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Hvorfor skal du lese dette? Les og finn ut!
Skoleårets siste readmeutgave holder du nå i hånden, vi lagde den i
elefantstørrelse for anledningen! I denne utgaven skal det være noe for
enhver smak. Vi har startet endel tråder den siste tiden, eksempelvis
hobbyhjørnet, reisebrev fra utlandet, hackerspalten, readmeflørten og
hjemme-hos. Det blir spennende å se hvor mange som overlever etter at
påtroppende redaktør Ole Marius Steinkjer har vært ute med reformsaksen
sin. Selv har jeg planer om å ta et reise-og-jobbe friår, så det kan nok
hende at jeg vil plage dere med et og annet oppgulp fra den store og farlige
verden.
Ellers vil jeg bare si at det har vært en fryd å være redaktør i readme,
Gløshaugens klart beste linjeforeningsavis! Jeg vil (svada-alarm) benytte
muligheten til å ønske den nye redaksjonen lykke til videre med avisa, og
fortsette å ligge et par hestehoder foran EMILavis og andre plagiat-aviser.
Til slutt et visdomsord fra en vis mann som heter Arne And;
Hei og hå, la skuta gå!
Etter at journalist Leonhardsen leste gjennom lederen ble det klart at den
var tørr som knekkebrød, derfor kommer det her en selvkomponert vits:
Alle journalistene satt og skrev på haugen, unntatt EMILavis, for de var i
skauen!
Johan Martin Randby
readaktør

Myggen Sjur
Det var en gang en liten mygg,
med stålklart blikk og rak fin rygg.
Han fløy omkring, ja hele dagen
og stakk en stakkars mann på magen.
Mannen lå og tok en lur,
den vesle myggen, han het Sjur
Mannen lå og sov i halm,
Sjur var glupsk og ble litt kvalm.
Bekvem og mett fløy Sjur sin vei,
men enden på diktet ble ganske lei.
For nett som Sjur sku’ fly en tur,
datt begge vingene av Sjur.
Som alle sikkert har erfart,
er vinger en forutsetning for luftfart.
Sjur var død, på tragisk vis,
han landet i en svær softis.
Hans vingeløse lik ble spist,
så diktet endte ganske trist....
Yngve Syrtveit
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Verdens vide vevs avfall overalt:

Abakus angrepet av dritt

Overraskende lenge har
readmes medlemmer vært
forskånet for cyberverdenens
pest, spam. Men denne
tryggheten viste seg å
være en falsk trygghet
da innboksen en dag var
overfylt med tilbud om gode
investeringstips og billige
medikamenter.
Håkon Rørvik Aune

Det finnes noen mennesker
som ikke burde ha hatt tilgang
til internett. Det første du
kanskje tenker på er hackere,
slike som bryter seg inn i
nasjonale forsvarsnett og
ødelegger for millioner av
kroner. Selvsagt burde ikke
disse ha tilgang til internett,
men det er en gruppe til som
ikke engang burde ha hørt om
internett, og det er spammere.
Hackere kan kanskje ha
kunnskap som gjør dem nyttige
i det godes tjeneste, men man
skal lete godt for å finne noen
gode egenskaper i spammere.
Vi er skråsikre på at slike folk
er troendes til å selge rullatoren
til bestemoren sin for å få tak i
din e-postadresse.
Hvorfor...hvorfor!?
For å få klarhet i vår sjanser
mot djevelens stedfortredere
på nettet tok vi kontakt med
Abakus’ guruer på internett og
dets krinkelkroker, webkom.
Vi spurte de sedvanlige hvem,
hva, hvorfor spørsmålene, og

fikk et godt bilde av hva vi er
stilt opp mot.

For å komme seg inn i
innboksen din bruker disse
skurkene trålere for å finne
e-postadressene våre på
verdensveven. Hvis du er
uheldig har du blitt fanget opp
av flere trålere og adressen
din er blitt notert som viktig,
og da er helvete løs. Og er du
først inne på en slik liste så er
det ikke mye å gjøre. Du må i
allefall ikke å svare på e-posten
og fortelle dem at dette nok
var en feiltakelse, for da har
du lagt gullegget og bekreftet
spammerens oppføring.
Et filter, og borte er du
Om man ikke kommer seg bort
fra spammerens e-postliste,
er det egentlig kun to ting
man kan gjøre; enten spore
opp spammeren og gjøre
unevnelige ting med hans
legeme eller filtrere e-posten
du får. Den siste løsningen
passer best for de av oss som
ikke har lyst til å skitne til
hendene eller er i slekt med
mafiaen. Her på haugen bruker
man spamassassin for å filtrere
e-posten. Den går igjennom
e-posten og setter en “spamverdi” etter hva den finner.
Så kan du i e-postleseren din
filtrere bort e-post som kan
være spam ved å se på “spamverdien”.

ut Abakus-adressene i direkte
lesbar form på web/news (..)
og aldri, aldri, aldri, svare på
spam.”
Tråling for dummies
webkom viser deg hvordan du
kan tråle nettet:

Sammensetningen av
hippieslagord og drittmail får oss i
redaksjonen til å grøsse...

Oppfordring
Til slutt en oppfordring fra
webkom som kan hjelpe deg
mot en mindre spambetynget
hverdag: “ Vi oppfordrer alle
til å innføre spam-sortering
på egen mailboks, ikke legge

for i in `cat subnetlist.txt`; do
for ((j=1;j<255;j++)); do
for ((k=1;k<255;k++)); do
export address=echo $i |
sed
s/’\([0-9]\{1,3\}\)\.\([0-9]\{1,3\
}\)\..*’/”\1.\2.$j”/;
wget -r -np -O -http:
//$address/|grep \@ | perl
addressgrabber.pl >
emaillist.txt;
done
done
done.
Lykke til med trålingen!

Sweet
injections
SiT skal støtte frivillighetskulturen.
Hvert år pumper vi rundt 6 millioner tilbake til
studentaktiviteter.

Spam er, som du ser, motbydlige saker.
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Hvor blir det av Data- og Komtekstudentene?
Mange har stusset på
hvorfor det er så mange som
ikke lenger går på data og
kommunikasjonsteknologi
(komtek) nå i forhold til i
høst. Og ikke mange vet hvor
disse studentene har endt
opp heller. Så hvor blir disse
studentene av egentlig?
Helene Høyte

Vi vet at det er færre og færre
som søker på data og komtek
nå, (som nevnt i tidligere
artikler i readme.) På grunn
av veldig mange andre kortere
studier som har med data
å gjøre så velger mange en
enklere vei, og komtek og data
sitter igjen med færre studenter.
Men i tillegg til det er det
mange som også slutter på data
og komtek, enten det er med en
gang eller kanskje etter at et år
er gått, og vi lurer på hvorfor?
Vanskelig kartlegging
FS (Felles Studentdatasystem)
holder oversikt over hvor
mange som egentlig går på de
forskjellige studiene. Men de
vet ikke akkurat til dags dato
hvem som faktisk går der.
På grunn av dumping, friår
og flytting til andre linjer er
det veldig vanskelig å holde
Som mange sikkert vet
har jeg startet et virke
som hacker den siste
tiden. Ettersom jeg er ny i
hackergamet har jeg blitt
nødt til å finne alternative
nisjer innen hacking,
og vil i denne spalten gi
tips til hvordan man kan
bedrive hacking på et nivå
som burde være mulig for
de fleste å mestre.
Yngve Syrtveit

