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Velkommen til et nytt år med
readme! Vårt nyttårsforsett er
selvfølgelig å fortsette som den
utvilsomt beste linjeforeningsavisa
på Gløshaugen!
Så over til noe annet og ikke like
rosenrødt. Eksamensavviklingen
fører ofte med seg litt av hvert, og
denne gangen var det noen som
klaget på en rimelig ubetydelig
feil i fysikk. Det er unødvendig og
irriterende at eksamensvaktene ikke
greier å gjøre den relativt enkle
jobben sin uten å kløne det til, men
å kreve at eksamen skal annulleres
og hundrevis av studenter må ta
eksamen på nytt blir for drøyt. En
løsning kunne jo være at de 2 som
følte seg så urettferdig behandlet
at de klagde, kunne gå opp til
kontinuasjonseksamen. For det store
flertallet er en ny eksamen et worstcase scenario. Jeg tror at personene
som klagde gjorde dette fordi de
personlig gjorde det dårlig, ikke fordi

Vi har nå fått igang en
abonnementstjeneste for de som er
fraflyttet Gløshaugen, og fortsatt vil
ha readme på papir. Jeg vil også
nevne at vi skal lage en herlig frekk
kalender i semesterets siste utgave,
og vi vil derfor gjerne ha mange
flere flørter!
Les mer om dette og masse annet
spennende snacks i årets første
readme! Ja, og vi vil selvfølgelig
at du tipser oss og skriver leserbrev.
Adressa er som den alltid har vært:
readme@abakus.ntnu.no
God lesning!

Johan Martin Randby
redaktør

En hard hverdag
Jeg heter GUM, og har min egen bolle,
Vell, egentlig, en frityrkasserolle.
En tid var vi flere, ja, faktisk to,
men så kastet mor Josefine i do.
Oppned hun sank og borte hun ble,
mor kikket etter, det var ingen å se.
Det skjedde nå, og snart er det glemt,
om få sekunder er livet bekvemt!

opplag
1000 stk
utgivelser
3 ganger i semesteret

de følte at feilen hadde noen store
konsekvenser for deres karakter,
og det er utrolig egoistisk etter min
mening.

Yngve Syrtveit

Snill ordinærsensur, streng klagesensur:
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15 av 17 satt ned!
Studentene som klagde på
fjorårets databaseeksamen,
er ekstremt misfornøyde. Av
de 17 som klagde, er hele 15
satt ned.
Øyvind Bø Syrstad

En ble satt ned i fra B til C,
elleve stykker ble satt ned
fra C til D, og tre ble satt ned
fra D til E. Kun to beholdt
karakteren, en C og en F. Det
var Kjetil Nørvåg som var
fagansvarlig i fjor, men da
han er i en post.doc. stilling
ved et annet universitet, har
Roger Midtstraum skrevet
begrunnelser og oppnevnt
klagenemda.
Erfarne sensorer
Besvarelsene i fjor ble i følge
Roger Midtstraum, rettet av
to eksterne sensorer. Begge
er blant landets mest erfarne,
og Midtstraum antar at de har
rettet mellom 1000 og 2000
databaseeksamener hver.
Fagstaben mener derfor at den
ordinære sensuren er god.
Når noen klager, blir en
klagenemd oppnevnt.

bilde over helheten. Dette er
regler som ble innført med
kvalitetsreformen, og verken
Midtstraum eller andre i
fagstaben har mulighet til å
endre på disse reglene.

Opprinnelig sensur for snill
I følge Roger Midtstraum, ser
fagstaben helst at alle studenter
som klager får samme karakter
ved klage som ved opprinnelig
sensur. Det er et tegn på at
den første sensuren har vært
god og riktig. Etter fagstabens
synspunkt, er en situasjon
hvor de som klager får bedre
og dårligere karakterer om
hverandre det verste, siden
det indikerer at det er stort
sprik mellom hva sensorer
legger vekt på i en besvarelse,
og karakteren følgelig er langt
mer avhengig av hvilken
sensor man får. Midtstraum
sier at man ser en systematisk
sammenheng når så mange
av studentene som klagde i
fjor fikk dårligere karakter
ved klagesensuren. Det tar
han som et tegn på at den
opprinnelige sensuren var for
snill, og at mange studenter har
fått bedre karakter enn
hva prestasjonene skulle
tilsi. Han legger til at de
opprinnelige sensorene var
veldig skuffet over fjorårets
besvarelser, og de hadde
uttalt at de “brukte mer tid i
år enn før i et forsøk på å finne
noe å belønne for”.

“Klagenemda har
vært streng”
Midtstraum har selv oppnevnt
denne, og står inne for
dens kvalifikasjoner. Når
klagenemda er utnevnt er
fagstabens jobb over, og
verken Midtstraum eller andre
i fagstaben skal ha mulighet
til å påvirke nemden. De
har heller ikke mulighet til
å overprøve klagenemdens
sensur. I motsetning til
hva som var tilfelle før,
får ikke klagenemden
lenger vite hvilken karakter
ordinærsensuren ga, og må ta
helt selvstendige beslutninger.
De har heller ikke oversikt
over alle besvarelser, og
kan derfor ikke skaffe seg et

Strengere sensur
Midtstraum føler også at
klagenemdas retting viser
at de som klagde ikke
hadde grunn til å føle seg at
ordinærsensuren ga dem for
dårlig karakter. “Klagenemda
har vært streng”, sier han,
men ser ikke noe galt i det, og
mener det er noe av risikoen
man tar når man klager.
Poengskalaen som brukes
ved karakterssetting, var den
sammen på klagesensuren som
ved den opprinnelige sensuren,

og grunnen til at så mange
har gått ned, er rett og slett at
klagenemda har funnet mindre
å gi poeng for enn de første
sensorene.

Misfornøyd klager.

Midtstraum tilfører på slutten
at han likte systemet bedre
da klagenemda fikk vite de
opprinnelige karakterene.
Da kunne klagenemda få
et bedre bilde over hvilke
karakterer som ble gitt ved
førstegangssensur, og man
unngikk at så mange ble satt
ned.

-Jeg er overrasket

Tormod Ingridsønn Ree er en
av studentene som ble satt ned
etter å ha klagd. Det er flere
ting enn at alle ble satt ned
som er kritikkverdige med
klagebehandlingen påstår han.
-Svar på klagen kom etter
rundt 130 dager, sier han,
og presiserer at fristen er på
tre uker. Han påpeker også at
begrunnelsene kom flere uker
etter fristen. I begrunnelsen

ble det opplyst om at han kun
var få prosentpoeng unna en
bedre karakter.
-Da skal det normalt være
trygt å klage, sier Ree, og
uttrykker liten forståelse for det
er mulig å bedømme samme
eksamensoppgave så vidt
forskjellig. -Det virker som
sensorene er uenige om hvor
nivået bør ligge, avslutter han.

