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”With every day, and from both sides of my intelligence, the
moral and the intellectual, I thus drew steadily nearer to the
truth, by whose partial discovery I have been doomed to such
a dreadful shipwreck: that man is not truly one, but truly two.”
Disse ordene skrev Robert Louis Stevensen i 1886 i sin roman ”The
Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. Denne romanen regnes som en
av de tre store skrekkromanene fra den viktorianske perioden og er en
allegorisk fortelling om menneskets dualitet. Jeg nevner ikke dette bare
som en oppfølging av min oppfordring til å ta grep for å hindre sjelelig
forråtnelse. Jeg nevner det heller ikke for å være en pseudointellektuell
homo. Vel, kanskje litt.
Jeg nevner det fordi jeg som mange andre har splittede følelser rundt
disse tider. Jeg er frustrert fordi eksamen nærmer seg. Jeg er glad fordi
året snart er omme. Jeg er lei meg fordi jeg snart skal forlate Trondheim,
men jeg gleder meg til å se igjen familie og kjente fjes fra mitt hjemsted.
På samme måte vet jeg at dine følelser er intense og ambivalente fordi
det du holder i hånden er årets siste readme. Du føler en euforisk glede
over å stryke mot kinnet papirliggjørelsen av perfeksjon. Samtidig vet du
at julen og nyåret vil være preget av angst, svettetokter og abstinenser.
Helt til neste år må du klare deg med å lese om igjen og om igjen,
til det nærmer seg sykelig, om Abakus’ nye hovedsamarbeidsavtale,
høstens komité-LudØl, Abakus-Idol, stamcelleforskning og en
verdensomspennende konspirasjon.
Forgå ei! Etter Åre vil vi atter returnere! Lik en gjenoppstanden frelser,
eller fugl Føniks fra asken vil vi nok en gang levere godsakene!
God jul og lykke til på eksamen!
– Andreas, Redaktøren
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Utdrag fra “To Winter”
O Winter! bar thine adamantine doors:
The north is thine; there hast thou built thy dark
Deep-founded habitation. Shake not thy roofs,
Nor bend thy pillars with thine iron car.’
He hears me not, but o’er the yawning deep
Rides heavy; his storms are unchain’d, sheathиd
In ribbиd steel; I dare not lift mine eyes,
For he hath rear’d his sceptre o’er the world.

utgivelser

3 ganger i semesteret

– William Blake
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I 2010 vil det være 100 år siden
det vi i dag kaller NTNU startet
opp, og et slikt jubileum skal
naturlig nok feires. I denne
anledning hvor vi feirer oss
selv vil de ansatte ha sin egen
ordning, mens studentene
har fått i oppdrag å lage sin
egen feiring. readme har vært
på infomøte for å finne ut av
tingenes tilstand.

Jørund
Fagerjord

- sinnssyk

Vi skal feire oss selv!
Med det følger det at det blant
annet skal bli gitt ut en bok om
vårt kjære universitet, men det
skal selvfølgelig feires med mer
enn bare det. De ansatte skal ha
sin egen fest i hovedbygget, der
håpet var at ikke riktig alle hadde
mulighet til å komme, slik at det
blir plass.
La studentene ordne opp selv
Erfaringene som
sentraladministrasjonen på
NTNU hadde fått høre fra sine
samarbeidspartnere nede på
kontinentet var at studentene

måtte få ordne selv med feiringen
sin. De har fulgt rådet, og ansvaret
hviler nå på våre egne skuldre.
For å få startet organiseringen
av denne feiringen har alle
linjeforeningene blitt kontaktet, og
det er trukket ut styremedlemmer
som har i oppdrag å velge ut
et hovedstyre som skal ta over
ansvaret for feiringen videre.
Vi får støtte
Hvordan studentene skal feire
er altså opp til oss selv, og den
eneste ”begrensningen” vi har fått
av sentraladministrasjonen er et
budsjett på 300 000 kr minimum.
Hvis noen får noen gode ideer
er det altså mulig at de åpner
pengepungen og gir ut noen ekstra
kroner. I tillegg står vi fritt i forhold
til sponsorer, og et arrangement så
stort som 100 års jubileet til NTNU
er nok neppe noe det er vanskelig
å finne sponsorer til.

Annet enn bare feiringen var det
også ønskelig at studentene skulle
finne på noen ”stunts” som skulle
virke positivt inn på omdømmet til
NTNU.
NTNU-spillet
Til slutt ble det nevnt et NTNUspill som allerede er i utvikling,
som skal komme i sammenheng
med jubileet. Det skal finne sted
i Trondheim, og en som er kjent i
Trondheim skal kunne kjenne seg
igjen. Spillets protagonist er rektor
ved NTNU, mens spillets sisteboss
skulle være Unn Iren Olsen (les:
initialene).

Hvor er festen?
Det ble trukket frem at studentene
sto veldig fritt til å gjøre hva de
selv ville. Om vi vil feire en gang
i måneden eller en gang i uken
er altså opp til oss selv. Det er
kanskje noe usannsynlig at det blir
feiring en gang i uken, men det
ble trukket frem som et eksempel
for å få frem at vi virkelig hadde
frie tøyler til å gjøre hva vi vil.

Win+Home: Skjuler alle vinduer bortsett fra det aktive.
Win+Space: ”Peak’er” på skrivebordet.
Win+pil opp: Maksimerer aktivt vindu.
Shift+Win+pil opp: Maksimerer aktivt vindu vertikalt.
Win+pil ned: Minimerer aktivt vindu.
Win+pil venstre/høyre: Docker aktivt vindu til venstre/høyre skjermside.
Shift+Win+pil venstre/høyre: Flytter vinduet til venstre/høyre skjerm.
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Ny Hovedsamarbeidspartner!
logo og profilen sin inntil videre – dette
fordi BEKK anses for å ha et svært sterkt
image i bransjen.

Andreas
Hagen

Redaktøren

I hele høst har deler av hovedstyret
jobbet hardt for å få på plass en
avtale som vil sikre Abakus gode år
fremover både i form av økonomisk
støtte og aktiv involvering på mange
områder. Endelig har de kommet i mål
med en avtale både de og den nye
hovedsamarbeidspartneren kan skryte
av på neste generalforsamling.
readme presenterer ...
readme er stolte over å annonsere på
vegne av Abakus at Bekk Consulting
blir vår nye hovedsamarbeidspartner
de neste tre årene. BEKK ble etablert i
2000 og eies av ErgoGroup AS. De har
hovedkontor på Vippetangen i Oslo, men
deres avdelingskontor i Trondheim rett
ved Lerkendal Gård gjør at de befinner seg
nokså så nærme oss her på haugen.
ErgoGroup
BEKK er en del av ErgoGroup som igjen
er eid av Posten. ErgoGroup har 3700
ansatte, en omsetning på 5,5 milliarder
NOK og er et internasjonalt IT-selskap.
ErgoGroup kjøpte Bekk Consulting i 2007.
Bekk Consulting vil likevel beholde navn,

Årets mest attraktive
Det er ikke en lurvete make Abakus
har funnet seg. I år ble BEKK kåret til
mest attraktive konsulentselskap av ITstudentene ved landets universiteter
og høyskoler. Som rent IT-selskap har
de rykket opp til en 6. plass fra fjorårets
7. plass. Ikke dårlig for en mellomstor
norsk bedrift i konkurranse med store
internasjonale selskaper. Administrerende
direktør i BEKK Olav Folkestad er
fornøyd
med
firmaets
plassering:
”Det er tydelig at vårt budskap om
interessante arbeidsoppgaver og fokus
på kompetansebygging faller i smak hos
studentene. At de ansatte opplever at dette
budskapet stemmer med virkeligheten, og
ikke bare er ”rekrutteringsprat”, styrker vårt
rykte som en attraktiv arbeidsplass”
Avgjørende komitéstilling
En av de personene som har vært sentrale
i utformingen av avtalen er tidligere
komitémedlem Øystein Ellingbø. Øystein
var med i Bedkom fra 2001 til 2005 og i
de to siste årene var han leder i komiteen.
Øystein forteller hvordan denne erfaringen
hadde innvirkning på rollen hans i
samtalene med Abakus: ”Som Bedkomleder hadde jeg blant annet ansvaret for
bytte av hovedsamarbeidspartner. Jeg

