes det hele gikk veldig fort,
til studiet som de færreste
inderlig godt.
da det egentlig var lagt opp til
andre studiesteder kan matche.
en diskusjonssak. Han forteller
Løsningen slik Norum ser det
Oppgitte kjellersjefer
at Synnøve Hammer Våbenø
er at SiT bidrar til at kjellerne
Bestemmelsene over føyer
som er den i SiT som har
får godkjente nødutganger slik
seg inn i rekken av stadig nye
ansvaret for kjellerne ikke var
at antallsgrensa kan heves, og
restriksjoner kjellerne er blitt
tilstede på møtet. –Vedtaket er
eventuelt også lydisolering av
pålagt, og har føyet seg etter.
vel litt strengt, men kjellerne er
taket opp mot hyblene i første
Nå mener kjellersjefene at nok
et problem avslutter han.
etasje.
er nok og vil ha ordentlige

Martin Gustavsen,
studentrepresentant i SiT bolig

SiTs syn på saken
SiT har et uttalt mål om at
kjellerne skal avvikles i løpet
av 3-5 år. Årsaken til at SiT vil
legge ned kjellerne er klager fra
beboerne og at brannvesenet.
Særlig det siste ble lagt vekt på
av styret, forteller Våbenø. SiT
ser det ikke som noe alternativ
å bygge om kjellerne slik at
de kommer i forskriftsmessig
stand. –Nei, Eirikur (adm.dir
SiT-bolig) har gjort det klart
at det ikke er aktuelt å bruke
av våre penger på dette.
Det er snakk om et beløp i
størrelsesorden 1,5-2 mill
kroner. (Det er stor usikkerhet
om de faktiske kostnadene,
red.anm)
På spørsmål om hvorfor Huset
på Steinan ikke blir pålagt de
samme restriksjonene som
kjellerne er SiTs svar at de
aldri har fått noen klager på
Huset, og at det er primært
for beboere på Steinan. De
skjønner at dette kan oppleves
urettferdig, men påpeker at det
er brannforskriftene som er
hovedgrunnen til at kjellerne
må fases ut.
Våbenø forteller at styret
frykter at 16.mai-feiringene
kan komme enda mer ut av
kontroll de neste årene, men
at de på sikt vil ha avviklet
også disse. Våbenø er spent på
hvordan årets 16.mai-fering
blir, og er redd denne kan få
en litt symbolsk betydning for
studentene.
Fortsetter neste side
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Fadderopplegg
samles. Det eneste alternativet
Mange nåværende og tidligere
vi har til kjelleren er å være
Gløshaugen-studenter har
hos privatpersoner eller å gå
minner fra kjellerne, som
ut på byen, og det siste virker
for flere linjeforeninger også
i alle falle ikke. Vi har prøvd å
er en viktig del av mottaket
få være på skolen, men det er
av nye studenter. Leder av
ikke aktuelt. Så sant vi ikke får
Abakus, Anne Siri Korsen må
noen erstatning for kjelleren
innrømme at de har vi ikke
så sliter vi. Også VT-lederen
fått tenkt
må innrømme
noe særlig
at kjellerene var
på hva de
og er viktig i
skal gjøre
immatrikulerings
om de ikke
perioden.
kan bruke
kjellerne.
Det skal
-Det er
nedsettes en
klart at vi
gruppe bestående
må finne på
av blant annet
noe annet
kjellersjefer som
de første
skal gå igjennom
ukene, om
reglementet for
dette ikke
kjellerne og
ordner seg.
komme fram til
Kjersti Marie Stensrud, leder av
Kjelleren
et nytt som skal
Velferdstinget.
er i
gjelde framover.
utgangspunktet alt for liten
Det har vært nevnt at SiT
til å få plass til alle de nye
kanskje vil gi dispensasjon for
studentene uansett, så sånn
kjellerbruk i immatrikulerings
jeg ser det er det et større
periodene, men målsetningen
problem resten av året, men
om at kjellerne skal bort seinest
det er klart det er negativt for
om fem år står fast.
oss. Nå må vi legge masse
arbeid i et alternativt opplegg.
Gamle minner: Den tradisjonsrike
Michael Brendås, ansvarlig for
handlevognfylla på Moholt er snart
fadderopplegget til neste år, er
historie.
mer bekymret. -Vi må kunne
Foto: Jarle Lindseth

Hva skjer med datateknikk?
Datateknikk har vært vant
med å ha relativt høye
poengkrav, men vi må innse
at ting er i endring. I år
har datateknikk den fjerde
laveste poenggrensen blant
de gamle siving studiene.
Øyvind Bø Syrstad

