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Lykke til!
Dette nummeret bærer preg av
at Abakus har sterke bånd til
IDI. Opprinnelige var Abakus
linjeforening kun for datateknikk,
inntil 2002 da vi overtok komtekstudentene fra Omega. Dette
førte til at vi fikk et nytt institutt å
forholde oss til, ITEM. I året som
har gått har alle i hovedstyret vært
datastudenter, og det har naturlig
nok vært lettere å henvende seg
til IDI enn ITEM. I forrige uke
ble det nye hovedstyret som tiltrer
til høsten godkjent av genfors.
Halvparten er komtekere, inkludert
readmes nye redaktør Johan
Martin Randby. Dette kan bare være
positivt, og vil forhåpentligvis føre
til et tettere samarbeid med ITEM.
Noe begge parter vil kunne dra
nytte av.

Påske
Vi flykter fra sannheten,
graver oss ned i snøhuler
fryser rumpa av oss
for en opplevelses skyld,
for turgledens livløse
tomhet.
Fy faen, sier jeg

(man kan bli kvalm av mindre).
-ukjent

opplag
1200 stk
utgivelser
2-3 ganger i semesteret

Illustrasjon: Olaug KN Østhus

Dette er mitt siste nummer som
redaktør, og jeg vil ønske Johan
lykke til i året som kommer. Jeg vil
også takke resten av redaksjonen,
selv om ting ikke alltid har gått
like knirkefritt har vi laget fem
utgaver av Gløshaugens beste
linjeforeningsavis sammen, og det
skal vi være stolte av!
Øystein E. Thorvaldsen
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Flytteleken fortsetter
Det har i lengre tid versert
rykter om omrokkeringer
på IDI. Styrene i Abakus og
Online har fryktet for sine
kontorer, men ikke helt visst
hva som foregår.
Øystein Espelid Thorvaldsen

Da IDI i 2001 flyttet inn i
de gamle lokalene til fysikk
fikk Abakus og Online flotte
kontorer i IT-syd. Også Xcom
(ekskursjonskomiteen, se
http://xcom.idi.ntnu.no) fikk
eget kontor. Etter at P15 ble
bygget ville Online flytte
dit for å komme nærmere
studentene sine. IDI-drift
overtok Xcom sitt kontor, og
Xcom flyttet inn i Onlines
gamle lokaler som også ble
møterom for Abakus.
Anders Christensen ved IDI-

drift kan fortelle at i høst
gjennomførte Teknisk avdeling
en kontroll av belegget
på datasalene på P15 og i
andre etasje i Sentralbygg II
(introsalene) . Konklusjonen
ble at IDI hadde for mye
plass og måtte gi fra seg noe
til Fakultet for Arkitektur
og Billedkunst (AB), som
tidligere hadde ytret ønske
om mer plass. IDI valgte å gi
bort en av introsalene, dette
skulle vise seg å få omfattende
konsekvenser.
Omrokkering
Tre saler til IT-intro er for
lite, og derfor vil IDI flytte
avviklingen av IT-intro til
P15. Dette betyr at Onlinekontoret vil bli gjort om til
kontor for fagstaben i IT-intro.

Intro-kontoret i Sentralbygget
vil bli stående ledig, og
Online må da finne seg i å
flytte dit, noe de er svært lite
lystne på. Instituttleder Kjell
Bratbergsengen kan fortelle
at IDI stadig ekspanderer
(se egen sak s. 12) og
derfor kontinuerlig vurderer
romsituasjonen. Ansvarlig for
dette er en egen romkomité
som ledes av Terje Rydland. I
følge han er ingenting avgjort
med hensyn til flytting av
Online, men hvis det blir
aktuelt (noe som virker svært
sannsynlig) må det skje i løpet
av sommeren.
Online-leder Patrick Mostad
sier de ikke har fått beskjed
på annen måte enn helt
tilfeldig gjennom noen av
studentassistentene for ITintro, som på sin side er
svært fornøyde med å skulle
få nye lokaler. Abakus fikk
også ad tilfeldigheter vite at
de innen kort tid vil miste

Notasjon:
Svarte piler: Gjennomførte flyttinger
Grå piler: Mulige flyttinger

møterommet sitt fordi IDI-drift
trenger kontorer til nyansatte.
Rydland beklager at Online og
Abakus ikke har vært ordentlig
informert, men mener det har
vært lite å informere om, da
ingen endelige beslutninger
er tatt. Mostad er oppgitt og
ønsker forståelse for hvor
tungt det er å stadig reetablere
seg. – Vi flyttet jo til P15 for
å komme nærmere studentene
våre. Sentralbygget blir
omtrent ingenmannsland for
oss.
Ekspansjon
Det er ikke bare IDI-drift
som trenger mer kontorplass.
Antallet vitenskapelig
ansatte har også økt, noe
som fører til enda mer
behov for kontorplass.
Sannsynligvis vil en del av
studentarbeidsplassene i ITvest bli benyttet til dette, kan
Christensen fortelle. Noe som
igjen vil føre til at disse trenger
plass et annet sted. Alt i alt
vil disse og andre utvidelser
og forflytninger føre til at
datasalkapasiteten vil gå noe
ned for 1.-3.klasse siving.
og lavere grads informatikkstudenter, oppsummerer
Rydland. Han understreker
at det ikke vil bli færre
studentarbeidsplasser, og at
fjerdeklasse sin etasje i P15 vil
forbli urørt. På spørsmål om
hvorvidt Abakus må regne med
å flytte på sikt svarer han at de
nok må regne med å få lokaler
i Sentrabygg II de også. Dette
vil i tilfelle bety at Abakus blir
sittende igjen med vesentlig
dårligere lokaler enn i dag.
Situasjonen må snart avklares,
da alt må være i orden til
semesterstart i høst, og det
er en ganske omfattende
flytteprosess. readme vil
følge saken videre.
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Gina tar passordet ditt
At passordet ditt på NTNU er
strengt personlig er noe alle
vet, men så lenge ingen står
og leser over skuldra di når
du taster det må vel ting gå
bra? Tro om igjen.
Tore Mauset