Kommentar

Håpløs behandling
Det får være grenser for hvor
uenige sensorene kan være.
Når dette kan skje virker det
for meg som om karakterene
vi får er ren bingo ettersom
hvilke sensorer man har. Dette
er også et problem i andre fag,
med ekstrem nivåforskjell på
eksamener og retting for hvert
år. Det må gå an å samkjøre
vurderingen mer, ved at
sensorene kommuniserer bedre
med hverandre. På såpass
konkrete fag som databaser
og andre teknikk-orienterte
fag bør det kunne kreves
at sensorene greier å foreta
en noenlunde samsvarende

behandling. I denne saken
ser det også ut som om lista
generelt ble satt himmelhøyt
over den opprinnelige
sensuren. Jeg mener det bør
innføres noen tiltak som kan
sikre at karakterene statistisk
sett blir likere i fag der dette
lar seg gjøre. Når 15 av 17
elever blir satt ned, sier det
seg selv at noe er galt et sted.
Flere studenter jeg har pratet
med forteller at fra nå av
tør de ikke klage lenger, og
kanskje var det nettopp det
som var hele poenget?
Johan Martin Randby
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Neppe ny fysikkeksamen
en prat med Halldor Skard i
nemda som skal avgjøre saken.

Ny fysikkeksamen kan bli en realitet for hundrevis av studenter dersom
klagerne får medhold.

Etter en tabbe under
fysikkeksamen i høst har
det blitt levert en klage
som krever annulering av
eksamen.
Johan Martin Randby

Eksamensvaktene hadde ved
en feil levert ut multiple choice
oppgaveteksten før kl 9.00,
så enkelte personer rakk å få
en titt på spørsmålene, før de
igjen ble samlet inn av vaktene.
Studentene som klaget mener
at eksamen ble urettferdig fordi

Må ha store konsekvenser
Hva er det siste som har skjedd
i denne saken?
-Nemda har hatt et møte, men
ønsker mer informasjon om
oppgavene før de tar stilling
til avgjørelsen. Spørsmålet er
om multiple choice-oppgavene
var av en slik karakter at man
enkelt kunne slå opp i lærebok/
kompendium og finne svaret
direkte, uten å måtte reflektere
videre over det.

Utsatt inntil videre
Saken blir tatt opp igjen om
ca 2 måneder, men jeg må nok
si at sannsynligheten for at
klagerne får medhold er liten.
Dersom vi skal kjenne eksamen
ugyldig må feilen ha medført
betydelige konsekvenser, og
slik virket det ikke. Det var
snakk om et lite tidsrom, og
sannsynligheten for at noen har
fått poeng på urettmessig vis
er liten.
readme følger saken videre.

Utdrag fra multiple choice oppgavene som ble utlevert for tidlig.

enkelte fikk se oppgaveteksten
før de skulle. Om noen
rakk å slå opp i bøker eller
kompendier og kunne svare
korrekt på spørsmål er uvisst,
men studentene readme
snakket med hadde ikke fått
noe ut av titten.
Sinte studenter
Klagen satte sinnene i kok
både hos fagstaben og blant
studentene, da det er en
viss fare for at eksamen må
avholdes på nytt. readme tok

Bergen gir blanke i NTNU-studentene
I regi av Abakus
Bedriftskomitè var det
planlagt Bergensdager i
slutten av februar. Her
skulle bergensbedrifter
få muligheten til å skape
bedre kontakt med snart
ferdigutdanna data- og
komtekstudenter.
Ole Marius Steinkjer

BedKom kontaktet håpefullt
rundt 30 IT-bedrifter i
Bergensområdet på størrelse
fra noen få ansatte til større
bedrifter på flere hundre. Etter
unnskyldninger fra ”skal
ikke rekruttere” til ”det var
et dårlig tidspunkt å spørre
på”, satt BedKom igjen med
hele tre bedrifter. Det var rett
og slett ingen bedrifter som
var villig til å betale en sum
tilpasset bedriftenes størrelse,

for å få bedre kontakt med
Norges største sivingfabrikk.
I tillegg til laber oppslutning
fra Bergensbedriftene etter
initiativet fra komitèens side,
melder BedKom at det aldri
har vært noe problem med
bedrifter fra andre større byer.
En nasjonal storby som Bergen
burde så absolutt ha nok
bedrifter til å være interresert
i NTNU som marked for å
selge seg selv. Derimot sliter
studenter med å opprette
kontakt med Bergensbedrifter
når de selv tar initiativ. Der ITbedrifter fra andre byer, som
Stavanger, Oslo og Trondheim,
uoppfordret tar initiativ for den
samme kontakten.
Ignorerer forespørsler
Når BedKom tidligere
har prøvd å dra i gang

Bergensdagene
Bergensdagene var et tilbud til
bergensbedrifter for å gi dem
en mulighet til å få et par føtter
innenfor IT-miljøet på NTNU. Under
BD05 skulle det være stands i
glassgården, bedriftspresentasjoner,
og annet etter ønske fra bedriftene.
Bedriftene fikk også tilbud om
arrangert jobbintervju hvis dette var

Blåser i NTNU-studenter. Byen
som kan konkurrere på dårlig vær
vil ikke være med i konkurransen
om trondheimsstudentene.

Bergensdagene, har de opplevd
at bedrifter faktisk har latt være
å svare på forespørsel om de
var interesserte. Det er også
oppsiktsvekkende at bedrifter
som tidligere har sagt de er
”veldig interesserte, men det
passer dårlig”, ikke er med ved
et senere tidspunkt.

ønskelig.

NRK, ikke TV2
Det har vel aldri vært en
statshemmelighet at bergensere
er litt ekstra patriotiske. Denne
tendensen speiler seg også
igjen i andre bedrifter. NRK
og TV2 fikk spørsmål om de
ville ha bedriftspresentasjon
når høsten nærmet seg. Det var
ikke noe overaskelse at NRK
gladelig stilte, men TV2 ikke
ville.

[annonse]
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Ting du bør vite som siving
Det kommer nok ikke som en overraskelse at pensum ikke dekker alt man trenger å vite når man er ferdig utdannet. Spesielt når man er
uteksaminert fra det gamle folk kaller Norges Tekniske Høyskole. Det forventes at man kan svare på spørsmål om alt teknisk mellom himmel
og jord, til tross for at man skrev en hovedoppgave om optimal lengde på USB-kabler. For å bøte på dette, vil readme utover våren ta for
seg ting man ikke lærer i forelesninger, men som likevel kan vise seg nyttig.