Bare elektonikk, energi og
miljø og det nye studiet

Ingeniørvitenskap og IKT
har lavere poenggrenser på
ordinærkvoten.
Også kommunikasjonsteknologi opplever senkede
poengkrav, dog ikke i samme
grad som datateknikk.
Samtidig som poengkravene

Datateknikk ordinærkvote
Datateknikk primærkvote
Komtek ordinærkvote
Komtek primærkvote

2000
57,7
55,9
58,8
57,9

2001
58,3
56,5
61,0
58,3

Trist lesning: Ordinærkvoter fra 2001 og 2003 fordelt etter poeng.

synker, begynner færre jenter
på datateknikk. I år som i
fjor ble ikke jentekvoten fylt
opp. I 2000 var poengkravet
på jentekvoten 58,7 poeng
for komtek, og 53,0 poeng
for data. Den gikk noe ned
på datateknikk i 2001, og
havnet på 51,8 poeng, mens
den steg på komtek og

2002
56,0
54,9
57,9
56,5

2003
48,7
51,3
53,3
54,5

endte opp på 60,1 poeng.
Grensene er imidlertid ikke
sammenlignbare, da reglene for
opptak gjennom jentekvoten
ble endret etter 2000-opptaket.

?
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Age of Computers
Lærer av lek
Har du noen gang ønsket at
trøtte øvinger ikke fantes,
og at du kunne bruke all din
tid på å spille dataspill og
samtidig lære noe fornuftig?
Datamaskiner grunnkurs har
svaret.
Olaug Kyoko Namba Østhus

TDT4160 Datamaskiner
grunnkurs har i år valgt
å prøve ut en ny form for
øvingsopplegg, som går ut på
å spille gjennom et spill som
handler om datamaskinen.
Age of Computers, som spillet
heter, går ut på å reise gjennom
historien til datamaskinen
samtidig som du møter Kim
san Tada som lærer deg mer
om komponenter og hvordan
de fungerer i datamaskinen i
dag. Den parallelle historien
starter i nåtiden, før du blir
sugd tilbake til det gamle
Egypt, og til slutt ender du
i Picoalderen. På din reise
gjennom tid og datamaskin
får du ulike utfordringer
fra flervalgsoppgaver til
programmering av en
datamaskinsimulator.
Edutainment
Steinar Line, faglærer i
TDT4160 og prosjektleder
for spillutviklingen sier at
spillideen ble unnfanget av
Lasse Natvig i fjor sommer.
Etter hvert ble det tydelig
at det generelt er et økende
fokus på kombinasjonen av

undervisning og dataspill.
lærerikt og nyttig alternativ til
Dette kalles på fagspråket
papirøvinger, til tross for en del
”edutainment” som betyr
småfeil i oppgavene. Når de
underholdning og undervisning
er lei av andre øvinger spiller
kombinert. Hovedtanken er
de AOC. Vi får også noen
at spillelementet kan gi økt
signaler fra studassene, og så
motivasjon og engasjement.
har vi et diskusjonsforum på
Line forteller at de ønsket å
fagets hjemmeside der man kan
lage et øvingsopplegg som
poste både feil og problemer.
folk syntes var interessant å
Har også lagt merke til at
holde på med. Derfor valgte
prateverktøyet inni spillet blir
de å prøve spillkonseptet
flittig brukt, både til faglige
framfor papirøvinger eller
diskusjoner og til forslag om
praktisk lab. - Lab kan
være motiverende, men
i denne omgang har vi
ikke har hatt kapasitet til å
arrangere det, sier Line.
Tror du at studentene
kommer til å lære mindre
av spillet enn av å ha
datamaskinlab?
- Jeg tror nok
Fagstaben i Datamaskiner grunnkurs kan
kombinasjonen av litt lab
og de praktiske oppgavene ikke bebreides for å tenke konservativt!
du får i spillet, vil kunne
fungere godt. Jeg tror kanskje
saker og ting. Prateverktøyet
teorien blir presentert bedre i
gjør det mulig for studentene
et spill, men hvis du ikke får
å samarbeide på tvers av
testet det ut i praksis, som på
grupper og vennegjenger, og
en lab, mister du kanskje noe.
de blir mer selvhjulpne. Hvis
en lurer på noe kan man spørre
Nye samarbeidsformer
i prateappleten, og andre som
Spillet har også en prateapplet
tilfeldigvis vet svaret kan
som gjør det mulig for
svare. Dette er en ny spennende
studenter å samarbeide om
vinkling på samarbeid mellom
oppgaver. Prateverktøyet har
studenter.
også en happy-hour funksjon
der flervalgsoppgaver spretter
Store ambisjoner
opp. Den som svarer riktig
Hva synes du selv om spillet?
først får poeng.
- Jeg synes det har blitt bra,
vi startet opp med veldig
Hva sier studentene om spillet? spede forsøk for et år siden,
- I følge referansegruppa
med drømmer om å lage noe
synes studentene at dette er et
skikkelig fancy med 3D og