hadde da den daglige kontakten med
dem, så jeg fikk se hva avtalen faktisk
gir av muligheter. Dette var helt klart
avgjørende for at vi ønsket å gå inn som
hovedsamarbeidspartner nå.”
Lettet prosessen
Nåværende Bedkom-leder Anders Nordbø
har vært med hele veien og utformet
avtalen. Han bekrefter det Øystein sier:
”Prosessen har gått veldig bra, og vi har
kommet fram til en avtale vi er godt
fornøyd med. Øystein Ellingbø jobbet jo
med hovedsamarbeidsavtalen Abakus
signerte med Steria i slutten av 2003, og
dette har helt klart lettet prosessen for vår
del. Han kjente dermed til hovedtrekkene
i avtalen, og vi trengte bare å konsentrere
oss om noen detaljer og oppdateringer.”
… men vent, det er mer!
Det er klart det er hyggelig at Øysteins
fortid i Abakus har direkte innvirkning
på hvorfor BEKK ønsket å gå inn som
hovedsamarbeidspartner, men det finnes
en rekke andre gode grunner han kan
fortelle om: ”BEKK har helt siden starten
ansatt mange fra NTNU. Faktisk har så
mange som 40 % av alle BEKKs ansatte
en mastergrad herfra.” Den tidligere
Bedkomlederen går enda lengre i å
aksentere betydningen NTNU som helhet
har for BEKK: ”NTNU er vår viktigste
rekrutteringsarena. Vi ønsker derfor å være
delaktige i studentenes hverdag. Som

Minibedpress:
Eid av: ErgoGroup AS (75%) og ansatte (25%)
Etablert: 2000
Hovedkontor: På Vippetangen i Oslo
Årsomsetning: 2008: 273,2 MNOK
Gjennomsnittsalder: 32 år

– Oppnådd overskudd alle år i selskapets historie
– 230 ansatte høsten 2009
– 90% har utdannelse på masternivå (sivilingeniør,
siviløkonom, cand. scient, dr.ing e.l.)
– Den største utdanningsgruppen er sivilingeniører fra
NTNU (ca. 45%)
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hovedsamarbeidspartner for Abakus mener
vi at vi får gode muligheter til dette.”
Et gjensidig forhold
Stian Tokheim, leder i Abakus forteller
om hvorfor de har valgt BEKK: ”Abakus
har lenge hatt et godt samarbeid med
BEKK, og de var derfor et naturlig valg
som ny hovedsamarbeidspartner. Mange
av de som jobber i BEKK er tidligere
aktive Abakusmedlemmer, noe som letter
kommunikasjon, og som gjør at vi har en
felles forståelse for hva som er viktig for
begge parter. Samtidig er BEKK veldig flinke
til å tenke alternativt, for eksempel når
de arrangerer bedriftspresentasjoner, og
er derfor svært spennende å samarbeide
med.” Anders supplerer begrunnelsen med
dette: ”BEKK er en meget populær og solid
arbeidsgiver for studenter som er tilknyttet
Abakus, og det var dermed naturlig å
inkludere BEKK i prosessen.”

”

og vi ser frem til tre år med tett samarbeid.
Jeg er sikker på at BEKK kommer til å styrke
Abakus som organisasjon ved å være
med å utvikle våre medlemmer.” Sjefskula
legger til at en del av det BEKK vil tilby er
en lærerik utfordring: ”Samtidig er det en
spennende utfordring for Abakus å prøve
å gi mest mulig tilbake, en utfordring vi
selvsagt tar på strak arm! Det kommer til
å bli både spennende å lærerikt for alle
involverte.”
Mye kompetanse
BEKK
tilbyr
blant
annet
rådgivningstjenester, teknologitjenester
og forvaltningstjenester og har en rekke
viktige teknologipartnere som IBM,
Microsoft, BEA, Oracle og FAST. De
skulle derfor ha gode forutsetninger for
å nå visjonen sin. ”BEKK ønsker å vekke
den faglige interessen hos så mange

BEKK er en solid merkevare i

En aktiv HSP
IT-bransjen
Den jevne kule lurer kanskje
på hva BEKK kan tilby. BEKK planlegger som mulig og gjennom dette komme i
i hvert fall ikke å sitte passive, skal vi kontakt med dyktige studenter som kan
tro Øystein: ”Vi har bred og god faglig bli en viktig del av BEKK i fremtiden.” sier
kompetanse og ønsker å dele av dette” Elingbø. Denne tyngden er viktig også for
forteller Ellingbø. ”Vi holder allerede Abakus. Rollen BEKK spiller i næringslivet
mye kurs og faglige innlegg på NTNU, med topplasseringer i kåringer gjort av
og kommer til å satse enda mer på dette studenter gjør at vi kan sole oss i glansen.
i tiden fremover. I tillegg vet vi at Abakus Anders har stor tro på dette: ”BEKK er en
forvalter støtten de får av oss på en måte solid merkevare i IT-bransjen, og det har
som kommer alle studentene til gode.”
en solid signaleffekt i forhold til andre
bedrifter at BEKK velger å samarbeide så
Lokalt
tett med oss. Det viser at BEKK ser på dataDet at BEKK har et kontor lokalt er noe og komtekstudenter som en svært attraktiv
begge parter er enige om at er positivt for gruppe studenter.”
samarbeidet: ” BEKK har stor kompetanse
på mange områder som vi får nyte godt Faglig utbytte
av i årene framover. Nærheten vi får til vår Anders Nordbø deler sin forgjengers
nye hovedsamarbeidspartner som følge oppfatning om at BEKK stiller sterkt
av Trondheimskontoret til BEKK spilte faglig og vil være aktive i å videreformidle
også en stor rolle i prosessen.” Sier Nordbø kompetansen sin: ”Vi har et godt faglig
Stian utdyper: ”BEKK vil bidra til Abakus utbytte gjennom både kursing av alle
på alle fronter, spesielt ønsker de å dele komitémedlemmer og sannsynligvis flere
enda mer av sin kompetanse gjennom BEKK-kurs i regi av Fagkom. Gjennom
hyppig kursing og faglige presentasjoner. samarbeidet med BEKK håper vi at enda
Det er en stor styrke for BEKK at de har flere av våre medlemmer kan få et tettere
kontor i Trondheim, noe som gjør at det forhold til BEKK, og dermed gjøre BEKK
lettere å være mer aktiv og synlig. De vil til arbeidsgiver nummer 1 for data- og
gjøre det mulig for Abakus å holde et høyt komtekstudenter på NTNU.
aktivitetsnivå med flere aktive og flinke
medlemmer.”
readme gratulerer
readme deler entusiasmen og gratulerer
Spennende utfordring
både Abakus og BEKK med avtalen
Tokheim sparer ikke på skryten når han skal de har gjort. Abakus kan med dette
fortelle om hva han tror Abakus vil få ut av fortsette å gjøre en kjempejobb for
samarbeidet: ”Abakus har nå fått en stor alle studentene ved datateknikk og
og stabil hovedsamarbeidspartner i BEKK, kommunikasjonsteknologi.

PÅ KANTEN...
Tanberg Sjalabais
Mange husker kanskje Tanbergs
Sjalabais fra i fjor da de hadde
bedpress i form av et talk show,
live-overføring fra London og leide
hele underetasjen på Rick’s for å
ha konsert med eget band og mye
mer. Cisco har tydeligvis også lyst
på sjalabais og har i skrivende stund
et bud inne på Tanberg som lyder
på 170 kroner per aksje. Dette priser
selskapet til 19 milliarder kroner.
Så det er ingen grunn til å ha dårlig
samvittighet for å forsynt seg grovt
av bongene de strødde rundt seg som
sukkertøy fra en hvit varebil.
Vista med W7-utseende
Det er mange som syns at “Ribbon”,
funksjonen
som
erstatter
de
tradisjonelle verktøylinjene , er en så
flott funksjon at de vil ha den uten å
oppgradere til Windows 7. Windows
har annonsert at de har tenkt til å
lage støtte for dette i Vista, så nå kan
også alle som ikke har oppgradert
nyte godt av store ikoner istedenfor
verktøylinjer. Det blir ikke støtte for
dette i XP.
LASER
Boeings “Directed-Energy”-våpen,
også kjent som laserstrålene som
brenner hull i panseret på biler, har
nå lykkes med å skyte ned et fly.
Den skyldige er en LASER av typen
Mobile Active Targeting Resource
for
Integrated
eXperiments
(MATRIX). Denne står boltet fast
bak på en bil og har altså kapasitet
til å skyte ned fly fra himmelen.
Det eksisterer en lignende laser
med samme egenskaper som
heter Advanced Tactical Laser som
befinner seg i nesa på et Boeing
747. Det har også kommet inn
rapporter om at 50-tallet ringte og
ville ha igjen fremtiden sin.
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Komitéludøl

readme knuste Arrkom & Bedkom

– men siger til LaBamba

Fredag 30. oktober gjekk haustens
LudØl av stabelen på LaBamba. I år var
det readme, Bedkom og Arrkom som
var invitert for å prøve å slå LaBamba.
readme stilte med Jørgen, Bedkom med
Aleksander, Emil representerte Arrkom
og Øystein skulle forsvare heimelaget
LaBamba si ære.