I

Romersk Arabisk
I
1
V
5
X
10
L
50
C
100
D
500
M
1000

Leksjon : Romertall
Romertall var måten man telte
på i gamle dager. Fram til rundt
år 900 e.Kr. var romertall det
eneste tallsystemet vi kjenner
til at oldtidens europeere
brukte. Rundt år 1000 e.Kr.
hadde det arabiske tallsystemet
tatt over, og romertall ble snart
sett på som gammeldags. Det
er flere grunner til at arabiske
tall ble, og fremdeles blir,
sett på som et mer fullverdig
tallsystem enn romertall.
Den mest tydelige grunnen
er at romertallene ikke har

noen benevnelse for null (0).
Noe som for øvrig forklarer
hvorfor det ikke var noe år
null (0). Konseptet null (0)
kom faktisk ikke til Europa før
med de arabiske tallene, og det
var først så sent som i tidlig
middelalder at konseptet null
(0) var blitt allment kjent og
akseptert. Dette igjen gjør at
det er kronglete å regne med
romertall, og at matematiske
beregninger vil befinne seg i
landskapet mellom feilaktig og
umulig. Men for å nummerere

konger, skip og superbowl er
romertall finfint. Men hvordan
fungerer de i praksis? La oss ta
det grunnleggende.
7 tegn
Romertall har kun sju tegn til
å representere tallene, til tross
for at det, i likhet med arabiske
tall, er base-10. Disse tegnene
er I, V, X, L, C, D og M. For å
representere større tall, setter
man en strek over tegnet, slik
at det får sin egen verdi ganget
med 1 000. For å representere

1 bruker vi I, men skal vi bruke
tallet 2 (noe man fort kan få
bruk for), skriver man II. Men
hvis man vil skrive 4, skriver
man IV. Hvis et mindre tall står
foran et større skal man altså
trekke fra, og hvis det største
tallet står først, skal man legge
til.

Lettere for nyutdannede

Utsiktene for IT-markedet
for 2005 er lysere enn de har
vært på veldig lenge. Det
blir feil å generalisere, fordi
markedet er mer nyansert
enn som så. Noen aktører
vil fortsatt slite, men vi ser
at stadig flere opplever økt
etterspørsel og ordreinngang.
Helene Høyte

I hele 2003 og begynnelsen
av 2004, mens mange av
våre konkurrenter var mest
opptatt av kostnadsjakt og
nedbemanninger, fikk vi lov
til å være ganske alene om
å rekruttere folk. I dag er
situasjonen en helt annen.
Nå er alle på jakt etter nye
hoder, forteller Lindgren,
markedsdirektør i ITkonsulentselskapet Steria AS.
50 nye hvert år
I snitt ansetter Steria ca. 50
personer i året. I 2004 fikk
Steria over 50 nye rådgivere,
utviklere og systemarkitekter.
-I 2005 satser vi enda sterkere
og er nå i full gang med
en kampanje for å ansette

ytterligere 60 nye hoder,
fordelt på seniorrådgivere,
konsulenter, systemarkitekter
og utviklere.

-I løpet av de siste 15
månedene har vi fått mer enn
50 nye kunder. Spesielt innen
IT og virksomhetsrådgivning
har vi hatt stor suksess og
fått mange strategisk viktige
oppdragsgivere. I tillegg
har vi dratt i land flere store
langsiktige kontrakter innen
våre tre kjerneområder:
outsourcing, systemintegrasjon
og infrastruktur, forteller
Lindgren.

jobbe som konsulenter i
system-utviklingsprosjekter.
Det er også muligheter
for videreutvikling i
systemutvikling, systemarkitektur, prosjektledelse og
rådgivning.

Vi vektlegger også at man
har gode sosiale antenner og
fungerer godt i samarbeid med
andre mennesker, avslutter
Lindgren.

Faglig sterk og gode sosiale
antenner
- Når det gjelder
kvalifikasjoner som vi ser
etter, er det ikke bare de
beste karakterene som teller.

NTNU Alumni
startes for alvor

Rekrutterer spesielt fra
NTNU
- Hovedvekten av de
nyutdannede som vi ansetter
kommer fra NTNU,
forteller Lindgren. I fjor
tok vi inn 12 nyutdannede,
hvorav hele 10 kom fra
NTNU. I 2005 skal vi ha
inn ca 20 nyutdannede.
Typiske oppgaver for
de som kommer rett
Arbeidsløshetsspøkelset har trukket
fra skolebenken er å
seg noe tilbake - nå er det gode
muligheter for å få jobb!

NTNU Alumni har kjøpt en
webbasert databaseløsning
for å kunne drive effektivt.
NTNU Alumni er opprettet
for at studentene skal holde
kontakten etter ferdige
studier. Gruppa skal blant
annet arrangere kulturelle
og sosiale arrangementer,
seminanerer og konferanser.
Alumni skal også holde
medlemmene sine oppdatert
på fagområdet. Ellers har
de et mål om å rekruttere
2500 nye medlemmer, åpne
en Kinautstilling, avholde
festmøter, samt stille med bar
til UKA-05.

II: Heisekran
Heisekranenes innerste hemmelighet
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Leksjon

Det er mange merkelige
fenomener rundt om i
verden. Noen kan lett
forklares av menigmann,
andre trengs det sterkere
krefter til. Tårnkraner er en
av disse fenomener. readme
har i dette nummeret
undersøkt disse mystiske
kranene, og kan presentere
en grundig innføring i emnet.

Cross-member
counter balance

Håkon Rørvik Aune

Plutselig står de der, og du
tenker; “Hmmm… sto den
krana der i går kveld? Hvordan
i all verden kan den ha kommet
opp så fort? Hvorfor tipper
den ikke over? Hvordan kan
den løfte så mange tonn uten
å velte?” Dette er spørsmål
som alle sivilingeniører bør ha
svarene på. Men fortvil ikke
hvis du ikke vet alle svarene,
du er fortsatt kun en (skarve)
sivingstudent og readme
loser deg inn på den rette
kunnskapens vei.
Fra kran til kran
Men veien frem til
kunnskap kan være hard,
lang og fullstendig useriøs.
readmeredaksjonen kunne
ikke i begynnelsen akseptere
at en kran ble satt opp ved
hjelp av mobilkraner og
jekker. En populær teori var
at når kranene ble bygd på
kranfabrikken ble de etterpå
flyttet rundt med kraner. Denne
teorien ble fort forkastet på
grunn av sin egen urimelighet.
Det ville unektelig gått
tregt, og miste en del av
overraskelsesmomentet. For
overraskelse må være grunnen
til at man orker å stå opp midt
på natten for å sette opp en
kran.
Heisekraneksperten svarer
Men hvordan setter man da
opp en tårnkran som skal løfte
tungt og samtidig holde seg
på beinet? For å finne ut dette
har vi spurt heisekranfører
Ingo Mowinkel. Ingo fører
en kran på en av de mange
anleggsplassene i Trondheim

Tower section

Slik henger den altså sammen, heisekranen - en av vår tids mest mystiske innretning.

