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AVSLØRING: vi viser deg hvor flåtene bygges!
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Hei hei folkens, og velkommen til et
nytt og saftig år med readme. Etter å
ha fått inn mengder med nytt blod er det
ikke lenger fare for vår framtid. Vi skal
fortsette som bjeffende vaktbikkje og beste
linjeforeningsavis på haugen.
Som det ble nevnt før sommerferien
har readme kanskje blitt mer tabloid,
men forhåpentligvis greier vi å beholde
vår tradisjonsrike integritet. At enkelte
dinosaurer og tidligere redaktører(hei til
dere!) må vri seg litt i grava får vi heller
overleve.
Vi vil gjerne bli en mer interaktiv avis,
for å bruke et flåsete uttrykk. Med det
mener jeg at vi vil ha mer input fra
våre lesere, slik at vi unngår å bli mer
interne enn vi allerede er! Så ikke nøl,
men send oss alt du måtte finne på til
readme@abakus.ntnu.no. Vi venter i
spenning...

Helene
Mot Troja de dro
disse tapre menn
For hennes hår
hennes barm
nok ett blikk var
Skjønne Helene
Fulle av mot
til Helene de dro
alt de gav
men murene holdt
og drømmer forlot
disse tapre menn
da de i Hades båt sto.
Men mot kan ingen forlate
som kjemper for sin forlatte
kjærlighet ser ingen grenser
vinner også over dødens små bremser
av Ingo Mowinckel
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MatteSJOKK for førsteklassingene
Førsteklassene i år er
enda mer mattenerder
enn noensinne. For å få
bukt med stryktallene
har matte1-fagstaben
et nytt virkemiddel:
Lørdagsmatte!
Kamilla Leonhardsen

Årets førsteklasse har fått et
rykte på seg for å være noe
uengasjerte og slappe. De har
vanskeligheter for å få med seg
beskjeder om diverse billettsalg
og arrangementer. Ikke mindre
enn et titalls stykker kom utpå
ettermiddagen etter listingløpet
og lurte på om det var mulighet
for å kjøpe billett til imm.ballet
nå. Jadda…
Så hva er det da egentlig
som opptar tiden og
oppmerksomheten til
ferskingene?
readme gjorde et dypdykk
i hverdagen deres, og kom
ganske fort fram til en
konklusjon.Det var verken
overdreven (hvis en slik ting
finnes) bruk av alkohol, eller
spennende fritidsaktiviteter
som hadde skylden, men
matematikk!
Matte på en lørdag
I år er over 260(!) studenter
fra 1.årstrinn påmeldt til
lørdagsverksted i matte1!
Det var egentlig planlagt 150
plasser, som en videreføring
av prosjektet fra i fjor, men
på grunn av den enorme(!)
pågangen, bestemte de seg
for å utvide. Så, fire lørdager i
dette semesteret vil matteglade
førsteklassinger samle seg i
6-7 timer for å gjøre det de
(tydeligvis) liker best, nemlig
matte 1.
De sitter på mattelab hver dag
i timesvis. Faktisk lenge før
klokka blir fire og stud.ass’ene
dukker opp, er grupperommene
stappfulle. Og det forblir de i
mange timer framover. Enkelte
individer har i flere tilfeller
blitt observert sittende der flere
timer også etter at stud.ass’ene
har tatt kveld.

Flittige elever: Tidlig lørdag morgen i realfagsbygget. Ikke til å tro!
Kommer man ikke ved morgengry får man ikke plass.

Men når man bruker så mye
tid på matematikk, så er det jo
ikke til å unngå at det dukker
opp en del humoristiske
innslag relatert til emnet. Her
er noen eksempler:
Utdrag fra mattehumorens
verden
Etter at person x ikke fikk
godkjent øving 1 i IT: ”Haha!
Hvor mange tror du ikke greide
å få den øvinga godkjent?
Tror definisjonsområdet ligger
mellom [0,1).”
Ved poengopptelling etter
listingløp fikk et par skrevet
1 poeng for en post der
de egentlig hadde fått -1
poeng. ”Næmmen! Får vi
absoluttverdien av poengene
kanskje?”
Mattesjekking
Det er helt utrolig hva som
kan dukke opp på sene
mattelabkvelder:
Her er noen eksempler på
matte-sjekketriks og -smiger:

Vil du være logaritmen min?
Vil du integrere volumet av
lemmet mitt?

Potenser er mitt hovedfag, vil

Jeg er sinus, og du er cosinus…

Skal jeg beregne

se på formelsamlingen min?

Har du en algoritme jeg kan

Så, konklusjonen lyder som
følger: hvis du har tenkt deg på
sjekkern blant førstisene, ikke
glem Rottmann!

du la meg imponere deg?

sannsynligheten for at det blir
oss i kveld?
bruke på deg?

Du og jeg, vi er som tangens.

Vil du være med meg hjem og
Ser deg på mattelab, baby!

