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Arnes ankomst førte til et nytt 
fenomen, arne-fenomenet, 
som stadig gjør seg gjeldende 
på dataparty, ikke bare The 
Gathering. Det ropes også på 
Bylan i Bergen, og sikkert med 
det også andre på andre lan. 
Til og med på CC Vest i Hamar 
fredag rett før stengetid ble 
det ropt på Arne.
	 Det	verserer	flere	versjoner	
om hvordan Arne ble poppis, 
en av de sier at det var Arnes 
mor	som	fikk	ham	ropt	opp	via	
PA-anlegget da hun ikke fant 
han da hun kom med mat. 
 En annen kilde insisterer 
på at en deltager hadde lånt 
vekk soveposen sin til Arne, 
som aldri kom tilbake med 
den, og dermed så den nevnte 
deltageren seg nødt til å gå på 
leit, og ropte gjentatte ganger 
etter Arne i hallen. 
 Den siste og mest gjengitte 
teorien er at noen ropte på 
vennen sin, og resten av del-
tarne, som var lei av å høre 
han gaule, bestemte seg for å 
hjelpe til, og Arne-bølgen var 
et faktum. 

Lite klare svar
Hvilken versjon som er kor-
rekt er usikkert. Ikke en gang 

nerdenes helligdom Wikipedia 
kan gi oss et klart svar. Innad 
i årets TG-crew hersker det 
også forskjellige versjoner og 
teorier om hvordan fenom-
enet oppstod. 
 En av Event sine gamle hel-
ter har vært til stede på samt-
lige TG-påsker siden 2001, og 
hevder hardnakket av det er 
versjonen der en deltager let-
er etter vennen sin som er det 
virkelige opphavet til fenom-
enet Arne. 
Et medlem av tech:server, som 
ønsker å forbli anonym av red-
sel for represalier og generell 
antikudos i miljøet, lanserer 
derimot en ny teori om hvor-
dan Arne ble et faktum. 
 I et videoklipp skal en pro-
filert	NRK-komiker	visstnok	ha	
løpt stormende mot Arne Skeie 
for å bryte med han, mens 
han	 rope	 ”AAAAAAAAAAARN-
EEEEE”. Tech-karen hevder en 
deltager spilte dette klippet 
høyt nok til at folk ble irritert 
og begynte å imitere komik-
eren. 

Arne
Selv om opphavet er uklart, 
er realiteten et faktum. Antall 
deltagere som heter Arne er 

is in tha house!

Arne fra Info:Desk, 2001, var virkelig lei å bli ropt på. 
Arkivfoto: Leif M. Kirknes.

Like etter vi gikk inn i det nye millenniumet dukket 
det opp en kar som har vært til glede og gru for de 
som tilbringer påsken i Vikingskipet. Men en ting ser 
ut til å være sikkert. Arne har kommet for å bli.
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blitt mer enn halvert i kjøl-
vannet av ropene. I 2002 var 
det 18 deltagere på TG som 
het Arne, mens 2009 har et 
skremmende lavt antall på 
kun 8 stykker. 
 Også TG-crew har hatt 
medlemmer med navnet Arne. 
Tidligere crewmedlem Arne 
A.	S.	(28)	fikk	også	kjenne	på	
kroppen denne tradisjonen. 
 – Jeg ble veldig, veldig irrit-
ert av det, medgir han.
 Arne hevder hardnakket at 
Arne-roping ikke var årsaken 
til at han trakk seg, men in-
nrømmer at det gikk ut over 
arbeidskapasiteten. 
 – Siden jeg var i info:desk og 
info:flow,	 to	 crew	 som	begge	
jobber i all hovedsak på gul-
vet, gjorde all ropingen det 
vanskelig å gjøre jobben. 
 Selv kommer crewmedlem-
met med sin egen versjon av 
hvordan det hele startet:
 – Jeg har hørt at det var siste 
dagen på TG, og en kompis-
gjeng hadde knapt med tid 
for å rekke bussen hjem, men 
fant ikke kompisen sin slik at 
de ble nødt til å rope på han. 
Etter hvert som folk ble leie 
av ropingen bestemte de seg 
for å bidra, og det hele ble et 
massivt rop etter Arne.

