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readme er utgitt med støtte
fra abakus linjeforening ved
ntnu. avisa er gratis og blir i
hovedsak lest av studenter
ved data og komtek.
ansvarlig redaktør
karin ileby
sekretær
anders matre gåsland
layoutansvarlig
nikolai hansen
økonomi / annonser
jarle lindseth

Da var nok en strålende utgave av readme klar. Som
vanlig har vi jobbet hardt for at du skal ha noe å gjøre
i forelesningene dine, da vi skjønner at de ikke er verd
å følge med på. readmes journalister har denne gangen
ofret både kropp og sjel for deg, spesielt i “readme tester”artikkelen. Her har Gaute utsatt seg for å gjenoppleve
fjortisfylla med Smirnoff Ice og Martin har besøkt gamle
damer på idretts-bingo.
Ellers blant sakene finner man et fantastisk referat fra
Starcraft-matchen på Samfundet i forrige uke, og flere
flotte gjenfortellinger av hva som har skjedd på kjelleren
siden sist utgave. Men nå har jeg faktisk ikke mer å skrive
om.
Kos deg!!
Karin, redaktør
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ca 1000
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ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.
Klassisk latinsk litteratur



Innovative studenter

starter sine egne bedrifter

Vi på Gløshaugen har
vel alltid visst at det er
vi som sitter på fremtiden for det norske
samfunnet og det viser
seg at alle andre også
er klar over dette.
NTNU er nemlig det første universitetet som virkelig satser
på ideene til studentene sine
gjennom å starte Innovasjonssenter Gløshaugen, og til våren
skal Global Startup Workshop
komme til Trondheim.

Start for innovasjonssenteret
Nå begynner det riktig nok å bli
noen år siden innovasjonssenteret ble åpnet, faktisk har det
snart nådd norsk skolealder. Det
så dagens lys for første gang 21.
januar i 2001. Bak senteret står
Leiv Eiriksson Nyskaping, NTNU,
SINTEF og SIVA. Det senteret kan
tilby er et tverrfaglig miljø, hvor
nye bedrifter kan få hjelp til alt fra
kontorplass og telefon til gode råd
når det gjelder strategi og forretningsplaner. En av begrunnelsene
for å starte senteret er at det er
lettere å lykkes når man har et
tverrfaglig miljø rundt seg.
Kravene
Innovasjonssenteret har adresse
ved Perleporten og i løpet av de
årene det har vært åpent har mange
bedrifter har fått god starthjelp.
For øyeblikket er det 15 bedrifter
som holder til der. Det som trengs

for å få plass ved
senteret er at
Karin Ileby du har en god
- redaktør ide og at du har
tilknytning
til
fagmiljøene ved
enten NTNU eller
SINTEF. Videre må du gjennom
en søknadsprosess hvor du må
redegjøre for hvordan du har tenkt
å sette planene dine ut i live.
Creds fra MiT
Når Global Startup
Workshop kommer hit
til våren vil det være
det største arrangementet Start Norge
har hatt ansvaret for,
og representerer den
første
internasjonale
anerkjennelsen
organisasjonen
har
fått. Global Startup
Workshop er en stor
internasjonal
konferanse som dreier
seg rundt forretningsplankonkurranser.
Den som bestemmer hvor konferansen skal holdes
er en komité ved
MiT i USA, og rektor
ved NTNU, Torbjørn
Digernes har uttalt
at det er studentenes
fortjeneste at konferansen kommer akkurat hit.

Mulighetene
Så gjenstår det bare å se om vi
som studenter er i stand til å leve
opp til forventningene folk har til
oss, og standarden som er blitt
satt. Mulighetene ligger uansett
til rette for oss dersom vi velger å
utnytte oss av dem!

GLØS I BILDER:

Moderne kunst utfordrer
konvensjonell utstilling

Shift + ALT
SKIFTER TEGNSETT PÅ TASTATURET

Sjarmørskolen


Etter å ha begynt
på våre studier her
i Trondheim har vi
mange ganger hørt
om den fantastiske
kjærestegarantien.
Denne
brukes
til
stadighet for å lokke
nye
studenter
til
byen. Likevel finnes
det et svart hull i
denne statistikken og
det hullet inneholder
studentene på data
og
komtek.
Vi
i
redaksjonen ser det
dermed som vår plikt å
rekke ut en hjelpende
hånd til våre kjære
medstudenter. Og vi
trengte ikke lete lenge
etter trengende. Vi fant
det best å begynne
med Abakus’ ansikt
utad, Hovedstyret. De
heldige er Brage, Børge
og Mattis.

Begynnelsen
Vi ville begynne med
hjemmebesøk hos våre
utvalgte. En sjarmør må
jo kunne sjarmere i sitt
eget hjem så vel som på byen. Vi
ankom rett før gutta skulle kle seg
for en tur på byen. Da fikk vi slått
to fluer i en smekk; sjekket om
de kunne kle på seg og hvordan
tilstanden var på soverommet. Det
er nemlig ikke særlig kult for ei
dame å bli med hjem for å finne ut
at fyren som virka så fin egentlig er
en slamp, som det skulle vise seg
at en av våre gutter er…
Til skrekk og advarsel
Da vi ankom kåken hvor både Brage
og Mattis holder til ble vi møtt av
Brage, som ikke akkurat hadde
gjort noe for å forberede seg. Han
hadde på seg en hvit wifebeater og
en dressbukse av typen bestefar
ville gått med. Det viser seg etter
hvert at buksa faktisk er arvet
etter bestefar. readmes utsendte
vet ikke helt hvordan de skal
prosessere denne informasjonen,
men overlater det til leseren. Når

Hanne Loug

- journalist

Karin Ileby

- redaktør

Brage så blir bedt
om å gå og skifte
til festen gjør
han først det hele
verre. Han tar
på seg en stygg
liten lue og store
pilotbriller. I vår
øyne ser han mer
ut som en smurf.
Underveis i denne
prosessen finner
vi også Brages

Den hvite skjorta ble godkjent.
Rommet til Mattis var ryddig også, i
klar kontrast til romkamerat Brage.
Med Mattis var det faktisk bare en
bøyg, men den viste seg også å
bli det største problemet, nemlig
håret. – Må jeg gjøre noe med det?
Spurte en uforstående Mattis. En
sjarmør kan ikke ha sovesveis, så
fram med hårvoksen. Resultatet
kunne readmes utsendte si seg
fornøyde med og Mattis var dermed
klar for en kveld på byen.
Vår alles kjære Børge åpnet døren
sin og tok i mot oss med et stort
smil. Det var tydelig at han hadde
gledet seg lenge til å få hjelp
av sjarmørskolen. Vi hadde lite
å klage på når det gjaldt hans
utvalgte antrekk for kvelden da
han allerede hadde kledd seg om.
Håret var også greit så da gjenstod
bare å ta en titt på rommet hans.
Det bar preg av Børgefilosofien;
”hvorfor ha klær i skapet, når du
kan ha dem alle andre plasser”. Det
som smertet en jentes hjerte mest
ved dette var vel å se den enorme
s k y ve d ø r s g a r d e r o b e n
hans omtrent ubrukt.

rom og innser
at vi har et stort
problem.
Der inne finnes
ikke stort annet
enn rot. Det
ligger klær overalt utover gulvet
og vi finner også andre ting, som
muggen osteloff. Det viser seg at
nevnte osteloff har ligget på pulten
i ca tre uker. Men det skulle bli så
mye verre. Brages pult var dekket
av gammel, tørket, brukt snus.
Mattis forteller at det innimellom
bruker å ligge snus på gulvet ved
senga også. Det blir visst for mye
jobb for Brage å kaste snusen i
søpla hvis han først har lagt seg.
”Prakteksemplarene”
Det viste seg at Mattis faktisk hadde
forberedt seg litt før vi kom. Han
hadde planlagt hvilken skjorte han
skulle ha på seg og lagt den frem.