lyd og greier, slik som Quake.
Så kom vi ned på et 2D-nivå,
men etter et halvt års tenking
kom vi fram til at vi skulle
bruke websider i et dynamisk
miljø. Jeg synes det vi har
kommet fram til er absolutt
presentabelt, selv om det er
en del tekniske ting og faglig
innhold som kan gjøres bedre.
Da vi startet var vi ikke sikre
på at det kom til å bli noe i det
hele tatt.
Hvilke ambisjoner har dere for
prosjektet i framtida?
- Vi har fått en del midler
fra NTNU siden dette er et
eksempel på nyskapning
innen IKT og læring. Disse
midlene og framtidige midler
håper vi å bruke til å forbedre
spillet både teknisk og faglig,
og kanskje legge inn flere
simuleringsverktøy som viser
hvordan forskjellige deler av
datamaskinen fungerer. Så
snart vi har slike verktøy kan
vi lage noe som er enda mer
nyttig og lærerikt og samtidig
opprettholde det morsomme
med spillet.
Kan utenforstående spille
spillet?
- Ja, alle som har innsidakonto
kan prøve spillet. Du finner det
på http://aoc.idi.ntnu.no. Godt
spill!
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It’s still learning

1. Hva syns du om spill som
øvingsopplegg?
2. Hva syns du om dette spillet?

readme har fått tilgang til et
utkast til ny brukerklausul
for it’s:learning.
Øystein Espelid Thorvaldsen

1. Hva synes du om spill som
øvingsopplegg?
2. Hva synes du om AOC?

4p

åM

ok

Jeppe Andreas Berg
Weinreich
Data (ex-vitass)
1. Litt mer inspirerende
2. Spillet er artig

i

Formen på utkastet er mye
snillere enn dagens klausul.
Jus-språket er borte, og er
erstattet med en tekst som
forholdsvis klart forteller
hva som blir lagret om deg
som bruker dersom du godtar
klausulen. Utkastet bærer preg
av ikke å være endelig, men
hvis det er noe å dømme etter
kan den nye klausulen nok bli
til å leve med for de fleste.
Et spennende spørsmål er hva
ny klausul vil føre til i praksis.
Hvordan vil man skille
mellom dem som har godtatt
ulike klausuler? Om det er
noen juridisk forskjell på de to
klausulene, eller om den nye
bare er penere innpakket er

vanskelig å si noe om før den
foreligger i endelig utgave.
Etter det readme erfarer er
utkastet kommet i stand etter
press fra flere studentorganer.
Disse organene sier seg
rimelig fornøyde med det
nye forslaget, og håper at
Studieavdelinga endelig har
skjønt alvoret i saken. Morten
Svendsen i Studenttinget
påpeker at det fortsatt vil være
mulig for faglærere å misbruke
informasjonen, men regner
med at dette ikke skjer. Det
vil i tilfelle innebære å bryte
taushetsplikten en faglærer
er pålagt, noe som kan gi
alvorlige konsekvenser.
På Innsida er det lagt ut en
omfattende rapport om hva
som lagres om brukere, og
hvordan dette er tilgjengelig
for faglærerne. Dette er et godt
tiltak, men må sies å være i
seineste laget.

Zia Sarshar

Komtek
1.Ganske interessant
2.Lærerikt, men litt mye tekst.

Loc Tan Vo
Komtek
1. Ganske kult. Bedre enn øvinger. Nytt og
spennende. Motiverende, men vet ikke om
man lærer mer enn med vanlig opplegg.
2. Spillet er bra, det virker ganske
gjennomført.

Gunn Maiken Sve

Ingen linje
1. Synest spillet er greit og det er greit at
vi kan jobbe for oss selv
2. Virker OK, litt vanskelig

Prateverktøyet gjør det mulig for studentene å samarbeide på
tvers av grupper og vennegjenger, og de blir mer selvhjulpne.
Hvis en lurer på noe kan man spørre i prateappleten, og
andre som tilfeldigvis vet svaret kan svare. Dette er en ny
spennende vinkling på samarbeid mellom studenter.