Hvordan har det seg at
heisekranene plutselig dukker
opp på byggeplassene?
-Vi heisekranfolk er skye
mennesker, og trives best
for oss selv i høyden. Derfor
benytter vi nattens mulm og
mørke til å montere kranene
våre.
Den store hemmeligheten
Hvordan gjør dere det da?
-I bunnen setter vi basen. Det
er i praksis en stor juletrefot
med betongelementer for
å holde ”treet” stående. Så
kommer tårnet oppå der.
Vi bruker en av de snedige
mobilkranene for å sette opp
tårnet. Og til slutt kommer
bommen, som stjernen i toppen
av treet. Ingo har nå blitt så
rørt at han må finne frem
lommetørklet og tørke en tåre
før vi kunne fortsette med
intervjuet. Helt til slutt heiser
vi opp motvekter i den korteste
delen av bommen. Dette gjør at
vi kan løfte tryggere.
Men hvordan har det seg at
kranen ikke velter når den kan
løfte så mange tonn?
-Dyktighet fra vår side! …og
litt teknologi. Vi har sensorer
som registrerer momentet på
vinsjen mot hvor på bommen
det blir løftet. For desto
lengre ut på bommen, desto
mindre kan vi løfte uten å

risikere å velte. Etter denne
kommentaren begynner Ingo å
bli nervøs, og han begynner å
se lengtende bort på kranen sin.
Han begynner å lengte tilbake
til tryggheten i førerhuset sitt,

høyt over sivilisasjonen. For å
ikke ydmyke Ingo ser vi vårt
snitt til å avslutte intervjuet, og
tusler tilbake til Gløshaugen,
med beina godt plantet på
jorda.

Kaffe
7,Lever du billig
har du råd til litt mer.
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Navn: Sæba Bajoghli
Alder: 23 år
Aktuell: Sjef for ISFiT - International Student Festival in Trondheim

Når man ikke bruker rommet
til annet enn å sove i, så trenger
man ikke å løpe ut for å kjøpe
lamper med det første.
Fjortisprogrammet Idol
dundrer ut av TV-apparatet
som står strategisk plassert ved
sengekanten.
Liker du idol?
-Njaei ikke spesielt, men jeg
liker jo å se folk drite seg
ut! readmes utsendte får
umiddelbart en stikkende
følelse av at Sæba prøver å
skjule sin glødende entusiasme
for programmet og egentlig har
som største drøm å arrangere
idolfinalen i storsalen under
ISFiT.
Sæba serverer te
Sæbas oppvartning manglet
noe av den ekstravagansen vi
har har blitt vant til i readme,
men hennes utvalg av te var
ikke så rent lite imponerende.
Hun får dog påpakning for
store hull i tesilen, og å koke
vann uten søl blir visst for
vanskelig.

Sæba

g
-ISFiT er min religion!
Hun er tidligere nyhetsredaktør og ansvarlig
redaktør i Under Dusken,
nå er hun leder av ISFiT.
CVen er lang som et vondt år.
readme har vært hjemme
hos Sæba Bajohgli.
Johan Martin Randby
Jarle Lindseth

Den 23-årige dragvollstudenten
møter oss morgenfrisk og
overraskende opplagt i
leiligheten beliggende i et av
Trondheims mest eksklusive
strøk.
I spissen for ISFiT
Sæba er leder for ISFiT, for
de uopplyste - international
student festival in Trondheim,
og står dermed i spissen for en
organisasjon med 350 frivillige

studenter og trekkplastre
som fredsprisvinner og
ørkenbekjemper Wangari
Maathai, Saunamusikerne i
22-pistepirrko og International
Noise Conspiracy.
Vi kommer derfor ikke utenom
Det Store Spørsmålet.
Er du en CV-rytter?
-Nei, nei! Slettes ikke! Da jeg

jobbet i Dusken spurte jeg også
andre om de var CV-ryttere,
men etter å ha ”kommet over
på den andre siden” skjønner

Hvorfor valgte du å stille til
valg som ISFiTleder?
-Egentlig skulle jeg bare søke
fredsprisgjengen, men på vei
hjem fra byen en kveld var det
noen som overbeviste meg om
at jeg skulle stille som leder.
Jeg er drittlei av at så få jenter
tør å stille til lederverv. Også
gikk det jo bra! En grunn til at
jeg i det hele tatt hadde lyst til
å bli med i ISFiT var Global
Fiesta under ISFiT 03. Det var
dødsbra, og vi skal selvfølgelig
ha det i år også, Jeg anbefaler
alle å komme!

-Krig er dumt,
og fred er jo kjempeviktig,
Education. Why?
lissom!
Hva i ISFiT brenner du mest

jeg at ingen kan ta på seg
tunge verv med CV som eneste
motivasjon.

Panikkvasket?
Vi blir vist inn på Sæbas rom,
som bærer sterkt preg av å
være nyryddet for anledningen,
lukten av vaske-middel slår
imot oss. Det dårlig opplyste
rommet bærer preg av at
hun ikke har tilbragt mye tid
Hos Sæba gjelder kardemommeloven. hjemme siden hun flyttet inn.

for?
-Temaet ”Education. Why?”.
Jeg mener at utdanning
er viktig, og ISFiT er en
møteplass for å kunne dele
erfaringer og meninger med
hverandre. Vi har blant annet
samlet studenter fra konflikter
som Tsjetsjenia/Russland, Iran/
USA og Eritrea/Etiopa, og fått
de til å snakke sammen.
-Jeg har hørt noen si at ISFiT
består av å ”sette negere på
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ski”. Det passer jo skremmende
godt i år, for allerede før ting
er ordentlig i gang klarte en
Etioper på Worskshop i Røros
å brekke beinet på sin første
dag da han skulle prøve seg på
langrenn.
readme oppdager Bibelen i
bokhylla til Sæba.
Er du religiøs?
-Nei, jeg måtte gi meg rundt
side 20, det ble for mye
slektstrær. ISFiT er min
religion!
Ingen Jolie?
Adressa meldte tidligere i år
at ISFiT hadde forespurt miss
Tomb Raider, alle datanerders
våte drøm, Angelina Jolie om
å gjeste ISFiT i år på bakgrunn
av hennes rolle som ”Goodwillambassadør” for FN.
Har dere hørt noe mer fra
Angelina?
-Ja, kan hun bo hos dere? Nei,
vi har dessverre ikke hørt noe.
Men kjendiser eller ei, jeg syns
alle trondheimsstudentene bør
få med seg en bit av ISFiT!
Det er en unik mulighet til
å møte studenter som har en
radikalt annerledes hverdag,
og er opptatt av helt andre ting
enn oss. NTNU`s rektor stiller
opp og jeg vil oppfordre alle
readmelesere til å huse en
deltaker eller to, vi mangler per
i dag 174 sengerplasser. Hjelp!
God plass i gangen
Vår påstand om at det er litt
vel drøyt å invitere 450 venner
fra hele verden på fest, for så
å innrømme at man rett og
slett ikke har plass til dem, og
pålegge alle venners venner
å hjelpe til, vil hun ikke
være med på. Hun var heller
ikke enig i at det lett skulle
være plass til en ti tolv små
utlendinger i den romslige
gangen hennes. Av andre ting
du helt sikkert vil vite om Sæba
kan vi nevne. Iransk opphav,
feminist, vil ikke bli politiker,
har ikke tid til hobbyer, elsker
bollywood og har kjøtt som
favorittmiddag!
Vi takker for vår tilmålte tid, og
forlater Kalvskinnet. På mystisk
vis har vi blitt hjernevasket nok
til å si oss villige til å huse en
ISFiT-deltaker. Skremmende!