Gode råd er dyre?
Før vi gikk vår vei fikk
de utvalgte noen hint

angående ting som ikke burde skje
i løpet av kvelden: Ingen pick-uplines, ikke bli så full at du spyr,
og for all del ikke bruk Brages
favorittspørsmål; ”-pule?”. Vi forlot
dem med håp om at noen av våre
tips hadde glidd inn, og følte oss
trygge på at gutta var klare for

kvelden.
Dagen derpå
readme må dessverre melde at
noen tilfeller er håpløse. Brage var
vårt. Det viste seg at han før han
dro på byen fikk byttet tilbake til
bestefarbuksa og ikke har han lagt
noen fremtidige planer for å rydde
rommet sitt. Heller ikke for å bli
kvitt uvanen han har med å legge
fra seg snus overalt. Vi sier det
sånn, Brages iver etter å være med
på sjarmørskolen var fullstendig

upåkrevd. Han kastet rett og slett
bort tiden vår. Likevel lykkes han
rimelig greit med damene.
Den eneste av våre kandidater
som ikke lykkes i å finne seg noen
den nevnte kvelden var Børge.
Dette er ikke helt bra og må nok
gjøres noe med i neste runde av
sjarmørskolen. Likevel føler vi at
det er flere som trenger vår hjelp,
og vi ber dere dermed melde dere.
Vil DU være med i sjarmørskolen?



PÅ KANTEN...
Firefox
2.0
og
Internet
Explorer 7.0
Både Firefox 2 og IE 7 ble nylig
lansert med kort mellomrom. Vi
forventer at alle Firefox brukere
vil ha oppdatert i løpet av den
kommende måneden og at
Internet Explorer brukere vil ha
oppgradert i løpet av det neste
tiåret. Det er verdt å bemerke
at den første buggen i Internet
Explorer 7 ble funnet innen
et døgn etter at den ble gjort
tilgjengelig.
WOW: The Burning Crusade
utsatt
Det er med blandede følelser
vi mottar nyheten om at
fortsettelsen
på
World
of
Warcraft er utsatt til januar.
Ifølge en anonym kilde skal
NTNU-ledelsen ha vært direkte
innblandet
og
forårsaket
utsettelsen, grunnen er at de
faktisk ønsker at studenter skal
lese til eksamen. Så vi får bare
smøre oss med tålmodighet, og
faktisk være sosiale i juleferien.

Gasslekkasje

Hele
Elbygget
under kontroll. Etter
ble
evakuert
nesten to timer var
Jarle
torsdag formidstudenter og ansatte
Lindseth
dag på grunn av
tilbake på jobb. Det er
- økonomiansvarlig
en gasslekkasje.
ingenting som tyder
Hvorvidt det var
på at noe kriminelt
Emil som hadde
har foregått, og det
vært ute og sabotert laben eller er heller ingenting som tyder på
om det ganske enkelt var et at Emil skal ha hatt noe med henarbeidsuhell vites ikke. Ingen delsen å gjøre.
kom til skade, og røykdykkere
fra brannvesenet sporet lek- Store mengder politi, brannvesen
kasjen til et laboratorium i 3. og redningsmannskap måtte rykke
etasje på elektrobygget.
ut til NTNU Gløshaugen, men situasjonen var under kontroll innen
Lekkasjen av den ukjente gassen klokken ett.
ble fort stoppet og situasjonen kom

Fildeling blir enda mindre
trygt
Datatilsynet har bukket under
for de store stygge selskapenes
press og tillater nå at piratjegere
kan logge IP-adressene til norske
fildelere. De vektlegger likevel at
dersom overvåkeren kommer
over mer informasjon om
brukeren bak IP-adressen må
vedkommende bli informert om
overvåkningen. På samme tid er
en av hovedmennene bak Elite
Torrents dømt til 5 måneders
fengsel, og 22 brukere av den
finske DC-hubben “finreactor”
dømt til bøter på rundt 160 000
kroner hver.
NRK vil ha mobillisens
Ingen fremskritt kommer uten
at noen tjener penger på det,
dessverre er det ikke alltid slik at
de fantastiske ingeniørene bak
oppfinnelsen er de eneste. NRK
ønsker å innføre lisens på alle
enheter som kan motta TV og
radio, det vil i fremtiden si både
datamaskiner og mobiltelefoner.



Dagens fjortiser aner ikke hva de snakker om når de sier at The
Sims er spillet over alle spill. Sannheten er at dette kommerse
svineriet ikke er noe annet enn en dårlig rip-of av originalen
fra 1991 – Jones in the Fast Lane. Enkelheten og den usaklige
sarkasmen gjør dette spillet til ett av de aller beste i livssimulatorsjangeren.
Da Jones ble lansert av
spillutviklingsfirmaet
Sierra for 15 år siden
var spillet
ganske
revolusjonerende.
Grafikken, som for
øvrig bestod av kornete
todimensjonale bilder,
utspilte seg som det
reine festfyrverkeriet
når man kom fra
det svarte og triste
DOS.
Gameplayet
var også nytt og
spennende.
Spillet
hentet
inspirasjon
fra brettspill som
Monopol og The Game
of Life, men tilførte
også
spillverden
noe nytt – noe som
godt kan sies å være
forløperen til mange
av dagens realityserielignende spill.
Konsept
The Sims og andre spill
som baserer seg på å styre
en persons liv er ikke annet
enn videreutviklede versjoner
av dette spillet. Den eneste
intensjonen med spillet er
å sørge for at personen
du spiller får et bra
liv, med nok mat,
en god utdannelse,
masse
penger
og ikke minst en
sabla god jobb.
Dette gjør du ved
å detaljstyre alt
din karakter skal
gjøre. ”Livet” varer til
du har oppnådd de
forhåndsbestemte
målene (som du kan
sette selv), og hver uke
har du mulighet til å gjøre et
visst antall ting. Det er viktig

å skaffe seg en jobb
og begynne å tjene
Espen Herseth penger fortest mulig,
Halvorsen ellers blir du kastet ut
- masseprodusent av leiligheten fordi du
ikke klarer å betale
husleia. Dessuten er
det viktig å finne tid til
å studere ved siden av,
Anders Matre
ellers blir du stående
Gåsland
og flippe burgere for
- sekretøs
Monolith Burgers hele
livet, og det blir man
som kjent ikke
millionær av. Og
når vi først er
inne på burgere
– det er viktig å
huske å spise
også, for ellers
blir du sulten
og
dagen
din
forkortes
drastisk.
Vil
du
spare penger kan du
heller spise pommes
frites, det blir du like
mett av (merkelig
nok). Når du har god
nok råd, kan du kjøpe
deg et kjøleskap og handle
inn enda billigere mat til å
spise hjemme, så du
slipper å huske på
å spise selv.
Mr. Jones
Det
er
riktignok ikke
bare du som
lever i denne
todimensjonale
verdenen.
Mr.
Jones er også med
deg, og målet er
naturlig nok å bli
bedre enn ham på
alle måter. Spillets
navn kommer fra
det britiske uttrykket

Sjanger: Livs-simulator
Utvikler: Sierra
Releasedato: 1991
Aldersgrense: 4 mod 2
Første plattform: DOS
Singel/Multiplayer: 4 personer
Nedlasting: Spør Google.
Pluss:
 Abandonware
 Fengslende multiplayer
 Sette-seg-på-hjernen-musikk
Minus:
 Dårlig holdbarhet
 Lite realistisk
 Sette-seg-på-hjernen-musikk

”Keeping up with the Joneses”,
som kort og godt betyr å holde tritt
med andre. Ingen vil vel ydmykes
ved å se at naboen har en finere
leilighet, en bedre jobb og en bedre
utdannelse enn deg. Spillet er
turn-based, noe som vil si at hver
person utfører handlinger for en
uke av gangen, og når man så er
ferdig med denne uka er det neste
persons tur. Spillets multiplayerfunksjonalitet, som lar inntil fire
personer spille på samme PC
samtidig fungerer nettopp som et
tradisjonelt brettspill – man venter
på sin tur og kan se hva de andre
foretar seg mens man venter. Det
som er litt unikt for dette spillet
er at også PC-motstanderen – Mr.
Jones – utfører sine handlinger
i sanntid, og du får sitte rolig og
følge med på at han jobber og
studerer. En fin måte å lære spillet
på som nybegynner, og en morsom
ting å le av når man endelig er blitt
bedre enn den litt utdaterte 80talls spill-AIen.