Leksjon 1:
Hvordan få Internett
Explorer til å hype deg uanz
hvilken side som vises.
Dette er en h4x som er meget
enkel, og som er beregnet at
skal utføres når du allerede
er i besittelse av offerets PC.
Måten man går fram på er å

oversikten.
Fra opptak 2003 var det
146 som hadde møtt opp til
studiestart på datateknikk, men
FS har fått med at det var 131
som gikk her. FS har vel mer
riktige tall, siden de ikke tok
undersøkelsen sin før i oktober,
men man kan ikke alltid stole
på den heller, siden det hele
tiden er studenter som bytter
linje.
Nøkkel til indøk?
Men hvorfor er det egentlig
så mange som slutter eller går
over til andre linjer fra data og
komtek? Det er mye lettere å
bytte linje nå, og mange ser
på komtek og data som en
nøkkel til å etterhvert komme
seg over til indøk hvis de ikke
greier å komme inn på første
forsøk. Mange greier det, men
hva gjør de som ikke kommer
inn? En undersøkelse viser
at ca. halvparten av de bytter
til indøk, enten flytter over
direkte eller søker på nytt til
førsteklasse og deretter flyttes
over til et høyere årstrinn.
Dette kan de gjøre siden
de allerede har tatt fagene
som de må ta i førsteklasse.
Undersøkelser viser også at
det er en del som flytter over

til bygg- og miljøteknikk, men
dette forklarer heller ikke alt.
Går førsteklasse om igjen
Det er de resterende man
ikke vet hvor blir av, og
mange detter av etter hvert
også. Noen av grunnene her
kan være at man tar samme
studie om igjen. I 2004 var
det 67 som ble tatt opp på
kommunikasjonsteknologi,
men antall studenter i klassen
viste seg å være 83. Dessuten
ser vi at det var 88 som ble tatt
opp i komtek i 2003, mens det

var 53 som var antall studenter
i klassen. Her kan vi se at
mange tar førsteklasse om
igjen, og ifølge disse tallene er
dette ganske mange.
Mangel på undersøkelser
Dette er noen av grunnene
til at mange faller av komtek
og data. Hadde det vært like
mange som kom inn hadde det
vært greit nok, men det er det
dessverre ikke. Det er synd at
det ikke er noen som tar tak og
undersøker dette nøye, og gjør
noe med det.

Tomt på datasalen: Hvor ble det av de ivrige studentene?
Leksjon 2:
Hvordan legge inn en fil i
oppstarten på en PC.
Denne h4xen er like genial som
den er enkel. Man går følgende
bane:

Her huker man av Customize
Title Bar og skriver inn
--==::YngveDenTøffe::==--.

Start --> Programmer
og høyreklikker på ”oppstart”,
”startup” eller lignende og
velger å åpne mappen. Her kan
man fylle inn så mangt,
1. En bat fil med en evig løkke
som kjører: net send 127.0.0.1
--==::YngveRox::==-2. En diger fil som gjør at
PC’en henger.
3. En txt-fil der du skriver
--==::YngveErTøff::==--

Starter man da Internett
Explorer vil det i Title-baren
til slutt stå: Microsoft Internett
Explorer provided by:
--==::YngveDenTøffe::==--

Et 1337 trix er å kalle denne
tekstfilen system.ini.txt, hvorpå
Windows XP kun vil vise
system.ini, noe en n00b vil
vegre seg for å slette :)

Hackerspalten
velge ”run” fra startmenyen
og å kjøre gpedit.msc. Man vil
da få opp en del valg der man
velger:
User Configurations à
Windows Settings à Internett
Explorer.. à Browser User…
à Browser Title.
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[annonse]

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet

Fakultet for informasjonsteknologi,
matematikk og elektroteknikk
Institutt for telematikk

Ledig stilling som und.ass. høsten 2005
Institutt for telematikk

Institutt for telematikk søker undervisningsassistent tilsvarende 12,5 timer pr. uke til emne TTM4145 IKT i
ingeniørvirksomhet høsten 2005. Søkere må ha forkunnskaper tilsvarende 4. årskurs studieretning Telematikk.
Nærmere opplysninger vedr. arbeidsoppgaver fås ved henvendelse til professor Steinar H. Andresen på email:
steinara@item.ntnu.no eller tlf. 7359 2741.

Lønn:
Lønn i henhold til gjeldende regulativ.
Søknad vedlagt karakterutskrift sendes Institutt for telematikk, O.S. Bragstads plass 2b, 7491 Trondheim eller
leveres på instituttkontoret til Telematikk, rom B-211.
Søknadsfrist: 1. juni 2005.

[annonse]
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Folket bedømmer
kjellersjefen

En av russeknutene på
russefesten var å kline med
kjellersjefen. Vi ba de involvere
om en vurdering av kliningen.

Klinete russefest

Det å iføre seg russedressen
igjen - to år senere – må vel
kunne sammenlignes med en
drita kar i overgangsalderen
som slår ut håret (det som
er igjen) på Samfundet.
Malplassert, illeluktende
og litt trist og patetisk er
stikkord som dukker opp.
Kamilla Leonhardsen

Heldigvis varte følelsen
bare den tiden det tok å ta
seg fram til Moholt, der
gruppementaliteten raskt kicket
inn og man var DER igjen.

Russetida… og alt som følger
med.

Imponerende bragder
De første knutene på LaBamba
ble mesterlig utført av Signe
og Eskild – som tømte
nedpå hver sin flaske vin på
imponerende 1.09 min (Signe)
og 27 sek (Eskild). Diverse
sammenteiping av bein og
armer var også til storartet
underholdning for mange,
ettersom disse knutetagerne var
latterlig enkle ofre for velting
og snubling.

Klineorgie
Da skyggene ble lange og sola
sa takk for seg, ble LaBamba
forvandlet til sitt sanne jeg
– til forveksling lik settet til
nyinnspillingen av ”Rocco
og Russen”, eller skal vi
kanskje si ”Yngve og Russen”.
Stakkars kjellersjefen måtte
kline med rundt 20 russejenter
på jakt etter gullbånd.

Kamilla Leonhardsen 20 år:
-Til å begynne med var han
litt tilbakeholden, nesten
sjenert. Men da vi først kom
igang ble det faktisk ganske
bra!

Ingrid Ødegård, 21år:
-En sensuell og erotisk
opplevelse med innslag av
tungeakrobatikk verden aldri
har sett maken til.

Alt i alt må vi si, på bakgrunn
av det lille vi husker, at alle
var enige om at det var en fin
russefest!

Signe Overå, 21 år:
-Å kline med yngve var som
en alvorlig bilulykke. jeg
husker ikke mye fra selve
kysset, men når det var over
forstod jeg at jeg aldri ville
bli den samme igjen...

Var det bånd for å kline med et
klesplagg?

Abakus, så får du en nuss.

Her har du et småerotisk bilde og
du leser teksten under?!

Eskild Riiser, 22år:
-Han var i grunn ganske
dyktig. Han jobbet meg
med tunga på en erotisk
og sensuell måte. Eim av
gammelt fyll og råtten
sjømat trekker ned...
Komiteuveksling mellom LaBamba og ArrKom, her
representert ved Tuva og Kristine.

-Tihi. Nå får vi svart bånd.
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Reisebrevet
Fjerde året i datateknikk/komtekstudiet kan som
kjent tilbringes i utlandet.
Mulighetene er mange, og
det er ikke lett å vite hva de
forskjellige stedene har å
tilby før man har vært der
selv. Både for dere som går
i tredjeklasse og lurer på
hva de skal velge, og for alle
dere andre som ennå ikke
har vært her nede – her en
kort guide til utenlandsår i
Tyskland, nærmere bestemt
i byen Karlsruhe.
Karlsruhe by er ca dobbelt
så stor som Trondheim og
ligger helt sør i Tyskland,
på grensen til Frankrike.
Spesielt for Karlsruhe er at
universitetet er blant eliten
innenfor IT. Faktisk stort sett
kommer det på første plass i
Tyskland i rankingen hver år.
Her i nærheten ligger mange
IT-firmaer, den mest kjente
er nok SAP, som i sin tid ble
grunnlagt her i Karlsruhe
og har i dag hovedkontorer
ca en time herfra. Ellers er
Karlsruhe den varmeste byen
i Tyskland, i fjor var rekorden
på ca 40 grader. Da er det bra
at det finnes en del (kunstige)
sjøer her i nærheten der man
kan nyte en iskald pils.
Forberedelser
Før reisen starter, er det en
del forberedelser som må
gjøres. Hjemme på haugen

må universitet velges ut,
søknader fylles ut og sendes
av gårde. Jeg fikk god hjelp
fra Wolfgang Laschet ved
Internasjonal Seksjon da jeg
gikk i tredjeklasse, og siden
Universitet Karlsruhe har en
egen avtale med IDI, gikk
det hele ganske på skinner.
Det er vanligvis greit for
nordmenn å komme inn siden
vi får studieplasser gjennom
Erasmusprogrammet i EU.
Gjennom Erasmus får du
10.000 kr i
stipend hvis du
gjennomfører
et språkkurs på
fire uker. Jeg
vil anbefale å
ta språkkurs i
samme by som
du skal studere
i, slik at det
blir enklest
mulig med
hybel.

går det også an å legge inn
en ukes reise til for eksempel
Tjekkia, Østerrike, Sveits eller
Frankrike.