3. mars i år fikk 600 IDIstudenter epost med beskjed
om at de måtte skifte passord.
Hvorfor? Jo, noen hadde fått
tak i passordene til alle som
logget inn på noen bestemte
terminalservere. Hvordan?
Ved å benytte et ukjent
sikkerhetshull hadde denne
noen kommet seg inn på en
av IDIs terminalservere. Der
hadde vedkommende byttet
ut deler av Windows’ grafiske
innloggingsprogram GINA

(Graphical Identification
and Authentication) med
et tilsynelatende identisk
program, som i tillegg til å
logge inn den intetanende
brukeren tok vare på
brukernavn og passord.
De 600 studentene som
måtte skifte passord var de
som hadde logget inn på de
kompromitterte serverne i
den aktuelle perioden.
readme har fått vite at man
ikke har funnet ut hvordan
noen kunne bryte seg inn på
den aktuelle serveren, og det
er derfor fullt mulig at det kan
skje igjen, da hullet naturlig
nok ikke er tettet.
Illustrasjon: Olaug KN Østhus

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
Visste du at du kan installere det aller meste
av Microsofts programvare gratis?
IDI har en avtale med Microsoft som gir alle
som underviser eller studerer ved Fakultet for
informasjonsteknologi, matematikk og
elektroteknikk (IME) mulighet til å installere
og bruke en rekke programmer gratis.
Kontakt Gurutjenesten for mer informasjon.

http://guru.idi.ntnu.no/

73 59 76 85/73 59 34 90

guru@idi.ntnu.no

MSDN is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries and is used under license from owner.
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Noen velvalgte ord fra

Lederen

En drøy måned har gått siden
min debut som journalist i
readme, og jeg sitter og lurer
på hva jeg skal skrive denne
gang. Som de fleste andre
venter jeg nå stort sett på
påskeferie og syns det er veldig
tungt å finne motivasjon til å
gjøre unna de siste øvingene
før jeg drar hjem.
Påskeferie betyr at det ganske
snart er eksamensperiode. Det
betyr at min tid som leder går
mot slutten. Når eksamenstiden
setter i gang og sommerferien
etter hvert tar over, blir det
ikke gjort så mye i Abakus
annet enn at høsten forberedes.
Og der er det først og fremst
det nye styret som skal ha
ansvaret.
Onsdag 23.mars var det
Generalforsamling. Etter nesten
tre timer med årsberetninger,
regnskapsgodkjenning,
statuttendringer, valgrunder,
kakespising og vinlotteri
var det hele over.
Generalforsamlingen hadde
godkjent det nye styret som
skal lede Abakus gjennom
neste skoleår. Det var hele
fire leder-kandidater, noe
som førte til at det måtte
to stemmerunder til før
avgjørelsen var tatt. Joacim
Christiansen fra andre data
med snart to års erfaring fra
bedkom, gikk av med seieren.
Sigbjørn Dybdahl, som ble
slått av Joacim i andre runde,
ble valgt til nestleder, også han
med bakgrunn i bedkom.
Det nye Hovedstyret er et rent
guttestyre og det er det lenge
siden det har vært. Vi håper
selvfølgelig at dette gjør at
flere jenter vil prøve seg neste
gang, for jenter er viktige å ha
Den siste tiden fram til

høstsemesteret setter i gang og
Joacim offisielt tar over etter
meg, kommer til å fungere
som en overgangsperiode
der jeg skal sette han inn i alt
som har med det å være leder
å gjøre. Både avtroppende
og påtroppende Hovedstyre
kommer til å være på møtene
våre slik at de påtroppende
ser hvordan vi jobber og glir
lett inn i rollene når vi går
av til høsten. Fra og med
semesterstart har det nye styret
ansvaret, derfor er det viktig

at de er med i forberedelsene
til alt som skal skje til høsten.
Særlig i og med at kjellerne
ikke får ha så mange og store
fester som tidligere blir vi
nok nødt til å finne alternative
opplegg og andre steder å
være. Da er det fint å få inn nye

som kanskje ikke er så bundet
til hvordan ting har blitt gjort
før som vi ”gamle” er J
Sist høst fikk linjeforeningene
for første gang ansvaret for å
ta imot utenlands-studentene.
Dette ble ganske rotete og
lite tilfredsstillende da vi
fikk veldig kort varsel. Nå
har vi startet et samarbeid
med internasjonal seksjon
slik at vi forhåpentligvis kan
gi også disse en fin start på
studiene ved NTNU. Vi har
fått i gang en
liten gruppe
med komitépensjonister
som skal ta
ansvaret for
dette, så vi
tror det skal
gå veldig bra.
Siden sist har
webkom fått
lagt ut den
nye abakusweben. Der
har også
hovedstyret
fått sin plass,
slik at du nå
til enhver tid
kan gå inn
og se hvem
som sitter i
hovedstyret
og litt om
hva vi driver
med. Målet
er at denne
siden skal bli
hyppig brukt,
slik at det som diskuteres i
hovedstyret er tilgjengelig
for alle interesserte. Vi håper
dette vil gjøre at vi vil få litt
mer tilbakemeldinger fra våre
medlemmer. Vi har også laget
en infoside på engelsk slik
at alle kan ha mulighet til å