Parodier og satire
Gjennom
hele
spillet
får
du
opp
snakkebobler
og
informasjonstekster som forteller
deg hva som skjer. Her er det tydelig
at tekstforfatterne enten har hatt
det veldig gøy mens de jobbet,
eller har spist noen merkelige frø
på forhånd, for her er det mye
rart å gripe tak i. Stedene du kan
handle eller jobbe på er i hovedsak
parodier på ordentlige kjeder
– Monolith Burger er en parodi på
McDonalds og det sier seg vel selv
hva Z-Mart parodierer (K? K? Ringer
det en bjelle?). Når du handler på
burgersjappa får du spørsmålet
”Would you like thousand-isla...
I mean secret sauce, with that?”,
og etter at din tur er ferdig får du
beskjeden ”Oh, What a Weekend!
You spent it in the laundry”. Er du
fattig bruker du helga på å bryte
ut diverse slektninger fra fengsel
og ser deretter på den hoppende
dyre-leka di mange hundre ganger.
Er du rik drar du heller med deg
vennene dine på restauranter og
golf.
Etterfølgerne
Mange spill har fulgt i ettertid, men



Lær deg å holde orden på økonomien!

ingen har den samme sjarmen og
enkelheten som Jones. Dessuten
går et spill i Jones deilig fort, og
før du vet ordet av det får du den
koselige beskjeden ”You won!”.
Enkelt og greit. Er du n00b får du
riktignok den litt mindre koselige
”You lost!”, men siden du er en
vaskeekte readme-leser regner
vi med at du ikke ser så mye til
den(om du derimot gjør det er det
bare å legge fra seg blekka, innse

at du har tapt, og sette kursen mot
Dragvoll eller HIST). Lykke til med
spillet, og husk – du finner spillet
til gratis nedlasting på diverse
abandonware-nettsider (ingen bryr
seg om et 15 år gammel spill – det
er snarere regelen enn unntaket at
slikt ligger på nettet). Det er altså
ingen grunn til å hvile på laurbærene
– start (eller gjenoppliv) din Jonesepoke nå!

Jones in the Fast Lane

Holdbarhet:
Jones funker på alle dagens
maskiner, så det er ingenting å
si på den tekniske holdbarheten.
Spillet blir derimot fort kjedelig,
ensformig og blir fort lagt på
hylla.

Lyd:
Det er ganske fasinerende hvor
diggbar advanced pc-speakermusikk kan bli, for musikken i
Jones rett og slett rå! Som om
ikke det var nok har du et greit
utvalg av tunes du kan digge
til dersom du blir lei. Musikken
bytter nemlig når du går inn i
forskjellige bygninger! Uansett
hvor lei du er, så trenger den
inn i hjernen og opptar plassen
til diverse matteformler som det
kunne vært smart å husket isteden. Det som hindrer en sekser
er utvilsomt alle blikkene du får
når du nynner jones-tunes på
høylys dag.

Grafikk:
I dag suger grafikken balle, men
var blant det beste som fantes
når spillet ble sluppet. Det går
også klart fram når du installerer
spillet og det står hvor fantastisk
grafikk det er i Jones.
Siden det ikke fantes anti-aliasing i 1991 er det firkantene som
gjelder!

Spillbarhet:
Som de fleste andre oldschool
spill tar det kort tid å forstå hvordan du styrer spillet.
Enter, space og piltastene (eller
mus hvis du er 1337) bør ikke
være for mye for en siving.
Det enkle konseptet er lett å
forstå og du blir fort bitt av slåjones basillen.

Multiplayer:
Turn-based multiplayer krever
god tålmodighet hos spilleren,
og 3 andre kompiser hvis du vil
utnytte funksjonen maksimalt. Du
har nemlig muligheten til å spille
4-player. Du kan faktisk stille opp/
ned vanskelighetsgraden for hver
spiller. Noe som funkerer ganske
bra dersom folka fra Dragvoll og
HiST skal ha en sjanse mot deg.

Oppsummering:
Selv om Jones i single-player er
gøy, så er det ikke til å stikke
under en stol at det er i multiplayer spillet virkelig skinner.
Dette varer dog ikke spesielt lang
tid siden 3/4 av multiplayer handler om venting. Grafikken og
lyden trekker opp, men spillet når
dessverre ikke helt til topps nettopp på grunn av holdbarheten.

På krigsstien


readme fortsetter i den trådløse
sfæren og tar en titt på den
noe mer suspekte bruken av
trådløse
nett;
krigskjøring
(eng: wardriving).

Håkon
Rørvik Aune

- journalist

I de siste årene så har bruken av
trådløst utstyr eksplodert både i
det private og offentlige. Sikkerhet
var noe som man ikke brydde seg
stort om, og mange aktiverte ikke
krypteringen som var tilgjengelig.
I begynnelsen så fantes det kun
et sikkerhets- system, WEP (Wire
Equivalent Privacy), for å kunne
sikre den trådløse forbindelsen.
Det var utviklet av ”lekfolk” og for
å gjøre en lang historie kort så var
det ikke så veldig sikkert.
Ikke lang tid etter at trådløse
nettverk ble populære hadde mange
sikkerhetseksperter
påpekt
at
WEP hadde mange grunnleggende
mangler og ikke var spesielt sikkert.
Det tok ikke lang tid før verktøy for
knekking av WEP var tilgjengelig.
Et av de mer kjente program er
AirCrack; det kan åpne deg opp for
verden på 5-10 minutter.
Når man krigskjører så ønsker
man å lokalisere disse ubeskyttede
trådløse nettene. Utstyr som
trengs for å gjennomføre en
slik krigshandling er ikke mer
enn en bærbar PC med trådløst
nettverkskort, og en GPS mottaker
så man kan plotte posisjonene.
De som opererer mest i skyggene
bruker Linux og et program som
heter Kismet som lar deg passivt
sniffe nettet, uten at offeret aner at
noen er der. For Windowskrigerne
finnes det ingen alternativer som
lar deg gå stille i gangene; det mest
poulære alternativet Netstumbler
sniffer aktivt noe som faktisk gjør at
en kan bli logget. Disse posisjonene
kan man så legge ut på nettet slik
at medkrigere kan benytte seg av

I’m in your hotspot, stealin’ your bandwidth

de, for å finne åpne nettverk og
benytte seg av til ymse nettbaserte
aktiviteter, såkalt piggybacking.
readme sikkerhetsoppfordrer
readme oppfordrer alle som har et
fnugg av sikkerhetsbevissthet å i
det minste aktivere sikkerheten på
aksesspunktet. Selv om WEP ikke
er så veldig sikkert, så er det en
barriere som båndbreddesnylterne
kanskje syns er for stor, og
fortsetter videre mot andre åpne
nett. Det beste er likevel å gå for
noe nyere. Etter at WEP ble ’knekt’
så ble den oppgradert til WPA av en
gruppe
maskinvareleverandører.
Den
bruker
den
samme
maskinvaren som WEP, men med
en programvareoppgradering som

bøter på alle svakheter i WEP. Per
dags dato så er det kun mulig å
knekke nøkkelen og få tilgang ved
hjelp av et dictionarysøk, som kun
fungerer på ”dårlige” nøkler (eks.
12345678). Siste mulighet er siste
generasjon; WPA2 som er helt ny
fra bunnen av med både maskinvare
og programvare designet av
fagfolk, og er nok per dags dato
det sikreste alternativet.
readme krigskjører
På vei for å hente pizza tenkte vi
i readme at vi skulle grave opp
krigsøksen og se om det var noen
åpne hotspots vi kunne snylte på.
Dessverre glemte vi utstyret på
kontoret, så bedre lykke neste
gang.

Emil om Data
Tradisjon tro drar readme på tokt for å finne ut hva andre
samfunnslag (type mindreverdige) kan om vår allmektige gud
– o store skjerm med tilhørende bråkende boks. Denne gangen
er det Gløshaugens ”tree-hugging hippies” som skal til pers. Vi
møtte dem mens de sløste bort våre verdifulle naturressurser
for egen nytelse – på fylla.

YOU’RE ALL A BUNCH OF
TREE-HUGGING HIPPIES!

Spørsmål
1.
Hva er cache?
2.
Hva er ALU?
3.
Skrur du av pcen om natta?
4.
Hvilken hardwarekomponent er du?
5.
Hvor mange tørk bruker du?

Mia
1.
2.
3.
4.
5.

Penger. Økologisk databruk.
Jeg kan ikke matlab, men kan google det.
Ja. Det er mer energivennlig.
Registercelle (Red.anm: Hun er utkledd som sædcelle)
1 tørk er nok. Emil sløser aldri. Bruker stoooort tørk.

Hilde
1.
2.
3.
4.
5.