Ta språkkurs
Det første som skjer når du
kommer til Karlsruhe er å starte
på språkkurs. Det er varmt og
godt i været og undervisningen
varer gjerne ikke mer enn firefem timer om dagen. Denne
tiden er derfor ideell for å bli
kjent med andre studenter fra
hele Europa – dra på fester,
bade i innsjøene utenfor byen
og nyte livet! Semesteret starter
først rundt midten av oktober, så
hvis det passer med språkkurset

andre utvekslingsstudenter
også. Jeg måtte stort sett lese
gjennom foilene og slå opp
ord jeg ikke forsto i forkant av
forelesningene. Etter hvert får
du tyske venner og blir vant
til å høre tysk, da går det mye
bedre. Den enkleste måten å
bli kjent med tyske studenter
på er nok gjennom en av de
mange sportsgruppene her ved
universitetet.

Derrick holder neppe
Den første forelesningen er
en spesiell opplevelse. Etter
å hatt tysk på skolen og sett
Derrick på TV tenkte jeg at
jeg var ganske greit forberedt.
I starten skjønte jeg ikke
så mye av hva foreleseren
sa, men sånn er det for alle

Nordmenn i Tyrol.

Det hender at studenter i Tyskland drikker øl.

Karlsruhe - Tyskland

og så avtaler dere en tid.
Det er imidlertid lurt å legge
eksamenene til tiden etter at
semesteret er ferdig.
Behagelige ølpriser
Generelt er livet i Karlsruhe litt
annerledes enn i Trondheim.
Varmt vær nesten 7 måneder
i året gjør at det fint å sitte
ute på kafé og de ekstremt
studentvennlige ølprisene gjør
det til en fornøyelse å drikke
utepils. På fester er det som
regel verten som spanderer øl
på gjestene – noe som ville
ruinert en student i Norge.
Siden en god 0.5 pils i butikken
koster ca 7 kr, er det ikke så
stort problem her nede.
Norwegerfest
Som Erasmusstudent er
det muligheter for fest
minst hver eneste helg. I
tillegg organiseres det tur
til Oktoberfest i München,
en skihelg i Østerrike (i år
var i Stubaital i Tyrol), reise
til Berlin og Norwegerfete
(=”nordmann-fest”).
Norwegerfeten arrangeres
av de norske studentene i
Mannheim rundt den 15. mai –
da kommer alle med norsk pass
gratis inn (trenger ikke være
student i Tyskland), får utlevert
vikinghjelm og striesekk
(med hull til armer og hode)
og drikker gratis hele natten.
Denne festen med ca 3-4000
deltagere er en også happening
som er verdt å få med seg hvis
man kommer på besøk.

Større valgfrihet
Den største forskjellen fra
NTNU er nok graden av
valgfrihet når det gjelder
fag. Du kan selv gå i alle de
forelesningene du vil og velge
ut hvilke fag du vil ha. Du
behøver heller ikke holde deg
til den foreløpige planen du
måtte levere til Bård Kjos på
våren i tredjeklasse, andre fag
blir stort sett alltid godkjent.
Ellers er det er ikke som
ved NTNU at du i starten av
semesteret må melde
deg opp til eksamen, her
I Tyskland
spør du bare professoren
Terje Vatle
direkte om han kan
vatle@stud.ntnu.no
eksaminere deg (muntlig)
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Navn: Magdalena Lipska
Alder: 27 år
Aktuell: DJ på internasjonalt plan

DJ Miss Jarea

-Det er et adrenalinkick
readme skulle denne gangen
få et innblikk i hverdagen til
Gløshaugens sannsynligvis
eneste internasjonale
DJ. readme sendte
derfor en reporter med
spisskompetanse innenfor
Trance og Dance, da vi regnet
med at det ville dukke opp
mye fagutrykk som ville være
vanskelig for utenforstående
å forstå.
Johan Martin Randby

Magdalena Lipska er polsk
og kom til Norge i 1984 som
7-åring. Hun ville egentlig
gå Fysmat, kom inn på
Elektronikk, men endte til slutt
opp på Telematikk.
Når følte du deg kallet til å i
bli DJ?
-Jeg begynte å få interesse
for å spille i 1998 da min
bestekompis Goldfinger
lærte meg drum & bass. I ’99
oppdaget jeg trancemiljøet, og

ble med på et prosjekt med
Eskimo på indisc records
der jeg lagde vocals og
danset. Deretter spillte jeg
på VG-lista Topp20. Så var
jeg sammen med NoMode,
sjefen i ClubWonderland,
som er midtnorges største
klubbkonsept. Da det ble
slutt bestemte jeg meg for å
bli DJ, men ingen hadde troa
på meg. Jeg tok studielånet,
og dro til England. Etter det
tok det av!

ClubWonderland høres
kjempespennende ut, og får meg
til å reflektere raskt over Alice og
vennene hennes før jeg går over til
neste spørsmål:
Føler du at DJ-miljøet i
Trondheim er stort nok?
-Tjaa. Jeg kjenner vel alle. Det
er et ganske anstrengt miljø, med
sauementalitet. Baksnakking,
skittkasting og janteloven er vel
ord som kan beskrive situasjonen.
Jeg prøvde å godsnakke med

"Trancemiljøet er stort, men
det er masse fake clubbere. Det
vil si fake gate-crasher kids"
de i 2 år for å bli “godtatt” i
miljøet, men ser nå at det var
bare bortkastet. I utlandet bryr
de seg ikke så mye med hva
som skjer i Trondheim.
Hva er den store drømmen?
-Å spille på Dance Valley i
England eller Sensation Black
Edition i Nederland. Det er de
råeste arrangementene,mange
tusen tilskuere og perfekt lyd!
Sensation Black Edition,
som umiddelbart minner
meg om noe stort og ekkelt
på kondomeriet vipper meg
et øyeblikk av pinnen, så jeg
mister konsentrasjonen et
øyeblikk. Før jeg har innhentet
den har Miss Jarea nevnt at
hun har spilt sammen med
“Kremlin”(kan det ha vært
Gremlin?) og Rubicks kube
(Rubick??) eller noe i den
duren, så dette er tydeligvis
ikke noe for nybegynnere.
Går det greit å kombinere DJkarriere med studier?
-Jeg kommer til å være en evig
student, så svaret er vel nei.
Men i DJ-bransjen må man ta
den sjansen man får, ellers kan
det være for sent. Det har blitt
en del lesing på flyet og bussen
for å si det sånn…
Hva er det beste med å være
DJ?
-Reisingen! Nei, det må
vel være å stå foran 5000
mennesker, løfte hendene i
været og høre larmen fra 5000
vrælende tilskuere! Det er et
adrealinkick!
Hvem er den mest kjente du
har spilt med?
-Jeg var på bussen til DJ Tiesto
under LoveParade i Berlin.
Har også spilt sammen med
Pila, Ed Reil, Rubeck og Kevin
Sanderson (NB.forbehold om
tildels store feilstavelser!). Så
har jeg spilt på Biblos, tidligere
Hyperstate, Mystique i Finland
med 2500 publikummere, det
var fett!
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readmes utsendte jubler,
endelig kom fagkunnskapene
til nytte, Hyperstate har jeg jo
hørt om!
Har du spilt mye i Trondheim?
-Ja, jeg har vært fast DJ på
Club ID. Jeg har også spilt på
Babylon med “open decks”,
musikken jeg spilte var
temmelig røff.
Etter dette fortalte DJ Miss
Jarea en hel masse, men det
eneste jeg rakk å skrive ned
var “DJmagazine, Upfront
Magazine, LUX7500,
HardTechno,HardHouse,
HardTrance, HardStyle (NL),
Egypt og raveparties. Så jeg
regner med at hun har skikkelig
peil. Jeg ville ikke avdekke
min totale mangel på kunnskap
om disse sikkert fantastiske
stedene, så jeg glir istedet
diskret over på neste spørsmål.
Og hvordan er trancemiljøet i
Trondheim?
-Det er stort, men det masse
fake clubbere. Det vil si fake
gatecrasher kids..

Noen ganger kan det være vanskelig å bestemme seg for om en skal smile
i kamera eller snurre plater. readme’s fotograf er jo veldig kjekk, men vi
anbefaler at Jarrea konsentrerer seg om spillingen i første omgang.