NM i Programmering
Lørdag 27.sept. ble
det arrangert nordisk
mesterskap i programmering.
I år gikk den lokale delen av
konkurransen av stabelen på
AITEL, informatikkdelen av
HiST.
Øystein Espelid Thorvaldsen

å hevde seg mot våre gode
naboer. Det hører med til
historien at det var stor tvil om
en av /dev/duff sine oppgaver,
og at dommerpanelet brukte
lang tid på å komme fram til
at den skulle underkjennes.
Hadde denne oppgaven blitt
godkjent ville /dev/duff hatt
en god sjanse til å gå av med
seieren.

Lag Bernhardsson fra Kungliga
Tekniska Högskulan i Sverige
gikk av med seieren. Beste
norske lag ble i år som i fjor
/dev/duff fra
NTNU, men
denne gangen
klarte de bare
en femteplass,
mens de i
fjor ble nr 2.
Lagene fra
NTNU var
suverene blant
de norske,
men klarte
Konsentrerte NM-i-prog-deltakere. (Arkiv)
ikke helt
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Kulinarisk
Uten mat og drikke duger helten ikke. Årets
utgave av Listingløpet tok konsekvensen av
dette, og var preget av poster som fremmet helse,
kropp og sjel. Og deltagernes innsats var da også
heltemodig.
Olaug Kyoko Namba Østhus
Ottar Viken Valvåg (Foto)
Tone Torgersen (Foto)
Flyfoto: Geodata/Finn.no

8
8) Må ha det, bare må ha det. Helsedrikk
nummer en ser forjævlig ut og smaker dritt,
men er naturligvis bra for helsa.

4

5

6

7

4) Kokkekamp: Hvordan lager
man eggedosis? Først tar man et
egg, så litt sukker, og så gurgler
vi littegrann. Deretter blir man
relativt dårlig.

2
3

3) Så var det
håret sin tur å få
gjennomgå. Nye
muligheter til å
få dreadlocks.
På denne posten
hadde man også
mulighet til å
leke skrikende
måker og
trøndertilbedere.

6) Wax on. Wax
off. Her mister
gutta håret
akkompagnert av
dristig lesning fra
erotiske blader.
Blir det noen
pornopung?
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opptaksprøve

5) Puss, puss. Listingløperne pusser i vei
på både sko og vei. Ingen fotgjengerfelt er
så reine som de utenfor Egon.
7) Voff, sier hunden, og spiser fisk. Kampen for
tilværelsen er et skikkelig bikkjeslagsmål. Helsebringende
olivenoljemassasjer fant også sted på denne posten.

1

2) Bamse, bamse,
ta i bakken, bamse,
bamse, vend deg
om. Kom igjen nå.
Slik jentetripping
er for pingler, det
er høye kneløft
som er tingen for å
få gode lårmuskler.

1) Med smokk
i munnen
og armene i
bakken triller
listingpara
seg fram til
større muskler.
Papiret
faller og
guttene velter.
Vinnerne får
tre velfortjente
poeng.
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HelMax UngKaren-kjærlighet?
Karen Sofie Gulbrandsøy
er Gløshaugens tilskudd til
kjendisnorges realitystjerner.
Johan Martin Randby
Jarle Lindseth (foto & ill.)

Kaffetørste morgensusete
gløsere har okkupert hele Sito,
så vi er forvist til kantina med
det fengende navnet tellushangaren. Jeg og min illustratør
skal levere et balansert
og korrekt bilde av den
hotteste kjendisen på haugen,
ungkaren-deltaker Karen
Sofie Gulbrandsøy. Smilende
kommer bergensjenta mot oss,
tre minutter før avtalt. Smilet
er varmt som den rykende
kaffekoppen hun nylig har
investert i. Det er kanskje noe
man kan når man har vært på
skjermen?

Ikke jaget
Karen Sofie har verken fått
skrullete beundrere eller
blitt overfalt på Nordre av
kvisebefengte autografjegere
-Neida, men jeg har blitt
gjenkjent på byen, men som
oftest av jenter. Det har vel
kanskje noe med seermassen
å gjøre vil jeg tro. Jeg har
også fått noen telefoner, men
det har jeg ingen problemer
med. For gutter som har
tenkt til å prøve seg på Karen
anbefales det å smøre seg
med god tålmodighet og vente
til Ungkaren har rullet igjen
teppet og krøpet tilbake i
kroken, hun har nemlig ikke
lov til å gjøre noe “spennende”
med noen inntil programmet
ruller over tv-skjermen siste
gang i høst.