finne ut hvem vi er og hva
vi driver med. Denne får vi
forhåpentligvis ut ganske snart
sammen med en side med
generell medlemsinfo, dvs.
medlemsfordeler og hvordan
man blir medlem. Dette vet vi
har vært savnet, spesielt blant
studenter som starter i eldre
årstrinn.
Vi har også en litt kjedelig
nyhet. I høst fikk vi et ekstra
rom ved siden av kontoret.
Dette delte vi med Xcom og ITdagen og vi brukte det først og
fremst som møterom. Etter jul
investerte vi litt mer i det også
og lagde til en kjøkkenkrok
som jeg blant annet skrev om i
forrige readme. Dette rommet
har vi nå dessverre fått beskjed
om at vi mister. Vi har gjort det
vi kunne for å prøve å beholde
det, men det er plassmangel på
IDI og da har vi ikke så mye
vi skulle sagt. Vi jobber med
å finne en løsning på hvordan
vi skal plassere utstyret vi har
der og vil legge ut en nyhet på
mimir etter hvert som vi finner
ut hvordan vi skal gjøre det.
Men, siden jeg ikke har lyst
til å avslutte med noe trist, så
har jeg litt mer. Hovedstyret
har lyst til å arrangere noe for
alle abakusere, som er gratis
og forhåpentligvis appellerer
til mange. Etter påske, vi satser
på første uka i mai, har vi tenkt
å ha en fotballturnering og/
eller volleyballturnering med
grilling i Dødens dal. Ingenting
er helt bestemt ennå, så følg
med på mimir, da alt som skjer
blir lagt ut der!
Da gjenstår det bare å ønske
alle en herlig påskeferie!
- Lise
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[annonse]

Hva gjør Studenttinget NTNU
Hva betyr det at Studenttinget er det øverste
studentorganet ved NTNU? Betyr det noe for deg?
Studenttinget består av engasjerte studenter fra alle
fakultet ved NTNU. Dette er studenter som danser på
Samfundet, sliter iherdig på lesesalene, kommer for seint til
forelesninger og synger i kor. Studenter som deg og meg.
Disse studentene skal samlet ha en oversikt over hva som
gir lyd fra seg blant studenter på NTNU. Studenttingsrepresentantene møter omtrent hver tredje uke (helst på
Samfundet), og sammen vedtar de hva studentene ved NTNU
mener i ulike saker. Det er altså her din stemme kommer inn.
Din stemme ble gitt til disse 25 slik at de kunne bære din.
Du mener noe gjennom dem.
Hva mener Studenttinget noe om?

Studenttinget NTNUs ledelse 2004

På møtene vedtar Studenttinget sin mening i ulike saker.
Dette kan være: svar på høringer fra ledelsen ved NTNU
(hvor skal innføringsemnene ligge i studiet), saker som er
aktuelle på nasjonalt nivå (Ryssdalsutvalgets innstilling til
ny lov for universiteter og høyskoler) og saker som arbeides
fram over tid etter innspill fra flere hold (bruk av Diploma
Supplement). Men viktigst er saker mange studenter
er opptatt av eller sliter med. For eksempel: den nye
konverteringsordninga for lån og stipend, normalfordeling
av karakterer og kurstilbud fra Studentservice. Summen av
meningen i alle disse sakene er Studenttingets politikk.

opp av flere studentorgan – og det samarbeides for å påvirke
ledelsen i en studentvennlig retning. For din del betyr dette
at du kan vinne fram med din sak. Studenttinget kan påvirke
ledelsen ved NTNU til å høre på studentene – og i mange
tilfeller gjør de akkurat det. Og de gangene de ikke gjør det
er studentrepresentantene der for å følge opp.
Vi vet at samarbeid er med på å påvirke kvaliteten på
utdanningen din – gjennom Studenttinget, og dermed
gjennom studenter flest.

Ansvaret for å ivareta studentinteresser er både spennende,
litt skremmende – men mest av alt veldig givende og
lærerikt.
Men spiller det noen rolle hva Studenttinget mener?
Studenttinget har høringsrett overfor Styret ved NTNU.
Studenttinget er også et lokallag i Norsk Studentunion
(NSU, som representerer studentene ved universitetene i
Norge), slik kommer din stemme frem på nasjonalt plan.
Nettverket rundt Studenttinget styrker din stemme og gjør
at den kan gjøre en forskjell. Når du sliter med en sak (for
eksempel sensureringen i Teknologiledelse) blir den plukket

Ingrid Sand, Christian Melby Bjørn og Maria Serafia Fjellstad
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Blott til lyst på Vaarblot
Fredag 27.februar var det
endelig tid for Vaarblotet
igjen, etter et opphold på to
år.
Arrkom

Fredag 27.februar var det
endelig tid for Vaarblot igjen,
etter et opphold på to år.
I alt deltok omtrent førti sjeler
på denne festen over alle
fester, blant disse noen erfarne
og herda vaarblotere, mens
flertallet neppe hadde noen
anelse om hva de gikk til da de
meldte seg på.
Det hele begynte kl. 13 fredag
ettermiddag på LaBamba,
hvor vorsing, inndeling i lag
og taktikkeri skulle finne sted.
Etter noen timer med billig
drikke i baren hadde lydnivået
og humøret nådd taket, og det
var tid for transport opp til
Studenterhytta.
Skitne triks
Under toppen av Gråkallen
ble to og to lag sendt ut til
de fire postene, som i år var
tautrekking, ølstafett, posing og
snørugby. Målet med øvelsene
var det gjeve Vaarblottrofeet,

På mitt signal tiss!