Johanne
Linde

- journalist

LaBamba set standaren
Det heile starta med at alle spelarane
måtte byte plass, uvisst av kva grunn.
Deretter slo spelarane om kven som skulle
byrje, og Øystein frå LaBamba gjekk
ut som den sigrande part. Dette hjalp
imidlertid lite, for då Øystein skulle flytte,
klarte han å telje feil, og vart slik idømt
kveldens fyrste straffepils.
Ein god taktikk er halve jobben
Etter kvart som spelet gjekk vidare, var det
tydeleg at spelarane hadde ulike taktikkar.
Til dømes verka det som Arrkom sin
representant Emil hadde lagt seg på ei line

som gjekk ut på å drikke mest mogeleg på
kortast mogeleg tid, og han nytta difor
kvar anledning til å klage til dommaren
og seie at han ikkje skjøna kvifor han
måtte drikke, og slik oppnå stadig fleire
straffepils. Taktikken kan ikkje ha virka så
alt for bra, for han endte opp med å verte
den fyrste til å spy.

orgie i spying. Nok ein gong var det Emil
som var fyrst ute, tett fulgt av både Jørgen
frå readme og Øystein frå LaBamba. Det
vart eit langt opphold i spelet, og det er
nesten utruleg at Aleksander klarte å
halde seg. Så vart alle spybøttane tømt,
og det var tid for å halde fram.

Deltakartalet minker
Arrkom bortforklarer
No gjekk det berre nedover for Emil,
Etter ein liten spypause gjekk spelet vidare, og etter å ha blitt idømt fleire og fleire
og det vart fort klart at også Aleksander straffepils, fann han ut at det var på tide
frå Bedkom ikkje var heilt i slag. Han enda å gje opp, og spydde like godt ut over
opp med å spy som nummer to. Ikkje lenge spelebrettet for å demonstrere at han
etter spydde han igjen, og klarte altså å definitivt var ute. I intervjuet i ettertid
spy to gonger
sa han: «Eg
på rad. Bra
kunne vore
Eg kunne vore betre i ludo,
jobba! Han
betre i ludo,
det var der eg feila.
har i ettertid
det var der
forklart til readme sin reportar at grunnen eg feila.» readme føreslår at han kunne
til at han spydde så tidleg, var at han vore betre til å drikke øl, og latt vere å
hadde ete ein halv stor pizzabaker’n-pizza krangle så mykje med dommaren, for slik å
berre få timar før konkurransen (readme ha unngått flesteparten av straffepilsene.
har i ettertid fått vite at readme sin Ikkje lenge etterpå spydde Aleksander,
deltakar Jørgen åt den andre halvdelen til og då var også han ute. Det var no duka
same tid, så at dette var grunnen til at du for ein ekstremt spanande finale mellom
spydde så tidleg, Aleksander, er vel ikkje eit Jørgen frå readme og Øystein frå
heilt haldbart argument?)
LaBamba, der begge berre hadde spydd
ein gong tidlegare.
Orgie på kjellaren
Neste gong nokon følte behov for å lette Partisk dømming
litt på trykket, utvikla det heile seg til ein Etter gnistrande speling frå Jørgen,

”
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Jørgen spyr: Legg merke til kor merkelig uanfektet folk rundt han er over at han spyr.

låg han ann til å vinne med å få alle
brikkane i mål. Sidan både dommaren og
linedommaren er medlemmar i LaBamba,
kunne dei ikkje tillate at nokon andre enn
Øystein vann, og difor fann dei ut at alle
brikkane skulle tilbake til start, og spelet
skulle byrje på nytt. Jørgen, som låg ann til
å vinne, måtte altså byrje heilt på nytt på
grunn av partiske dommarar. Han vart då
så sjokkert over at det går ann å døme på
denne måten, at han rett og slett måtte
spy for andre gong.

Siger til readme!
Etter dette var det Jørgen som briljerte,
og det kom ikkje som noko sjokk då
Øystein måtte krype til korset og spy for
andre gong. Dommarane innsåg då at
readme faktisk låg ann til å vinne, og
byrja å idømme straffepils til Jørgen for
den minste lille ting, medan Øystein (som i
tillegg såg mykje dårlegare ut enn Jørgen),
slapp billeg unna i dei fleste situasjonar.
Under eit slikt press er det utruleg at
Jørgen i det heile tatt klarte å overleve, og

Sigersdansen: Ludølens moralske vinnar er i litt betre form enn den egentlige vinnaren! Men som alle sigersherrar
hadde han ikkje tid til å bli lenge – nye eventyr kalla. Noko som resulterte i eitt stykk trist førstissjente.

Vinnaren: Litt småsliten, eller?

sjølv om han bukka under for hardkøyret til
slutt, vil han for all ettertid stå igjen som
(den moralske) vinnaren av LudØl 2009.
Og er det nokon som er ueinige i det, er
det berre å sjå til det kjente faktum at det
er sigerherrane som skriv historien. Og
kor har du lese dette? I readme, så klart!
Ergo, readme vann overlegent!

w
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I 1995/1996 ble Apples første og eneste spillkonsoll lansert i Japan og USA. Ti
år senere figurerte den på PCworlds liste over «the 25 worst tech products of all
time», i godt selskap av Disney Lion King CD-ROM og IE 6. Bandai Pippin har blitt
beskrevet som overpriset, underutviklet og underutnyttet.

Merethe
Heggset

- journalist

På midten av 90-tallet var det Sega
Saturn, Nintendo 64 og Sony PlayStation
som dominerte markedet. Sony var
en nykommer innen sjangeren, men
klarte likevel å bli en av verdens ledende
produsenter av spillkonsoller. Suksessen til
Sony var som bensin på bålet for Apple, og
ideen om The Pippin ble unnfanget.
Mac Jr.
Newtown Pippin er navnet på en mindre
type av eplesorten McIntosh – som ga
navn til Apple Macintosh. På mange måter
kunne The Pippin sies å være en Mac jr.
Maskinvaren var i bunn og grunn lik, og
mesteparten av Pippin-programvaren
kunne kjøres med klassisk Mac OS. Det
at Pippin egentlig var en mini-PC, gjorde
at forventningene til forbrukere og
anmeldere ble skyhøye, noe som ikke
akkurat var en fordel, det ferdige produktet
tatt i betraktning.
Apple + Bandai != suksess
Apple hadde ikke tenkt å lansere Pippin
som et Apple-produkt, men å lisensiere ut
maskin- og programvare til tredjeparter.
Det vokste store forventninger til

Bandai Pippin @World

samarbeidet
med
den
japanske
leketøysprodusenten
Bandai,
men
anmeldelsene ble labre. For dyr, for treg og
for bundet, var dommen.
Revolusjonerende
Bandai Pippin ble i utgangspunktet ikke
markedsført som en spillkonsoll, men som
en billig PC med mulighet for internetttilkobling. Den ble levert med 14.4 modem,
4X CD-ROM og Mac OS preinstallert. I
annonsekampanjen fokuserte de på at
man nå kunne surfe på Internett – via TVapparatet.
Få muligheter
Et av Bandai Pippins største problemer
var at den var veldig oppbundet. Når man
kjøpte Bandai Pippin, bandt man seg til
å bruke PSInet som Internettleverandør
i seks måneder, til en minimumspris på
$25 i måneden. Dette skapte motvilje hos
forbrukere som allerede brukte Internett,
ettersom det tvang dem til å betale for
flere leverandører på en gang. I tillegg
var utvalget av spill som kunne kjøres på
Pippin relativt dårlig. Ikke mer enn ca 20
spill ble lansert av Bandai.
Tregt
Bandai Pippin hadde en Motorola
PowerPC-prosessor, den første prosessoren
som brukte PowerPC-arkitektur. Den
var først og fremst bygd for å brukes i
bærbare enheter. Utviklere så på denne