Med fare for å virke dum og
uinformert spør jeg om hva
fake gatechrasher kids betyr.
-Det er folk som er ute etter
dopet som er i mil jøet, de
driter i musikken.
Selv om readmes utsendte
ikke ble så mye klokere av
intervjuet, må vi kunne si at det
er sannsynlig at hun vet hva
hun snakker om. Om det var
DJ Miss Magda som egentlig
het Jarea Lipska eller hvordan
det var, er undertegnede
imidlertid litt usikker på.
http://www.miss-jarea.com
Vi vil på det sterkeste
dementere ryktene om at
readme aldri var hjemme
hos DJ Miss Jarea, da vi ikke
bruker tvilsomme og skitne
EMILavis-metoder i vår
publikasjon.

Hmmm.. Hvordan skal denne beaten drummes inn i fasttrack-rytmen tro?
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readmes hobbyspalte har i
dette nummer drevet grundig
gjennomgang av Trondheims
dype undergrunnsmiljøer
for å finne en passende
fritidsaktivitet. Etter blodslit
og harde kår, fant vi til
slutt en ung kvinne som er
dypt inne i hva hun driver
med. Hun velger å opptre
anonymt av frykt for å bli
kjent igjen på gaten. Etter
hva ryktet hennes sier, er
hun en av de beste “Stein,
saks, papir” spillerne i mils
radius. Spillet alle har spilt,
tapt og forbannet blir forsket
på og drevet med av såkalte
“Jenken-PROs”, oppkalt
etter den japanske versjonen
av spillet der det spilles så
ofte at trangen til variasjon
av utførelse har grepet inn og
fått vridd på både symboler
og regler.
Kris-Mikael Krister

Kulturkrangel
I stedet for Norges klassiske
steiner,sakser og papir, har
japanerne byttet ut dette til
”kriger”, ”tiger” og ”krigers
mor”. Kriger tar tiger, tiger
tar mor, og mor tar naturligvis
sønn. En annen liten tvist på
dette er den engelske versjonen
”the chief of a village”, ”tiger”
og ”the mother of the chief
of the village”. Vår grundige
research har allerede gitt
oss en viss grunnleggende
informasjon om hvor spilletmed-de-mange-navn har
opphav. Det ser ut til at
sporten går svært langt bak i
tid, men alle kulturer krangler
om hvem som kan skryte på
seg å startet verdens mest
brukte måte å bestemme ting

Også i Irak brukes stein...

saks...

Stein > saks.

på. Vår kilde forteller oss
om Jenken i forskjellige land,
og legger spesielt vekt på
Indonesia. Der skal en tommel
opp symbolisere en elefant.
Elefant tar person (vist av
pekefinger), og person tar maur
(vist som lillefinger). Men hva
tar elefant? Maur selvfølgelig,
for den kryper inn i øret til
elefanten og kiler elefanten til
døde! For den vanlige Abakusstudent blir naturligvis de
klassiske reglene kjapt kastet
bak skuldrene og i følge den
kjente pennsnurreren Jostein
Gogstad (1. data), byttet ut
med Math.random() eller
Moduloregning. (Dette kan
programmeres lett i både JSP,
java og c(++) så man slipper å
slite seg fysisk ut).

Papir eier stein.

Verdensmesterskap
Den årlige kampen mellom
verdens beste jenkenspillere
holdes i Canada der nesten
1000 deltakere dukker opp
hvert år i håp om å stikke av
med verdensmestertittelen.

og papir aktivt.

Det er strenge regler og harde
strategier som ligger bak
hver runde, og alt blir nøye
overvåket av ”World-RPSSociety”. Grunnleggende
triks som er kjent for alle
jenken-freaks er ”Cloaking”,
”Priming the Chump” og
”Paper Clipping”. Ved bruk av
disse metodene kan du tjene
noen ekstra nanosekunder
på å holde tilbake ditt kast
helt til siste øyeblikk. Du kan
også psyke ut motstanderen
med for eksempel en fantomstein (late som man kaster
stein, men folder ut til papir
ofte til stor overraskelse og
frustrasjon for fienden), og du
har store sjanser for å gå av
med seieren for daværende
runde. Norge har også sin lille
versjon av VM holdt i Oslo
(kalt NM), og NFSSP (Norsk
Forbund for Stein, Saks, Papir)
har som mål i et prosjekt
kalt ”Prosjekt 2010” å få en
norsk verdensmester innen
år 2010. De har satt opp fire
hovedpunkter for å nå dette:
talentutvikling, trenerutvikling,
dommerutvikling og
arenautvikling. De tror, ved å
innføre egne fag om jenken på
VGS og ved lete etter personer
som har ekstremt god øye-hånd
koordinasjon, at Norge kan ta
opp kampen mot internasjonale
profesjonelle.
Twilight Zone
Mystikken i spillet går såpass
langt at flere spillere opplever å
gå inn i slags transe der de kan
føle motspillerens neste trekk.
Denne egenskapen blir referert
til som ”sonen”, eller ”the
zone” av erfarne jenkenspillere.
Troen på symbolikk er også
sentralt i hvilken hånd som
blir levert i siste ”push”
(slutten av runden). Stein
symboliserer makt, styrke,
aggresjon og natur, mens
papir betyr avholdenhet,
stillhet, visdom og penger.
Saks tilknyttes fart, ondskap
og teknologi. Mange mener

Variasjon
Vanvittig lite å gjøre, og det
fungerer faktisk ikke å bare
bytte navn på håndflatene
man bruker. Det faktum at
papir er byttet ut med ”the
mother of the chief of the
village” i visse områder gir
én kule.

Kjendisfaktor
Som bildene viser, bruker
Saddam metoden aktivt. Til
hva vet vi ikke, men frykter
det har med hoderulling å
gjøre. Apropos det, bruktes
det også til å bestemme
hvem som fikk lov til å spise
beinet til han tjukke i filmen
”Alive”. I tillegg bruker
Bart jenken til å slå Lisa i en
episode av The Simpsons.

Totalt
Denne avanserte måten
å kaste kron/mynt på blir
utrolig nok kjedelig i
lengden, og kjendisfaktor
er ikke tilstrekkelig for en
femmer. Derfor lønner det
seg ikke å storsatse på denne
hobbyen hvis ikke du har
ekstreme fritidsproblemer
eller sliter med å finne noe
bedre å bruke høyrehånda
til. I begge tilfeller foreslår
readme å lese et par
av de forrige utgavene av
Hobbyhjørnet.

også at jenken er opphavet
til all våpenløs kampsport.
Dette på grunn av den hyppige
bruken og nødvendigheten
av fart, intelligens og teknikk
satt sammen med negative
resultater i en ”match” ofte
førte til voldelig hevn fra
taperen.

Hahah... snytt av papiret.
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Jungelområdet som kalles skrukket.
Heter ikke Skog for ikke noe!

4. Hvor på kroppen er du mest hårete?

Presentere seg som Big Ben.

3. Beste sjekketriks?

Mista tellinga.

2.Hvor mange luremuspoeng har du?

Rune Skog, 20år, 184cm 85kg

1. Navn, alder, høyde og vekt?

K J A P P E
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Miljøvernerjournalister

For å se om de virkelig var
seriøse, avtalte vi at de skulle
komme på besøk fredag kl 16
for å få hjemme-hos intervjuet
av readmeredaktøren. Det
de ikke visste var at vi hadde
laget vår egen lille slagplan
for at EMILavis skulle få en
tur dit de trives best, nemlig
i det grønne. Historien vår
var at undertegnede holdt
på å flytte til Ugla, for å få
billigere husleie og å komme
i nærhet med naturen. For å
virke troverdig fylte jeg en bag
med kasseroller og skramlende
gryter. I tillegg til dette tok jeg
med en pose som inneholdt
en utgave av EMILavis, ei
lefsepakke til hjemturen og en
liten hilsen.

Nistepakke. For å være greie lot vi EMIL få en hyggelig hilsen og en pakke lefser til turen hjem.