et vandretrofé med vinnerenes
navn inngravert, samt å få ta
del i den rause premieringen
som fant sted på hver post. Her
ble alt som heter høflighet og
spilleregler satt til side, alt fra
smisking til hindring og andre
skitne triks ble tatt i bruk for
å få dommerene over på sin
side. Mange kjekket seg også
overlegent mot konkurrentene
i håp om å psyke dem ut, mens
andre heller konsentrerte seg
om å fôre dommerene med
godsaker. På noen av postene
ble til og med dommerene med
i kampen.
Rutinerte innkjøpere
Det skulle vise seg at de
ansvarlige for Vaarblotet
hadde vært mer en rause med
innkjøpet av drikkevarer til
postene, noe en rekke av
deltagerene fikk merke. Noen
ble liggende å lage engler i
snøen under snørugbyen, mens
andre fikk oppdage at kollisjon
med stubber sjelden er spesielt
behagelig. Med andre ord ble
det uheldigvis noen fysiske
skader som følge av lekene.
Likevel gikk det kanskje

verst utover psyken til flere
av deltagerene, som skuffet
måtte se seg slått av antatt mye
svakere motstandere.
Etter ett par timer med
basing i snø og shotting av
diverse edle dråper ble alle
innkvartert på Studenterhytta
hvor middag og videre festing
skulle finne sted. I påvente av
pizzabuffeen fant mesteparten
av vaarbloterne raskt fram til
badstua i kjelleren, hvor enda
mer drikkevarer ble satt til livs.
Videre gikk kvelden med til
mer badstu, premieutdeling,
aking i trapper, dansing,
sengekos, klartring i takbjelker,
og for enkelte uheldige, en dyp
og god søvn.

seg opp, inntil det var på tide
å runde av det hele og vende
snuten hjem igjen.
Til slutt vil vi gratulere jentene
fra førsteklasse komtek som
stakk av med trofeet. En liten
trøst til dere som kom hjem
uten trofé, det blir nok Vaarblot
neste år og skal dere se.

Captain Steria deltok også, med
rumpeakebrettet klart til å forsvare
de som måtte trenge det.

Sove nå...
Å ha festet siden kl ett på dagen
tok tydeligvis på for de fleste,
og senga ble for mange en god
venn da klokka hadde passert
midnatt, mens andre valgte
å more seg ved å løpe rundt
og varsle om at indianarane
kjem, til blandet fryd blant de
sovende.
Neste morgen var det frokost i
stua, til de som greide å komme

Se, jeg kan ake. Eller hva det er jeg gjør...
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Det er en svart dag på IDI. Frekk ramp har
sabotert keramikkflisene på det nyoppussede
toalettet i øvre etasje i IT-syd.
Hærverks-artisten har skriblet flaue slagord
og etterlatt seg støtende illustrasjoner med
vannfast tusj!
Det mistenkes at gjerningsmannen tilhører
IDI-miljøet. Klarer du å avsløre den
skyldige?

Herretoalettet i IT-syd ble
heftig tilgriset av den ukjente
gjerningsmannen.

readme gir deg påskens
tradisjon nr 1. Greier du å løse
mysteriet? Vi trekker en vinner,
som får en flaske vin!
Konstruert av readmeskrimekspert Christian Svehagen.

Påskekrim
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Greide du påskekrimmen? Ikke det nei? Da
kan du prøve deg på Svehagens påskenøtter
istedet!

Påskenøtter
1

2
Hvilken
mystisk person snakker
Bård Kjos med bak døra?
(Svaret står nederst på siden.)

Webansvarlig
for FBI og
IDI har rotet
det til. Han
har blandet
sammen bilder
av etterlyste og
IDI-ansatte. Kan
du hjelpe ham
med å finne ut av
hvem som er FBIettersøkte og hvem som
er IDI-ansatte?

Det mystiske ordet
Detektiv Ingo Mowinckel har
funnet en ledetråd i en viktig
drapsetterforskning.Kan du
hjelpe han med å finne det
korrekte ordet?

3

løsning:
Er du virkelig så rævva? Hint: gult, mykt, søtt, og finnes på denne siden.

Farg kyllingen!
Fordi readme ikke har
nok penger til fargetrykk,
må du farge kyllingen
selv!

Løsning:
negnI. nI ruoy ecaf, ted re te tregnarra edlib!

4

eklingklåspy

10

Krøll med øl

En Moholt-orgie i øl, spy og moro

Nok en gang! Til forlystelse
for alle studenter og
fortvilelse for SiT. Den store
kjellerfesten!
Øystein Espelid Thorvaldsen

Kvelden begynte med
innledende runder i det
tradisjonsrike spillet Ludøl
på flere av kjellerne, deriblant
LaBamba. (For en innføring
i spillereglene ta en titt i
readme nr. 2/02.) Mellom
innledende ludøl-runde og
finale ble det som seg hør
og bør arrangert øl-stafett
mellom kjellerne. Det ryktes
at Abakus vant stafetten,
men dette er det ingen som
egentlig vet, da været var svært
lite publikumsvennlig, og
deltakerne etter hvert så ganske
like ut etter et par fall i gjørma.
Spillerne
På LaBamba var det møtt opp
godt med publikum, med sterk
overvekt av gutter. Merkelig
hvor kjønnsavhengig interessen
for Ludøl er. Spillerne kom
fra Indøk, Omega og vår alles
kjære Abakus. Indøk-spilleren
var en svær type som så ut som
han levde etter mottoet drekka,
pule, spy og sloss. Om han
fikk gjennomført alle i løpet
av kvelden vites ikke, men et
par av dem gjorde han i allefall
grundig. Omega stilte med en
liten spirrevipp ikledd hawaiiskjorte, mørke solbriller, slips
og hvite drikkehansker. Til
å forsvare Abakus ære stilte
Krølle, som ved spillets start
så ut som en ordentlig og snill
gutt…