Produsent: Apple/Bandai
Type: Spillkonsoll / Media
Center / PC
CPU: PowerPC 603 RISC (66
MHz)
Media: CD-ROM
Releasedato: 1995 (Jap.)
Tilbaketrukket: 1996
Antall solgte: 42 000
Grafikk: ”taos” (VGA/16-bit)
Tilkobling: 14.4 kbit/s modem
prosessoren som treg og trøblete, så
mange var lite begeistret over nyheten
om at denne ville bli brukt i Bandai Pippin.
Pippins muligheter til Internett-tilkobling
var begrenset til et 14.4 kbit/s internt
modem, som også ble regnet som tregt på

Bungies Marathon: Paradoksalt nok var det beste Apples Pippin hadde for seg forgjengeren til et av XBOX sine flaggskip, Halo.
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det tidspunktet Pippin ble lansert. Det var
også umulig å oppgradere.
Billig PC eller dyr spillkonsoll?
En av de største ulempene med Pippin
var prisen. Selv om den kanskje var en
billig PC, var det en dyr spillkonsoll.
Konkurrentene var jevnt over
noen hundre dollar billigere.
Markedsføringen av Pippin som
en billig hjemme-PC var også
uheldig, da den både så ut og
føltes som en spillkonsoll.
Super Marathon
Et av spillene som kom
til
Pippin som det er verdt å ta en nærmere
titt på er Marathon. Marathon-serien

var egentlig en FPS-serie til Macintosh,
men siden det var lett for utviklere å

overføre spill fra den
ene plattformen til den andre
var dette ett av de tjue spillene som
rakk å komme før Pippin ble tatt ut av
salg. Det eneste som er interessant med
dette spillet er imidlertid at det er laget
av Bungie og regnes som forgjengeren til

superpopulære Halo. For de interesserte
kan Marathon 2 lastes ned fra Xbox Live
Arcade, og alle tre spillene fines også som
freeware på Internett.
Hell i uhell
Selv om Bandai Pippin floppet
fullstendig, kom det noe godt ut av
det. Annonsekampanjen i USA var
med på å bane vei for den nye
trenden med TV-spill med onlinemuligheter. Her var Apple først
ut, og banet dermed vei for blant
annet Xbox Live. Det førte også
til at Apple endret fokusområde
til
forbrukerelektronikk, noe som
førte til utviklingen av svært vellykkede
produkter som iPod og iPhone.

Ting du IKKE bør vite som siving
Leksjon XVI: Daggering
også ofte flere personer, gjerne én kvinne
og mange menn.

Magic
Mushroom

- journalist

Daggering er den nyeste og heiteste
dansestilen på Jamaica. Som kommende
sivilingeniør
er
det
elementær,
fundamentalt og grunnleggende uviktig
at du vet alt om denne spennende
formen for dans.
Daggering er kort fortalt tørrpuling til
musikk. Mer formelt beskriver det en
seksuelt utfordrende dans utført av
en mann og en kvinne, som vanligvis
inkluderer etteraping av diverse seksuelle
stillinger og handlinger, men den involverer

Populært
Dansestilen har sitt utspring i Dancehallsjangeren, og mange prominente artister
innen denne sjangeren, blant andre
RDX og Mr. Vegas har i den siste tiden
skrevet ”Daggering-låter” assosiert med
dansestilen. På klubber er det gjerne egne
DJer som spiller musikk som nører opp
under dansebevegelsene, og oppmuntrer
til røff ”liksom-sex”.
Tough love
Enkelte av elementene i dansen er så
harde og brutale at leger er bekymret for
de fysiske skadene denne typen dans kan
påføre aktørene. Blant annet finnes det
et ”sky daggering”-trinn som går ut på at
den kvinnelige parten ligger og skrever på

bakken, mens mann etter mann klatrer
opp på en gardintrapp, hopper ned på
kvinnen, og blir liggende oppå henne
mens de simulerer orgasme. I tillegg er
det registrert mange tilfeller av ”brukken”
penis i forbindelse med daggering.
Fristende?
Dersom du er interessert i å vite mer
om, eller kanskje lære denne dansen,
er det bare å gjøre et youtube-søk. Du
kommer garantert til å lære noen nye
bevegelser som vil imponere stort på
neste immatrikuleringsball. Eventuelt kan
du bare overføre de bevegelsene du gjør
(eller skulle ønske du gjorde) i senga til
dansegulvet. Russejentene i Bodegaen
har ingenting å stille opp med, kommer
garantert til å bli grønne av misunnelse.

- Spennende saker
Data- og komtekstudentenes egen avis, 10. årgang nr. 6, 2008
http://readme.abakus.no
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Maktdemonstasjon på gokartbanen

Det var en mørk oktoberkveld da 30
unge ble fraktet med buss vekk fra
Gløs. Jentene kunne telles på tre fingre
og pølsefesten var et faktum. Det var
nemlig klart for den årlige runden med
gokart. Stemningen var trykkende, ingen
ville se seg slått av kameraten, færre se
seg slått av jentene som stilte til start.
Av: Jørgen Flo
Når forsamlingen entret arenaen for
kveldens oppgjør ble vi møtt av en ivrig
svenske. Han skravlet i vei om både bane
og doning, mens han holdt opp tegninger
av svinger med påtegnede piler av ymse
farger. Etter å ha fått svenskepratet ut
av skolten gjaldt det å finne en lekker grå
heldress i passende størrelse, en livsviktig
hjelm og et moteriktig blått hårnett. Vi
valgte navn (noen mer oppfinnsomme
enn andre,) og vi dukket opp på en skjerm.
Oppgjøret kunne starte.
Drømmen som brast
Gokartene var utstyrt med ratt og to
pedaler, dette skulle selv en idiot klare å

håndtere tenkte undertegnede og satte
seg ned i doningen. Etter to raske og en
brems bar det rett inn i vantet, og der
ble en stående. Forbikjørt av fire andre
fartsgale medelever. Drømmen om å være
best ble fort skiftet ut med redselen for å
være den dårligste.
Den sterkestes rett
Det ble raskt klart at Abakus
hadde mange dyktige sjåfører,
og forventningene til egne
prestasjoner ble raskt most
mellom gokarter og gummihjul.
Tidlig i konkurransen ble
hveten skilt fra klinten, og
ut fra fartskaoset suste en
mystisk herre i rødt som lyn
fra klar himmel. Han fikk raskt
det psykiske overtak på resten
av flokken. Hans kallenavn
var Adolf, og det var tydelig
at han var den beste føreren.
Adolf var også den beste til å
bruke gassen, og vi andre ble
overrumplet av hans raske
maktovertakelse.

Den edle twistpose
Til slutt var det tid for utmerkelser til de
tre beste. En herretrio med Adolf i teten
kom øverst og ble klappet frem av en
imponert og optimistisk tilhengerskare.
Adolf ble premiert med en edel pose twist
spandert av Arrkom. Kvelden ble rundet av
med pizza og skarpe onlinere om kveldens
hendelser.

Adolf: Den beste føreren

ForretningsdrevetIT
2
(BPM+SOA=ROI )
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Ting du bør vite som siving
Leksjon XXV:Stamcelleforskning
Som den globetrottende sivilingeniøren du er befinner du deg på en piazza i Italia.
Ved siden av en klukkende fontene går samtalen mellom deg og din klient, en
solbrun patriark med sølvskinn i håret, innom løst og fast. Du forklarer ham sindig
forskjellen på terrasser, verandaer, altaner og balkonger, hvorfor helium gir deg
pipestemme og forteller ham om ironi som språklig virkemiddel. Vår katolske venn
er ikke blyg av seg, og snur snart samtalen til mer kontroversielle saker. Du priser
deg lykkelig over at readme har lært deg alt du egentlig trenger å vite, og begir deg
ut i det billedlige minefeltet.