E-postlister på avveie
Epostlistene på IDI ligger
fritt tilgjengelig på web.
Øystein Espelid Thorvaldsen

Offentlige epostarkiv hos IDI
En fjerdeklassing som tar
kundestyrt prosjekt søkte på
google etter
relevant stoff for oppgaven sin.
Han ble ganske lang i maska da
et av treffene var en epost han
selv hadde skrevet til resten av
gruppa si, på epostlista gruppa
var blitt tildelt av IDI. Etter
nærmere undersøkelse
viste det seg at arkivene til
alle kpro-listene var åpne for
innsyn, uten at noen hadde fått
beskjed om dette! Det viste
seg også at dette gjaldt flere av
epostlistene ved IDI. Det ble

gitt beskjed til drift, som raskt
fikset problemet og beklaget at
det ikke var gjort klart ved
tildeling av listene. Tilgangen
til kpro-listene er nå fjernet,
men mange andre er fortsatt
åpne. Dette gjelder blant annet
lister om drift av Cybelesalen.
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Aktuell: Ny leder av Abakus linjeforening

Navn: Joacim Christiansen
Alder: 21 år
Import fra: Asker

hjemme hos
Joacim

En glad gutt: Joacim hevder hardnakket at han ikke har et alkoholproblem. Her i avslappet positur, mens han nyter en god bok. Bildet er ikke arrangert!

readme besøker Joacim
Etter en dramatisk
valgrunde på genfors før
sommeren ble Joacim
Christiansen kronet som
Abakus` nye frontfigur.
Johan Martin Randby
Jarle Lindseth (foto)

Etter å ha stått utenfor døra i
flere minutter uten respons på
heftig dør-ringing er readmes
utsendte i tvil om denne Joacim
Christiansen har glemt hele
intervjuavtalen. Etter å ha ringt
flere ganger får vi heldigvis
svar på telefonen. Joacim
påstår med en grøtete stemme
at ringeklokka er i ustand,
men når vi kommer opp i
leiligheten og ser den slitne
mannen med enorme pupiller
og snufsende nese skjønner

Glad kakebaker.

vi det. Å være Abakusleder
betyr at alt må ofres, og da kan
det være greit med litt hjelp
i motbakkene. Det er bare 45
minutter til Joacim skal befinne
seg på Omegas Phaestum
(immatrikuleringsball), så
det er presset stemning i
leiligheten. Misnøyen med
readmes tilstedeværelse
skinner også klart igjennom
hos en annen abakusperson,
nemlig samboer Ellingbø,
sjef i Abakus bedriftskomite.
Joacims tidsnød gjenspeiles
også i potteplanten hans. Den
er nemlig død.

CV-rytter
For å avkrefte noen myter spør
vi den stressede mannen om
hvorfor han valgte å stille som
Abakussjef. Og mistankene blir

Travel mann -> død plante.

umiddelbart bekreftet.
-CV selvfølgelig! Dessuten vil
jeg at Abakus skal engasjere
mange, og ha et tilbud til alle
studentene. Vi må unngå å bli for
interne, noe som er veldig fort
gjort.
Vi spør om å få se soverommet
hans. Først virker han veldig
avvisende, men etter trusler om
trykking av enkelte unevnelige
bilder blir han mer medgjørlig.
Det første som slår oss er en
helflaske Absolut på nattbordet.
At Abakussjefen har hatt det
tøft den siste tida er hevet over
enhver tvil. En amerikansk TV3
sit-com flerrer på idiotboksen i
bakgrunnen. Datamaskinen er
selvfølgelig skrudd på. Hyllene
er fulle av tvilsomme umerkede
videofilmer og lærebøker. Det

Joacim poserer på balkongen.

ligger en dis av tvilsom røkelse
i rommet, readme drister seg
ikke til å spørre.
Actionjokke
Har noen sunne interesser
også?
-Jada. Har spilt badminton i
NTNUI, men det har av en
eller annen grunn ikke blitt
noe av det i det siste. Jeg vil
også avkrefte at det er en sport
for pyser og pingler, det er
faktisk slitsomt. Nå har jeg
konvertert til ekstremsport. If
you`re not living on the edge
– you`re gay. Jeg har deltatt
på fallskjermkurs i sommer,
og har derfor hoppet masse.
En av guttene han traff på
kurset døde for øvrig nylig
i en fallskjermulykke, så at
det er risiko forbundet med

Slik tilbringer han fritiden sin.
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I vår nye spalte “hjemme hos” bringer vi deg rykende ferske reportasjer fra hjemmene
til aktuelle personer. readme ønsker å gi deg en titt inn i den intervjuobjektenes
private sfære.

Anmeldelse
CD-samling
-Kylie Minogue - Slow
-Brent CD ”2” (porno?)
-Windows XP
Samlingen reflekterer Joacims
enkle vesen. Han prøver å
bortforklare mangelen på Cd`er
med at han bruker pc`en som
musikkkilde. Joacim prøver å
rette opp inntrykket ved å påstå
at CD-en merket 2 egentlig er
Lovehits 2, men til ingen nytte.

.
Bakeglad: Joacim i gang med kake til neste
Hovedstyre-møte. Joacim gjør alt han kan for å stå
fram som en hjertegod og sympatisk kar. Enn så lenge
har det fungert bra.

denne luftfylte sporten er ingen
overdrivelse. Joacim driver
også på med wakeboard og
snowboard.
Søt musikk?
Er du fornøyd med de nye
Abakuserne?
-Ja, det ser ut som om vi har
vært heldige. Mye spreke
folk. Jeg tror også at vi har
gjort en god jobb med de nye.
Hovedstyret og Arrkom skal
ha skryt for innsatsen de har
lagt ned for de nye. Det var
sjokkerende nok ingen klager
på listingløpet, og det er vi
meget glade for! Vi fikk også
god søking til komiteene, så
det blir en spennende høst.
Vil du avkrefte eller bekrefte
ryktene om at det har oppstått

Hoppende glad: Vi greier endelig å lokke fram et smil,
idet vi overrekker en frekk readme t-skjorte. Kun for
anledningen selvfølgelig.

søt musikk mellom deg og en
av ferskingene?
–Nei. Det vil jeg ikke avkrefte
øhh - jeg mener ingen
kommentar.