Johnny Cash. Minne i prosessor.
Alltid like universibel.
Nei. Må ha en kjapp en på morran…
Prosessor. Jeg tenker og regner veldig fort!
Bruker ikke dasspapir. Kaster opp i stedet for.

Idun(n)
1.
Æ gir faen.
2.
Whatever.
3.
(Red.anm:
Fotografen prøver å ta bilder,
men blir angrepet av Idun,
før hun forlater intervjuet…)
4.
…
5.
…

Ståle
1.
2.
3.
4.
5.

Kornelia
1.
Minne tipper jeg.
2.
Lagringsting
3.
Ja. Bråker og tar mye strøm. Tenker
jo på miljøet.
4.
Cache. Fint å finne raskt frem. (Red.
anm: Etter at journalist opplyser om at
cache har begrenset kapasitet, resonerer
Kornelia seg fram til at cache må være
raskt. Nerd!)
5.
Mer enn ett!

Anders
1.
Jeg er skeptisk til cache
2.
Hørt om det ja. Algoritme-logisk united.
3.
Ja. Sparer energi. Jeg er grådig!!
4.
Ram. Jeg glemmer fort.
5.
(Red.anm: Anders bruker det ikkeeksisterende hjelpemiddelet
”Ring en venn”) Han barberer seg først. Sparer
tørk. (Securitas ankommer, readme stikker da
sJounalist Espen antaster den ene.)

Gryn og grunker
Alle legale uteliggere
Nei. Orker ikke!
I hvert fall ikke minnebrikker. Noe kraftig! Vifte…
Nøyaktig 8,3 tørk. Hver gang. Jeg teller.

Kristin
1.
Harddisk
2.
Adult luminated masturbation.
3.
Drar ut kontakten for å spare strøm. Standby trekker óg spenning.
4.
Fins det flere typer? Minne da. Jeg har gode minner og husker godt.
5.
Ingen. Bruker blader. Eller 3 readme-utgaver per gang. (Red.anm: grrr *brenn*)
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Dataspill på storskjerm

Fremtidens toppidrett?
Var du en av de
ventet på det som
som la merke til
skulle skje etterpå.
Anders Matre Det tok seg imidlerkalenderen i forGåsland tidig litt opp da han
rige
nummer?
- sekretær
Eller kanskje du
dro frem eksempler
tilfeldigvis sjekket
på ulike former for
hva som skjedde
esport. Fra videoer
på
Samfundet
av
fysikk-eksperi25. oktober? Da
ment i Halo, til den
Jarle
var det duket for
siste finalen i CPL
Lindseth
årets Korea-hap(Cyberathlete Pro- økonomiansvarlig
pening på Klubfessional
League)
ben. Vi snakker
hvor Jonathan Fataselvfølgelig
om
1ity Wendel vant
live Starcraft: Brood Wars den største pengepremien i esport
match med storskjerm og kom- noensinne da han stakk av med
mentator! I sin fulle koreanske seieren i spillet Painkiller, og 150
galskap.
000 amerikanske dollar. Kommentaren “Fata1ity skal vistnok ha spilt
Foredrag
ultradefensivt i denne kampen,
En relativt trøtt type fra UiO innle- hvis noen av dere ser det” ble raskt
det kvelden med et foredrag om etterfulgt av latter fra salen. Det var
esport. Sammenligningen om at nok de aller færreste som i det hele
esport er for sport som epost er for tatt fikk med seg hva som foregikk
post ble tatt imot med mild latter fra i klippet vi ble vist i og med at hassalen, mens flertallet egentlig bare tigheten og tempo i dette spillet er

Dette spillet om anonyme alkoholikere ble utviklet av det amerikanske forsvaret for å hjelpe soldatene med stressrelaterte problemer man ofte får i felten.

veldig høyt og nærmest uforståelig
for det utrente øye.
Propaganda
Avslutningsvis tok han opp dataspill
som propaganda. Spillet Americas Army ble spesielt dratt fram
som realistisk treningssimulator
og propaganda fra det amerikanske forsvaret. Bare at utvikleren er
det amerikanske forsvaret trekker
spillere. Nå skal det sies at spillet
ble i hovedsak utviklet i forbindelse med trening av elitesoldater.
Og det er lagt stor vekt på realisme
på en del viktige punkter. Våpengrafikk og lyd sammen med spillets
”rules of engagement” vekker
interesse hos spilleren, selv om
du kan risikere å vente opp til 10
minutter hvis du dør. Det spesielle
med Americas Army er nemlig at
spillet er slående kjedelig og tregt
sammenlignet med sine brødre i
samme sjanger.
Starcraft på storskjerm
Etter foredraget var det tid for å
vise oss etterslepende nordmenn
hvordan de ordentlige gutta gjør
dette i den store verden. I land
som Korea, Kina, Tyskland og USA
har esport blitt en stor kommersiell
og kulturell suksess. Der spilles det
turneringer på store arenaer med
storskjerm, kommentatorer og
heiarop. I kveld var det på tide å
gjøre et forsøk i Norge. På Samfundet, nærmere bestemt Klubben.
Regjerende uofisiell norgesmester i

Starcraft: Brood Wars, Eriador, ble
utfordret av ErlinGho i en best-avtre kamp.
Etter en spennende og nervepirrende kamp stakk Erlingho av
med seieren. Alt sammen satt i en
ramme av den informative og mildt
sagt ivrige kommentatoren som
tilsynelatende ønsket at han heller
satt og spilte selv. Han taklet dog
fint utfordringen det var å forklare
for intetanende tilskuere spillets
grunnleggende prinsipper samtidig
som han bygget opp under og forsterket tilskuerfølelsen for de mer
innvidde.

Alt i alt var det en fascinerende kveld med
et spennende innblikk i vår kommende
hverdag med dataspill
som kompetitiv tilskuersport på toppnivå.
De
to
prosentene
jenter i det stappfulle
lokalet på Samfundet
tyder kanskje på at det
fagrere kjønn begynner å bli mer interesserte i dataspill etter
hvert som det modner
for dem…
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Counterstrike er at av de populære spillene som har gjort seg
synlig innen esportmiljøet

Cover me - I’m going in

Søndag 14. september var det
klart for paintballturnering i
regi av Abakus. Vi tror vel kanskje “full før barne-tv” hadde
en god del av skylden for at
såpass mange ikke møtte opp
og dermed fikk prikker.
Muhahaha!

Anders Matre
Gåsland

- sekretær

I profesjonelle hender
Abakus var heldig og fikk låne
banen til trondheimslaget Enigma.
Enigma og kompisene deres var
heldigvis
dommere, og deltok
ikke i turneringen.
Noe som ville ført
til adskillig flere
rødmerker
(les:
verre versjon av
blåmerker)
hos
deltagerne
fra
Abakus. Hvem ville
vel turt å møte en
gjeng kledd i far- Run Forrest!
gerikt y0-tøy med private gunnere
(les: markør på paintballspråket).
Ettersom det var såpass lite oppmøte ble det mange flere baller
(les: kuler) på resten av gjengen.
Det er ingenting som 3 timer konstant skyting på en søndag. Ikke
kom her å si at du har noe bedre å
finne på på en søndag enn å påføre
kompisen din uttallige “skuddhull”.

Malingballsballer i retning rektum

Malingsballene
fyker
Det var totalt fem lag
som deltok i turneringen og hvert lag
spilte åtte kamper
før finalen. Kreative
lagnavn som Noobs
R’ Us, Noob owners
elite og Nautene
preget scoreboardet. Finalen stod mellom Rectum
Intruders og Brutallica. Etter tre
intense kamper stakk Rectum
Intruders av med seieren. Noen vil
kanskje ikke si det var noen bombe
siden lederen for Rectum Intruders
(Bendik) tross alt er semipro. Det
var likevel imponerende av Rectum
siden de var det eneste laget med
kun 4 spillere.

Tøysespilling
Etter turneringen var det tøysespilling resten av tiden før bussen
kom. “HS mot resten” er nok en av
kampene som vil bli husket best i
ettertid. Hvis du er nærmere interessert i hvordan det gikk, så kan
du jo be Magnus i LaBamba sende
deg bilde av merkene som Sigve
påførte ham i nærheten av rektum.
Mot slutten av dagen og etter de
tre siste kampene ble det grillings
og sjitprat.
readme gratulerer Rectum Intruders med seieren!