Hvilke muligheter!
Først
litt
bakgrunnsinformasjon.
Stamceller er celler som finnes i nesten alle
multicellede levende organismer. Grunnen
til at de får så stor oppmerksomhet er
potensialet de har til å kurere sykdommer,
og kontroversen rundt forskningen på
dette. Potensialet ligger i cellenes spesielle
evne til å fornye seg selv ved celledeling, de
kan nemlig utvikle seg til å bli spesialiserte
celler. Stamceller kan derfor brukes til å
dyrke frem nye organer. Kjekt å ha.
To trøtte typer
Det finnes to typer stamceller, de som
her hentet fra befruktede fostre, og de
som er hentet fra voksne organismer. I
voksne individer (individer som allerede er
født) brukes stamcellene til å regenerere
hudceller, blodceller og så videre.
Forskning på voksne stamceller er det
ingen kontrovers rundt ettersom de kan
samles inn uten at giveren tar skade av
det. Det er den andre typen vi leser om i
media.

Foster
Den andre typen stamceller har
tradisjonelt vært samlet inn fra ødelagte
menneskelige fostre. Dette er kjernen i
problematikken rundt stamcelleforskning.
De som er mot stamcelleforskning er
stort sett de samme som er mot abort.
Argumentene er også de samme. Det at
et menneskelig foster må gå til spille for at
man skal kunne høste inn stamceller er det
mange som ikke liker. De som er mot sier
at livet er hellig, og begynner med en gang
eggcellen er befruktet, mens de som er for
mener at livet ikke begynner før fosteret
kan overleve utenfor morens kropp.
En tredjedel forsvinner naturlig
Din italienske venn er sannsynligvis bereist
innenfor temaet i og med at det er tema
den katolske kirken har interessert seg litt
for. Nå er det vanskelig å vite hvilken side
han vil være på, men han vil kanskje trekke
frem dette med at livet har en ukrenkelig
verdi, noe det er vanskelig å være uenig
i. Det gjør ikke nødvendigvis noe. Det er
faktisk slik at bare en tredjedel av alle
befruktede egg faktisk fester seg og får

Andreas
Hagen

- Redaktøren

utvikle seg, så det er langt flere befruktede
egg som går naturlig ut av kroppen enn
det som vil bli brukt til stamcelleforskning.
Dette argumentet er møtt med at livet er
så hellig at det er prinsipielt feil å ødelegge
et foster med vilje, til tross for at mange
naturlig går tapt.
Kasserte fostre
Nå er det naturligvis ikke slik at forskerne
ber damer om å opptre promiskuøst så de
kan grave ut et foster å stjele stamcellene.
De fleste som forsker på stamceller bruker
egg som ble befruktet in vitro, det vil si
kunstig utenfor morens mage, men aldri
brukt.
Omdirigering
Tilhengere av forskning på stamceller fra
voksne argumenterer med at så langt har
denne forskningen ført med seg bedre
resultater. Det har faktisk blitt utviklet
behandlingsmetoder med stamceller fra
voksne, noe forskning på stamceller fra
fostre ikke kan skryte av. Tanken er derfor
at hvis man hadde omdirigert en del av
pengene som brukes på fosterceller til
forskningen på voksne celler ville de kunne
oppnå enda bedre resultater. Dette er
selvfølgelig bare spekulasjoner, det er jo
ikke alt som blir bedre bare man kaster
penger på det.
Trumfkortet
Når din Italienske venn fyrer seg skikkelig
opp, uavhengig av hvilken side han er på,
kan du avvæpne situasjonen ved å fortelle
om at enkelte forskere nå har klart å trekke
ut stamceller fra vannet rundt fosteret
uten å skade det på noen som helst
måte. Hele dilemmaet er derfor snart
er ute av verden. Så kan du nyte godt av
besserwisserkunnskapen du har fått av
oss, mens du koser deg med en ristretto.
Det er bare å glede seg.

Stamceller: Mennesklige stamceller fra et foster.
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Ok, jeg antar det er på tide å fortelle deg det. Når sant skal sies hadde vi egentlig
tenkt å holde det gående en stund til, men ærlig talt så begynner det å bli gammelt.
Etter så mange år mister selv den beste spøken litt av piffen. For ikke å snakke om
at vi begynner å synes litt synd på deg.
Du aner ikke hva jeg snakker om, eller
hva? Greitt, jeg får vel forklare litt. Du vet
den følelsen du har, den av at hele verden
egentlig dreier rundt deg? At det som ikke
direkte angår deg er uviktig? Eller den
følelsen du iblant får av at hele verden er
ute etter deg? De uhellene som kommer
på de verst tenkelige tidspunktene, liksom
bare for å skade deg? Den følelsen av at
hele verden ler av deg? Saken er at du har
helt rett.
Overfladisk
Hver gang du ser på tv og ser et
nyhetsinnslag om noe faenskap på andre
siden av kloden, når du åpner avisen
og leser om hvordan U-land er håpløst
skakkjørt, og du ikke helt klarer å få i gang
noe mer følelsesliv enn litt midlertidig
sympati, som om kjæledyret ditt har
hoste, så er saken den at alt sammen
bare er funnet på. Det finnes ingen
U-land. Alt er bare kulisser og
skuespillere.
Det er det samme med hvordan du
ikke husker hendelser mer enn et par
uker tilbake, noen år topp. En krig, eller
katastrofe, er jo bare interessant så
lenge av gangen, så etter en stund pleier
vi bare å late som om vi aldri fant den på.
Dessuten, når du mister interessen, hva
er poenget i å drive det videre? Det er jo
ikke noen andre som kan bry seg. Vel, vi
liker jo å spare på de tingene vi kan bruke
som bakgrunn senere, og det er jo viktig å
skrive ned ting, så vi ikke gjentar oss. Men
utover det er det ikke noe viktig. Det du
ikke hører om i øyeblikket, eksisterer ikke
lenger. Enklere på den måten.
Faktisk er mesteparten av det du ser bare
juks. De husene du går forbi om morgenen
er bare tomme fasader. Landskapene
du ser i horisonten er bare kulisser og
malerier. Med en gang du er ute av synet,
river vi alt, og går tilbake til virkeligheten.
Du vet, himmelen er ikke egentlig blå, men
grønnlilla rød. Finnes ikke, sier du? Saken
er at det du vet om farger, lys, og egentlig
alt av fysikk og kjemi, bare er tull. Vi fant

det på for å se hvordan du ville reagere. I
virkeligheten er gravitasjon mer som en
morsom lek enn en lov. Den kan være gøy
å drive med det iblant, men mesteparten
av tiden ignorerer man den.
Delectatio morosa
Det med bussen er en av de beste ideene
vi har hatt. Du vet hvordan bussen aldri
kommer til riktig tidspunkt? Er du akkurat
i tide, kommer den to minutter for tidlig,
er du tidlig ute kommer den ti minutter
for sent. Det er egentlig bare så vi kan le
av deg. Det finnes forøvrig ikke noe slikt
som minusgrader. Egentlig finnes det ikke

temperaturer overhodet. Grønne planter
er egentlig utrolig absurd. Vi har brukt
timevis bare på å le av dem. Dessverre vil
du aldri skjønne hvorfor. Beklager.
Reductio ad absurdum
Politikk er også ganske underholdende.
Alt er bare avtalt spill. Vi er egentlig
overrasket over at du ikke allerede har
innsett det. Det hele var bestemt i god
tid på forhånd, stemmingen var egentlig
bare et eksperiment for å se hva du ville
akseptere hvis du trodde du var med på
å bestemme det. Og selv der gikk vi langt
i å hinte til at det bare var tull. Det var i
grunnen ganske morsomt. Hvordan kunne
du unngå å se det? I virkeligheten styres