Arne
På rad 48 sitter deltageren 
Arne. Han skiller seg ikke nev-
neverdig ut der han sitter i sin 

svarte t-skjorte med en ikke 
gjenkjent logo på. Det går 
med andre ord ikke an å se på 
mannen at dette er en vassek-
te Arne. Han ler litt når jeg 
presenterer meg og forklarer 
mitt ærend.  
 – Arneroping er en del av 
TG. Det er til dels slitsomt 
med tanke på støy, men det 
er morro også. Det hadde ikke 
blitt det samme uten Arne, 
sier den rutinerte deltageren, 
som har deltatt på TG siden 
2001.
 Med litt enkel telling i hode 
dukker det opp et lite håp 
om at jeg kanskje har fun-
net den faktisk Arne, mannen 
som startet bølgen som folk 
både elsker og hater, men 
dette avkrefter han kjapt, og 
poengterer at han ikke føler 
seg mobbet av sine meddelt-
agere.
 – Nei, jeg reagerer nesten 
ikke i hele tatt.  
 Også Arne har hørt sin egen 
versjon om hvordan Arne-rop-
ingen oppstod:
- Jeg har hørt det var en kar 
som satt med headset og ikke 
hørte kompisen som prøvde å 
få kontakt med han. Etterh-
vert som folka rundt ble lei av 
å høre på, valgte de å henge 
seg på misjon «få kontakt med 
Arne».

Tekst: Marielle H. Akselsen
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Ulike teorier om  
Arne-fenomenets opphav: 

#	Arnes	mor	kommer	med	mat	til	Arne,	men	finner	ikke	sin	
sønn og får crewet til å kalle han opp over PA-anlegget. 

#	En	deltager	låner	vekk	soveposen	sin	til	Arne,	og	finner	
senere igjen hverken Arne eller soveposen, og ser seg der-
for nødt til å rope på han. 

# En kompisgjeng har dårlig tid til å komme seg hjem, men 
finner	ikke	vennen	sin	Arne,	og	begynner	som	følge	av	dette	
å rope på han. 

# En fyr prøver å få kontakt med kompisen sin Arne som sit-
ter med headset og ikke går an å få kontakt med. Etterh-
vert som folk blir lei av å høre fyren rope på Arne, henger 
de seg på og begynner å rope. 

# En	overtrøtt	gjeng	skulle	bevise	tesen	om	at	de	fleste	
nerder	heter	Kristian.	De	roper	så	Kristian,	og	mange	snur	
seg, mens når de prøver navnet Arne, snur ingen seg, men 
gjengen, samt en deltager et annet sted i salen fortsetter å 
rope på Arne.

# En mindre datakyndig deltager trengte stadig datahjelp 
fra sin venn Arne, og ropte stadig til Arne etter hjelp.  

# Noen fant en ringende mobiltelefon på et av toalettene. 
Vedkommende som ringte var moren til Arne, som ville 
snakke med sin sønn, hvorpå deltageren som fant telefonen 
gikk ut i salen og ropte «telefon til Arne.» 

# Det ene laget i en cs-compo manglet en av sine spillere, 
Arne, og får ropt opp over anlegget at Arne måtte møte i 
gamerommet. 



TheNewsGathering #5/2009  Side 5TheNewsGathering #5/2009  Side 4 TheNewsGathering #5/2009  Side 5TheNewsGathering #5/2009  Side 4

I år har fokuset vært stort på tilbehør:
Som	tidligere	år	florerer	fjonge	hatter	i	ymse	farger,	
spenstige technorainbow armbånd + smykker, bade/morgenkåpe, 
og	ikke	minst	trendy	footwear	slik	som	tøfler,	strikke	sokker	fra	mor,	og	lignende.	
Og den evige trenden barbeint med tjukkt svart lag på fotsålen er også en hot trend 
i år!

Nytt av året er matching på høyt nivå:
Hvit morgenkåpe med eksklusive bunnyslippers står nok høyt på 
manges garderobe ønskeliste i år, her vist frem av Joachim.

Fashion report TG 
- This just in! Highfashion is no longer the right fashion, 
embrace the new look: “Geek with a twist”.

- Bunnyslippers gjøres lett om til 
en fjong hatt.

Michael og Vegard satset på en «tight versjon» og en «loose 
versjon» av GoGreen stilen, og resultatet er smakfullt med 
hippe armbånd i «tight versjonen» og ett herlig print med par-
rende pandaer i «loose versjonen». - Man kan være grønn og 
herlig skjønn på samme tid.

Dark Mystique:
Mørkt og mystisk skal det også være i år, og 
Steffen er ulastelig antrukket i svart t-shirt 
med det aller hippeste tilbehøret, gaffarull 
armbånd. Antrekket er komplett med ett 
sensuellt blikk for å fange oppmerksomheten 
til de hippe jentene i skipet. 