I kjent EMILavis kopi-ånd
prøvde grønnblekka nylig
å få et overtak på readme
ved å stjele en av våre
merkevarer. readme skulle
ydmykes ved å ta et Hjemmehos intervju med redaktøren
i readme, under påskudd av
å være Under Dusken. Det
skulle imidlertid vise seg at
planen til EMIL ikke hadde
tatt høyde for et snev av
kritisk sans hos readme.
Johan Martin Randby

Det hele startet 26.april, da en
noe suspekt mail ramlet ned
i innboksen til avtroppende
og påtroppende redaktør i
readme:

Hei!
Under Dusken registerer en
stadig skarpere konkurranse
fralinjeforeningsavisene. Vi er
imponert over dugnadsånden,
og anser Readme som en av
de linjeforeningsavisene som
holder høyest kvalitet.
Vi ønsker derfor gjerne å slå
av en prat med redaktøren, for
å finne hva som motiverer for
denne innsatsen, hva som er
målsetningen for deres medium
osv. Siden Readme er kjent
for sine hjemme-hos-intervju,
er det denne vinklingen vi
aller helst kunne tenke oss å
benytte i denne artikkelen. Er
du interessert, og har du i såfall

en ettermiddag i løpet av denne
uka som passer?
mvh
Trygve Mongstad
journalist
Naive EMILere
Denne mailen virker kanskje
grei ved første øyekast, men
at EMILavis trodde readme
skulle ta dette for god fisk er
vi mildt sagt overrasket over.

Problemer med å holde seg
Undertegnede og journalist
Syrstad spilte naive og
uvitende, og fikk forsikret oss
om at EMILerne trodde at vi
hadde gått på spøken. Vi måtte
til tider konsentrere oss for å
ikke le, spesielt da de 3 som
alle var “nettopp tatt opp i
Dusken” påsto at UD hadde et
totalt mannskap på ca 30-40
personer. Underveis fortsatte
undertegnede å utdype om
økonomiske problemer og
flytting, og kom i ulykke for
å presentere en logisk brist
som burde drept planen vår.
EMILerne rakk imidlertid ikke
å skjønne bommerten før vi
kjapt snekret om på historien,
slik at den kunne forsvares.
En halvtimes tid kjørte vi de 3
optimistiske EMILerne et godt
stykke opp til Ugla, til vi fant
en grusvei inn mot skogen med
spredt bebyggelse. Da vi kom
til veiens (og Trondheims?)
ende stoppet Syrstad bilen
i nærheten av et rødt hus.
EMILjournalistene fulgte

"...for at EMILavis skulle
få en tur dit de trives best,
nemlig i det grønne."
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på skikkelig villspor !

Grønne journalister i grønne omgivelser. readme håper journalistene lærte litt av erfaringen. De uttalte senere at: “I god EMILånd tok vi selvfølgelig
den miljøvennlige trikken hjem!”. Personene på bildet heter Trygve Mongstad, Morten Gleditch og Thomas Haugsten Hansen. Her har de nettopp
oppdaget posen med en munter hilsen, og skal til å diskutere hvordan de skal komme seg hjem.

etter meg ut av bilen, og den
overivrige fotografen knipset
løs, fortsatt uvitende om hva
som skulle skje. I det Syrstad
kjører hjemover overrekker
jeg en av EMILerne posen
med lefsa, og løper mot bilen
med påskudd om at jeg glemte
grytebagen min. Fra bilen tar

vi et par bilder, og venter litt til
det går opp for EMILerne hva
som har skjedd. Uttrykkene
deres da de plukket opp sitt
eget makkverk av en avis og
lefsepakka var ubetalelig. Vi
prøvde å holde latteren tilbake,
med lite hell. God tur hjem
EMILavis!

En skal være godt bevandret i trøndernaturen for å ane hvor man er hen
når man plutselig befinner seg på Ugla.

På svar på hvordan de kom seg hjem fikk vi til svar: “Hei! Og takk for
intervjuet! Lefsene smakte fortreffelig, og vi hadde en flott tur hjem. Vi
valgte forøvrig apostlenes hester som fremkomstmiddel.”

-Nei, det kan jeg
ikke tenke meg!
For å komme til bunns i
saken tok readme en telefon
til EMILavis` redaktør Leif
Ragnar Parr for å få en
kommentar.
Goddag, dette er fra readme,
har du en kommentar til
at EMILavis sender falske
journalister hjem til readme?
-HVA? Nei det er helt ukjent
for meg.
Altså journalister som utgir seg
for å være fra Under Dusken
men som egentlig er fra
EMILavis?
-Nei dette har jeg ikke noe
greier på.. Men hvis de utgir
seg for å være fra EMILavis
må det jo være fordi det er
veldig gjevt å være
fra EMILavis. At
vi skulle gjøre noe
slikt kan jeg aldri
tenke meg!
Kjenner du til
navnet Trygve
Mongstad?
-Trygve hva? Nei
han har jeg aldri
hørt om.

Hvorfor er han da listet opp
som journalist i avisa du er
redaktør i?
-Nei det er han nok ikke. Det
må isåfall bero på en feil. Har
aldri hørt navnet før.
Men har du hørt noe fra gutta
dine? De er fortapt et sted
oppe ved Ugla, langt pokker i
vold, og de kan sikkert trenge
assistanse for å komme seg
hjem...
Det blir en øyeblikk stille i
andre enden, helt til redaktøren
godtar nederlaget:
-HAHAHAHAHAHA sier du
det ja… jaja...
Hadetbra!
-Jo hadet fint hehehe!

EMIL-redaktør Leif
Ragnar ”Raggen”
Parr tok avstand
fra alt helt til han
innså at slaget var
tapt. readme håper
EMILavis planlegger
litt bedre neste gang
de prøver å lure folk.
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Ekskursjonen ’05
Det er ikke ofte at data- og
komtek-studentene kommer
seg ut av datasalene og
opplever litt god natur og
frisk luft og sol. Stort sett
sitter vi innelåst på nitriste
datasaler hele vårsemesteret
med altomfattende prosjekter
vi ikke forstår og som ender
på to eller tre ganger normert
tid. Derfor er vi veldig glad
for å ha en forstående og
forbarmende fakultetsledelse
som innser at vi trenger en
pause av og til vi også.

litt god gammeldags skjenking
der overivrige kelnere tvang
i oss alskens drikkevarer på
ambassadens regning. Noen
var fremdeles slitne etter dagen
før, mens andre kastet seg over
whiskyen med iveren til en
sekstenåring i pappas barskap.
John & co’s egenkomponerte
sanger om ambassadens
gjestfrihet brakte oss mye
moro, mens den lokale guiden
som skulle prate i bussen
muligens ikke like fornøyd.

Jarle Lindseth

Ja, du forstod det ja? Det var
på tide at fakultetet og diverse
bedrifter sponset tredjeklasse
og sendte dem til et varmt
sommerparadis med strender
fylt av nette thailandske
kropper i små bikinier, og
fruktdrinker til prisen av en
god gammel bugg.
Med faglig innhold altså
Offisielt var turen for data
som for komtek et opphold
på fem-seks dager i Kuala
Lumpur, Malaysia, med besøk
og presentasjoner av lokale
og internasjonale bedrifter og
skoler. Noen presentasjoner
var bedre enn andre, andre var
kjedeligere enn det går an å

beskrive med ord, og alle endte
med en overrekkelse av ett
lite tegn på takknemlighet: En
forsegjort papyrusrull med kart
og greier fra datas side, og et
ærverdig kaffekrus fra komtek.
Hyggelig overraskelse
Stort sett holdt de to leirene,
data og komtek, seg anstendig
adskilte under oppholdet i
Malaysia. Allikevel ryktes
det at enkelte medlemmer fra
data klarte å løsrive seg fra

stampuben sin lenge nok til å
følge med komtek da de dro for
å undersøke utestedet Zouk og
ble møtt av en surprisekonsert
med Grand Master Flash med
backup fra deler av Black Eyed
Peas. En hendelse som sklei
rett inn i undertegnedes topp
fem konsertopplevelser.
Den Norske Ambassade
Som norske studenter i utlandet
ble vi selvfølgelig invitert til
Den Norske Ambassade for

"Dere ga en kopp, vi ga en sånn pro pergamentrull
med et kart av norge med masse schpaa info + litt
autografer lizzom!" Hans Magnus Wold, data