Rottmanns lille grønne
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Sosialister på 60-tallet
forgudet formann Mao.
Sitatene han kom med
ble erklært å være ord fra
gudene, og de ble brukt
i den daglige kampen for
å forstå livets virkelige
verdier. De litt mindre
radikale siving-studentene i
Trondheim har Dr. Karl Rottmann. Hans sitatbok innenfor
matematikk er vår relikvie.
Matematikk ville simpelthen vært
umulig uten denne mannens verk,
for hvordan ville vår matematiske
hverdag fortont seg uten Rottmanns matematiske formelsamling? Man ville forvillet
seg inn i en verden av
ekstremalverdier av flervariable uttrykk, divergenser til vektorfelter og
håpløse nte-grads differensialer helt på egenhånd.
Bare navnene trenger en
paracet eller ti. Så hvem
er mannen bak det staute
navnet? Lever han som
en gud blant undersåtter
av matematikkstudenter,
eller som hedning ovenfor
de som ikke forstår hans
levninger
(Dragvollstudenter, jour.anm.)? Eller
er han rett og slett død?
Jeg tok opp jakten for å
lære meg mer om denne
mannen.

Første bom
Et søk på Google etter
”Karl Rottmann” gir faktisk
hele 178 000 treff. Første
forsøk i denne jungelen av
søkeresultater blir på Wikipedia.
Skuffelsen er stor når en oppdager at et simpelt landskapsmaleri
dukker opp på skjermen. Jeg ville
se et portrett av Dr. Karl, eller kanskje som en trøstepremie et spenstig integral som Rottmann hadde
løst. En finner følgelig raskt ut at
dette ikke vår Rottmann. Vår Karl
Rottmann er ikke en ordinær landskapsmaler, og han er neppe født
på 1700-tallet. Vi måtte dermed
dykke dypere ned i verdensveven.
Neste forsøk blir å lete på det
norske forlagets hjemmesider. I

Norge er det
Spektrum Forlag
som
innehar
Mats Bolstad
rettighetene
til
- journalist
denne juvelen.
Her finner en
ingen matnyttig
informasjon om
Dr. Karl foruten at det er amanuensis Jon Reed ved Universitetet i
Oslo som er den norske oversetteren av boka. Dette sto jo allerede
på baksiden av helligdommen selv,
så dette var ingen hemmelighet.
Vel vel, da fortsetter jakten ved å
prøve å spore opp Jon Reed, han
må da inneha en god del fakta om
Rottmann.

Det viste seg at amanuensis Reed
ikke kunne fortelle stort mer enn
at en originalversjon finnes på
tysk, og at den norske versjonen
som Gløs-studentene bruker ikke
er en direkte oversettelse av originalverket, men inneholder tillegg.
Akkurat dette finner jeg nesten
spottende
ovenfor
mesteren
selv. Men i likhet med Rottmanns
Matematiske Formelsamling har
også Bibelen blitt revidert. Denne
mystiske mannens arbeider kan
kanskje ha vært vanskelig å samle
sammen av halvsløve tyskere i en

førsteutgave, og at det da i mer
dyptgående undersøkelser senere
er funnet flere sitater er en nokså
plausibel forklaring.
Hemmelighetskremmeri
Jakten fortsatte ved å oppsøke den
tyske forlaget. Det skulle vise seg å
være lettere sagt enn gjort. I Tyskland er det, som i Norge, Spektrum
forlag som sitter på rettighetene.
De skulle vise seg å være enda
mer tilbakeholdne på informasjon
enn sine norske kolleger. Riktignok
erkjenner de å utgi ”Mathematische
Formelsammlung”,
men
noen
nærmere informasjon om forfatter
og mattemester Rottmann har de
ikke.
Fånyttes
måtte jeg innse at denne
mannen har skjult sine
spor godt. Siste mulighet
jeg så var å søke i tyske
slektsforskningsarkiver.

Jo da, etter store mengder
bannskap over diverse
dårlige
søkealgoritmer
i tyske arkiver dukket
det endelig opp noe som
kunne minne om vår
mann. Det skulle vise seg
at Dr. Karl ble født i 1889
i Frankfurt an der Oder,
og døde i 1967. Han
giftet seg i 1924 med en
kvinne ved navn Hedwig.
Stort mer informasjon
enn dette var ikke å oppdrive, men nå har jeg i
det minste fått svar på
om det er mulig å oppsøke mannen eller ikke,
og til min store skuffelse
er dette umulig.
Med dette må jeg innrømme at jeg
aldri vil få vite mer om Karl Rottmann, han har tydeligvis gjort sitt
for å sette matematikken i fokus og
skjult seg selv på best mulig måte.
All ære for det. En riktig klok mann
er ikke opptatt av overfladiske
attributter, men mer om matematikk slik gudene vil ha det. Da får
vi Gløs’inger være takknemlige for
å være hans disipler. Du vil alltid
leve, og du gjør oss levende, formann Dr. Karl Rottmann!

Ting du IKKE bør vite som siving
Leksjon I: Sammensvergelser
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Mange
vil
sjeler som slaver under til å forstå og kopiere denne
kanskje si at
deres åk her i komiteene.
merkelige, fremmede teknologien
An O. Nym
de
kjenner
CIA fikk fra det romskipet som
- paranoid Paranoide er de som er i styrtet i glassgården for noe tid
Gløshaugen,
at
de
vet
besittelse av slike fakta siden (gasslekkasje du liksom).
hvor de beste
Du har kanskje opplevd Men hvilken interesse skulle HS ha
datasalene er,
å
føle
irritasjonens i å irritere oss? Ikke spør så dumt,
de
dårligste
knugende, klamme, kalde svaret er skrikende åpenbart! Om
heisene, det beste vannet. hånd formørke ditt hjerte når du har du ikke allerede har gjettet det,
Men det de ikke vet er hvorfor tatt heisen i P15. Tror du kanskje rapporter øyeblikkelig til legevakta
det er slik. Det er det denne det er tilfeldig? At det er vanskelig så du kan bli koblet fra respiratoren.
spalten skal fortelle deg. Og å få en heis til å fungere som den Du er åpenbart både hjernedød i
det er ikke noe som er lett å skal? Tro om igjen. Jeg har det fra tillegg til å være eksepsjonelt dum,
oppdage, det tok meg mange sikkert hold at heiser er veldig enkle og mer intelligente grønnsaker
år med nitidig observasjon å konstruksjoner som ikke krever stør i kø for å bruke den. HS er
finne trådene som binder denne stort mer enn fire hamstere og en svartmagikere og vampyrer hele
konspiratoriske veven sammen. kalkulator for å fungere effektivt gjengen. De bruker heisene til å
og feilfritt. Hvorfor er det da slik suge ut livskraften vår for å forlenge
Noen vil kanskje si at jeg er gal, at heisene i det
sine uhellige liv!
eller kanskje mest sannsynlig bare bygget suger?
dum. De vil kanskje påpeke at jeg Hvis du ser på
Sannheten
skal
så Gløshaugen for første gang for det logisk, er
fram!
noen måneder siden, at jeg ikke det
åpenbart.
Skeptisk? Hva med
kan huske navnet på mer enn tre, Spør deg selv,
dette bildet. Jeg løper
i høyden fire, bygninger på en god hvem ville ha en
en stor risiko ved å
dag. At jeg ikke vet forskjell på interesse av å
publisere dette, jeg
forsiden og baksiden av buksene hindre heisene
tror hun allerede
mine, at jeg har tidligere prestert i
å
fungere
mistenker at jeg
å gå meg vill i en leilighet, kan fly, som de skal?
har tatt det. Under
har røntgen-syn, fire høner og en Ingen! Er det
forrige
komitéfest,
geit. Da skal du vite at de stort sett ikke åpenbart?
hvor jeg for øvrig,
lyver, at de bare prøver å holde Hvis
heisen
som
alltid,
var
deg blind fra sannheten. Og hvem har all grunn
ytterst forsiktig med
er ”de”, spør du kanskje? Vær til å fungere
mitt alkoholinntak,
takknemmelige når jeg nå forteller riktig, må det Vår redaktøs. Or should I say redaktEVIL! ble
jeg
plutselig
dere det. Vit at jeg løper en stor være noen som
forferdelig dårlig, og
risk ved å skrive dette.
har hindret den i det. Hvis det da måtte forlate lokalet. Neste morgen
ikke er noen som har en åpenbar følte jeg meg døende. Den eneste
Mørkets mørke mørkemenn
interesse av å gjøre dette, betyr logiske forklaringen er at noen
”De” er intet mindre enn diktatorene det at grunnen er hemmelig. Og hadde noe i ølen min. Men jeg vil
som styrer vårt liv fra dag til hvis det er en hemmelig grunn, er ikke bli presset til stillhet, dette vil
dag. Jeg snakker selvfølgelig om det en konspirasjon, gjerne med ikke være det siste dere hører fra
hovedstyret i Abakus linjeforening. et hemmelig brorskap involvert. meg! Merk mine ord, dette er bare
Nå ler du kanskje. Du sier at styret Selvfølgelig, tenker du nå, men begynnelsen. Sannheten vil seire!
ikke har noen påvirkning på deg, at hvordan kan jeg vite at dette
du ikke er med i noen komité. Og brorskapet er hovedstyret i abakus,
for det skal du prise deg lykkelig. og ikke emil, eller Dragvoll? Ganske Artikkelen er trykket posthumt
Hvilke forferdelige syn har jeg vel enkelt. Siden hamsterene egentlig etter at journalisten avgikk ved
ikke sett. Journalister bundet fast på ikke har noe å si for funksjonaliteten døden i et uhell hvor fire elefanter,
serverrommet for å ytre upopulære til heisen (åh, kom igjen, du trenger to neshorn, en neandertaler og
meninger, stemmer forstummet for ikke være et geni for å innse at minst fire gigantiske sølvskjeer
alltid for å ha drevet en upopulær fire hamstere ikke kan drive en falt ut av et fly og ned på ham når
debatt videre. Men det var ikke heis, ærlig talt), må feilen ligge han syklet hjem fra redaksjonen.
det jeg skulle fortelle dere om. hos kalkulatoren. Og vi vet alle at Politiet sier det er intet mistenkelig
Jeg skal her bevise det for dere, verken emil eller noen fra Dragvoll ved dødsfallet. I neste utgave av
hvordan dette mørkets formørkede har vett til å bruke en kuleramme, readme vil vi i stedet for denne
brorskap påvirker våres liv med en langt mindre noe så komplisert som spalten trykke ”En hjelpsom guide
skjult, men likevel jernhard, hånd. en kalkulator. HS derimot har alle til fiskesløying”, av journalist Even
Alle våre liv, ikke bare de fortapte viet sine perioder som studenter B. Frøyen.
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S
FEST