Hva gjør du om 5 år?
-Da er jeg en sleskete ITkonsulent som jobber i retning
business/strategy.
Lønn og muligheter betyr alt.

"If you`re not living on the edge
– you`re gay. "
Plutselig legger Joacim om
tonefallet, og blir aggressiv.
-Jeg tror kanskje vår tid er ute,
så jeg må dessverre be dere om
å forsvinne.
Før vi går tar vi en rask titt
på Joacims playlist. Der
er det overraskende nok
mye kvalitetsmusikk, men
skuffelsen er stor da vi kommer
til toppen. Her troner nemlig
Britney.

Og om disse framtidsutsiktene
oppfylles gjenstår å se. Det kan
virke som om Abakus tross alt
har fått en bra leder.

Bøker
-Tom Clancy - ”Bjørnen &
Dragen”
-Enorme mengder fagbøker
Den skjeve fordelingen mellom
skjønnlitteratur og faglitteratur
ødelegger inntrykket.

Filmer
-Black Eagle
-Mange umerkede
opptakskassetter, sannsynligvis
porno
readme får ikke noe fornuftig
svar på spørsmål om innhold.

Totalkarakter:
De utsendte falt for Joacims
utrolige sjarm. Og hadde
ikke hjerte til å gi han dårlig
helhetskarakter. Dessuten er
2+1+1 = 4.

Joacim sverger til høvelen.

Britney Spears har en dominerende plass i Joacims hjerte.
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Annonse

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Studere i utlandet studieåret 2005/2006?
Vurderer du å studere et semester eller et helt år utenlands i løpet av studieåret 2005-2006?

I så fall bør du begynne planleggingen allerede nå. En rask introduksjon finner du på http://www.idi.ntnu.no/
undervisning/utenlandsstudier-filer/frame.htm
Din viktigste jobb til å begynne med er å oppsøke websidene til ulike aktuelle universiteter og undersøke
studietilbudene. Alle universiteter er ikke like, og slett ikke alle har et like bredt fagtilbud som NTNU. Utnytt
de faglige spesialitetene som det enkelte universitet fremhever, og velg heller universitet med utgangspunkt i
egne faglige interesser enn fag ut fra ønsker om å studere i en bestemt by.
Søknadsfrist for utenlandsstudier fra høsten 2005 vil være i begynnelsen av februar. Følg med på websidene
til Internasjonal Seksjon for informasjon om dette. Generell informasjon om utenlandsstudier finner du på
websidene til internasjonal seksjon: http://www.ntnu.no/intersek/index.html
NB: Vurderer du studier i USA tilbyr Norge-Amerika Foreningen stipendier i området $2.000 - $20.000
avhengig av type studium og oppholdets varighet. Søknadsfrist for disse stipendiene er allerede 22 september!
Se informasjon om dette på http://www.ntnu.no/intersek/ntnustud/meldinger.php3
Vurderer du utenlansdopphold allerede våren 2005 må du være rask. Søknadsfrist for utenlandsstudier våren
2005 er allerede 1 oktober

Generell informasjon om utenlandsstudier finner
du på websidene til internasjonal seksjon:
http://www.ntnu.no/intersek/index.html

7

Trosset avlysning:

Våt fotballdag i Dødens dal
Modige abakusere trosset
skittvær og spilte fotball i
dødens dal.
Johan Martin Randby

Abakus prøvde å gjenta
suksessen fra i vår, men
værgudene var ikke i spesielt
godt humør. Turneringen ble
derfor avlyst, men haugevis av
fotballgale mennesker dukket
likevel opp. Det ble derfor

snekret sammen et opplegg på
rekordtid, og trass til tider åpen
himmel ble det til slutt kåret
en vinner. Det skal nevnes
at readmeredaktøren spilte
på det vinnende lag, mens
journalist Christian Svehagen
spilte på laget som ble knust
i finalen. 10-4 ble resultatet,
inkludert et famøst selvmål
komponert av vinnerlagets
back. (navn nevnes ikke).

Glade vinnere. Premie etterlyses.

Glade badenymfer i aksjon i
Pirbadet
Fadderperioden inneholdt
mange arrangementer,
blant annet en svært
suksessrik badedag i
Pirbadet.
Johan Martin Randby

Oppmøtet i Pirbadet var over
all forventning, til og med noen
ikke-Abakusere hadde tatt
turen. Friske og opplagte var
de, denne søndagsmorgenen
etter Immballet. I kjent
Abakus-stil ble det prøvd
mange halsbrekkende stup og
hopp, før slitne legemer fikk
slappe av i boblebad og badstu.
Alt i alt, et typisk vellykket
Abakus-arrangement!

Over: halsbrekkende hopp
Under: noen av de tallrike
deltakerne.

Hyttetur med Hera
Etter at bagasjen var plassert
på soverommene ble vi delt
inn i grupper, og satte i gang
med forskjellige morsomme
påfunn som skulle løsne litt på
Kamilla Leonhardsen
stemningen. Litt utpå kvelden
Helene Høyte
åpnet baren, og middagen ble
Sju fadderbarn og enda flere
servert. Maten var god, og
faddere fra data/komtek, og et
bordsangene ble fremført med
par fra Informatikk dro i samlet
mer eller mindre entusiasme i
gjeng fredag ettermiddag for å
løpet av måltidet. Så var det tid
bli bedre kjent, samt ta en liten
for litt uformell konkurranse
fest.
mellom gruppene,
Trass i mange oppfordringer greide ikke Linn med karaoke som
å holde fingrene borte fra mobiltelefonen sin. siste post. Flere av
deltagerne ble kanskje
vel entusiastiske til
tider, men gøy var
det. Festen i peisestua
etterpå ble kanskje
ikke det helt store,
da ganske mange var
slitne etter en lang dag,
I helga hadde Jenter &
Datas egen fadderordning,
Hera, kick-off på
Studenterhytta.