Karen Sofie Gulbrandsøy
Fra: Bergen
Alder: 21 år
Studerer: Indøk HMS,
tidligere datateknikk
Sivilstatus: Hemmelig
Er dette et godt kjerringemne?
Foto: TVNorge

Drømmemann:
Kjekk, høy, utadvendt, livlig,
snill og med stor utstråling.
Aktuell: Nyslått kjendis av
C-ordenen

I et forsøk på å lokke fram
et tidlig feilskjær fra hennes
side er det første jeg spør:
”Er du skuffet over å ikke
vinne?” Et halvt sekund
senere får jeg en knatrende
maskingeværsalve bergensk
i retur
-Hva vet du egentlig om det?
Neida, TVNorges trusler om
bøter i hundretusenkroners
klassen har tydeligvis teipet
igjen munnen hennes godt,
ingen plapring om det som
ikke har kommet ut er dealen.
Du ble påmeldt av venninner,
men tenkte du deg nøye om
før du takket ja?
-Ja masse, men jeg ble vel
tilslutt overtalt.
Tanken på å bli C-kjendis
og få inngangsbillett til
glamourlivet var ikke noe
Karen tenkte på, det var
heller muligheten til å få en
opplevelse som fikk henne til
å takke ja.
-Venner og familie har vært
udelt positive, og det er jeg
glad for! Jeg syns også jeg
har blitt bra framstilt på TV, i
motsetning til noen av de andre
deltakerne som kan virke som
noen bitcher på skjermen!

Karen Sofie har ingen ring
på fingeren, men nekter å
innrømme at hun ikke går med
gifteplaner med kjekkasen
Max!
Hva synes du om
ungkaren selv?
-Han er en grådig
grei kar. Selv om

jeg nok ikke hadde snudd meg
etter han på gata ville han nok
kanskje greid å sjekke meg opp
på byen.

"...detaljer som
hår, dialekt og slikt
betyr lite for meg"

Da Max var russ gikk du i
4. klasse på barneskolen, er
aldersforskjellen et skjær i den
solfylte sjøen?
-Neida, dersom alt klaffer ville
ikke alder alene vært nok til å
skrinlegge ting…
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"Jeg ble kanskje litt for beskjeden og anonym..."
Hva er foretrekker du, blonde
eller mørke menn?
-Ingen forskjell, men jeg liker
gutter med spennende hårsveis,
Maxs hårsveis er godkjent. Jeg
må jo få si at jeg er ei kresen
jente, men detaljer som hår,
dialekt og slikt betyr lite for
meg i den store
sammenhengen.

Max Marius Almaas
Fra: Lade
Alder: 30 år
Jobb: Designer i Virtual
Garden og vaktmester i
gården der han bor.
Sivilstatus: På jakt
Drømmekvinne:
Godt hjerte, sjarmerende,
åpen, utstrålende og feminin.

Ville du tatt imot en rose fra
denne mannen?
Foto: TVNorge

Aktuell: Hele Norges ungkar

"Trodde
ikke
Da jeg
konfronterer
Kathrine
henne med
Maxs
klinesession og Max
med Evian
og Kathrine holdt på så
H på
sendingen heftig..."
kvelden før
intervjuet setter hun
opp et merkelig uttrykk.
-Det med Evian visste jeg ikke
noe om, hun har holdt
kjeft om det. Begge de
to fremsto for meg som
ganske beskjedne, mer
hard-to-get enn løsslupne.
Men jeg innser jo at de
kanskje var mer klare for
Max enn meg.
Illustratøren ser forskremt
opp på henne og utbryter:
“Men du hadde vel ikke
likt at Max klina med to
jenter før deg samtidig
som han prøver å sjekke
deg opp, det har jeg
dårlige erfaringer med
selv!?”
-Nei, det er vel ikke
bare bra, selvfølgelig
ikke. Trodde ikke
Kathrine H og
Max holdt på så
heftig, det var en
overraskelse for
meg.

(Illustratøren hadde en dårlig dag på jobben)

Ungkaren

Realityprogram på TVNorge mandager 20.30
En mann, 20 kvinner. Mannen velger hvem han vil ha.
Etter at den norske og svenske Ungkaren ble slått sammen er
det to menn og 40 kvinner. 24 kvinner er til nå vraket.
Heldig utvalgt: Max Marius Almaas fra Trondheim.

Nå som du er lykkelig gjennom
programmet, hva ville du gjort
annerledes?
-Hvis jeg skulle endret på
noe skulle jeg vært litt mer
frempå. Jeg ble kanskje litt
for beskjeden og anonym i
gjengen.
Gutta på gløs og bartene
i barteland
Hva er det beste
utestedet i Trondheim?
-Tjaaaa, vil ikke si at
det er så superbra der,
men vi ender som regel
opp på Rio. Gleder meg
til TigerTiger kommer
så det blir litt mer
variasjon.