Bokstavfest på kjelleren har
lenge vært en tradisjon og i
år var det bokstaven S som
stod for tur. I sann optimistisk
kjellerånd hadde kjellersjef
Brage satt opp strippestanga
og satte seg ned for å vente
på stripperne. Dessverre for
ham og andre høstkåte gutter
hadde de fleste jentene tatt på
seg litt mer klær enn de skulle
ønske, og ikke ville de ta de av
seg heller…
AV KARIN ILEBY
redaktør

Noen som derimot var lettkledde
var LaBamba-Magnus og Arrkomsjef Mattis. De møtte opp som
sykepleiere og ble utover kvelden
meget ettertraktede. Mattis ble
forsøkt voldtatt av en gjeng exhovedstyre- og komité-medlemmer
som foretrekker å forbli anonyme.
Blant de andre kreative oppmøtte
fant man sterke menn, sekretærer,
sigøynere, spøkelser, svensker,
systemfeil, skigåere, sheriffer og en
abakusleder utkledd som sadistisk
selvmordsbomber.
Også
gamle
kjellererstyremedlemmer hadde tatt turen og
rekedansen gikk på høy frekvens en
periode. Nå er i alle fall dansegulvet
rent. Siden det nå ikke er særlig
mer å skrive om denne saken
nøyer readmes utsendte seg med
å konstatere at festen var en stor
suksess og at vi gleder oss til neste
kjellerfest. Kos deg med bildene.

Ting du bør vite som siving
Leksjon XIII: Ordforskjeller
Vi
i
redaksjonen
mener du som siving
bør, nei skal, ha “det
lille ekstra”. Når det
finnes tvilstilfeller i
diskusjoner bør du
være i stand til å
banke i bordet med hardcorefacts. “Wooooaahhh” høres
fra folka rundt deg. “Han må
være siving fra NTNU!”. For
å få en slik streetcred kreves
i første omgang bare litt
pugging. readme tilbyr her noen
ordforskjeller vi mener det er
viktig å kunne som siving.
Terrasse, veranda, altan og
balkong, wtf?
Disse kan i utgangspunktet virke
veldig like ved første øyekast, og
det er mange som bruker disse
om hverandre uten å vite hva de
egentlig betyr.
Terrasse er et fransk ord som har sin
opprinnelse i det latinske terra som
betyr jord. En terrasse er et flatt
område på bakkenivå. Terrasse har
ofte inngang til stuen og har som
regel tilgang fra bakkenivå i form av
en liten trapp eller lignende. Mange
velger også å kalle en terrasse
for platting. Platting og terrasse
en nemlig akkurat det samme.
Terrassehus er en videreforståelse
av terrasse og er en boligblokk der
en terrasse danner en del av taket
i leiligheten under. Du føler kanskje
at du begynner å få dreisen på
dette? Jeg kan trøste deg med at

det blir verre!

Anders Matre
Gåsland

Veranda stammer
sannsynligvis
fra
- sekretær det
portugisiske
ordet for rekkverk.
Veranda
blir
definert som et understøttet tilbygg
til hus, som enten er åpen eller
overbygd. En understøttet terrasse
uten tilgang fra bakkenivå om
det hjelper på
forståelsen.
I likhet med
terrasse kan du
gå fra verandaen
inn til stuen eller
bruke
trapp
ned til hagen.
Man kan si at
en veranda er
en stor balkong
på
bakkenivå
som vanligvis er
fundamentert.
Verandaer finner
du som regel i
villastrøk.
B a l k o n g
kommer
fra
det
italienske
b a l c o n e .
B a l k o n g
er et åpent utbygg som ikke
er understøttet mot bakken.
Balkongen kan bæres av bjelker
eller konsoller der underlaget er
en fortsettelse av gulvet i rommet
innenfor.. Kan klassifiseres som
utendørs veggpryd om du vil. Du

15

ser de ofte i gamle teatersaler. En
spesiell type balkong er en såkalt
fransk balkong som egentlig ikke er
en balkong men bare et rekkverk
på utsiden av balkongdøren.
Altan kommer fra det latinske ordet
altus som betyr høy. Det er en
oppholdsplass på tak over bygning
eller tilbygg som har rekkverk
eller balustrade (les: rekkverk av
små, utbuktede
søyler),
men
kan også være
understøttet av
stolper,
buer
eller pilarer. En
altan er som
oftest
ikke
overbygd.
Ut på tur
Nå har vi foret
deg med såpass
mye
nyttig
og
brukbar
informasjon
at du bør du
være i stand
til å fastslå at
slottsbalkongen
faktisk ikke er
noen balkong,
men en altan.
Så nå er det opp til deg å sette
dette ut i praksis. Husk at du
tross alt er flere hakk bedre enn
høyskole-studentene, og kan vente
lite konkurranse fra denne kanten.
Lykke til med briefingen!

- Spennende saker
- Intervjuer

Få readme tilsendt i posten!

- Saftige nyheter

Private 199,99,- pr år

- Seks utgivelser i året

Bedrifter 299,99,- pr år (2 eks)

- Fin konvolutt
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readme tester
Å være sivingstudent i dagens samfunn er en relativ bekymringsfri tilværelse. Du har noen fag å forholde deg til på skolen, spiser
ferdigpizzaen din, drikker tuborgen din og spiller poker på fritiden.
M.a.o. er kosthold og fritidsaktiviteter lite varierte og en student
kan dermed bekymre seg for de viktige tingene i livet. Som mer øl.
En og annen student har nok likevel etter endt ex.phil-eksamen og
med hodet fullt av tanker om livet, lurt på hvordan det er å avvike
fra normalen. Skeie ut, ta studenttilværelsen til et nytt nivå. Siden
readme er studentens beste venn, tester vi for deg de tingene du har
lyst å gjøre, men ikke gidder eller tør. Ingen skal si vi ikke ofrer oss
for leseren.

readme tester
Du forbinder nok bingo med
pensjonister og kanskje andre
folkegrupper du ikke akkurat identifiserer deg med.
Du tenker at bingohallen er
stedet de går for å treffe den
lille bekjentskapskretsen de
har eller prøver å få seg. Du
tenker kanskje at det er her
folk i samme kategori som
de som rutinemessig tok med
seg seddelbunker til spilleautomater prøver å få noe mer
ut av den siste slanten i lommeboka. Men kanskje lurer
du også litt: Er bingo gøy? Vi
tok med oss et testpanel til
Idrettsbingo P37 i Prinsens
Gate for å få klarhet i det.