Fire ganger seks
Krølle kom uheldig ut allerede
fra start. Med fire seksere
på rappen ble det mange
straffepils, men vår mann
var ikke tapt bak en vogn og
bøttet nedpå fra sine grønne
glass. Etter dette ble han noe
mer animert, som førte til
en del søling, som medførte
nye straffepils… Dette kunne
bare ende på en måte: Etter
noen intime øyeblikk med
LaBambas skurebøtte var
Krølle, noget blek, klar for dyst
igjen. Nå var det indøkerens
tur til å føle kjøret. Den store
mannen var ikke så tøff likevel,
og størrelsen til tross, styrte øl
kunne han ikke. Slikt blir det
straffepils av. Han prøvde seg
først med snikspying på dass,
noe som var lite vellykket da
det ga gjenlyd i hele lokalet.
Like etterpå måtte han til
pers igjen, og da var det slutt.
Han var oppriktig lei seg, og
ga uttrykk for at det var trist
med all den alkoholen som nå
skvalpet i bøtta.
Game over
Hva så med Omegas
representant? Han var mest
opptatt av å slikke dommeren
oppetter ryggen, noe som
skulle vise seg å være en
god taktikk. Etter en periode
med lite action tok Krølle
ansvar igjen og koste litt med
bøtta, hvorpå han erklærte at
han måtte på do. Dommeren
foreslo spøkefullt at han som
var så lite sjenert vel kunne
bruke bøtta, men da Krølle
ville gjøre alvor av dette ble

I Ludøl går det hardt for seg...drekka på!

han sendt i retning dassen.
Noe som ikke var så enkelt
for stakkars Krølle, beruset
som han var. Etter tappert å
ha skvettet ned mesteparten
av dassen og snublet litt rundt
omkring bestemte dommeren at
Krølle var for full til å fortsette.
Dette møtte store protester fra
publikum, og til slutt godtok
dommeren at Krølle skulle få
mulighet til å kvalifisere seg
til finalen sammen med noen
andre toere. Vi prøvde å få et
intervju med Krølle, men det
eneste han ville si (utenom å be
om mer øl) var:

-Schandefjooord! Og - Du
ække sånn derre hetero vel?!
Og vinneren er
Hvordan dette endte er litt
usikkert, siden SiT har satt tak
på hvor mange som kan være
på kjelleren om gangen, og det
derfor ikke var mulig å slippe
inn på Omegas kielder, der
finalen ble avholdt. Ryktene vil
ha det til at hawaii-fyren vant.
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Nye HS: 100% testosteron

Gutta tar makta
Onsdag 24. mars ble det
avholdt generalforsamling
i Abakus. Det ble en kveld
med både heftig valgkamp,
statuttendringer og kaker.
I år var første gang
generalforsamlingen ble holdt
på våren. Grunnen til det er at
Abakus etter å ha blitt oppført i
Brønnøysundregisteret må føre
mva. og på grunn av det endre
regnskapsåret. Heretter vil alle
generalforsamlinger i Abakus
bli holdt på våren. I år var
det et særdeles godt oppmøte

slik at ingen skulle bli
inspirert av svarene til sine
motkandidater og komme
med de samme argumentene.
Kandidatene klarte likevel å
levere lange valgtaler fulle av
engasjement og lovnader for
Abakus. Etter en god time med
taler og utspørring kom det til
en ende, og man kunne endelig
stemme. Det innebar også at
man endelig kunne forsyne
seg med kake og brus, noe en
utålmodig forsamling formelig
jublet over. Vinneren av valget
ble Joacim Christiansen.

I en valgapell er kleskoden særdeles betydningsfull!
readme vurderer kandidatenes antrekk!
Joacim Christiansen
Stiller i abakus-t-skjorte
og dongeribukse. Pent hår.
Går for et pent, men sikkert
antrekk.

Michael Brendås
Dongeribukse, trang hvit
t-skjorte, og pornolenke.
Veltrent, med framtredende
brystvorter. De formelig
roper: “Klyp meg!” En litt
uvøren, rett-opp-fra-sengasveis. Satser på sexappeal.

Sigbjørn Dybdahl
Pulesveis. Skjorte og
kordfløyelsbukse. Buksa
var et dårlig valg, for med
hendene i lomma ser det ut
som han har hoftene til Erna
Solberg. Særdeles lite pent.
Gir også litt inntrykk av å
være CV-rytter.

til tross for lite blæsting, og
rundt 80 abakusere hadde
funnet veien til R9. Kvelden
startet med at alle komiteene
la frem årsberetning og
regnskap for forrige periode.
Neste sak på programmet var
statuttendringer, en affære som
tok sin tid da mange kreative
sjeler hadde vært i arbeid med
endringsforslag.
Ledervalg
Det var to ting som tok tid den
kvelden; statuttendringene og
ledervalget. I år hadde man lagt
seg i selen for å få til et mer
spennende valg. Kandidatene
måtte sitte med høretelefoner,

Sigbjørn Dybdahl rakk ikke
helt opp i ledervalget, men
vant nestledervalget med
god margin som eneste
kandidat. Etter valget
ble neste års Hovedstyre
presentert for forsamlingen.
Kjønnskvoteringen har ikke
gått helt igjennom i år, da det
kun er gutter i neste års styre.
Kvelden ble avsluttet med
vinlotteri og en oppfordring om
å bli med opp på LaBamba for
en gratis genfors-shot.