Anmeldelse
CD`er
Sex Pistols – Never mind the
Bollocks
Millencolin
Fugees - The Score
Naznan Öncel dimir leblebi
Hum Dil de chucke sanan
vi ga opp resten av titlene
Sæba presiserer at hun knapt
hører på musikk, og er faktisk
ikke i besittelse av en CDspiller. readme er sjokkert...

Feministisk oppvask - Sæba trives godt ved oppvaskbenken, tross sin
feministiske ideologi!

Bøker
N. Mandela – Veien til frihet
Erlend Loe – L
Sisan Faldu – Snytt
En politisk korrekt boksamling,
men også litt tam synes
readme.

Filmer
Umerkede opptakskassetter
– sannsynligvis hjemmeinnspilt
porno eller importerte iranske
blåfilmer.
Våpenfunn! En behøver ikke å lete lenge før det dukker opp både
pornografiske bilder og våpen hos isfitsjefen. readme setter store
spørsmålstegn til Sæbas troverdighet som fredsforkjemper.

readme får ikke lov å sjekke
innholdet på kassettene, og vi
frykter det verste - eller beste
om du vil!

potensielt

Totalkarakter:
Vi er noe forvirret. På en
måte er vi litt skuffet av det
tekniske, men alikevel er
vi meget fornøyde. Enorm
utstråling kan være en
sannsynlig forklaring.

Nei nei nei, dette går jo ikke. Sæba prøver å vekke opp kenyaneren hun
har innkvartert i et fantastisk høyt kjøkkenskap.
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Åreturen -05 forløp vel
akkurat som alle andre år, så
om du ønsker en utfyllende
beretning, se fjorårets
skriverier. Her kommer
imidlertid en liste over turens
høydepunkter.
Ole Marius Steinkjer

Det hele begynte
selvfølgelig knirkefritt med
3 linjeforeninger, ti busser,
ett avreisetidspunkt og en
møteplass. Det hjelper heller
ikke på når bussene er bestilt
til ”Linjeavdelingen NTNU”
der hverken bussjåførene eller
reiselederene hadde oversikt.
Det tok ikke lang tid med
sjekking om hvem som var
med før Arrkom gav opp, satset
på at alle var med og satte kurs
mot Söta bror.
Alle mann på sykehus
Første dagen gikk som
alle andre første dager i en
skibakke med shuttle-trafikk
av syketransport. Denne visste
selvfølgelig de mer erfarne
Åre-turistene å benytte seg av.
Ut fra en gruppe på 20 personer
presterte de å sende syv av
de innom sykehuset med
varierende skadeomfang. Ikke
for å insinuere noe, men det
kan kanskje nevnes at denne
gruppen mennesker bestod av
4. og 5. klassinger.
På den andre siden var det
jo et tilfelle med en kanskje
ikke fullt så erfaren Åre-turist.
Etter et voirspiel med mange
gjenntagelser av ”jeg klarer
ikke drikke meg full” skylte
vedkommende litt ekstra
nedpå i håp om å finne den
ettertraktede rusen. Kvelden
endte selvfølgelig som den
måtte med et par gram oppkast
på Country Club, etterfulgt
av drapstrusler mot folk som
hjelper den uheldige hjem.
For å gjøre kvelden helt topp
avsluttet vedkommende med
å slukne trygt inn under dyna
for å våkne opp i en dam av
illeluktende fuktighet.
Blodtørste svensker
Turen ble selvfølgelig ikke
avviklet uten vold heller. Det
var jo enkelte som fikk kvelden

Åre
En særs full mann bestemte seg for å kjøle seg ned i snøen...

3 svenske kyllinger på vei ned bakken...

sin omgjort til en dårlig
episode av ”Buffy” etter en
liten kosestund med en svensk
lita tjei. Å bite en til blods i
tunga var visstnok ikke nok for
denne jenta som likegodt tok
et lite jafs av skulderen hans
mens hun først var i gang.
Det var ikke bare i ”Buffy”episoden folk var uheldige med
hvilke svensker de omgikk.
Etter endelig å ha fått med seg
noen svenske jenter med seg
på nachspiel siste kvelden viste
deg seg fort at det ikke var
glansen av uteplassen denne
personen hadde fått med seg.
Nachspielet endte opp med to
luremus av dimensjoner og et
stuegulv fult av spy.
Snøras
De lærer tydligvis opp de
innfødte ganske tidlig i Åre.

Samme person som ble utsatt
for vampyren ble lurt under
et rasfarlig tak av noen små
innfødte. Bedugget som han
var la han ikke merke til
sistemann som stod på taket
klar til å sende snøras nok til å
begrave en halv by i hodet på
den uheldige som stod under.
Med andre ord ble denne Åreturen så og si lik alle andre
Åre-turer. Folk var i bakken,
folk drakk, folk pulte og folk
slåss. Og bare for å gjøre den
helt identisk glimret Arrkom
med sin stålkontroll og sendte
personen med lista over navn
med første buss på vei hjem til
Trondheim. Vi kan vel være
enige om at dette var nok et
vellykket arrangement fra
Arrkom sin side.
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3

K J A P P E

1. Navn, alder, høyde og vekt?

B: Bendik Mjåland, 20 år, 75kg, 186cm
S: Snorre Gylterud, 20 år, 76kg, 182cm
2. Hva er du mest fornøyd med med deg selv?

B: Mitt vinnende vesen
S: Magen min, helt klart
3. Hva er ditt beste sjekketriks?

B: Rottman formelsamling
S: Jeg sjekker ikke opp damer, de
sjekker opp meg.
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Imponerende eksamensresultater:

Laveste mattestryk på mange år!
Førsteklassingenes
upåklagelige iver og
pågangsmot i faget
Matte 1, har fått en del
oppmerksomhet i tidligere
nummer av readme. Tilbud
som fredags- og lørdagsmatte
har vært fullbooket gjennom
hele semesteret i håp om å
komme seg gjennom faget
med ståkarakter, etter flere
skrekkadvarsler om skyhøye
strykprosenter. Nå er den
første eksamensperioden vel
over, og readme lurer på
hvordan det gikk…
Helene Høyte
Kamilla Leonhardsen

Vi har snakket med
arrangøren av fredags- og
lørdagsverkstedene, Janne
Svenson, og stilt henne en
rekke spørsmål som omhandler
fredags- og lørdagsverkstedet:
Har du noen oversikt over
eksamensresultatene til de som
deltok på lørdagsverkstedet
kontra de som ikke gjorde
det? Svarte dette i så fall til
forventningene?
- Det er vanskelig å gjøre slike
undersøkelser. Her spiller
faktorer som faglig bakgrunn
for de som deltar (kurset hadde
en list liggende mellom VGS
og univ) blant annet inn. Jeg
har allikevel målt den:
For å beregne dette bruker jeg
en konvertering fra bokstaver
til tall: A=1, B=2, C=3, D=4,
E=5, F=6. Grensen for å stå
blir da 5 eller lavere.
Snitt for totalt antall NYE
studenter (1213 stykker): 3,83.
Strykprosent: 16,7.
Totalt for verkstedets
“kjernegruppe” (65 stykker
med tre eller fire oppmøter):
3,92. Strykprosent: 12,3.
Gjennomsnittet er altså en
liten tanke dårligere, men
strykprosenten er en god del
lavere. Dette er jeg meget
fornøyd med, da det er et av
målene med kurset. Ellers
er målet å skape den gode
følelsen, og la denne bli en

del av matematikken. Ingen
kan trues til å bli god, så mitt
overordnede mål er alltid å
forsøke å skape en god, trygg
og avslappende atmosfære.
Bare 1,1 % mener kurset ikke
har påvirket deres holdninger
til faget i positiv retning, og
ingen har svart at de ikke
ville anbefalt andre å delta på
kurset.