- journalist

Martin Juell

- journalist

idrettsbingo

8,- og den har tre brett. Vi kjøper
to hver, og gjør oss klare. Jeg får
et lite øyeblikk til å undres på
hvordan de kan drive stedet ved
å selge brett til den prisen, før det
setter i gang. ”Ivar tjuetre treogtyve. Gunnar fæmtisæks sæksogfæmti.” Tempoet er akkurat
passe stressende, og jeg kjenner
et moderat adrenalinrush mens
jeg haster pennehånda mi rundt
på brettene og fyller dem med
små rosa tusjkryss som danner
alt annet enn linjer på fem.
High-tech bingo action
Det går en stund, og noen får
bingo. Vi ser ingen gira rundt oss,
men spillet fortsetter. Denne gang
om to linjer. Så om tre linjer. Jeg
har to bortover, og jammen, plutselig kommer gromtallet mitt, og
jeg får min tredje linje loddrett.
Det går et kaldt, et varmt, og et
ca. romtemperert gufs gjennom
meg fra tåspissene til panna, og
jeg kauker ”BINGO!” med et stort
glis om munnen. Det viser seg at

Det første du ser når du går inn i
lokalet er TV-ene som er høyt oppe
på veggene. Her annonseres tallene, det går elektronisk, og som
vi snart skulle finne ut; det kan gå
jævla fort. Vi går forsiktig gjennom lokalet til damen bak disken
i andre enden, og ber om å kjøpe
noen brett, eller hva
det er man kjøper.
Allerede her utviser
vi stor mangel på
rutine. Vi er verdens
største bingo-n00bs,
men det er tydelig at
damen setter pris på
at noen under førti
for en gangs skyld er
innom, og er veldig
snill med oss. Vi får
beskjed om å sette
oss, hun kommer
visst
rundt
hver
runde og selger. Det
slår oss at en stor
bong bare koster kr. Resten av folka sitter på røykeavdelingen. Vi lover.

Gaute Vartdal

Pluss
 Underholdende og fartsfylt.
 Store gevinster
 Støtter lokale idrettslag
Minus:

Rosenborg er det lokale
idrettslaget
 Du treffer lite jevnaldrende
 Det er ikke så fett å skryte av
at man har vunnet stort på bingo.

det bare er vannrette linjer som
telles, og jeg må slukøret klare
meg uten gevinst. Urutinert…
Noen andre får fire linjer, og noen
andre fyller brettet og tar storgevinsten. 2500 spenn (wtf!?)
går til en eller annen, men vi
ser ingenting. Det er kanskje tre
andre i rommet. Vi spør damen
hva som skjer bak glasset, og
hvordan premiene blir så store.
Det viser seg at alle idrettsbingoene er koblet sammen, og at
i det Ivar toogfæmti spretter opp
på skjermene i Prinsens Gate, spretter
den samme Ivar opp
i Innherredsveien,
Stjørdal, og Molde.
Vi spiller en runde
til, og så er resten
av
testpanelet
fornøyd. Jeg kunne
godt tenkt meg en
runde til, men jeg
har en slags forutanelse om at jeg
ikke hadde kunnet
bli sittende hele
kvelden…

readme tester
Vi er fullt klar over at enkelte
piker tyr til ølens søte søster
når fylla står for tur, så vi kan
vel si at vi tester rusbrus i
guttenes favør.
For min del er rusbrus et vagt
minne fra fortiden. Nå var det
likevel tid for en gjenforening.
Komitéfest er stedet, fjortis er
temaet. På butikken velger jeg
ut 8 hvite flasker som alle heter
Smirnoff aka. ”ice”. Vi hilser,
de tar plass i kurven og vi går
for utsjekking. Det er da det
uunngåelige skjer. Dama i kassa

vil ha legitimasjon! Representativ
begynnelse tenker jeg. Det neste
som skjer sjokkerer mer enn det
ydmyker. Godt over 200 kroner
må betales for fjortissaften! Jeg
vurderer å trekke meg, men vet
det er ingen vei tilbake.
Jeg og flaskene klirrer i kor på vei
til vors, lykkelig uvitende om hva
som venter oss. Det skal sies at
rusbrus smaker veldig godt. Og
jeg heller gladelig nedpå. Absolutt et bra inntrykk. Jeg drikker og
jeg drikker, men selv om smaken
er god, vender mitt blikk stadig
bort på den brune flaska
til naboen, som nå skuler
surt på meg. Jeg vet den
er sjalu og skuffet, og jeg
har mest lyst til å ta den
opp og klemme den, si at
det er den jeg vil ha. Jeg
kan ikke det nå, jeg er
på date med Smirnoff.
Etter 5 flasker i magen,
kjenner jeg meg en
anelse kvalm. Kanskje

fjortisfylla
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Pluss
 Fruktig smak som sklir ned
 Du blir fjortis
Minus:
 Pris og snikende kvalme
 Du blir fjortis

fordi det er lenge siden sist? Jeg
holder ut, åpner neste og smiler.
Etter endt inntak skjer det. Jeg
er blitt fjortis. Det går utover
naboen til vorspielverten. Det er
på tide å stikke. Selv om flere enn
meg på vorset absolutt kan klassifiseres som ”fjortisfulle” uten å
ha drukket rusbrus, er det ikke
typisk meg å bli fjortisfull. I dag
skjer det. Resten av kvelden går
noenlunde normalt for seg. De
vanlige fyllameldingene sendes,
og kebaben fortæres. Og jeg går
hjem i den konklusjonen at jeg
savner ølen, og at jeg i morgen
får stikke på butikken og håpe
den tar meg tilbake.

Endelig et jubileum (til...)
På en høstdag i november
1977, nærmere bestemt 21.
november,
ble
vår
kjære
linjeforening Abakus stiftet, og
følgelig er vi snart 30 år gamle.
En slik festanledning kan vi
selvfølgelig ikke gå glipp av,
og Abakus er derfor i full gang
med jubileumsplanleggingen.
AV SNORRE GYLTERUD
Abakus-leder

Opprinnelig het linjeforeningen
Kompjutern, men i 1987 ble navnet
endret til Abakus, da Kompjutern
hørtes litt for kjedelig ut, en endring
jeg tror de fleste er ganske fornøyd
med i dag.
Vi har satt sammen en gruppe som
jobber med jubileet, som kommer
til å jobbe hardt for at akkurat du får
et fortreffelig jubileum. Den består
av Signe Overå (ex-LaBamba),
Marius Bjerke (ex-Arrkom), Michael
Brendås (ex-Arrkom), Eline Eidsvåg
(ex-Arrkom og ex-nestleder) og

Bare et lite halvår igjen til galla

undertegnede.
Vi har allerede bestemt datoen for
jubileet - lørdag 5. mai. Vi håper
å kunne tilby dere et jubileum
som er rimelig, stilfullt og ikke
minst utrolig fett. Vi har masse
ideer og er godt i gang med å

skaffe sponsorer. Ikke nøl med
å ta kontakt med oss hvis du har
lyst til å bidra til jubileumsgruppa
eller ønsker å sponse jubileet. Du
når oss på jubileumATabakus.no,
og etter hvert kan du se mer om
planene våre på http://jubileum.
abakus.no.

readme

presenterer

Fakulodoku
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Produktutvikling i stor skala!