Mari Husand
Konservativt svartkledd, er
nesten litt kjedelig antrukket.
Likevel ulastelig antrekk.
Sammen med en frisyre
blottet for særpreg blir dette
meget midt på treet.
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Data handlar i bunn og grunn om programmering
Datateknikk ved NTNU har
minst ti obligatoriske fag som
innehelder programmering.
Det er bra og lærerikt for
både gutar og jenter. Likevel
presterer Jenter & Data å
seie at data i bunn og grunn
handlar om menneske.
Kvifor skal jenter alltid
lokkast med kjensler?
Olaug Kyoko Namba Østhus

Laurdag 13. mars slår eg opp
i Dagbladets Magasinet og får
sjå verdas største bløff stå på
trykk. På side 10 har Jenter &
Data fått trykka ein reklame for
å rekruttere jenter til datastudia
ved NTNU. Dette gjer dei
med den fengjande overskrifta
”Data handler i bunn og grunn
om mennesker”.
Den einaste måten dette kan
vere sant på er at ein til tider
må samarbeide med andre
studentar og at ein ofte må
spørje andre menneske om
hjelp i studiet vårt. Altså
handlar datastudiet like mykje
om menneske som matte- og
fysikklinja eller elektrolinja. I
mine auge handlar datastudiet
om å løyse problem ved
hjelp av ei datamaskin. Dette
gjer du med å analysere,
konstruere og programmere.
Til sjuande og sist går studiet

Dagbladets Magasinet 13.mars 2004

ut på å få maskina til å gjere
akkurat det du ønskjer at ho
skal gjere. Før du kan byrje å
kommunisere med og hjelpe
andre menneske med data må
du lære deg å kommunisere
med datamaskina.
Så kvifor må ein alltid fokusere
på kjensler når ein skal få
jenter på kroken? Kvifor kan
ein ikkje seie at datastudiet
handlar om datamaskiner og
kva ein kan bruke datamaskiner
til, eller fortelje kor spanande
det er å skape noko ved å

programmere? Ein kan nesten
få inntrykk av at Jenter og
Data ikkje liker det faktiske
innhaldet i sitt eige studie. Eg
byrja sjølv på studiet etter at
eg på vidaregåande lærte å
programmere i Visual Basic, og
syntes det var gøy. Å appellere
til jenter med løgner lønnar
seg ikkje i lengda. Det veit alle
gutar som har prøvd seg på det,
men tydelegvis ikkje Jenter og
Data. Reklamen får det til å
høyrast ut som om datastudia
går ut på sitte i ring og utlevere
kjenslene sine. Dette appellerer

sikkert til mange jenter, men
dessverre vil mange av desse
jentene skifte linje eller
slutte når dei oppdagar kva
data i bunn og grunn handlar
om. På det tidspunktet har
NTNU allereie tapt mange
pengar. Ikkje minst har mange
jenter kasta bort studietid,
på bekostning av andre som
verkeleg ønska å lære noko
om data, og ikkje berre om
menneske.

IDI casher inn 10 mill mer
Neste år har IDI 10 millioner
mer å rutte med. Årsaken
er flinke studenter og aktive
forskere.
Øystein Espelid Thorvaldsen

Etter nylige endringer i reglene
for tildeling av penger til
instituttene kommer IDI svært
godt ut. Vekttallsproduksjon
og publiseringer blir bedre
belønnet enn før. Instituttleder
Kjell Bratbergsengen forteller
at budsjettøkningen er på
10%, men egentlig skulle vært
høyere. Økningen begrenses av
at NTNU har satt et tak på 10%
økning i året.

Normalt
10 millioner kan høres ut som
mye penger, men dette avfeier
Bratbergsengen. – Dette er
ikke noe spesielt, IDI har
hatt en liknende økning alle
de siste åra, vi har vokst
veldig lenge nå, men alltid
vært underfinansiert. Men
10 millioner må likevel være
en del penger, hva skal disse
brukes til? -Mye av pengene
vil gå til utstyrsinvestering,
siden vi ikke brukte noe på
dette i fjor. Normalt bruker vi
8-9 mill. på utstyr i året. IDI
er inne i en ekspansjonsfase,
og har flere ansettelser i faste

vitenskapelige stillinger på
trappene. Dette fører igjen
med seg behov for økning på
driftssida, for å støtte opp om
forskningsarbeid og lignende,
og da blir det ikke så mye
igjen.
Nytt utstyr
Driftsleder Anders Christensen
forteller at det ennå ikke
er bestemt hva slags utstyr
det skal investeres i. Eneste
begrensning er at det ikke må
føre til høyere kontinuerlige
utgifter i noen særlig grad,
siden budsjettmodellen ikke
er fastlagt for mer tre år fram

i tid. –Det er mange her som
har ideer om hva vi bør bruke
pengene på, sier han. Det
snakkes om et pilotprosjekt
med bærbare PCer til
studentene blant annet. Også
maskinene på Rose kunne
trenge fornying, og skjermene
i P15. Veldig mange som har
lyst på mye nytt, sukker han.

13

Ny forening på Gløshaugen:

Gutter & Data - til kamp mot diskrimering!
Gutter ved datateknikk og
kommunikasjonsteknologi
har nå startet en ny forening.
Nå er det ikke lenger
bare jenter som skal få
særbehandling.
Johan Martin Randby

som gjennomgangsfarge,
Jenter & Data i større
skriftstørrelse enn hva studiet
faktisk heter. Innholdet
oppsummerer trenden: “Girls
on top”, “Tjen mer penger
enn faren din”, “Du trenger
ikke være dataekspert før du
begynner”, samt intervju med
fire jenter. Sistesiden er sågar
en infoside dedikert Jenter &
Data”. Ved første øyekast kan
det se ut som om studiet kun
er åpent for jenter. En føler seg
iallefall ikke ønsket hvis man
har utovertiss og leser heftet.

+

Etter flere år med prosjektet
Jenter & Data ved IMEfakultet hvor jenter blir
påspandert middager, flyreiser,
alkohol og veiledningskurs
har nå en gruppe mannlige
studenter tatt affære og startet
foreningen Gutter & Data.
Målet er å fremme likestilling
i studiet. Alle jenter som
studerer ved linjene for
kommunikasjonteknologi,
datateknikk og informatikk
får som kjent påspandert
gratis flyturer, middager og
fester. Av andre aktiviteter kan
nevnes treningstime på SATS,
bowlingturer og annet snacks,
kalaset betales selvfølgelig av
snille onkel NTNU.