Mot eksamen ble det jo også
opprettet fredagsverksted.
Hvordan ble dette mottatt av
studentene?
- Her har jeg kun tatt imot
muntlige tilbakemeldinger,
men de har i tillegg vært meget
positive. Auditoriet har vært
fullt nesten en hel time før
forelesning, og oppfinnsomme
studenter har tatt i bruk egne
bord, stoler og gulv for å få
plass. Jeg synes det sier sitt.
Verkstedsuksess
Er du fornøyd med responsen
og oppslutningen om lørdagsog fredagsverkstedene?
- Fredagsverkstedet var over all
forventning. Kun positive og
opplagte studenter på en fredag
få timer før helgen tar over, ga
en utmerket ramme for små
dykk i Matte1`s mest sentrale
tema. Den utvidede utgaven
som Lørdagsverkstedet vil
jeg også si at jeg er fornøyd
med, men her er det flere
rom for forbedringer. Mye av
utfordringen ligger i å treffe
studentenes nivå, og dette ble
en regelrett skivebom på første
forsøk. Dette gjorde nok i sin
tur sitt til at oppmøtet dalte. I
tillegg var det et sterkt ønske
om flere læringsassistenter, og
dette er allerede på plass for
Matte 2-versjonen som starter
19.februar.
Har du noen kommentar
til bruken av den ordinære

Årets førsteklassinger har bevist at matte kan være kos, også i helga.
(ill.foto)

mattelaben?
- Jeg har gjort en liten
undersøkelse på mattelaben
i høst. Det overordnede
inntrykket er at det er for liten
plass og for liten tilgang på
faglig hjelp. Ideen om mattelab
er i utgangspunktet meget god,
men det er vanskelig å nå alle
studentene i en slik setting.
Gode resultater
Hva synes du om
eksamensresultatene i Matte 1 i
høst, i forhold til tidligere år?
- Årets resultater er gode, også
sammenlignet med i fjor. De
siste to årene har det vært en
positiv utvikling, og vi har
ikke sett fullt så dramatiske tall
som tidligere år (enkelte linjer
har hatt strykprosenter over
60 %). I fjor var det samlede
tallet 22,8 % (blant 1125 NYE
studenter).
Vil du fortsette å arrangere
lørdags/fredags-verksted i
Matte 1 til neste høst? Har du i

Oversikt over stryk for data og komtek i matte 1. Alle tall i prosent.

så fall noen tanker om å utvide
tilbudet?
- Lørdagsverkstedet starter
som nevnt i Matte 2 19.februar
i år, og går tredjehver lørdag
(fire ganger totalt). Jeg har fått
med tre (kanskje fire) meget
dyktige læringsassistenter
til øvingsdelen ved hver
samling, noe jeg håper vil
falle i smak for deltagerene.
Tilbudet til høsten vil avhenge
av fornyelse eller ikke av
mitt vikariat. Jeg mener
behovet for et supplement til
det ordinære tilbudet er til
stede, og drømmen er å skape
et levende, engasjerende og
inkluderende matematikkmiljø
ved teknologilinjene.
Flittige førstiser
Vi har også skaffet til
veie de konkrete tallene
på eksamensresultatene
i år og tidligere år. Etter
oppfordring fra fakultetet ber
vi om at det ikke legges for
mye vekt på disse tallene,
da det er mange faktorer
som spiller inn. Men siden
førsteklassingene har brukt
særlig fredagsverkstedet og
også lørdagsverkstedet flittig så
kan vi tro at dette har spilt inn
på eksamensresultatene.
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Under Duskens integritet i fritt fall
Under Duskens journalistiske
integritet går nedenom
og hjem. De går mot nye
høyder innen uansvarlig
journalistikk og sår stadig
større tvil rundt deres
journalistiske uavhengighet.
Jarle Lindseth

I Under Duskens første utgave
2005 finner man på side
43 et intervju med Andreas
Landmark, andreårsstudent
på datateknikk. Han blir
intervjuet i spalten “Intervjuet”
på Kultursidene. I intervjuet
forteller Landmark at
han har startet opp et nytt
utested i byen, og forteller
om oppstartsprosessen og
hvor fint det er blitt der.
Det ikke så mange vet er at
Andreas Landmark jobber
i dataavdelingen på Under
Dusken.

“Mange vert overraska over
at vi ikkje har nytta ei einaste
krone på marknadsføring.”
Dette uttalte Landmark i
intervjuet i Dusken, men det er
ikke så rart at han ikke trenger
å benytte seg av kommersiell
markedsføring når han har
så mange “vennetjenester” å
benytte seg av.
Spørsmålet om Under
Dusken synes det er greit at

Helsides annonse
Dette intervjuet fungerer
i praksis som en helsides
annonse for Landmarks nye
utested, skjenket til ham av
hans gode bekjente i Under
Dusken. At Dusken ikke ser
problemet med å la egne
medarbeidere utnytte sin
posisjon i avisa til egen vinning
er særs skremmende.

Faksimile Under Dusken nr 1 - 2005

Ildsjeler fra LaBamba
starter nytt kor for data- og
komtekstudentene.

Hvor mange medlemmer håper
dere på?
-Så mange som mulig, men
helst ikke mer enn 1000. Vi
presiserer at vi ikke slipper inn
hva som helst, opptaksprøvene
er harde. Du må lære deg
Gaudeamus, vårt credo.
(en gammel student/fylle-sang
red. anm.)

AdLib
Johan Martin Randby

Når fikk dere ideen til å starte
sangforening, og hvem er
målgruppa for AdLib?
-I høst en gang, sannsynligvis
på fylla. Jeg husker ikke
nærmere. Vi retter oss mot alle
som ikke tar det for seriøst.
Spiller alkohol en viktig rolle i
AdLib?
-Ja. Alkohol kan fungere
som et smøremiddel for
stemmebåndene. Det bidrar
også til å skape sterke bånd
mellom sangerne.

medarbeidere promoterer
egne bedrifter på spalteplass
i avisa, kunne ikke Amund
Nilsen, ansvarlig redaktør i
Under Dusken, kommentere.
Henvisning til den aktuelle
saken førte til at redaktøren
tok Landmark i forsvar.
Saken var visstnok så god at

det ikke kunne tas hensyn til
den kommersielle vinningen
til organisasjonskompisen.
Amund Nilsen gikk med på at
det er et potensielt problem om
uavhengige aviser begynner
å i hovedsak omtale egne
prosjekter og saker de hadde
personlig interesse av, men
at Under Dusken ikke tråkket
over grensen denne gangen.