Utvidet ferie
De fleste studentene innså at å
reise til Malaysia uten å utnytte
situasjonen til en utvidet ferie
i området ville vært like smart
som å legge ekskursjonen til
åtte graders celsius. Vi skal
ikke nevne navn, men vi hører
at IndØk, MatTek og Bygg
hadde en kald og god norsk
høst i Beijing i mars. I flere
uker før og etter oppmøtet i
KL ble derfor rare hvite og
solbrente menn, og noen få
kvinner, men ærlig talt ikke
så fryktelig mange, observert
rundt i hele regionen fra Laos
og Burma til Singapore.
De fleste øyene ble badet på,
og de fleste byene festet i.
Idyll på Tioman
Alle fra komtek var invitert
og sterkt oppfordret til ett fem
dagers opphold på ferieøya
Tioman dagene etter oppholdet
i KL. Idyllbegeret rant over og
tropenettene ble utnyttet til det
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fulle. Ikke engang drapstrussler
og diverse tilsnak fra de lokale
kunne sette demper på de hvite
turistenes overbegeistring for
å være borte fra skolen i noen
korte uker.
Redskins
Om det var avtalt på forhånd
eller improvisert på stedet at
en konkurranse i solbrenthet
skulle avholdes vites ikke,
men de bleke nordmennene
på tur hevdet seg godt i det
internasjonale miljøet. Selv om
det ikke ble kåret noen vinner
med paraplydrinkseremoni
og blomsterpiker ville nok
Trond Olav, Simen, og outsidefavoritten Frode enkelt ha
delt pallen mellom seg hvis så
skulle skjedd.
Reisekløa
Om det, som for flere ble
en fire ukers ferie midt i
semesteret, kommer til å
påvirke karakterene når
sommeren kommer gjernstår
å se, men for å være helt ærlig
så var det verdt det uansett.
Karakterene betyr da ingenting
etter du har fått din føste jobb,
men opplevelsen fra din første
backpackertur, og reisekløen
denne skapte, den har du resten
av livet.
Småbrisne John Korsnes i fint driv ut fra heavy skjenking på den norske ambassadørboligen i Kuala Lumpur.
I bussen hjem kunne enkelte høre sangen: ”Heeeeeeeeeele norske ambasaaaaaaaaaaaaden!”

På mopedtur i Sør-Kinahavet: Plutselig forsvant veien...

En blir raskt populær med en kyllingbit i hånda på Monkey Bay i
Malaysia. Takk til Stian Selnes for bildet.

Hett på stranda....En romantisk flørt i vannkanten kan være på sin plass
når man er på ferie!
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Straffesparkfarse i Dødens dal
sørget for Arrkomseier

5. Klasse: Halvparten av datastudentene fikk jobb før påske!

Arrkom vant overraskende
fotballturneringen. Mange vil
nok si at det var ufortjent i
og med at laget ikke klarte å
score verken i semifinale eller
finale.

Johan Martin Randby

Med hell og lykke vant Arrkom
nemlig 2 straffesparkkonkurra
nser, mot henholdsvis ”Players
FK” og ”De hensynsløse”.
Skitne taklinger av blant
annet ”Peer-2-Peer” eller Per

Bindeleddet nekter å skrive
under fairplay avtale

Industriell økonomis linjeforening skaper hodebry og misnøye
blant de andre linjeforeningene
Johan Martin Randby

Industriell økonomis
bedriftspresenasjonarrangør
Bindeleddet skaper hodebry
og misnøye blant de andre
linjeforeningene. Terje
Øfsdahl, påtroppende leder
i Abakus Bedriftskomité
sier han er skuffet over
Bindeleddet, men at han ikke
er overrasket. Han er imidlertid
fornøyd med at alle de andre
linjeforeningene har skrevet
under avtalen, som sikrer at
ingen foreninger stikker av
med bedrifter som egentlig er
ment for andre linjeforeninger.

Ny bedkomleder Terje Øfsdahl
rister på hodet av Bindeleddet.

Abakus har gjennomført
en spørreundersøkelse for
5.klasse. av 144 studenter
svarte 38% at de har fått
jobb.

39% av kvinnene og 37%
av mennene har fått jobb. De
fleste skal jobbe i Oslo(65%).
Frankrike, USA og Sverige
får også snarlig besøk av
5.klassinger. Videre sier

Få Gløshaugens beste linjeforeningsavis rett i postkassa!

Johan Martin Randby

som han også blir kalt sørget
for at det temmelig sjabbye
mannskapet bestående av
blant annet en bergenser og
en wannabe-Vålerenga-spiller
greide å holde nullen mot de 2
nevnte lagene.

undersøkelsen at 50% skal
jobbe i store bedrifter, med
over 200 ansatte. Hele 50%
oppgir også at de har fått jobb
hos en bedrift som har hatt
bedriftspresentasjon i regi av
Abakus.

Spørreundersøkelsen kan
granskes i helhet på http://
www.abakus.ntnu.no/bedkom/
spr/oppsum.jsp

Abonnere på readme?
-Spennende saker
-Intervjuer
-readmeflørten
-Saftige nyheter
-6 utgivelser i året
-Fin konvolutt
-Nyttige guider

Få readme tilsendt i posten!
Private 199,99,- pr år
Bedrifter 299,99,- pr år (2 eks)
readme@abakus.ntnu.no

Yoghurtskjeens forbannelse
Mmm… Lei av forelesning,
skal bli godt med en liten
lunchpause. Gode bananen.
Yoghurt neste. Men…hva
faen? Skjeen er borte!
Møkkaopplegg. Hente skje
i kantina da. Som er stengt.
Typisk.
Kamilla Leonhardsen

Den latterlig ubrukelige
festeanordningen til skjeen på
yoghurten er vel noe som har
irritert alle og enhver fra tid til
annen. Men hva gjør man da,
når man er fast i en situasjon
som over. Man kjenner at det
murrer i magen og man får
vann i munnen av å stirre på
melkeproduktet, som man
selvfølgelig allerede har åpnet

før man oppdaget at skjeen var
borte. Det er ingen vei tilbake.
Skal man liksom bare kaste
den?

Neida – det fins faktisk
alternativer. Dersom yoghurten
skulle være av typen med
aluminiumslokk, så burde det
være lett for en kommende
siv.ing. å ved hjelp av noen
enkle grep omforme denne til
et provisorisk spiseredskap.
Dersom det derimot er
plastlokk, blir denne metoden
litt mer utfordrende.
De bokstavelig talt nevenyttige,
kan da eventuelt ta i bruk høyre
(eller venstre) pekefinger til å
få i seg herligheten. Fingre er

i tillegg ypperlige til å blande
inn müslien med, dersom det
er en Duo eller Go’Morgen du
har. Bakdelene her er jo at det
tar usannsynlig lang tid, samt
at man kan bli sår på fingeren
av all slikkingen. Dessuten ser
det ikke videre delikat ut.
Om yoghurten har ligget i
sekken lenge nok, har man
et tredje alternativ. Da går
det nemlig lekende lett å
drikke den. For å blande ut en
eventuell müsli, kan man bruke
fingeren, eller rett og slett en
penn/blyant. Har du en kniv
tilgjengelig, kan du til og med
lage et praktisk ”sugehull” på
bunnen, for å unngå søl langs
kanten av begeret.

Her lager Tine yoghurten sin

Ting du bør vite som siving
Leksjon IV: Kan man vaske teflonpanner med Zalo?

tåler støt og varer lengre. Disse
tre laga blir smurt på toppen
av en hard glatt metalloverflate
som er selve stekepanna.

Blant høyere utdannede
individer har det lenge
vært diskutert om man
faktisk kan vaske sine høyt
verdsatte teflonpanner med
Zalo. Blir teflonen spist
opp av det fettoppløsende
oppvaskmiddelet eller er det
så sterkt at det står imot?
Ole Marius Steinkjer

Teflonlaget i stekepanna er
bygd opp av flere lag som
utgjør hele teflonlaget. Det
ytterste laget kalt, Surface
Layer, hindrer at mat (eller hva
det nå er du skal steke) ikke
fester seg fast til overflaten.

Bedpresguiden
Å vinne en bedpres oppnås
ved å bli fullest av alle i
lokalet. Og som vi alle vet,
det viktigste er ikke å delta,
men å vinne!
Jarle Lindseth
Gutter&Data

En typisk bedpres på NTNU

Vi i Gutter & Data har sammen
med andre rutinerte bedpresgjengere merket oss at flere
og flere av de uerfarne fra
lavere klassetrinn har begynt
å skjønne gleden med gratis
bevertning etter 45 korte
minutters bedriftspresentasjon.
Det er tydelig at uten riktig
skolering vil disse personene
aldri riktig skjønne bedpresens
skjulte gleder.
For data- og komtekstudenter
er det i hovedsak Abakus’
bedkom og indøks avhopperorganisasjon Bindeleddet som
er mest aktuelle. Lær deg
forskjellene mellom disse to og
svakheter / styrker ved begge
to.
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Går du videre inn mot kjernen
finner du Protective Layer og
Adhesion Layer. Protective
Layer hjelper til at stekepannen
ikke blir totalt ødelagt hvis du
tilfeldigvis en sen lørdagskveld

skulle finne på å bruke en
stekespade av metall og skrape
opp stekepanna. Det innerste
laget av teflon kalles Adhesion
Layer og er et mye hardere
stoff som gjør at stekepanna

Når du nå er ferdig med å lage
mat bør du vaske stekepanna.
Da er det, tro det eller ei,
bare til å skylle av stekefettet
med en oppvaskkost og
en liten sprut Zalo. Vanlig
oppvaskmiddel er ikke sterkt
nok til å klare å løse opp det
ytterste fettlaget, tidligere
omtalt som Surface Layer,
og du må vaske opp med
industrifettløsning for å klare å
løse opp teflonen.