Miljøet på gløs? Og
guttene?
-Jeg synes miljøet er kjempe!
Det er i alle fall MANGE
gutter her, og mange kjekke.
Hvis jeg skal ha noe å utsette
kan det være at det er litt høy
nerdefaktor på enkelte.
Og nerdefaktoren var grunnen
til at du ville bort fra data og
over til indøk-HMS?
-Neinei jeg har masse greie
kompiser på data altså, men det
ble litt for teknisk for min del.
Hvis du skulle vært med i et
annet reality-program, hva
skulle det vært?
-Det måtte hatt et feriepreg. Ikke noe slitsomt eller
ekstremt. Temptation Island
kunne kanskje vært noe, selv
om jeg tror det ville vært for
drøyt for meg.
Noe annet du vil fortelle oss?
-Ja, vi vil ha readme på
Kjelhuset også! Jeg er så
sjelden i IT-syd!
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Getting ready for war

BYÅSEN: Trusselbrev og
kidnapping. Muldvarper og
dobbeltagenter. Fire ukers
knallhard jobbing og kassevis
med pils. Badekarpadlingen
2003 er ingen spøk.
Vegard Aas

- Er malingen vannfast? Ellers
er det noen som har driti seg
jævli ut!
En garasje i Byåsen er gjort
om til workshop for en gjeng
gale komtek-studenter som
bygger brannbilflåte med et
badekar på. Shell-tønner og
en mengde totom-firtomellerhvadetnåheter skal få
virkeliggjøre sin form som
flytende mareritt for de andre
linjene.
Et spørsmål om ære
- Vi har brannbil som tema,
men det er egentlig bare ei
unnskyldning for å bruke
desse, gliser terrorsjef
Børge Kristiánsen bak et
pulverapparat. Men dét er ikke
det eneste trikset. Som enhver
brannbil med respekt for
seg selv har den selvfølgelig
en høytrykks vannkanon.
Taktikken er bokstavelig talt å
spyle motstanderne på sjø’n.
- Vi venta te dei andre er
tomme for egg, og så fyrer vi
opp denne
jævæl’n,
fortsetter
terror-Børge
med et
ettertrykk
som det
høver seg
en ekte
nordlending.

Over Nidelva i badekar
Badekarpadlingen er en årlig
konkurranse for 1. klassene,
og greia er å krysse den
fryktinngytende Nidelva
med et badekar. Tradisjonen
stammer visstnok fra den
ukjente pionertiden i Norges
historie, da badekar både var
eneste gangbare valuta og
fremkostmiddel. Så dette er
kulturhistorisk tradisjon som
får Oxford- og Cambridge sine
rokonkurranser til å virke like
sofistikert som å sprenge rotte
i mikro’n.

Det konkurreres i klassene
Showkar og Fartskar. I
sistnevnte er poenget fire
kjappe og ”just for sports”,
mens man i Showkar bruker
bedre tid, legger vekt på
kreativitet og slår til når
motstanderen begynner å miste
pusten.
Raiding og terror
Det begynte bra for komtekgjengen. Første natt på raid
byttet de EMILs stolthet med
en post-it lapp med ”Vil dere
ha igjen badekaret så send oss
en mail”.
- Men dei feige Energi- og
miljø-folkan påstod jo at det
var FartsCaret deres, så det
måtte leveres tilbake i følgje
reglan,
forteller
terrorBørge
bittert, men
så smiler
han og
legger til: men de’ va
jo dritarti’
likevæl.

For det
Paintjob: Børges maleferdigheter skal sørge
handler altså for at komteks flåte blir det desidert kuleste Etter lange
om å bygge Showkaret i år.
dager
ei flåte med
og mye øl begynner flåta til
badekar på, finne de verste
komtek å ta form, til tross for
terrormidlene og sabotere
folk som prøver å flytte hele
de andre lagenes utstyr. Det
greia ved å dra i den dårligst
handler om klassen Showkar på festede delen. Det er tønner
Badekarpadlingen 2003.
og planker på alle bauger og

Girlpower: Super-Marit viser hvem som er det sterke kjønn.

kanter, og det trengs minst 10
kroppsbyggere for å løfte greia,
men i teorien skal den flyte.
Materialer og stæsj har de
selvfølgelig fått tak i ved
å rydde opp i lokalmiljøet,
for samtidig å gjøre naturen
en tjænest.
Det males
brannmenn og
brannhunder,
blå himmel og
selvlysende
øyne. Det skal
være en viss stil.

er selvfølgelig ingeniør, og har
klokketro på at farkosten flyter.
- Klart, dette er et bra konsept,
sier sjefsingeniøren og
fortsetter: - Vi har en knall
gjeng som har stått på dag og
natt, og vi går selvfølgelig for
å vinne. Et eller
annet, i alle fall.
- Vi satser også stort
på å ødelegge for de
andre, spesielt for
hovedfienden data.