Enkelte tok mer av enn andre på karaoken.

men det må sies at musikken
var helt fantastisk! Etter en
god natts søvn i køyesenger,
sto vi opp tidlig og samlet oss
rundt frokostbordet for å runde
av og evaluere turen. Vi var
vel alle enige om at turen var
vellykket! Og at maten var
veldig god.

Fadder Caroline sørger for topp
stemning i sofaen!
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På toppen av Nordre måtte de håpefulle sloss om én enkel makrell...

Freakshow i Trondheims gater
Prøvelsen alle data- og
komtekferskinger ble
anbefalt å være med
på (eller advart mot),
gikk av stabelen for
et par helger siden.
Listingløpet er en av
mange halvobligatoriske
hendelser i overgangen
mot høsten.
Kris-Mikael Krister
Bilder:
Joacim Christiansen
Erik Axel Nielsen
mimirs bildearkiv

Oppmøtet var vel og bra, og
stemningen var munter allerede
i køen utenfor elektrobygget
11:00. Mange av deltakerne,
bevæpnet med paraplyer og
smokker, var nemlig allerede
i full gang med vorspielet.
Denne gjengen var mer eller
mindre intetanende om hva
som skulle møte dem senere
på dagen, men man mistenker
at mange hadde fått dratt noen
hint ut av eldre studenter.
Saksegang
Seremonien, om det slik
kan kalles, var nærmest
høytidelig da vi ble ledet
inn i glassgården. Snobbete

Abakusmedlemmer viste oss
skifterommene etter å ha gitt
en rask sniktitt av planene
for dagen. Paraply, smokk,
sløyfe, tildelt mengde papir,
ugjennomsiktig bokser og bh
for jentene var den beskjedne
mengden utstyr vi fikk lov å
beholde. (Pluss nødvendigheter
som sko)
Listingpapir PÅ!
Etter en drøy halvtime med slit
og styr for å få listingpapiret
rundt kroppsdeler som ikke
skulle vises, fant de fleste ut
nå at dette ikke ville holde seg
lenge på. Det hjalp forsåvidt
ikke at Abakus-mobben flittig
brukte saksene sine på å fjerne
de få svært skjøre knutene
som holdt uteliggerantrekket
sammen. Den klønete
gruppeinndelingen var altfor
avansert for årets ferskinger,
så assistanse var nødvendig de
fleste steder for å få start på
opplegget. Da løpet endelig var
i gang, løp man nær sin totalt
ukjente partner tilfeldig valgt
av vår favorittlinjeforening.
Gløshaugen var nå forlatt
og lite annet enn tomme
hot’n sweet glass, som

antakelig hadde stått der siden
soloppgang, var igjen. Første
prøvelse var både simpel og
kjapp å få unnagjort. Over
Elgseter bro skulle vi, uten å
berøre den. En snill bussjåfør
fikk riktignok et par håndfuller
av halvnakne gutter trygt over,

Vinnerne av løpet tester ny shampoo.

men noen var flinkere til å sette
fantasien i sving. Haiking,
sykkelkapring og papirskøyting
er eksempler. En svømmetur
i 15 grader ville slått bra an
denne solfine dagen, men til
skuffelse for både deltakere
og abakusmedlemmer
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brukte ingen Nidelva som
framkomstmiddel.
Fra nå av økte omfanget av
prøvelsene eksponensielt, og
hvor langt man ville gå for å
vinne var kun begrenset av sin
egen verdighet. En flygende
fiskebolle i trynet mens man
blir foreviget på film får man
tankene rettet mot ”hva faen
gjør jeg her?”
Moro for trønderne
Selv om vi slet med
ydmykelsen, var det andre
som ikke hadde det fullt så
ille. Abakuserne viste oss
at de storkoste seg mens vi
slikka kakeingredienser av
hverandre på fisketorget og
”sang” for byens fotgjengere
som kjapt gikk på rødt.
Nevnte jeg forresten at dette
var en lørdags formiddag
med volleyballturnering
og torgfest? Mange flokket
seg rundt de forskjellige
postene for å håne de stakkars
studentene som bjeffet med
makrell i kjeften, dekket
med krem eller neglelakk.
”Æsj!” var midtbyens mest
brukte ord den lørdagen, men
mange tok humoren og hjalp
oss i vår quest for the holy
grail, nemlig medlemskap
i den forhåpentligvis beste
linjeforeningen på Gløshaugen.

Saksegangen i EL-bygget ble som alltid en stor suksess. 1. klassingene skalv som aspeløv før den store prøvelsen.

Hårvasken ble foretatt i mel og vann til stor glede for deltakerne.

De aller fleste likte denne posten svært godt.

Omegaposten: Enkelte av deltakerne pusset også tennene med børsta
etter at gata hadde fått pussen sin..
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readme avslører:

Her bygges årets flåter!
Skal du sabotere andres
flåter? Selvfølgelig skal du
det. Vi viser deg hvor.
Håkon Rørvik Aune

Det er nå kommet til den tiden
på høsten at badekarpadlingen
står for døren. Essensen i denne
festlige tradisjon er kreativt

håndverk, sosialt samhold og
destruktiv adferd mot andre
linjers flåter. De to første må
man nok stå for selv, men
den siste delen kan readme
hjelpe med. Vi har lusket rundt
i buskene på Tyholt, bedrevet
hekkeløp i hagene på Byåsen
og sneket rundt i kjellerene

på Gløshaugen, alt for å finne
ut hvor de forskjellige linjene
bygger flåtene sine. Dette er
den store sjansen deres til å
legge inn aksjer på terrorprisen.
Med det oppfordrer vi alle
badekarbyggere til å finne
frem brekkjern og motorsag,
ta med seg readmes kart

og lag trøbbel for de andre
flåtebryggerne. Husk at ingen
ødeleggelse er for stor for de
som skal bli badkar-terrorister.
Happy Huntin’!