Gutter & Data presenterer

Hvordan vinne bedpressen

Lær deg å gjenkjenne hvilke
bedrifter, og typer bedrifter
som arrangerer bra bedpresser.
Her er det noen klare vinnere
og noen klare tapere. Lær deg
hvem som arrangerer litt-pizzaog-en-pils-per-person-preser
og styr langt unna. Pizza er
godt, men du vil snart lære
at den pizzaen ikke er verdt
45 minutter av din tid. En fin
tommelregel kan være at jo
sleskere konsulentfirma, jo
friere flyt på bespisningen.

Når det gjelder selve
presentasjonen, de kan bli
kjedelige. Ta med deg readme
og sett deg på bakerste rad. Ta
eventuelt med deg readme’s
bransjetrendord-bingo trykket
i tidligere nummer eller lag en
egen bullshit-bingo og kryss
av hver gang en av bedriftens
representanter lirer av seg
ett av de aktuelle ordene.
Første mann til en full linje på
bingobrettet reiser seg opp og
roper “Bullshit!”.
Unngå øyekontakt med
bedriftens representanter. Nikk
og smil på riktige strategiske
tider slik at det ser ut som du
følger med. Hvis denne regelen
ikke følges kan du riskiere at
bedriftens representant kommer

bort til deg mens du sitter og
spiser/drikker etterpå, og dette
kan legge et skikkelig lokk på
stemningen rundt bordet.

Velg bord med omhu. Her
er det i hovedsak faktorer
som spiller inn. Kort og åpen
forsyningslinje mens bordet må
være skjermet fra arrangørene.
Bedriftenes representanter er
ikke så farlige, de er tross alt
der for å spandere ting på oss,
men for eksempel noen av
Bindeleddet’s medarbeidere
kan til tider være direkte kjipe.

kan fungere i en krisesituasjon.
Går serveringen gjennom
bonger gjelder det å identifisere
kilden til bongene og starte
smiskingen på et tidlig
tidspunkt. Smisk mye og gjerne
med alle som har bonger.
Spre tiltaket over alle som
besitter bonger for å unngå å
bli identifisert og svartelistet.
Igjen gjelder det å skaffe seg
så mange bonger som mulig.
Ikke vent til du trenger dem,
men tenk på fremtiden.

Lagre til en regnværsdag/
tørkeperiode. Ikke vent til du er
tom for forsyninger, hent mer
før du går tom. Ved halvfull
drikkeenhet er det på tide å se
etter åpninger i arrangørenes
forsvarslinjer.

En dyktig bedpresser vil fort
få store mengder drikkeenheter
på bordet, dette kan igjen
skaffe deg skumle blikk
fra arrangørene. Lær deg å
“stacke” drikken under bordet
eller andre skjulte steder, men
pass på så ikke vennene dine
forsyner seg fra ditt lager.

Er det servering over disken
bør du hente to eller flere
drikkeenheter per tur, trikset
her er å gå målrettet bort og
plukke med seg det du skal ha
uten å oppnå blikkontakt med
arrangørene. Sikre skritt og tro
på oppdraget er det som skal
til. Gode unnskyldninger som
at kompisen din stjal drikken
din, eller at vennen din går på
krykker og ikke kan hente selv

Som et siste punkt vil jeg
komme inn på nøkkeltallet syv.
De som kommer seg over syv
drikkeenheter på bedpresen
uten å bli med på byen mister
seriøst mye respekt og vil bli
til latter blant alle sine venner.
Jobb alltid for å komme over
dette nøkkeltallet og du vil få
det mye moro på bedriftenes
regning.
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Frykt og avsky på genfors!
Svette jesus, jeg hopper av
bussen i halvt stressa modus.
Fem minutter igjen, jeg
rekker nok innom Rema.
Ferdig på Rema. Tok to
minutter, skaffet Pops og
nok en Cola, detta blir bra.
Trenger mye energi, jeg
kommer jo tross alt fra jobb.
Jeg fyker opp bakken, inn på
realfagsbygget, og kommer
inn døra til R8 akkurat
tidsnok. Det er duket for
generalforsamling i Abakus
linjeforening.
Han i svart t-skjorte

Så var det å finne plass da. Oi,
kake! Sukkerforsyninga til
pausen er sikra. Hjertet mitt
hopper av glede. Eller var
det fordi jeg nettopp sprang
opp en bakke? Holder kjeft
og smiler. Verden blir straks
et bedre sted. Setter meg ved
resten av readme-gjengen.
My homies på en måte. K
skryter over kaka som hun og
H har laga. Er litt usikker på
hvorfor, finner det klokest å
ikke si noe. J åpner genfors’en,
jeg åpner Pops-posen. Trenger
et sukkerkick nå. Desperat.
Begynner å ete. Skyller ned
med Cola.
Komiteene legger fram sine
årsresultater. Jeg kommer frem
til at årets økonomiansvarlige
er mye flinkere enn før
til å dekke over suspekte
regnskaper. Og det er jo bra.
–ish. Eller, kanskje ikke
egentlig, men likevel litt
tross alt. Labamba har tydelig
drukket i timen. Som vanlig.

ble grisete. Men det var
heldigvis i gresset utenfor.
Så drakk jeg meg full
og ufin, og dro på byen i
arbeidsklær.
Genfors er gøy!

Eline steppet inn som
nestlederkandidat og ble valgt på
stedet.

For de har ikke engang gidda
å prøve å få regnskapet til å
se godkjent ut. Kudos gutter!
Fortsatt ikke sukkerkick. Mer
Pops.
Klart for statuttendringer. Folk
diskuterer. Det blir til slutt
ingen virkelig klarhet i det
store spørsmålet. (For dere
uinnvidde: Er kan eller skal er
det beste statuttordet?) Ellers
dukka det opp et kor i Abakus.
Kaller seg Adlib gjør’em!
Krever synging og greier.
Korpset Soundblaster vurderes
opprettet til neste år. Eter Pops,
drikker brus. Pause nå. Kake!
Sånn kan det gå, eter noen
kakestykker. Jeg har gått tom
for Pops. Blir nervøs nå.
Pausen er over, og det er klart
for ledervalg. Tre kandidater
til leder. Ingen til nestleder.
Bilder blir tatt av kandidatene,
de har valgtaler. P setter i gang
med sin valgtale, og… badger
badger badger badger badger
mushroom mushroom badger
badger badger en elefant kom
marsjerende bortover rompa
mi fa so la di do badger badger
badger
Jeg kommer ut av sukkerkicket
igjen. P blir valgt. E ender opp
som nestleder.
Noen vil eventuelt kjøpe båt.
Det skulle tatt seg ut det.

Trivelig passiar i LaBambas
sofistikerte møblement.

Etterpå var det fyll på
LaBamba. Pensjonistene spiste
grandis, P fikk en absint, ble
grisefull. E fikk en absint,

Som alltid på genfors, er det ofte vanskelig å være helt
sikker på hva de forskjellige kandidatene står for, hva de
vil, og hvem de er. Frykt ikke, for det vil snart være klart
for deg hva årets kandidater til ledervalget i Abakus sto
for. readme har sett, hørt og bedømt, og her kommer våre
vurderinger.
Jostein Brå Vardehaug

Navn: Snorre Gylterud
Accessoirer: Belte og
solskjerm, såkalt visor.
Dommen: Går for et kjernesunt
image, men i dette selskapet
må man ha noe mer å fare med.
Faller gjennom, selv om han
utvilsomt har et søtt smil.