Bestikkelser og
social
engineering til
tross, de har ennå
ikke lykkes i å
finne dataflåtas
ankringsplass,
men det er fortsatt
Øl og maling: Kreativiteten dager igjen til
og kunstnerevnene stiger
konkurransen, og
gjerne proporsjonalt med
gjengen sverger på
promillen.
knallhard jobbing
helt til startskuddet går.
- Faen, det er discusting, blir
det svart.
- Fredag natt blir det sovepose
og liggeunderlag i garasjen.
- Hey, det er jo en brannbil, vi
Det blir å drekka og jobbe,
er brannmenn. Vi SKAL være
avslutter ingeniøren og
discusting, smeller det tilbake.
terrorsjefen før de går tilbake
til konstrueringen.
Lange dager, hard jobbing
og godt samarbeid. Det
er oppskriften på suksess,
forteller komteks badekarsjef,
Magnus Vik Magnussen. Han
No guts, no
glory
- Tamponger
med dyreblod!
Tamponger, det
er genialt, er det
plutselig en som
roper. - Da er
det ingen som
vet hvor de har
vært!
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Hardt: Tøff jobbing dag ut og dag inn i fire uker kan ta på noen og enhver.

Og slik endte det..

Terror: Med pulver og vannkanon skal brannmennene gjøre det hett for
motstanderne
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Komtek kapret hytteturen

Helga 19 - 21. september
var det duket for hyttetur
for førsteklassingene. En tur
preget av både fysisk fostring
og festlige aktiviteter.
Håkon Rørvik Aune

Fredag formiddag står det 65
spente og utålmodige studenter
utenfor Hovedbygget. Alle
er klare for en helg med
masse fest og moro, bagasjen
formelig bugner over av
drikkevarer i forskjellige form.
Til slutt kommer bussen,
forsinket, men vi kan endelig
sette kursen for Oppdal.
Etter to veldig lange og
begivenhetsløse timer er vi
til slutt framme, og vi kan
lempe inn bagasjen, pakke
opp drikkevarene og la festen
begynne.

Stemning: Gitarspilling, øl og sangbok sørger for god stemning i sofaen

om det etter hvert begynte
å gå rykter om at vinnerne i
lakrissnøreleken hadde jukset.
Neste morgen så stua ut som
en slagmark; det lå noen få
overlevende rundt omkring,
og det var flust med tomgods

Det rakk ikke helt å ta av før vi
ble avbrutt av deilig trøndersodd. Så ble det igjen klart for
fest. Badstua og
badestampen
ble fyrt opp og
mange festglade
individer
forflyttet seg
etter hvert dit.
Undertegnede
hadde
dessverre glemt
Tautrekking: Komtek måler krefter med data,
badeutstyret
og med erfarne kretsmestre på laget vant de
sitt, så han fikk
selvfølgelig.
ikke prøvd badstu
fra nattens dyst. Dagen
eller stamp uten at det skulle
begynte ikke ordentlig før de
innebære nakenbading.
prestisjefulle lekene mellom
data og komtek var i gang.
Badevannet fikk etter hvert en
Først ut var fotball. Etter to
noe uggen farge som heller
omganger med nervepirrende
ikke innbød til bading for oss
spill var det uavgjort, og det
fornuftige. Arrkom hadde
måtte avgjøres i den siste
ordnet med noen selskapsleker
omgangen. Lagene startet
for kvelden, til stor glede
jevngodt, men på slutten
for oss førsteklassinger, selv

uunngåelige opprydningen,
ble komtek for sterke, og de
og mystisk nok forsvant det
vant den første grenen. Den
mange da man trengte frivillige
neste var volleyball. Etter to
til å vaske og rydde opp. Etter
spennende sett ledet komtek
lang ventetid kom endelig
2-0, og de ble igjen utpekt som
bussen og vi
vinnere. Til
kunne reise
slutt var det
hjem etter
tautrekking
en fin, men
som sto på
fuktig helg.
planen. Det
Mystisk nok
var lenge
gikk turen hjem
uavgjort, men
15 minutter
igjen var det
fortere enn den
komtek som
andre veien. En
ble for sterke.
Leking:
Hva
gjør
egentlig
disse?
av grunnene
Så den store
kunne jo være
vinneren av
at vi hadde med betydelig
Hyttelekene 2003 var komtek,
mindre bagasje tilbake; etter
for andre (tredje?) år på rad.
opprydningen kunne vi nemlig
. Men data tok det med godt
konstatere at resultatet av
humør, og alle ble gode venner
to dagers hyttetur var fire
igjen når kvelden kom. Det
søppelsekker med tombokser
ble igjen konsumert ytterligere
og et stort antall esker med
mengder med alkohol, og lekt
glassflasker.
leker til alles fornøyelse. Til
slutt opprant dagen da vi skulle
reise hjem. Men først kom den