1. Data - har i år valgt å bygge på naturskjønne Utsikten, der drar de godt nytte av villafasaden til å skjule byggevirksomheten sin. Husk
hekksaks.
2. Elektro - bygger i år som alle år i kjelleren på El-bygget. Husk adgangskortet ditt.
3. Komtek - har i år valgt Tyholt, et kjedelig valg, men de drar godt nytte av anonymiteten der oppe. Husk den anonyme frakken.
4. Kyb - bygger på festningen i år, et sted med høy sikkerhet. Husk rambukken.
5. Emil - holder til på Voll studentby, et veldig dumt valg da det er mange studenter der oppe som tilhører andre linjer. Husk å se ut som
en student.
6. Marin - har uortodokst nok valgt å dra til sjøs i år. Det er litt usikkert om det er Munkholmen eller en undersjøisk base. Husk snorkel.
7. Medisin - bygger til ingens overraskelse på St. Olavs sykehus. Husk legefrakken.
8. Maskin - har søkt tilflukt hos likesinnede i togverkstedene på Marienborg. Husk å tilsmusse deg selv.
9. Ind. Øk - har i år åpnet pengepungen på vidt gap, og klart å booke seg inn på Stiftsgården. Husk smokingen.
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Din hvem, hva, hvor og hvordan til førsteklassesjekking:

Skjenk dem, senk dem,

SPANK dem!
Det er en kjent sak
at man ikke skal bli
med mange av sine
medklassinger hjem før
man opparbeider seg et
visst rykte. Og hvis man
har frekventert det samme
vannhull i brorparten
av et semester, så har
man vel utnyttet nevnte
vannhulls potensiale til
det fulle. Men når august
kommer merker man
en distinkt forandring i
luften, høstens vakreste
eventyr er i emning,
førsteårsstudentene
ankommer byen!
Jostein Brå Vardehaug

I den anledning er readme
sitt ansvar bevisst og gir deg
“førstissjekkeguiden.” Du
trenger ikke kjærestegaranti
hvis du har readme på
innerlomma!
Først må det sies,
fadderordningen er gull hvis
man vil ha en førstisbabe
eller ferskt guttebein. Bestikk
fadderne og len deg tilbake i
sofaen (HiST-fadderne hadde
opplegget sitt på Bar Sofa),
snart regner det smågodt.
Men siden fadderopplegget
er så godt som over, så er det
lenge (ca. 8 mnd) til dette blir
relevant.
Kom deg ut
Det aller viktigste er å være
til stede. Det nytter ikke
sitte inne på hybelen om
man vil ha en førsteklassing.
Førsteklassingene har nettopp
flyttet hjemmefra, og er derfor
hypersosiale. Hypersosialitet
kan gi mange forskjellige
utslag, men i Gløs-studenters
tilfelle resulterer det som
oftest i drikking. Og da
snakker jeg ikke om et par

øl til fotballkampen, jeg
snakker om “alle fyllekulers
mor”. Amerikanske og
kanadiske sosialantropologer
har beskrevet fenomenet
ganske utførlig. Vi siterer (og
oversetter):
“Den norske tenåringen frigjør
seg fra foreldrene sine ved
å flytte hjemmefra, og ved å
starte å ’studere’. Den første
tiden hjemmefra betegnes
ved at de ferske studentene
tester ut sine egne grenser med
overdrevent inntak av alkohol.
Og her får de således kartlagt
sin egen dømmekraft i påvirket
tilstand. I verste fall kan det
hele ende i eksperimentell sex
med en trønder ved navn Tom
Ketil. Dette regnes for øvrig
som det sikreste norske tegnet
på at man har drukket for
mye.”
Dem om det.

Sleng deg med i en komitè
Bli med i komitèer. Alle
har vel opplevd BadComs
hemningsløse plukking av
førsteklassinger. Datastudenters
muligheter for å bli med i
BadCom er noe begrensede,
men det finnes andre komiteer.
For eksempel readme. Det
er vitenskapelig bevist at
medlemskap i readme gir
kudos og sjekkverdighet i
bodegaen. Så det er ingen tvil,
komitemedlemskap gir ”mojo”.
Og har man ”mojo”, får man
seg.
Så i det store å hele er mitt
beste råd å være med på alt
sosialt, og møt så mange som
mulig. Husk, for hver person
du møter, øker sjansen for å
treffe den nettopp DU får harve
over!
Nå sier jeg ikke det at det ikke
hjelper å være dødskjekk slik

Hett&Svett i bodegaen: Slik kan det gå, dersom du følger våre tips.

som meg, men smaken er som
baken, den er rævva. Og da er
det håp for alle og enhver. Død
over alle jomfrueligheter, de

kommer jo hit for å læres opp.
Skjenk dem, senk dem, spank
dem. Det er lærdom som varer.