-Vi ønsker ikke et miljø som
er diskrimerende, vi ønsker
oss et rettferdig miljø, sier
Lindseth. Av og til virker
Jenter & Data mer som en
subsidiert feministklubb som
ønsker gutter ut, enn å virke
inkluderende på alle. Hva er
poenget med egen datasal
for jenter? Hvis jentene
gjemmer seg bort på sin egen
datasal blir det jo dårlig med
samarbeid og integrering. Det
sosiale blir som før, rundinger
og firkanter hver for seg.”

=

Gutter & Datas første mål
er å innføre kaffetraktere og
kjøleskap på datasalene hvor
også gutter får lov å sitte. Den
mye omtalte Cybele-salen
som kun er åpen for jenter har
nemlig flere fasiliteter en kan
tenke seg. Men har egentlig
jenter mer bruk for gratis kaffe
enn gutter? -Nei, mener Jarle
Lindseth, initiativtaker og leder
av Gutter & Data.
-Det er kjønnsdiskriminerende
å bruke enorme summer på
bare det ene kjønnet. Vi er glad
vi har jenter her, men de bør
skaffes på ærlige måter, som
å informere bedre i forkant av
studiene. Ikke ved et ekkelt
pengespyttende smiskeprosjekt
gjennom studiet.
Barbierosa studiekatalog
Fjorårets studiekatalog
for datateknikk og
kommunikasjonteknologi så
ut som en barbiebok med rosa

Stopp printerkøen
Et av Gutter & Datas
fremtidsmål er å arrangere
kurset “Stopp printerkøen,
spar regnskogen – hvordan
begrense papirutskriftene”.
Her vil spesielt jenter
oppfordres til å delta, da vi vet
at det også her kan spares inn
mye. På samme måte vil gjerne
Gutter & Datas medlemmer få
tilgang til noen av middagene,
forelesningene, ”kick-offfestene” og kursene som
holdes hos Jenter & Data. Det
er ikke få i tallet, i snitt fire i
måneden, første kvartal 2004.
-Vi er sikre på at våre
medlemmer også kan ha stor
nytte av disse kursene og
samlingene, sier Lindseth med
en krokodilletåre på kinnet.

-Gutter & Data vil prøve
å se bort fra forskjellene,
og heller feire at vi tross
kjønnslige forskjeller
er mennesker alle
sammen. I år 2004 bør
vi kunne samarbeide om
forskjellene, ikke krige
om godene, avslutter
Lindseth.

Gutter
bør ikke
diskrimneres
mener Jarle
Lindseth,
leder av
Gutter &
Data,

Lykke til gutter!
readme kontaktet
prosjektleder Sølvi Silseth
på Jenter & Data for
kommentar til nysatsingen
fra guttenes side.
Johan Martin Randby

Hvor stort er budsjettet til
Jenter & Data?
-I 2003 var budsjettet på
1.033.000,-. Årets budsjett er
ikke fastsatt, fordi vi avventer
avklaring fra instituttene.
Hvordan ser du på at Gutter &
Data nå blir opprettet?
-Jeg er positiv til alle tiltak
som kan bidra til å styrke
miljøet på datastudiene. Ved
Jenter og Datas kick offarrangement for vårsemesteret
ble også datagutter invitert til
arrangementet på Strossa, for

å gi et bidrag til det sosiale
miljøet. Vi håper at Gutter &
Data kan gjøre noe lignende.
-Er det ikke dumt å lukke
jentene inne på en egen
datasal?
Poenget med Cybelesalen er å
skape en arena for datajenter,
hvor de kan prøve ut sine
ferdigheter. Cybelesalen er
også en viktig arena for våre
fagkurs, og bidrar også til å
skape et sosialt miljø blant
datajentene.
Svarene fra Silseth er sterkt
forkortet.

Hva bør studiene hete?
readme hjelper instituttene på Gløshaugen med
jenterekrutteringen! readme garanterer høyere søketall fra
jenter dersom forslagene følges!
Kommunikasjonsteknologi - Mennesker og kommunikasjon
Industriell økonomi & Teknologiledelse - Shopping i storbyen
Bygg og Miljøteknikk - Hus & Hage
Datateknikk - Mennesker og datamaskiner, hånd i hånd
Produktutvikling og produksjon (maskin) - allerede reformert
Elektronikk - Kjøkkenmaskiner og hårfønere - i praksis
Energi & Miljø - allerede reformert
Fysikk & Matematikk - Moro med tall og eplefall
Geofag og Petroleumsteknologi - Natur & Miljøteknikk
Marin Teknikk - Vann & Strandliv
Teknisk Kybernetikk - Sorry! Denne ble for vanskelig...
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Kvalitetsreform???
Jeg hater Kristin Clemet.
Og dette er noe jeg faktisk
mener.
Jostein Brå Vardehaug

Nå er det ikke akkurat et
intenst og brennende hat,
men likevel. Det er der, og
det går ikke bort med det
første. Man kan si hva man
vil om dama, men hun har
ikke akkurat innkassert stort
på popularitetsfronten med
det hun har foretatt seg som
undervisningsminister. Først
får hun allmennlærerne på
nakken (noe hun gjorde godt
og grundig), før hun finner ut at
hun skal reformere høyskoler
og universiteter i øst og vest,
sør og nord, fordi hun er ute
etter noe så abstrakt som
”kvalitetsstudenter.” Kan ikke
si at jeg føler meg som noen
kvalitetsstudent akkurat. Men
det får så være.
Mens mine medstudenter sliter
seg gjennom studiet for å få
de karakterene de føler at de
må ha for å få de jobbene de
føler de må ha, så kommer nok
ikke jeg til å bli sett slitende
over bøkene uten at det er godt
begrunnet i kort tid igjen til
eksamen. Det er forresten dere
som leser dette som er mine
medstudenter, så jeg skal si det
enkelt, fordi jeg vet at enkelte
av dere kommer til å like dere
i EiT, så jeg må vel begrense
bruken av fremmedord. Jeg
satser på å være vikar for
de av dere som får magesår
fordi dere stresser dere opp
under utdannelsen. Det er en
framtidsvisjon jeg trives med.
Den gir variasjon i hverdagen,
og gir meg også fritid til
å dyrke mitt hat til Kristin
Clemet. (Som jo var den dette
handlet om i utgangspunktet.)
Det foreløpig siste hun slo til
med var å foreslå fristilling