Even Bruvik
Frøyen
alt av Schmirts. Ikke be meg om å prøve å
forklare, du ville aldri forstå. Det holder å si
at alt er perfekt, alltid.
Det som ikke dreper deg ...
Hvorfor gjør vi alt dette, spør du?
Underholdning, selvfølgelig. Saken er at
når du kommer fra en perfekt eksistens
hvor alt er slik det burde være, alle er
lykkelige, vakre, perfekte, intelligente og
omtenksomme, og selve universet adlyder
dine minste vink, får man i blant en smak
for det absurde og uperfekte. Så vi startet
dette lille eksperimentet med deg, dels
for å se hvordan du ville ende opp etter å
ha vokst opp i en slik verden, og dels bare
fordi det er utrolig underholdende å se deg
famle deg gjennom den. Til å begynne
med var også denne verdenen langt på
vei perfekt, men ærlig talt begynte det å
bli litt kjedelig, så vi bestemte oss for at
ting skulle bli litt mer vanskelig for deg.
Alt var faktisk mye bedre før. Men hei,
de sier motgang er bra for deg. Vel,
ikke egentlig, det var noe vi fant på
for moro skyld, igjen. Unnskyld.
Vanskelig for å tro meg? Jeg tviler
ikke. Den største grunnen til at du ikke
har fått det med deg så langt, er det at
du ikke er i stand til å akseptere det du
ikke kan forstå. Du foretrekker å finne på
noe enklere, noe du kjenner deg selv igjen
i, eller finne noe du ikke trenger å forstå
for å forstå det. Alltid gøyalt å se på.
Paradokser eksisterer ikke i den virkelige
verden, skjønner du. Her er alt slik det skal
være.
Mea culpa
En liten ulempe med alt dette, er
jo selvfølgelig at du nå er altfor
miljøskadet til å kunne bli reintrodusert
i virkeligheten. En som tror på ting som
”eiendeler”, ”appelsiner” eller ”LCD” vil
aldri kunne fungere utenfor denne lille
fantasiverdenen. Det er trist, men ikke vær
redd. Vi vil fortsette å holde ting i gang for
din skyld.
Såh... Overraskelse!
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Abakus-idol 2009

Den 6. november hadde endelig alle de skjulte musikkgeniene i Abakus muligheten
til å hevde seg i en nådeløs konkurranse, der kun de beste ville få stå igjen som
medlemmer av det offisielle abakus-bandet. La Bamba hadde åpnet dørene for den
håpefulle gruppen musikanter, og hadde idol-drinker på menyen.
I den dunkelt belyste kjelleren befant de
ventende deltagerne seg. Diskusjoner
om hvilke sanger som skulle framføres,
samt litt gitarklimpring og allsang preget
lydspekteret. Auditionene foregikk i Marinkjelleren, men det var rigget opp prosjektor
på La Bamba, og man fikk se live-stream
fra auditionene mens de foregikk på lerret.

Du er ikke videre til Oslo...
Dommerpanelet var nådeløse i sin
bedømmelse av deltagerne, og ikke en
eneste en ble sendt til Oslo. Til tross for
mangelen på flybilletter til hovedstaden,
fant allikevel dommerne flere kandidater
de mente hadde det som trengs for å delta
i et Abakus-band.

- journalist

Gitarhelter
Man kan si at fordelingen av hvilket
instrument folk stilte med var noe
ujevnt fordelt, ettersom man faktisk
hadde nok deltagere til en håndfull
"Gitarkameratene"-kopier i tillegg til et
eget Abakus-band.
Instrumentene det var mulig å stille
med var gitar, bass, piano og vokal,
ettersom det var disse instrumentene
som var anskaffet. Men siden flere
av deltakerene er noen sabla
multitalenter, så kan det nok
godt hende det dukker opp en
trommis, korist og triangelist i
AbaBand også.

Ad-hoc live-stream
Live-streamen gikk igjennom noen
tilfeldige studentleiligheter, i og
med at Marinkjelleren manglet
Internett-tilgang.
Etter
å
ha koblet opp en ruter i
leiligheten til en tilfeldig
utvekslingsstudent rett over
Marinkjelleren,
strukket
TP-kabel ut vinduet og inn
kjellervinduet under, og satt
opp en laptop på LaBamba, kunne
alle se auditionene live på lerretet på
LaBamba. Heia teknologien!
Hey? Hvor ble nettet av?
Den noe improviserte nettilgangen ble
på mystisk vis plutselig brutt etter tre
auditioner. Arrangørene svettet litt og
løp rundt og testet alle tilkoblinger. Etter
litt prøving og feiling viste det seg at
grunnen ganske enkelt var at hun som
eide leiligheten nettet var lånt fra begynte
å fryse. Derfor hadde hun like gjerne
koblet fra alt for å lukke vinduet. Kort tid
etter ble nettet koblet på igjen, med en
anmodning om at hun heller kunne lukke
vinduet i stedet for å koble fra hele nettet
– nettverkskabler er tross alt ikke så skjøre.

Øyvind
Haarberg

Et entusiastisk publikum
Selv om dommerpanelet ikke var redde
for å slakte vilt, støttet resten av publikum
deltagerne med stor applaus etter hver
audition. Applausen var til tider så stor
at den nesten sprengte de små laptophøyttalerene der den ble livestreamet
tilbake til Marin-kjelleren. Enkelte deltakere
flørtet til og med litt mer med webcam’et
på laptopen enn med de skikkelige
kameraene! Moralen var i hvert fall på
topp, selv om man kan lure på om det kun
var selvoppholdende bravado i enkelte
tilfeller.

Venterommet: Spent stemning, med underholdning fra emil-band.

EMIL-band
I løpet av kvelden tok også
EMIL-bandet seg en tur innom,
der de underholdt deltakerene på
venterommet. De inviterte også det
kommende Abakus-bandet til å delta på
en Emil-fest påfølgende helg. Hvorvidt
de klarer dette er undertegnede noe
usikker på, men man skal aldri si aldri
– de aller fleste siv.ing.er er noen sabla
dyktige og deadlineorienterte mennesker
som har god erfaring med å sitte oppe i
de sene nattetimer for å bli ferdig med
fellesprosjekt eller java-øvinger. Om det lar
seg direkte overføre til bandøving vil tiden
vise.
readme ønsker i hvert fall det kommende
AbaBandet lykke til!

Dommerpanelet: Strenge, men rettferdige... Eller?
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De sex utvalgte vinnerene
Seks flinke deltakere ble plukket ut etter Abakus-Idol, og skal starte det store nye
Abakus-bandet. Noen av de fremførte et par låter allerede på 2^5-jubileet. Forvent
deg å se masse til dem i fremtiden, de spiller snart på et spillested nær deg!

– AbaBand

André Keane

Erik Wendel

Even Brobak

Martin Markman

Silje Løvaas

Vegar Vindfallet

Kjøp DVDen på kontoret!

Fagkom arrangerer Temadebatt!
Rett over jul inviteres 3-5 ledende bedrifter opp for å diskutere et brennende aktuelt tema.
Hva vil du at skal diskuteres?

Avgi din stemme nederst på abakus.no
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readme tester: julehandel på nett

Varer av alle slag selges på verdsvevet,
og dette er vel det eneste stedet man
bokstavelig talt risikerer å kjøpe ”katta i
sekken”. På tross av denne overhengende
faren har readme i god tid til jul testet
årets julehandel på nett!

Alexander
Tøgard

- journalist

Dag 1: Jeg saumfarer internett for å finne
den perfekte julegaven til undertegnede.
Ikke en enkel person å blidgjøre, men den
siste tiden har han lagt sin elsk på iPhone
3GS. Etter mye leting fant jeg en annonse
som lot til å tilby noe som nesten var for
godt til å være sant: en ulåst iPhone 3GS
32 GB til skarve 3500 kr. Jeg sendte en
e-post til annonsøren for å finne ut av
ulempen.
Dag 4: Jeg fikk svar fra ttmobiles@hotmail.
com, det hadde egentlig kommet noen
dager tidligere, men lå i «spam-mappen»
i webmailen. I e-posten takket de for
interessen, og hotmail-adressen betyr jo
bare at de tar seg selv seriøst nok til ikke å
betale masse for egen nettside! Telefonen
koster £ 300, frakt koster £ 30, dvs. til
sammen kr 3500. Ikke akkurat det jeg
hadde forventet meg som forklaring, men
greit nok. Jeg regnet med at de sikkert var
de eneste ærlige menneskene i verden,
og de solgte iPhone uten fortjeneste. Jeg
spurte hvordan betalingen skulle foregå.
Dag 5: Ttmobiles hadde svart, betaling
var ingen sak. Alt jeg trengte å gjøre var å
overføre kr 3500 med Western Union til en
kontaktperson i Storbritannia. De gav meg
i tillegg et veldig fristende tilbud der jeg
kunne kjøpe tre telefoner og få en gratis
med på kjøpet! Som fattig student er det
ikke lett å skrape sammen kr 10.500, men
da ville jo tross alt julegavene for noen
heldige utvalgte være sikret! Jeg meldte
dog min bekymring til Ttmobiles angående
bruk av Western Union Money Transfer.
Dag 5,8: Sent på kvelden fikk jeg svar, som
betyr at disse gutta virkelig jobber hardt!
I e-posten takket de meg nok en gang for
interessen, og sa at de ville gi et spesielt
tilbud, kun for meg! Jeg kunne betale

halvparten på forskudd, og halvparten når
jeg hadde fått telefonene. I ren og skjær
eufori for å kun betale kr 5.250 i første
omgang, takket jeg ja til dette.

nytt, måtte jeg overføre de resterende
pengene. Det hørtes jo forsåvidt fornuftig
ut, og mangel på dokumentasjon skremte
meg ikke.