How to - Linje for linje
Kjemi: Skaff deg mange forbindelser
Lærer: Spil dyslektrisk velbalt
Kyb: Still med selvbygd vibrator
Medisin: Gi dem en utfordring: amputer noe
Geologi: Bli stein
Data/IKT/Informatikk: Avslutt hver setning med semikolon;
KomTek: La all kommunikasjon foregå via SMS
Maskin: Ha oljesøl på hendene, ta med skiftenøkkel
Fysmat: Ta med Rottmann
Sykepleier: Vær en sengevæter
EMIL: Gå med hamp-klær
Førskole-lærer: Skryt over hvor god barnevakt du er
Psykologi: Vær en case
Idrett: Spør om jogge-date søndag morgen
BI: Vær gutt
Ind.Øk: Prat om pappas penger/firma
Marin: Gå med våtdrakt eller anlegg svømmehud
Omsorgsarbeider: Simuler hukommelsestap og si at du ikke
husker hvor du bor.
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duen
en fl rt?
ErErdu

readme etterlyser
“månedens flørt”
Er du
- I alderen 14-40?
- student eller ikke-student?
- høytidelig eller uhøytidelig?
- gutt eller jente?
Da kan DU bli vår flørt!
Kjenner du noen som passer? Ikke nøl, men
send inn bilder av vedkommende!

Stopp printerkøen - spar regnskogen

Gutter&Data presenterer
her sitt kurs i hvordan
man skal begrense

printerkøen, spre glede
på datasalene og spare
skogen.

Jarle Lindseth

I vårt nye papirløse samfunn
sløser vi mer med papir enn
noen gang før. Gutter & Data
hadde vel ikke vært det samme
uten vår søsterorganisasjon
Jenter & Data, men det er ikke
å stikke under en stol at det
vakrere kjønn har en tendens
til å like ordning och reda ett
hakk mer enn oss gutter. Dette
innebærer også orden i papirer
og mapper, noe som ofte betyr
at de printer ut alt de kommer

over på den vide verdensveven.
Dette betyr selvfølgelig ikke at
det er ikke finnes mennesker
uten testosteronunderskudd
som synder på dette feltet. Det
finnes derimot noen tips du kan
følge for å gjøre ditt for å redde
regnskogen:

Stakkars skogen: Et skrekkelig
scenario.

readme presenterer

i samarbeid med Gutter & Data:

Hvordan spare regnskogen
1: Print flere sider per
blad. Hvis du halverer
størrelsen på siden som skal
printes ut, og snur bladet
sidelengs, kan du printe
ut to tekstsider per blad.
Dette kan gjøres som følger.
Gå til Printmenyen ved å
trykke Ctrl+P, eller velge
Fil=>Print. Velg deretter
preferences/egenskaper. De
aller fleste printere har der
en valgmulighet for å printe
to eller flere sider per blad.
Noen programmer har også
denne funksjonen i selve
printmenyen. Hvis det er
foiler med store fonter du
skal printe ut, kan du kanskje
vurdere fire eller åtte sider
per blad.
2: Print på begge sider
av arket. Det finnes ingen
unnskydning for ikke å printe

på begge sider av arket. De
aller fleste printere har i
muligheten for å printe på
begge sider av arket. Gå
til Print-menyen og velg
preferences/egenskaper.
Her skal du |kunne finne
valgmulighet for å printe
tosidige ark.
3: Vurder om dere faktisk
trenger å printe ut alt det
tullet dere til envher tid skal
printe ut. Sannsynligvis
får dere ikke bruk for det
allikevel. Er det snakk om
referanser til tre oppgaver
i tekstboka kan de kanskje
noteres i en notatbok.
4: Mobb din inkompetente
neste som ikke klarer å følge
disse enkle tipsene.
Klipp gjerne ut og ta med deg.

5 på stripa
1. Hva gjør du på skolen på denne tiden (fredag kl 1900)
istedet for å være på fest?
2. Når forsøkte du sist å sjekke opp en førstis?
3. Hvordan stiller du deg til utsagnet om at Under Dusken
er noen arrogante cv-ryttere?
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Endre 3.indøk. 30 år gammel mann med
skjegg og aslappet livsholdning
1. Prøver å ta igjen litt tapt tid. Har brukt noen år
på å hoppe i fallskjerm, så må skjerpe meg nå.
2. Nei førstisene tror jeg ikke jeg har sjans på
lenger.
3. Jeg har aldri sett noen cv’er i Under Dusken.

Andreas 1.indøk. 21 år gammel beruset mann med ølflaske i
hånden og rart bånd rundt hodet.
1. Jeg ER på fest. Vi har hatt opptaksprøver i hele dag.
2. Forrige uke. (Eller idag, jeg lurer på om det idag teller.)
3. Helt sant. Det finnes ingenting godt å si om Under Dusken.

Ellen 5.siv.ark. 25 år
gammel jente som satt
på et bord og leste Under
Dusken
1. Jeg er akkurat ferdig for
dagen, vi har veldig mye å
gjøre for tiden.
2. Nei, haha. Sjekket opp en
førstis, det har jeg ALDRI
gjort.
3. HELT ENIG!

Elisabeth:Tapir-medarbeider. 20 år gammel søt jente som
sitter i kassa på tapir-storkiosk.
1. Er ikke det tydelig? Jeg er på jobb. Ikke alle arbeidsgivere liker at man fester på jobben.
2. Hva er en førstis? Nei jeg vet ikke jeg. Aldri tror jeg.
3. Dusken? Cd-rytter? Hva mener du?

Hva skjer med 3.klasses ekskursjon?