av universitetene, et forslag
som fikk et like langt liv som
løshunder i Bosnia. Det ser ut
som vi slapp billig der.
I hvert fall billigere enn man
slipper unna når man leverer
java-øvinger på Undasskontoret den dagen siste frist
er. Det er en særdeles schveitt
opplevelse! Tro meg, jeg har
prøvd. Man rusler inn, får
beskjed om å sette seg på
en dedikert plass, og så sier
Undass’en at han nå skal stille
ekle spørsmål. På Undasskontoret skal ingen slippe billig
unna.

Det minnet for så vidt ganske
sterkt om konfirmasjonen min.
Mens alle gratulantene sto i
kø for å ta meg i hånda, sto far
min ved siden av meg, og med
knyttneven i håndflaten, lirte
han av seg følgende setning.
”Glis mens du kainn gut, når
vi kjæm heim ætterpå så ska æ
konfirmer dæ orntli!”
Han sa det visstnok bare på
spøk, men det gjorde meg et
lite hakk mer fryktsom for hva
voksenlivet skulle bringe. Som
for eksempel java-øvinger,
matte 3-øvinger, fysikk-øvinger
og heimevernsøvinger.
Nå ser det ut som jeg slipper
den siste typen.
I hvert fall så lenge
Kristin Clemet ikke er
forsvarsminister.

Uskyldig i hvitt? Neppe!

NTNU får nye nettsider - igjen
Da var det på tide med nye nettsider, synes NTNU. Det er ikke
mange år siden forrige reformering av NTNUs elektroniske
ansikt utad. Også Innsida skal gjøres om, prosjektet har fått det
fengende navnet Innsida II.

Jeg er ikke altfor glad i Kristin
Krohn Devold heller. Men det
kan vi ta en annen gang.

Alt ordner seg for
snille gutter

Mye omtalte Steinar Line har nå forlatt det akademiske miljø,
og fått seg jobb i et trondheimsfirma. De beste lykkeønskinger
overbringes herved fra readme-redaksjonen!
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Abakuskalenderen
En oversikt over aktuelle arrangementer
Fredag 16.april
LaBamba holder stengt.

Tirsdag 20.april
Komitéfest

Vinsmakerkurs

Torsdag 22. april
Bedriftspresentasjon
Aker Kværner
For 4+
17:15 i Kjel 5

Lørdag 17.april
Russefest på LaBamba

Vinvinner forrige kryssord:

Torsdag 6.mai
Temamøte eller debatt
med Microsoft. Mer info
kommer.
Tirsdag 11.mai
Forelesningsslutt. Det er
nå du skal lære noe!

Håvard Mork
GRATULERER!

Løsning på kryssord i forrige readme

Tirsdag 1.juni
Eksamensfest for 2.klasse
Tid og sted kommer.
Onsdag 2.juni
Eksamensfest for 1.klasse
Tid og sted kommer.
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Løs
kryssordet
og vinn ei
flaske vin!

Riktig løsning leveres
på Abakus-kontoret
før neste nummer.

Smått og nett

Nedgangstider for IME
Abakus mottar årlig en viss sum i støtte fra fakultetet for blant
annet fadderopplegget. I fjor var denne summen 18.000, men i
år vil IME kun gi litt over 10.000. Urettferdig sier vi, IDI fikk
jo 10 millioner!
Straff som fortjent
Ludølspiller Krølle liker ikke å bli kalt Krølle. Men sånn går
det når man heller øl på redaktøren…

Kont
Hovedstyret måtte konte Listingløpet, få med deg hva som
skjedde i Xcoms ”Merkedagskalender for datanerder” som er i
salg fra 19.april til den nette sum av 100kr.
Ny Abakusweb
Webkom slo 3DRealms på målstreken og lanserte ny
abakusweb før Duke Nukem Forever er kommet i salg.
readme i ny drakt
Påtroppende redaktør gikk til valg på at readme skal bli mer
tabloid. Flere rumpebilder, lover Johan. Gled dere…

Studmag påviser problemene, Abakus rydder opp
Komtekstudentene er superstudenter med dårlig selvtillitt
hevdes det i årets undersøkelse. Påtroppende abakusleder
Jokke lover kurs i innbilskhet og forfall for alle komtekere.
Sjefs-abakuse Lise tror hun er med i readme
Ærlig talt, selv om du er abakusleder er det ikke sagt du klarer
opptaksprøvene våre!
Pappa, pappa
”Bedkom tRengeR noe på tRykk i en beRgensavis, kan ikke
du fikse det?” Anonym sønn av tidligere ordfører i Bergen. Se
http://www.ba.no/multimedia/article898588.ece
En liten tosk
Ex-redaktør Ole falt for dette
heftige ordspillet og tryglet oss
om å ta det med. Vær så god
Ole!

readme kaprer (m)isfit
Avtroppende redaktør har ikke fått nok av å lage avis og har
nå fått stilling som propagandasjef for misfitkopien isfit|2005.
Aner vi katastrofe?

Tips til kryssordløsere II
Det nytter ikke å konspirere med redaksjonsmedlemmer i jakten
på readmes gyldne vann. Vedkommende snik heter Andreas
Landmark (1.datateknikk), no wine for you!

SiT sucks on Inglish
Hør bare: ”The vaskemaskin is out of work”.

Fyll?
Nei, ikke alkohol, denne gang bare for å fylle opp siden!