Dag 6: Pengene ble lagt i en liten
konvolutt, og jeg følte meg som rene
gangsteren når jeg overrakte «pakken» til
den hyggelige jenta bak skranken i Western
Union-filialen i Dronningensgate. Jeg var
litt forundret over at Ttmobiles i den siste
e-posten sa at pengene skulle sendes til en
person i Nigeria, i stedet for Storbritannia,
slik de sa tidligere. Men de virker jo som
hyggelige folk, og rent bortsett fra en del
skrivefeil, overdreven bruk av caps lock og
utropstegn, hotmail-adressen, Western
Union penge-overføringen, den latterlig
lave prisen på telefonene, og at pengene
skulle sendes til et land i den tredje veden,
hadde jeg jo egentlig ingen grunn til å
være mistenksom.

Dag 16: Nok en gang tusler jeg ned til
Western Union. Kr 5.250 blir overført, men
nå vet jeg at alt er betalt, og telefonene
burde komme på døra når som helst! Nok
et DHL-sporingsnummer leder uheldigvis
ingensteds hen, og jeg konkluderer med at
DHL jaggu er noen sløvinger som sender
Ttmobiles feil referansenummer hele
tiden!

Dag 6,2: Jeg oppgir referansenummeret
på pengeoverføringen i en e-post til
Ttmobiles, og noen få timer senere kan jeg
se at at pengene er utbetalt til Ni Geriansw
Indle som jeg adresserte de kr 5.250 til.
Jeg får deretter en e-post av Ttmobiles
som oppgir en DHL-referanse og en ventet
leveringstid på ca. 4-7 arbeidsdager. Med
en iver forbeholdt små barn på juleaften
ventet jeg nå på en pakke på døren med
fire splitter nye iPhone 3GS med hele 32
GB!

iPhone 3GS: selges billig på nettet...

Dag 15: Det har gått en stund siden sist jeg
hørte fra Ttmobiles, og sporingsnummeret
jeg fikk til DHL-sendingen gav fremdeles
ingen treff. Jeg blir litt bekymret, og
sender Ttmobiles en e-post der jeg lurer på
hva som har skjedd. Nesten umiddelbart
etterpå får jeg svar der de sier at pakken
ble stoppet i tollen, og siden de riktige
papirene som trengtes for pakken ikke
fulgte med, var den sendt tilbake til
Storbritannia. Skulle de sende pakken på

Dag 24: Åtte dager senere har undertegnede enda ingen iPhone i hendene,
men har akkurat fått en e-post av
Ttmobiles der de sier at tollvesenet i
Norge fremdeles er noen skurker. De rette
papirene er på plass, men nå holder de
tilbake pakken fordi det ikke er betalt
toll-avgift. Denne er på 25 prosent av
kjøpssummen, det vil si kr 2.625. De lover
at dersom jeg overfører pengene til deres
mann i Nigeria, har jeg telefonen innen
2-3 arbeidsdager.
Dag 25: Damen bak skranken på Western
Union slår en vits om at pengene jeg har
overført så langt antagelig har forsynt en
hel landsby med strøm, vann og mat for et
år eller to, men jeg ler ikke. Jeg gleder meg
derimot på tanken om at julegavene for i
år snart er i boks, og at telefonene tross alt
er i Norge.
Dag 32: Pakken burde vært fremme for
flere dager siden, men enda har jeg ikke
sett så mye som et fnugg av telefonene.
Ttmobiles svarer denne dagen på
mysteriet ved å si at en feil i det norske
postsystemet har ført til at pakken ble
sendt tilbake til Storbritannia, og at de kan
sende den på nytt, mot et lite depositum
tilsvarende halve kjøpssummen. Disse
pengene får jeg selvsagt tilbake når jeg
mottar pakken.
I dag: Kr 27.650 og to måneder senere
sparer jeg nå opp til å bli tilsendt pakken
for syvende gang. Når jeg i ettertid leser
at Western Union ikke har noen form for
garanti mot bedrageri, og alt man trenger
for å hente overførte penger er gyldig ID,
blir jeg litt nervøs. Men siden jeg er en evig
optimist og en tålmodig sjel, er jeg førnøyd
såfremt pakken kommer frem før jul!

17

readme tester: syltepest
Etter flere måneders arbeid for å finne
dette beryktede og svært omtalte
viruset, har readme endelig lykkes å
få noen eksemplar av H1N1-viruset
i kroppen. Hva slags symptomer gir
viruset deg? Hvilke spill egner seg best
å spille med 40 i feber? readme gir deg
svarene!

Jean Niklas
L’Orange

- journalist

Etter en lang og tung skoledag fra 0800
til 1700 på en mandag, var det virkelig en
glede ved å føle at jeg hadde hodepine og
feber. Sjansene var store for at dette kunne
være syltepesten, et virus readme ennå
ikke har fått testet ut. Gjennom et besøk
hos legevakten ble mine glade antagelser
bekreftet: Jeg hadde fått svineinfluensaen!
Med rare blikk fra legen som undersøkte
meg, danset jeg ut fra legevakta med et
smil fra øre til øre. Selvfølgelig unngikk jeg
personer mens jeg tuslet på veien hjem,
men for å merke effektene av dette viruset
tok jeg selvfølgelig av meg så mye klær
som mulig.
Symptomene
Vel hjemme la jeg meg i senga med
notisblokk for å notere meg diverse
symptomer. Allerede etter fem minutter
merket jeg at halsen begynte å verke,
og etter 3-4 timer med kraftigere og
kraftigere hodepine viste termometeret 39
grader da det ble kjørt opp i anus. Jeg følte
meg også ganske svett og varm etter enda
en time, og etter et uvisst antall minutter
til sovnet jeg. Klokken 1800 våknet jeg opp
igjen grunnet stor sult, så jeg bestemte
meg for å lage middag. (Svineinfluensaen
gir deg tydeligvis mulighet til å leve et
anakronistisk liv. Red. Anm.) Til min glede
var det et utrolig stort slit bare det å
komme seg opp av senga, og toppen av
kransekaka kom da jeg fant ut at det å
svelge pizza når en har syltepest er som
å svelge en kamel for hver bit. Etter en
time med en kombinasjon av store pauser
mellom svelg av pizzabiter og brekninger
kom jeg meg til slutt til sengs igjen med en
mer eller mindre fornøyd mage.