Fakultetsekskursjonen
har lenge vært en fast
begivenhet i slutten
av tredjeklasse for
studenter ved datateknikk
og kommunikasjonsteknologi. Nå skal den
plutselig flyttes til fjerde.
Jarle Lindseth

Det har som regel funnet sted
etter siste eksamen og vart
i rundt ti dager, med felles
opplegg for deler av oppholdet.
Fakultetet har også subsidiert
deler av reiseutgiftene. Det har
vært veldig åpne løsninger for
avreise og hjemkomst, noe som
har gjort det mulig for mange
å utsette hjemreisen slik at de
kunne kombinere ekskursjonen
med ferie. Fordi ekskursjonen

har vært plassert i starten av
sommerferien har dette fungert
utmerket for mange studenter i
flere år.

Nå har derimot fakultetet sagt at
denne ekskursjonen skal flyttes
til påskeferien i fjerdeklasse.
Dette er noe jeg ser mange
ulemper og få fordeler ved.
Når man først har reist rundt
halve kloden så vil mange
gjerne utnytte muligheten
til å se oss litt om, og ikke
haste tilbake til lekselesing
og eksamensjag. Nesten alle
som ønsker seg et studieår i
utlandet benytter fjerdeklasse
til det. Det er også anbefalt på
grunn av problemer med å gjøre
diplomoppgaven i utlandet, og
vansker med fjerdeklassefag

hvis tredjeklassefagene
er tatt i utlandet. Årets
fjerdeklassinger håper kanskje
på en tur nummer to, men jeg
ser ikke helt hvilke fordeler

Lars:5.kyb. 25 år gammel
høy tapir-handler
1. Er på vei til und.ass-jobb.
2. Aldri hatt sjansen til å
prøve, har en kjæreste som
setter ned foten.
3. Leser bare readme
uansett. Det er mye bedre
enn Under Dusken.

de andre studentene skal nyte
av denne forandringen. Vi ser
i spenning på hva årets XCom
klarer å få forhandlet frem.
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Baluba på kjellerne
LaBambas kjellersjef
Yngve Syrtveit styrer
og steller på kjellern, og
kan melde om mange
merkelige episoder som
har oppstått i det siste.
Johan Martin Randby

Hvordan var LaBambas opptak
i år?
-Enormt bra! Vi hadde 23
søkere, men kunne dessverre
ikke ta opp fler enn 6.
Blir det noe langåpent
framover?
-Jo da det blir langåpent 5.
november, det blir konge! SiT
har nå tillatt 4 langåpent i året,
det vil si at vi har 2 igjen.
Det har vært mye rart å
høre fra kjellermiljøet i det

siste. Yngve presiserer på
det sterkeste at det kun er
snakk om enkeltpersoner og
enkelthendelser, og at det
ikke er noe røffere miljø på
kjellerne enn ellers i byen.
Hva har egentlig skjedd?
-På Bergkjelleren fikk de
trusler om juling, da de ble
nødt til å begrense innsleppet.
Etterhvert angrep en person
vakta 5 ganger, før de fikk
fjernet vedkommende. Vaktene
mottok også drapstrusler.

det endte i håndgemeng.
Securitassen fikk etterhvert
anropt politiet, men da de
ankom stedet begynte den
vrange og noe mannevonde
mannen å klore politiet. Han
endte sannsynligvis opp på
glattcella med NOE hangover
dagen derpå.

Utenfor LaBamba hadde vi
også en noe dramatisk episode
da Fredrik i 1. klasse slo hodet
i en grill og måtte sy 12 sting.
Ellers er det rolige dager.

LaBambasjefen i sitt rette element.

Senere på kvelden sovnet
en kar i trappa utenfor. Da
Securitas ville fjerne personen
kom det en tilfeldig person
forbi som gjerne ville følge
han hjem. Personen begynte
å insistere kraftig helt til

Assortert moro

(Også kjent som fyllstoff)

drikk Møkk
Abakuspamp

Sliten roskildedeltager

brygget fra Tromsø
ex readme-redaktør

nye readme-medlemmer

15

Abakuskalenderen
En oversikt over aktuelle arrangementer
Paintball
21. eller 23. september
Mer info kommer snart
fra Arrkom.

Bedriftspresentasjon
med Steria
4.oktober
60 plasser

Hyttetur for 1.klasse
24.-26. september

Bedriftspresentasjon
med Accenture
Avholdes i begynnelsen
av oktober

Ølsmakerkurs
I løpet av Oktober
Mer info kommer senere.

Full før barne-tv på
LaBamba.
Slutten av oktober

Bedriftspresentasjon
med McKinsey
28.oktober
For 4. & 5. klasse

U-fest på LaBamba
5.november
Langåpent!

Si det i readme
Hva kjennetegner
en god student?
Kunnskapsrik eller
taktisk?

Med unntak av Matematikk
1 er dette er det første faget
du hører om når du begynner
på datalinjene på NTNU.
Algoritmer og datastrukturer
er fag flere datarettede studier
ved NTNU møter på etter
hvert. Kritisert i flere år for
dårlige forelesninger, dårlig
øvingsopplegg og ikke minst
dårlig og vanskelig eksamen.
En skikkelig strykmaskin.
Faget er også omtalt som
professor Arne Halaas’ egne
rekrutteringsfabrikk for å skille
ut de virkelige algiatorene som

har en genuin forståelse for
algoritmekonstruksjon. Ikke at
FAST millionene hans har noe
med dette å gjøre.
Kull 2003 møtte opp en kald
vinterdag i Nidarøhallen, de
fleste ikke spesielt håpefulle på
de seks timene de hadde foran
seg; gamle eksamensoppgaver
hadde gjort inntrykk. Faget
er vanskelig og eksamen
har liten relevans til forelest
pensum, ganske naturlig siden
alle hjelpemidler er tillatt på
eksamen. Eksamensstatistikken
viste sitt, etter at Halaas
hadde satt ned kravene
sine på karakterskalaen var
strykprosenten svimlende 45
%. Etter nedsatt karakterskala!