Navn: Ole Marius Steinkjer
Accessoirer: Gullring, shiny
klokke, og Steria-nøkkelsak.
Dommen: Dette er det vi prater
om! Det er glimter i alle kanter,
vi tror også vi så en gulltann,
men det er ikke bekreftet. Her er
Abakus-kongen av BLING!

Navn: Petter Wedum
Accessoirer: H&M-smykke og
Playmo-sveis
Dommen: Hennes&bling
trekker litt ned, men alt i
alt har vi med en vaskeekte
politikerspire å gjøre! Babykyssing kunne lett stått på
agendaen til denne karen. Det
trekker litt begge veier.
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Abakuskalenderen

Løsning på kryssord i
forrige readme

En oversikt over aktuelle arrangementer
Eksamensfest 1. klasse
8.juni
Eksamensfest 2. klasse
10.juni
Bedriftspresentasjon
med
Brønnøysundregisteret
12. mai femte klasse

Norges nasjonaldag
17.mai Hipp hurra!
Abakus skal gå i tog!
Eksamenshelvete
Vi må alle igjennom det.
Lykke til!
Sommerferie
ca 10.juni

Si det i readme
Har dataansvarlig
forsvunnet?
Begynner å bli dritlei av at
halvparten av pcene på Gobi
(ELbygget) ikke fungerer. Er
det i det hele tatt noen som har
planlagt å fikse den skabbete
maskinparken?
lei av å bytte pc
Creds readme!
Hørte at dere tok rotta på
EMILavis, nice work. Har
aldri hatt den helt store troa på
den gjengen der uansett!
EMILstudent
Kunsten å ødelegge et
interressant emne
Pedagogikkens og
studiegledens høyborg,
Gløshaugen, slår til igjen. Nå
er jeg akkurat ferdig
med karaktertellende
semesteroppgave i
bildeteknikk, etter å ha brukt
98% av min våkne tid den siste
tiden på å sitte å vri ut tidligere
ukjente ukvemsord til en sliten
dataskjerm. Fagstaben har
vært dyktige i å gjøre et
i utgangspunktet meget
interessant fag om til et
helvetes rot, med grumsete
veiledning, dårlig tilrettelagt
opplegg, tildels ubrukelige
forelesninger og masse kluss.
Fagstaben virker ikke en gang

villige til å ta kritikk som de
har fått på en konstruktiv måte
tidlig i semesteret.
Det er frustrerende at 40% av
arbeidet med semesteroppgaven
har gått med til å feilsøke et
programmeringsspråk jeg ikke
kan, og det ikke kreves at jeg
skal kunne, framfor å faktisk
lære pensum i faget. Det man
sitter igjen med, er følelsen av å
ha kastet bort over en ukes
verdifull eksamenstid og
et halvferdig produkt. Er
det virkelig slik at man må
bruke godt over 100 timer
for å få i land knappe 30% av
eksamenskarakteren i et
faget? Dette er dyre
studiepoeng!
sliten student
Jenter og data
I forrige nummer av “readme”
ser det ut til at de som skriver
der tror at hele fagstaben på IDI
står bak opplegget med “Jenter
og data”. Dette innlegget har
som primærmål å vise at så ikke
er tilfelle.
“Krig er fred, frihet
er slaveri, uvitenhet er
styrke” er slagordene fra
sannhetsministeriet i G.:
Orwells roman “1984”. I Norge
har vi fått et nytt slagord –
“Diskriminering er likestilling”.
I den nye likestillingens navn

Provosert? Engasjert? Sintglad? Skriv inn til
readme@abakus.ntnu.no
har IDI fått for seg at jenter er
så mye viktigere enn gutter og
derfor skal de ha særfordeler
– egne forelesninger der gutter
ikke har adgang, egen datasal
der gutter ikke har adgang
og en person på heltid som
skal legge til rette for jentene.
I tillegg får de ekstrapoeng
slik at de skal komme lettere
inn på datastudiet. Dette har
ført oss inn i den merkelige
situasjonene at en gitt
poengsum fra videregående
skole ikke holder for en

gutt – du har for dårlige
karakterer - mens den samme
poengsummen er helt grei bare
du er jente. At man er i stand
til å kalle dette likestilling
overrasker meg, men ville
neppe ha imponert Winston
Smith - hovedpersonen i
“1984”.
Når studentene klager får de
følgende beskjed “Hvorfor
ikke skape noe selv i stedet
for å være missunnelige?”
Den umiddelbare reaksjon
er at det er lett å be andre
om “å skape noe” når man
selv har et budsjett på ca. 1,5

millioner kroner å ta av. Den
logiske konsekvensen av det
overnevnte utsagnet er at de
mannlige studentene må få ca.
4,5 millioner kroner – de er
tross alt tre ganger så mange.
Viss de gjør det så føler jeg
meg rimelig sikker på at de
både kan og vil skape noe selv.
Ut fra dette har jeg to forslag til
NTNU og IDI:
Avvikl det
kjønnsdiskriminerende
opplegget der man prioriterer
jenter framfor gutter ved
opptak til datastudiet.
Bruk isteden de pengene som
nå går til “Jenter og data”
til studentsosiale tiltak som
kommer alle IDIs studenter til
gode.
Tor Stålhane
professor ved IDI
SKANDALE
Det e en skandale at: Børge
Kristiansen ikke er avbilda i
dette README,
at ingen artikla i blekka er
skreve på nordnorsk, at det
ikke finns nå
lokalreportasja fra Bodø, og at
bedkom blei fradømt seier’n i
fotballturneringa.
hilsen
en jævli forbainna anonym

Slående likheter
Gaper etter luft I

Gaper etter luft II

Kristen Rekdal, ITEM

John Locke

LOST

Skikkelig LOST

Ragnar Hergum, IET

Jim fra ”Providence”

Smått og nett

Abakus Bedkom vs Bindeleddet
Bedkom slutter aldri å plage readme. Denne gangen hevder
de at readme distribuerer intern Abakusmail til Bindeleddet.
Vi rister på hodet over slike beskyldninger, og håper Bedkom
konsentrerer seg om å holde bedpresser framfor å klage på
readme!

Adlib
Det ble vedtatt på genfors at Adlib offisielt skal bli en del av
Abakus. Det vil i praksis si at Abakus nå har et kor. Førstisene
kommer altså til å bli møtt av forferdelige sangstemmer.
Søkingen til datastudiet vil antakelig droppe ytterligere og
karakterkravet blir enda lavere de neste årene. Jippi!

EMILavis
readme var behjelpelig med transport til Ugla, slik at de
stakkars EMILerne skulle slippe å kjøpe tur/retur-billett til
Liantrikk-saken sin. Vi savner positiv omtale!

Kjipe Under Dusken
Da vi forsøkte å få med Dusken på å kreve en beklagelse fra
EMIL-avis nektet de. Vi er ikke overrasket over de kjipe og
selvhøytidelige CV-rytterne.

EMILavis II
readme lurer på hva slags naturmiddelbasert dop(fleinsopp?)
EMILavis tok før de dro for å intervjue readmeredaktøren. Han
husker nemlig ikke å ha blitt intervjuet ”hjemme-hos” seg.

Forbilledlig forskning
Klikk deg inn på www.zug.com
Her velger du ”Most Popular”, og fra ”Hall O’ Fame” åpner du
”The Viagra Prank”. Les, og du vil le og grine. Om hverandre.

EMILavis III
For at de grønne journalistene skal greie å skrive readme
riktig i avisa si har vi oversendt den riktige fonten og korrekt
stavemåte til EMILavis.

24
Hvorfor i allverden kan ikke folka i 24 bare sette inn Jack Bauer
som president?

EMILavis IV
readme lurer på hvor det ble av prinsippet om å spare papir.
Det er nemlig hele 4 tomme sider (2 hvite og 2 grønne) i siste
EMILavis. readme er derimot påpasselig med å fylle alle sider.

Webkoms quiz
På tross av at halvparten av spørsmålene var Linuxrelatert kapret
readme 1. plassen. Vi vil derfor gratulere oss selv. Premien
som var en omvisning på Webkomkontoret er av åpenbare
grunner ikke inkassert...

Creds Jenter&Data!
Jenter&Data har avholdt .NET kurs for begge kjønn, i samarbeid
med Abakus Fagkom. BRA! (Og nei, vi er ikke ironiske).

Siste smått&nett sak
Dette er siste smått&nett sak dette semesteret. Ganske trist, men
av og til må man bare skrive noe svada for å fylle opp...