Svin + Oppkast = ???
På onsdagsmorgenen stod jeg utrolig tidlig
opp for meg å være, nøyaktig 0637. Dette
husker jeg faktisk veldig godt, hovedsaklig
fordi jeg spydde på vekkerklokka. I følge
legen min er dette et symptom som
opptrer ekstremt sjeldent, noe som førte
til ekstase. Hvor bra er det ikke at vi får
muligheten til å teste alle symptomene?
Med et hode tungt som bly dro jeg meg
opp av senga etter en times tid, og klarte
etter enda en halvtime å fjerne alt spyet
som lå utover gulvet og bordet. Dessverre
tålte ikke notisblokken min magesyre, så
jeg måtte finne en ny en. Løsningsforslaget
til Matte 1 fikk også gjennomgå, men det
var det jo heldigvis bare å skrive ut igjen.
Sharing is Caring!
Etter 5 relativt kjedelige timer hvor
hodepinen og halsen bare forverret seg,
ringte jeg fire andre fra readme. Å ha
en journalist som skriver om selverfart
svineinfluensa er jo toppers, men hvor mye
bedre er det ikke da å ha fem journalister?
På denne måten får vi forhåpentligvis
med oss alle de forskjellige symptomene
syltepesten gir, og de forskjellige
reaksjonene ulike mennesker får av viruset.
I løpet av en time greide vi å få smittet
alle fire gjennom metoder som leseren
kan fundere på. (Hint: Inngangsporten
for viruset er gjennom slimhinnene i
luftveiene.) Dessverre har det vist seg
å være umulig å få kontakt med resten

av de syke journalistene våre, så deres
kommentarer kommer ikke på trykk – i alle
fall ikke i denne utgaven.
Articulatio Genus
Natten til torsdag ble veldig interessant.
Hovedsaklig fordi smerten i forskjellige
ledd og kroppsdeler var kraftig nok til å
holde meg noenlunde våken, men også
fordi jeg absolutt måtte skrive opp hver
eneste kroppsdel jeg hadde smerter i på
latin. Til slutt endte jeg opp med å skrive
et helt kompendium med en liste over alle
forskjellige kroppsdeler bortsett fra mine
kjære lobuli auricularum (øreflipper).
Spill for Svin
Gleden ble derimot større da morgenen
kom, og jeg gjorde meg klar for den mest
spennende delen av syltepest-testen:
Hvilket spill er mest underholdende om
man er syk? Gjennom tester av diverse
spill, viser det seg at det å ha en kort
tidsfrist hvor du enten må tenke enormt
eller ha gode reaksjonsevner ikke er å
anbefale. Det å ikke ha noen utfordring i
det hele tatt blir også veldig fort kjedelig.
Dermed gjaldt det å finne en god balanse
mellom en grei utfordring som ikke
krever mye hjernekapasitet eller gode
reaksjonsevner. Etter litt mer testing,
kom jeg frem til at spill som Sim City og
Civilization er noe av det beste å spille hvis
syltepesten slår til. Disse krever ikke alt
for mye hjerneaktivitet, men er allikevel
utfordrende nok til å være underholdende
med diverse sykdommer i kroppen.
Ikke noe å anbefale
Etter enda en uke med det nydelige viruset
i kroppen sa det dessverre farvel og døde
hen. Allikevel følte jeg at jeg hadde fått
testet syltepesten godt nok til å kunne
skrive en artikkel om den, og her er den
jaggu meg i hånda di også gitt.
Som en oppsummering: Syltepesten skaper
mange vanlige og kjedelige symptomer
som de fleste andre sykdommer skaper, og
har dessverre ingen morsomme effekter
på kroppen. Det er derfor ikke å anbefale
å prøve å skaffe seg svineinfluensa med
mindre du er litt skole-/arbeidslei, eller rett
og slett vil være litt asosial i et par uker.

Svinepest: readme lurer fælt på hvem som først
overførte svinepesten til mennesket – og hvordan...
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readme-konkurranse:
rom-, drikke- & nattmatfordelingsnøtt

I denne ukens konkurranse har alle komiteene fra Abakus blitt satt på forskjellige nummererte rom, som er satt opp
som på bildet under. Alle har også mottatt en ølsort og en type nachmat. Ut fra setningene nedenfor skal du finne ut
hvem som satt hvor, samt hva de drakk og spiste til nach.
Send svar innen 15. januar til konkurranse@abakus.no på formen ”<komite> i <rom> med <mat>, ...”
De med flest riktige vinner. Om det blir delte plasser, benytter vi random.org for å bestemme en vinner.
– Det er ett rom mellom Bedkom og den Sesamburger-spisende komiteen.
– Komiteen som drikker Tuborg sitter i rommet ved siden av de som drikker Aass.
– Det er to rom mellom Fagkom og den Carlsberg-drikkende komiteen.
– Komiteen i rom to drikker Lysholmer.
– Det er ett rom mellom readme og komiteen som spiser kebab på nach.
– Det er to rom mellom den Sesamburger-spisende komiteen og den vaffel-spisende komiteen.
– Det er to rom mellom den pølsespisende komiteen og komiteen som drikker Aass.
– Det er to rom mellom backup og Webkom.
– De som spiser smalahove på nach sitter i rommet ved siden av komiteen som drikker Hansa.
– Bedkom spiser chips på nach.
– Komiteen i rom 7 drikker Dahls.
– Det er ett rom mellom Arrkom og backup.
– readme spiser smalahove på nach.
– Komiteen i rom to spiser pølser.
– LaBamba sitter i rom fire.
– Den Sesamburger-spisende komiteen har et høyere romnummer enn Bedkom.
– Den Carlsberg-drikkende komiteen har et lavere romnummer enn Fagkom.
– readmes romnummer er høyere enn romnummeret til komiteen som drikker Hansa.
– Arrkom har et lavere romnummer enn det backup har.
Ølsorter:
Ringnes, Carlsberg, Lysholmer, Aass, Dahls, Hansa og Tuborg.
Nattmat:
vaffel, pizza, pølser, sesamburger, kebab, smalahove og chips.

Vinnere
1. plass:
Njål Falch

Premier
1. premie
Bollinger Champagne

2. premie
1 kasse øl

3. premie
1 flaske øl

2. plass:
Kristian Bakkejord
3. plass:
Stian Tokheim

Sponses av Commitment

readme gir deg:
IT-studenten

Av: Isa Agnete Halmøy Fredriksen. Farger: Jørgen Flo.
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Abakuskalenderen

En oversikt over aktuelle arrangementer
Lørdag 28. november, kl. 12:15
Eksamenskurs i Diskret Matematikk i EL5
Del 1
Søndag 29. november, kl. 12:15
Eksamenskurs i Diskret Matematikk i EL5
Del 2
Torsdag 24. desember
Julaften!

Smått og nett

Torsdag 14. januar kl. 17:00
Bedriftspresentasjon: Acando
Torsdag 21. januar kl. 17:00
Bedriftspresentasjon: Accenture
Torsdag 28. januar kl. 17:00
Bedriftspresentasjon: Ernst & Young
Tirsdag 26. januar kl. 17:00
Bedriftspresentasjon: Deloitte

Førstiss-Vibeke har ikke draget
Vibeke i første klasse prøvde hardt å sjekke opp
readme-Jørgen etter at han ble den moralske vinner
av årets ludøl. Men som vinnere flest hadde Jørgen
”stuff to do” og stakk fort av – med Vibeke trist
sittende igjen alene på LaBamba.

Interracial
På en lukket fest for linjeforeningsstyrene skal en
jente fra hovedstyret ha fått god kontakt med en fra
Emil som angivelig skal ha hatt på seg skidrakt.
Hvorvidt lille-Emil også hadde kondomdrakt vites
ikke.

HS på smøretur
Som alle ekte korrupte organisasjoner, så mottar
Abakus selvsagt smøring med åpne armer. HS
ble derfor sendt på ”smøretur” til Tallin, med ”alle
utgifter” sponset av Torleif Bussreiser.

readme vant julebordet
På komiteenes juleball ble readmes nestleder kåret
til ”Ridder av den runde juleoel”. Prisen deles
hvert år ut til den fulleste personen på ballet. Vår
representant håvet inn prisen hun ikke visste
eksisterte etter å ha blitt sendt hjem i taxi før ballet
begynte. Ikke mindre enn 12 gutter og jenter ble
slikket på kinnet, og til slutt ble det å stå oppreist
en utfordring hun måtte gi tapt for. Seieren kommer
dermed til tross for at noen gikk hardt inn for å få
”hedersbetegnelsen” med vilje.’

Ingvild kikker
På tidligere nevnte tur måtte Ingvild og Njål dele
rom. Hva Ingvild syns om den ekstra jenta som sov
med dem vites ikke...
Mer innavl i LaBamba?
Det ryktes at LaBamba-pensjonistene tar godt vare
på de aktive medlemmene. Sondre tar i hvert fall
godt vare på Ellen...
Tidlig kryssfest
Arrkom-pang og cougar Kathrine Elserud fikk lagt
ned LaBamba-førstis Alf som bytte på julebordet.
Rrrr.

Kontorkos
Anders og Jørgen i hovedstyret hadde i høst en
liten hyrdestund på kontoret. Ingjard Sandhei så
på og dokumenterte med kyndig penn det hele for
ettertiden.
Innavl på julebordet
Arrkoms Linda og Ken klinte heftig på dansegulvet
på Rick’s. Senere skal det ha foregått en privat fest
på hybelrommet, sier svært pålitelige kilder.