Avviser påstandene
Da det lyktes readme å få
kontakt med Andreas
Landmark, behandlet han
hele saken som en spøk
og nektet å ta det alvorlig.
Han påstod vekselvis at
Andreas D. Landmark,
medarbeider i Under Dusken

og datateknikkstudent, og
Andreas Landmark, innehaver
av nevnte utested ikke var
samme person, og at saken
var skrevet uten hans viten og
autorisasjon. At mannen som
var stilt opp på bildet lignet
mistenkelig på ham hadde han
ingen kommentarer til. Hans
påstand om at han ikke snakker
nynorsk, og derfor ikke kunne
være den personen intervjuet
i artikkelen sier sitt om at han
ikke tok saken særlig alvorlig.
Integritetsproblem?
Ansvarlig redaktør for
Universitas, studentavisa i
Oslo, Vegard Kristiansen
Kvaale, hadde ikke lest den
aktuelle saken og ville nødig
kommentere saker han ikke
hadde lest, men poengterte
at det var viktig for deres
avis å passe seg for slike
situasjoner. At Norges nest
største studentavis ikke tar
integritetsprofilen sin alvorlig,
og velger å frivillig plumpe ut
i en synkemyr av journalistiske
konflikter er mildt sagt
hårreisende. De bør rett nok
være mer forsiktige med å
sammenblande interesser på
denne måten i fremtiden.

- nytt Abakuskor

-Vi hadde masse bra ideer
for AdLib i går, men de
har vi dessverre glemt
nå. Vi skal med tiden bli
den syvende komiteen. Vi
håper å få nok medlemmer,
og å få godkjennelse i
generalforsamlingen til å bli en
komite.

Gaudeamus

:/ Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus! /:
Post jucundam
juventutem,
Post molestam
senectutem,
:/ Nos habebit humus. /:

AdLibs grunnleggere poserer stolt.

:/ Vivat Academia,
Vivant professores! /:
Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae
libent,
:/ Semper sint in flore! /:
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Nerdefaktor
Denne fritidssysselen som
passer til en kontorarbeider
eller student som kjeder seg
gir et par readmekuler i seg
selv. I tillegg er målgruppen
dominert av koreanske
WarCraft3-spillere, så det gis
bort fire kuler.

Det ryktes at mange utenfor
NTNUs kretser har diverse
fordommer mot studentene
på teknologiens høyborg.
Den mest spredte ser ut til å
være at vi er Norges største
samling teknogeeks som kun
snakker om programmering,
oppdaterte newtonmetoder,
eller areal under grafer.
Denne hobbydelen av
readme, som i dette nummer
har premiere, vil ha som
mål å klargjøre litt om
data- og komtekstudentenes
tidsfordriv, og kanskje rydde
opp litt i folks meninger om
dem.
Kris-Mikael Krister

readme tok en kjapp runde
rundt på Gløshaugen for å
finne noen som passet til
førsteutgaven av spalten. Det
tok ikke lang tid før første
særing dukket opp, for ved
et bord i realfagsbygget sitter
Jostein Gogstad kveld etter
kveld og snurrer penner. Han er
med i det verdensomspennende
nettverket “UPSB”, som er en
forkortelse for “The Universal
Pen Spinning Board”. Denne
organisasjonen har over 2100
medlemmer, og tallet stiger
stadig. Etter en liten ettertanke
godtok Gogstad å stille opp
på et lite intervju siden han da
kunne kalle seg en “gunman
harmonic”, som i våre ord
vil kunne bli oversatt med en
slags misjonær som kan spre
pennesnurringens religion
videre. Dette er en av mange
hederstitler man kan få som et
medlem av UPSB. Han viser
oss raskt et par tricks med sitt
våpen, “Pilot Super Grip”,
og kan sterkt anbefale den
for nye penspinners. (Den er
forøvrig tilgjengelig på Tapir
for kr 39,50.) Gogstad har
mange tricks på lager, men
spesialiserer seg for tiden i
tricks som “double infinity”,
“thumbaround reverse” og
“sonic”. Han forklarer at det
er single spinnings som lønner
seg å kunne, for i såkalte
“battles”, er det sjelden flere

Pennsnurrer Jostein Gogstad øver her inn morgenøvelsene sammen med
en bedre frokost fra SIT-kafé.

enn 3-4-5 combos man skal
vise og det lønner seg da
selvfølgelig å virkelig vite hva
man driver med. Han forteller
oss videre litt om filosofien
bak pennesnurring, som gir
oss en pekepinn på hvor
seriøst dette faktisk blir tatt
av visse personer. Spørsmål
som “Hvorfor spinner man en
penn?” og “Eksisterer penner?”
er spørsmål som blir tatt opp av
pennfilosofer verden over.
Battles på internett
Gogstad fortsetter
ivrig å forklare hvordan
konkurransene fungerer. Man
må for det første selvfølgelig
være medlem av UPSB, og i
tillegg være av en viss rank i
systemene deres. Grunnet de
store geografiske avstandene

Homsefaktor
Dette er utvilsomt en
mannehobby, selv om den
i utgangspunktet passer
like bra for alle mulige
kjønn. readme valgte
derfor å være forsiktig på
homokulene, men riktignok
har UPSBs forum egen
seksjon med informasjon
for at hendene skal bevare
sin naturlige fuktighet og
smidighet så det blir et par
alikevel.

går konkurransen over video.
Før hver battle får deltagerne
noen få dager å melde seg på,
og man har en uke på å gjøre
ferdig sin video. Det er strenge
regler for hvordan resultatet
man sender inn skal være i
forhold til størrelse og lengde,
og UPSBs medlemmer kan
være med å stemme på sin
favoritt. Avstemingsprosessen
går over noen dager der det
legges vekt på kreativitet, fart
og visuell utførelse. Noen av
disse kampene (battles) er også
publisert for allmennheten på
UPSBs sider.

Er det verdt tidsforbruket?
I følge Gogstad kan det ta
svært lang tid å lære inn
de forskjellige triksene og
kombinere dem. Hjernen og
fingrene må jobbe perfekt
sammen for at resultatet
skal bli vellykket, og per
dato er pennespinnerne en
ganske begrenset gruppe
mennesker. Likevel er det
fremtidsmuligheter, så vi
føler at fire kuler er en
rimelig dom også her.

For pennanmeldelser, videoer,
trickutførelse, pennemodding,
spørsmål av alle slag og offisiell
info kan du gå inn på
http://www.pentrix.com/upsb2

Totalt
Overall er dette en god
hobby for data- og
komtekstudenter. Hvis du har
litt for mye fritid.