Et av norges største produktutviklingsmiljø, Trondheim og Oslo.
Sikre informasjonssystemer.
Nye muligheter innen WEB-services, gjerne koblet til PKI-løsninger.
Deltidsjobb eller fast jobb?
Interessert? Ta kontakt!
bjorn.kolstad@no.thalesgroup.com, 913 55 854

Full før Barne-TV
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Lørdag 21. oktober
rekke og rad ut av
var det klart for
stereoanlegget
og
en
etterlengtet
ølspillet
”Ølspillet”
Martin Juell
begivenhet. Det var
kom på bordet. Våre
- journalist
klart for dagen der
tanker
ble
raskt
alle kjellerne på
rettet
mot
våre
Moholt skulle åpne
forfedre som spilte
klokka tolv på formiddagen, dette spillet med hele øl (du kunne
og alkohol, snørr og gledelige komme på ei rute der det stod
gjensynstårer skulle flyte mens ”drikk fire øl eller mist fem”, og
TV-programmet vi alle elsket om du så klarte det måtte du håpe
(og kanskje fortsatt elsker) på å ganske snart lande på et nåskulle rulle over TV-en, og kan-du-utrette-dine-behov-felt
klassikere som kvakk-kvakk og og kanskje attpåtil slå en sekser
fraglesangen skulle pumpes ut mens du stod der – wtf?). Det ble
av alle Moholts stereoanlegg. bare spilt med slurker, og selv da
Det var klart for Full før Barne- gikk det unna.
TV.
Ikke hva det var
Godt i gang
Etter hvert begynte vi som starta
Det var et kjellerstyre i fin form tidlig å merke alle de nye som kom
som møtte readmes utsending inn, og den lille avgrunnen som
(eller i ettertid utvalgte journalist) var mellom formen vi var i, og Full før Barne-TV, i legoland før Lotto-trekninga
rundt kl. 14, men ikke så mange formen de var i. Det alle derimot
andre. Det ble spekulert i om var sammen om var hvor vanvittig Ta deg en runde
midtsemesterprøvene
den lusent Barne-TV faktisk er nå, hva Det er en trivelig skikk å gå på
kommende uka holdt de fleste det nå enn var, og det ble et lite kjellerrunder i løpet av kvelden, og
andre fra å jekke frokostpilsen, stemningsfall i lokalet mens alle det vites ikke hva som skjedde på
og selv lunsjpilsen skulle vise seg satt og var småsnurte og følte seg LaBamba resten av kvelden. Det
å utebli for de fleste. Men det snytt for det hyggelige gjensynet som derimot er sikkert, er at om du
ble desto flere gratis geléshots de var blitt lovet. En Lars Spesial prøver alle de lokale spesialitetene
på de av oss som møtte tidlig, eller tilsvarende var imidlertid på runden din, blir du full før barneog våre egne bekymringer om nok for de fleste til å få humøret TV, kanakas før dagsrevyen, og når
midtsemesterprøven
skled
av i orden, og quiz-en kjellerstyret kveldsnytt er ferdig kan du egentlig
gårde som beinskjøre pensjonister hadde forberedt sørget også for bare rulle hjem.
på holkeføre eller gule geléshots at alle fikk en god dose mimring
ned et ølfuktet svelg etter hvert unnagjort.
Neste år sender vi én journalist til
som Barne-TV-slagerne kom på
før Dagsrevyen, og en til etter… ;)

Si det i readme
La oss alle være enige om en
ting først: nattforelesninger
burde vært forbudt og bannlyst
for lenge siden. Nattforelesninger på mandager burde straffes
med lyskespark og kokende
olje.
Som lat NTNU-student så tror jeg
at jeg prater for alle når jeg sier
at å stå opp før tegnefilmen på
frokost-TV strider imot enhver
form for menneskelig fornuft.
Som fjerdeklassing må man i
høstsemesteret velge et “perspektivemne” for å balansere ut
alle de tekniske emnene man
ellers studerer her på Gløshaugen og et av de mindre forfer-

delige fagene man da kan velge
mellom er Annerledeslandet.
Dette er et norsk historiefag for
ikke-historikere, og tro meg når
jeg sier at historie er ikke noe
morsommere i 2006 enn når jeg
gikk ut fra videregående. Når
dette søvndyssende faget har
forelesningstid fra 08:15 til 10:00
natt til mandag så er det noen
som har overvurdert den menneskelige evne til å konsentrere
seg om uinteressante emner over
lenger tid.
Mot alle odds så har jeg klart å
møte opp til fem av disse forelesningene i år. Tro meg, det var
ikke enkelt, selv om jeg bor fire
minutter fra forelesningssalen

Provosert? Engasjert? Sintglad? Skriv inn til
så stiller den mentale sperren
ganske sterkt når klokka ringer
før lilleviseren står på åtte.
Men det er her den lille vrien
kommer. Selv om jeg satt der og
var klar til å fysisk tvinge øynene
til å holde seg åpne og følge
med på at foreleseren la ut om
kongeætter og dansk okkupasjon
så satt jeg der forgjeves. Dama
fra info-hjørnet kom nemlig inn
og fortalte oss: “Foreleseren er
syk og det blir ingen undervisning idag.”
To av gangene jeg har klart å
komme meg til forelesning i år
har foreleseren ikke klart det,
og en gang forsov han seg en

time. Min entusiasme til å møte
opp på skolen klokka åtte for å
lære om norsk historie er meget
middelmådig og når oddsen er
circa femti/femti for om det blir
forelesning eller ikke, så synker
denne entusiasmen godt ned på
den negative siden av skalaen.
Fra 24. oktober har nå foreleser
Espen Andresen sykemeldt seg
og skaffet vikar ut året. At det tok
skolen så lang tid å erstatte en
foreleser som gang på gang lurte
studentene opp av den varme
komfortable sengen mandag
morgen for å vente forgjeves i
ett tomt klasserom er sterkt kritikkverdig.
- Jarle Lindseth
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Abakuskalenderen

En oversikt over aktuelle arrangementer
2. november - Brønnøysundregistrene

9.

4. november - Margaret Berger i Storsalen

Storsalen på Samfundet

på Samfundet

9. november - BedEx 06

7. november - Ergogroup

10. november - Delillos ’85

8. november - Steria

14. november - Western Geco

8. november - Google ”speaker-series”

16. november - Opera

Smått og nett

S(t)engetid
Natt til søndag skulle som kjent klokka stilles
en time tilbake fra 03.00 til 02.00 for å være
helt korrekt. Dermed var det duket for at
LaBamba kunne ha åpent en time lenger som
de aller fleste andre uteplasser. Klokka 03.00,
eller 02.00 om du vil kom derimot Securitas og
tvang kjelleren til å stenge. DÅRLIG!!!
Årets kvinnelige fotballspiller
...kan bli student i 5. komtek Ingrid Hjelmseth.
Hvis man går inn på http://pub.tv2.no/
nettavisen/fxt/toppserien/article762075.ece
ser man hvordan man kan stemme henne frem!
readme ønsker lykke til!
Instituttet spammer mailinglister
Er det egentlig lov til å bruke instituttets
mailinglister til å reklamere info for den
ovennevnte saken?
A-168
Sikre kilder har informert redaksjonen om at
dette rommet har det beste vannet på Gløs...
Det er vel bare å teste selv.
Rivalisering?
Er ex-Arrkomleder Rune sjalu på Arrkomleder
Mattis? Det ryktes at Mattis i de sene nattetimer
på lørdag, i sitt korte skjørt, skal ha blitt bitt i
sine mer private deler av Rune...

november

-

Kaizers

Orchestra

Rykter fra Savoy
Det sies at Nicolai i LaBamba fikk bot etter å
ha spydd på gulvet på Savoy og at Mattis etter
å ha klart å låse seg inne på et lager ble tatt
for å stjele pils. Noen som har fått litt for mye
å drikke?
Snø
Det snør, det snør, tiddelibom :) (Les: Fy fader
for et drittvær! Vi hater denne byen!)
Bananer som nattmat
Etter ovennevnte komitefest kjøpte vår kjære
leder Snorre bananer på 7-eleven på vei hjem fra
byen. Hallo? Finnes jo grenser for helsefrik...
Napoleon er død; lenge leve Napoleon!
På søndags kveld gikk selvfølgelig filserveren på
Abakuskontoret, Napoleon, ned. Store mengder
arbeid og arbeidstid gikk tapt. Valget stod da
mellom å gi ut readme med layout på EMILavis-nivå, eller å ta igjen det tapte med blod
svette og tårer. Vi beklager at denne utgaven
kommer ut litt sent, men lover at den danker
ut konkurrentene på alt annet enn forsidens
grønnfarge.
Webkom brillierer igjen
readme takker Webkom for pålitelige tjenere og
uklanderlig support døgnet rundt.
Jenter og Data
Faktisk er ikke Jenter og Data nevnt i denne
utgaven. Vi beklager til skuffede lesere og lover
å komme sterkere tilbake neste gang

i