A(t): Alkohol som funksjon av tid.
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Abakuskalenderen
En oversikt over aktuelle arrangementer
1.oktober
Generalforsamling Abakus.
Valg av ny leder og nestleder.
R5, kl 17.15
2.oktober
Bedriftspresentasjon med
BEKK. For fjerdeklasse og
høyere.
Kjel5, kl 17.15. Maks 70
deltagere.
3.oktober
Kjelleren har som vanlig åpent
fra 19-24.
4.oktober
Full før barne-TV-fest.
Kjelleren åpner 12, og holder
åpent til 24.

7.oktober
Fagmøte med Microsoft.
For alle. Tema: WS-I, XML,
standarder og Microsoft.
Servering av pizza og øl.
OBS: Påmelding og mer
informasjon på
www.microsoft.no/fagmote
R7, tidspunkt kommer.
(Varer ca. 1,5t)
8.oktober
Debatt: Open Source vs.
Proprietary Software.
Fagkom inviterer alle
klassetrinn til debatt mellom
Microsoft og IBM ledet av
universitetslektor Steinar
Line. Hva er forskjellen på
åpen kildekode og proprietær

programvare? Hva er fordelene
med de ulike løsningene?
EL5 kl. 14.15 (Varer ca. 2t)
9.oktober – 3. november
UKA-03 tar over byen. Se
www.uka.no
6.november
Bedriftspresentasjon med
Intermec. For tredjeklasse og
høyere.
Kjel5, 17.15
7.november
S-fest på alle kjellerne. Mer
info kommer.

Løsning på kryssord i forrige readme

10.november
Bedriftspresentasjon med
Siemens. For alle. Ingen
begrensning i antall. Ikke
servering, men utlodning av
produkter.
Kjel5, kl 17.15
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Løs
kryssordet
og vinn ei
flaske vin!

Riktig løsning leveres
på Abakus-kontoret
før neste nummer.

Smått og nett

Emilavis i ny drakt
Emilavis kommer heretter ut i noe som ligner mistenkelig på
formatet til readme. Vi konstaterer at etterlikning fortsatt er
den beste form for smiger.

Kan noen trøste Anders?
Anders Christensen på IDI har blitt frastjålet en prosjektør og
er veldig lei seg. Hvis noen har sett prosjektøren, eller har et
lommetørkle til overs bes de ta kontakt på anders@idi.ntnu.no

Lesesaler på kjellerne
En av studentrepresentantene i SiT-bolig uttalte forleden at
kjellerne måtte kunne gjøres om til lesesaler. Det ville jo være
god studentvelferd mente han.

Vil du bli pamp?
Morten Svendsen i Studenttinget bestakk oss til å minne om at
det er valg i høst. se www.studenttinget.no/valg

Invasjon på Dragvoll
Alle har sett de gule NTH-plastmennene som vaktmesterne
bruker til å sperre av områder. En avdeling av disse er nå
observert i Gata på Dragvoll der de hadde okkupert et område
utenfor Tapir-mat.
UD i kjent stil
Tyvene i Under Dusken har denne gang stukket av med våre
ideer til saker både om UngKAREN og kjellerne. Skamme seg
skulle de.
Hva kjellersjefene egentlig mener
Kjellersjefene ville ikke siteres på det, men mener egentlig at
SiT = Drit.
Accenture
Abakus hovedsponsor Accenture går igjen bra og skal i gang
med ansettelsesrunder. God timing siden sponsoravtalen med
Abakus skal reforhandles i disse dager...

SiTs dobbeltmoral
Kjellerne må forholde seg til reglene som gjelder for andre
beboere på studentbyene mener SiT, mens de selv holder
kaféwannabe Lucas som ligger på Singsakerbakken studentby
oppe til 02 hver dag.
Anton And
Til dere som fortsatt savner LpG, og ikke har fått svar fra
johnarne@idi.ntnu.no kan vi anbefale tegneseriene på denne
sida: http://www.idi.ntnu.no/~stolpnes/anton/
Ingen publikumssport
NM i programmering ble holdt bak lukkede dører på HiST.
readme ville gjerne dekke begivenheten, men slapp ikke inn.
Badekarnytt
For første gang på flere år vant ikke data smøreprisen. Indøk
gikk av med seieren. Vannkanona til komtek levde ikke opp til
terrorsjefens forventninger, en vannspistol ville gjort seg bedre
synes vi. Fikk data skattekista? Det kan umulig stemme!