Under kan man se trikset ”Double infinity” utført med både dyktighet og
eleganse.
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Flørtkalender

Abakuskalenderen
En oversikt over aktuelle arrangementer
Fredag 11.02
Grandiosa 25 års jubileum på
kjellern

Lørdag 19.02
Full før BarneTV på Labamba.

Onsdag 09.02
Besøk hos UNINETT.
Omvisning og pizzaservering.
Påmelding på Abakussidene

Torsdag 24.02
Bedpres med FAST
Interresert i programmering?
- meld deg på!
EL5 kl 17.15

Torsdag 17.02
Bedpres med Steria
Kun 4. og 5. klasse.
EL5 kl 17.15

Fredag 04.03
Vaarblot
Hyttetur, badstu, snørugby og
tautrekking.

Mandag 07.03
Bedpres Trolltech
EL5 KL 17,15
Mandag 14.03
Bedpres med NRK
EL5 kl 17.15
Onsdag 06.04
Generalforsamling Abakus
17.00-20.00 R8

Jubelen sto i
taket i readmeredaksjonen da
det ble klart at
søknaden til HS
om økonomisk
støtte til
flørtkalender ble
godtatt.
Av denne grunn søker vi
nettopp DEG til å
stille opp som flørt.
Har du en deilig
kropp og ehh eller...
har du en kropp?...
eller glem det VI TAR ALT!
Adressen er:
readme@abakus.ntnu.no

Si det i readme
Slitsomme folk
Nå er jeg luta lei av ikkeabakusmedlemmer som
prøver å melde seg på våre
arrangementer. Dere medfører
masse ekstraarbeid for oss,
så please la oss slippe maset
deres! Eventuelt får dere bli
Abakusmedlemmer! Løp
listingløpet som alle andre.

Nøkkeltjuvradd
Kan det meheet som bøffa
nøkkelen min fra nøkkelbolla
på nachspielet vårt den
5.februar vennligst levere den
tilbake litt brennkvikt? Jeg har
ikke råd til å kopiere en ny
nøkkel!

Hilsen Thomas Pedersen, Fagkom

Beboer i Dronningensgate 48

Provosert? Engasjert? Sintglad? Skriv inn til
readme@abakus.ntnu.no
Ikke skru av mobilen!
Nå er jeg luta lei av folk som
sover med mobilen skrudd av
mens jeg står utafor og fryser
ballene av meg. Lær dere å
sove med mobilen på, det er
da sannelig ingen som gidder
å bølleringe dere midt på natta

Løsning på kryssord i
forrige readme

Få Gløshaugens beste linjeforeningsavis direkte i postkassa!

PS: Håper du angrer!

allikevel, forbanna drittunger.
Og til deres informasjon, man
bruker mer strøm på å skru av
å på mobilen enn åtte timer
standby. Idioter!
Utestengt på gata.

Abonnere på readme?
-Spennende saker
Data- og komtekstudentenes egen avis, 6. årgang nr. 5, 2004
www.abakus.ntnu.no/readme

Forrykende flott

festival!

side 6

Jenter & Data diskriminerer:

Gutter

SPARKET
ut av forelesning.
Hjemme hos:

-Intervjuer
-readmeflørten
-Saftige nyheter
-6 utgivelser i året

side 12

-Fin konvolutt

Kjenner du igjen
dette gliset?
side 8-9

Månedens

readmeflørt

-Vanskelig kryssord

Få readme tilsendt i posten!
Private 250,- pr år
Bedrifter 350,- pr år (2 eks)
readme@abakus.ntnu.no
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Løs
kryssordet
og vinn ei
flaske vin!

Riktig løsning leveres
på Abakus-kontoret
før neste nummer.
Takk til Ottar Viken Valvåg for kryssordet.

Smått og nett
readme plagiert av manneblad
Norske For Him Magazine (FHM) plagierte readmes
”fyllstoff” i forrige utgave. Vi i redaksjonen respekterer
selvfølgelig ærligheten til FHM, og forventer derfor hundre
kroner i posten til neste utgave.

Ditchet av den søte jenta på tapir
Etter at førstevalget for ”Hjemme Hos” spalten nektet å stille
opp måtte vi istedet falle tilbake på andrevalget vårt, ISFiTSæba. Interne ryktespredere forteller dog at readme ikke har
gitt opp å få tapirdamen i tale.

readme plagiert av CV-rytter avis
I siste nummer av Under Dusken(nr.3 side 34) finner vi igjen
doskriblerisaken vi hadde i readme nr 1 2004. Det fryder
oss at vi setter dagsorden for UD allerede et år på forhånd. Vi
venter oss en beklagelse i neste nummer av UD...

Adgangsrot i IT-syd
Abakuskontoret har vært ulovlig sone for 3. komtekstudenter
i Abakus. Administrasjonen skylder på Abakussjef Joacim
Christiansen. Han skylder igjen på ”Secret Service”(SS), som
etter hans utsagn er ”inkompetente idioter”.

Gratulasjoner til EMIL-avis
Under Dusken har nå to aviser å se opp til på Gløshaugen
etter at EMIL-avis har kommet seg opp på respektabelt nivå.
En mulig årsak til suksessen er at de bruker readme som
layoutmal og kilde til halvparten av sakene sine.

PrintKom gjør en dårlig jobb
Det er 6 mnd siden Printerkomitèen ble opprettet, og readme
syns de er slappe. Skriveren på Abakuskontoret vranger seg
mer enn aldri, og vi venter i desperasjon på hjelp, ellers tar vi
snart ei slegge og knuser faenskapet!

readme ”registrerer”
..at Spitpostens sixpackprat med Margaret Berger muligens
er den beste sixpackpraten noensinne. Til tross for at det ikke
forekom noe intervju i det hele tatt.

Spørsmålene vi ikke turte å stille Sæba
-Hvorfor nekter du å innrømme at du er en CV-rytter?
-Har du hatt mer draget på Samfundet etter at du ble ISFiTsjef?
-Har du måttet ansette en liten ISFiT-negergutt til å bære CVen
din?
-Hvilke ISFiT-nasjonaliteter har du hatt, eller planlegger du å
harve over?

Ny datajentetaktikk
Kanskje Høgskolen i Buskeruds ide om å kjøpe jentestudenter
til skolen med pengegaver kunne vært noe for Jenter & Data.
Med sitt budsjett på 1,3 millioner kr kunne de ha doblet
Buskeruds tilbud på 25.000 per hode.
Applaus til McKinsey
McKinsey fornekter seg ikke, og gjentok bedpres-suksessen
fra i fjor med levende musikk, tapas og øl & vin i bibelske
mengder!
Ole og Anette i Bindeleddet får litt cred også.

Faksmaskinen til Abakus har våknet til live
Superspammere fra USA er arrestert etter å ha trakassert
epostbrukere over hele verden og vi går en lysere tid i møte.
readme har allikevel en formening om at enkelte av dem har
gått over til faksmarkedet etter at faksmaskinen til Abakus har
mottatt unormale mengder uadressert post i en ellers nedstøvet
faksmaskin.