Løsning på kryssord i forrige readme

Provosert? Engasjert? Sint Glad?
Skriv inn til readme@abakus.ntnu.no

Disse 45 % kunne se for
seg julidager med nesen
ned i algoritmebøkene, selv
om været tilsa helt andre
aktiviteter. En trend i faget er
at konstinuasjonseksamen viser
seg å være relativt mye lettere
enn ordinær eksamen. Dette
er trend som mange studenter
føler er gjennomgående på
NTNU, men årets kont i
algoritmer og datastrukturer
har jeg aldri sett lignende til.
Forholdet mellom kont og
ordinæreksamen er så stor at
jeg synes det er en fornærmelse
til de studentene som klarte
å skrape sammen en E på
ordinær eksamen. For ikke å
snakke om studentene som
gjorde det bra på den ordinære
eksamen.

Ekkel sjekkesak

Hvilket signal sender man til
studentene når man ser helt
klart at å stryke; ja, det lønner
seg hvis man er interessert i
gode karakterer. Skal taktikk
lønne seg i utdannelsen din?
Eller vil du at kunnskapene
dine skal være viktigst? Svaret
burde være selvsagt, men
institutt for datateknikk virker
ikke helt sikre.

Dragvoll hit?

Marius Tuft Mathisen
student
kommunikasjonsteknologi

Jeg syns dere burde droppet
den saken med ”hvordan
sjekke en førsteklassing”. Slike
useriøse pubertale sexfikserte
artikler liker jeg slett ikke å
lese.
Kjærlig hilsen
Trykkerimedarbeider NTNUtrykk

Kildesortering

Jeg syns det er alt for lite
papirsortering her på NTNU.
Det er ikke så mye mer som
skal til enn noen esker plassert
rundt omkring.
Hilsen Hildegunn RødRanheim
EMIL-Student

Hvorfor i all verden kunne
de ikke ha flyttet jentene
(Dragvoll) til Gløshaugen litt
tidligere? Nå blir jeg nødt til å
begynne på en ny master...
Hilsen Bjørnar,
5.data
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Løs
kryssordet
og vinn ei
flaske vin!

Riktig løsning leveres
på Abakus-kontoret
før neste nummer.

Smått og nett

Ivrig 1. klassing
Etter først å ha slått hull i hodet på LaBamba-grillen og
vært på sykehus, vant han listingløpet og sang karaoke på
komitèpresentasjonen, slike gutter vil Norge ha! Rykter skal
ha det til at han nå jobber på LaBamba. readme gleder seg til
fortsettelsen!
Overrepresentasjon på Nabla-immball
Delegatene (tilfeldigvis 2 readme-medlemmer) som
representerte Abakus på FysMats immball, kom dessverre i
skade for å vise fram baken til en samlet storsal. Selv om det
skapte noe nervøsitet, var ryktet om at Abakus er utestengt fra
fremtidige Nabla-arrangementer selvfølgelig usanne. Nablas
hovedstyre husker ingenting fra hendelsen.
readmes sorte får intervjuet i cv-blekke
Etter å ha forsvunnet sporløst dukket tidligere økonomiansvarlig
i readme Håvard Hatlevik plutselig opp i Under Dusken, hvor
han proklamerte at han er en ivrig pepsi-drikker. readme tar
sterk avstand fra slike opptredener.
Webkom legger på seg
Etter mange år med omtrent null søking til Webkom ramlet det
i år absurd mange søknader i mailboksen deres. readme antar
at det var lovnaden om noe fint på CV`en samt drittslenging
om Arrkom som sørget for de skyhøye søkertallene. readme
gratulerer, og håper dette kan føre til at det blir mulig å logge
seg inn på Abakus-maskinene noe oftere...
Foiler
readme har kåret gløshaugens mest fancy forelesningsfoiler.
Vinneren er Op.sys/Dist.sys-foreleser Mads Nygård. Gratulerer!

Takk til produktiv studentforening
Det er sjelden vi har noe godt å si om Janus (ind.øk
linjeforening), men de skal jammen ha skryt for å ordne mange
bra bedriftspresentasjoner. readme håper Abakus BedKom tar
seg sammen i nær framtid, og leverer varer...
100% økning i søkere til readme
Abakus` klart kuleste komitè dro til med en fordobling av antall
søkere fra i fjor. Hele 50% av søkerne var dessuten jenter. Her
har Jenter & Data kanskje noe å lære?
Endelig er det bevist
readme har lenge hevdet at Under Dusken er en gjeng visjonsløse
CV-ryttere. Nå er det endelig bevist. I siste nummer kan vi lese:
”Simen Halvorsen og Erlend Engh Brekke, journalistspirer
og CV-ryttere”, i en annonse for UD. Takk skal dere ha for å
oppklare den saken!
Imageproblem for fagkom?
Etter laber søking fra de guttedominerte komtek/data-studentene
ber vi Fagkom(100% menn) tenke litt på imaget sitt. Med lyseblå
t-skjorter prydet med ordet ”FAG” appellerer de nok ikke til de
mest homofobe.
PS. Rosa ”accessories” er ikke riktig retning.
LaBamba-leftovers til ArrKom
readme gratulerer ArrKom med høye søkertall. Etter at
LaBamba hadde tatt opp sine nye selvfølgelig.
Korrekturspøkelse hjemsøker readme
Da redaksjonen kom på jobb søndag morgen hadde en ukjent
person lest korrektur på samtlige saker. Vedkommende var
særdeles kritisk, og readme har flere mistenkte på blokka.