Raw like a tiger:
«Tiger-looken», som drar mest at-
tention fra det mannlige kjønn, vises 
godt i den mørke stilen til årets kvin-
ner. Christiane kjører på mved rødt 
trendy skjerf, «come here» blikket 
sier mer enn man vil vite, og den 
åltrange buksen i svart setter prik-
ken over i’en. 

Tekst: Ida H. Hundeide - Foto: Kjell Arne Steinsvik - Konsept: Marcus Irgens
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Vill-russen:
Henrik vet å kombinere fjong hatt med knærsje farger. 
Stilen for årets «russe-nerder» skal gjerne ha ett hint 
av royalitet i seg, da i form av pelskledde kroner.

GoGreen i moten også:
Det kom tydelig frem av 

fargen grønn at delt-
agerene har latt seg 

inspirerer av det mye 
omdiskuterte «klima»  

spørsmålet, og hvorvidt 
man skal «go green» 

eller ei.

NOT HOT I ÅR:
* «Out of bed looken»
*	Rørleggersprekk
* LOL

HOT I ÅR:
* Selvlagde t-shirts
*	Rainbowsmykker
* Gaffarull armbånd
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Core2GW(config)#int g 8/33
Core2GW(config-if)#shut
Core2GW(config-if)#

Tekst: Kjell Arne Steinsvik

Klokka	 17	 fredag	 kutta	 Tech:net	 nettver-
ket til ei av radene som var spesielt rotete. 
Då dataspela mista kontakta med omverda 
gjekk alvoret opp for dei på rada, og ein 
spontan ryddeaksjon vart iverksett. Så snart 
bossekkane var fulle og golvet tomt for søp-
pel, vart nettverket kopla inn att.
 For å unngå slike drastiske handlingar på 
di rad, bed vi deg om å halde det ryddig 
rundt	plassen	din.	Rotar	naboane	dine,	be	
dei pent om å rydde etter seg for å unngå at 
heile rada vert nettlaus.

Enkelte rader i Vikingskipet er 
mykje meir rotete enn andre, med 
søppel og rot liggande over alt 
på bakken. Dei radene som ikkje 
greier å rydde etter seg risikerer å 
miste nettverket fram til radene er 
reine og fine att.

Tok nettet hos rotegjeng

Det vart iverksett spontanrydding  
då nettverket vart kopla ut  

på ei rotete rad fredag.

Tech:Net tok fredag ned nettet til en spesielt rotete rad. Innfelt ser du kommandoen som ble utført.
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Core
Gründeren som stadig 

trekker i trådene.

–	 17	 år	 i	 crew,	 trenger	 jeg	
si noe mer? Svarer Vegard 
Skjefstad når TNG spør om 
han trives på TG. 
	 De	 fleste	 kjenner	 til	 
Vegard, og vet at han var 
en av de som 
startet The  
Gathering. 
 – Min TG-kar-
riere startet 
vel egentlig 
med å sitte 
på et annet party og brife og 
kødde og tulle, og få slengt i 
meg at «hvis du skal klage så 
inn i helvete, så får du lage 
et bedre party selv.» 
 Og slik ble det. I 1992 sam-
let rundt 1100 mennesker seg 
i Skedsmohallen i Lillestrøm, 

og stadig valfarter ungdom til 
The Gathering. 

– Men hva driver du egentlig 
med på TG?
 – Arbeidsoppgavene mine 
består stort sett i å prate 
litt med forskjellige crew, 
delegere oppgaver, sørge for 
at alle ting blir gjort og se 
etter små sprekker og sånn. 

Setter også litt 
nye ambisjoner 
for ting, prøver 
å	 finne	 på	 nye	
ting	vi	kan	finne	
på, og forbedre 
tilbudet, både 

til deltagere og til crew. Å 
legge lista ett hakk høyere, 
rett og slett. 

Vegard blir stadig observert 
i salen, der han blant annet 
preiker med deltagere, viser 
frem sjongleringskunstene 

og kikker på hva som skjer. 
Selv om Vegard stadig følger 
med på hva deltagerne driver 
med, er han klar på hva han 
mener er det beste med TG.  
 – Det er kosen med alle i 
crew. Det å gå rundt og hilse 
på alle sammen og holde 
seg oppdatert på hva de har 
holdt på med de siste årene, 
sier han.

 – TG for meg er et helvetes 
blodslit. Det er våkenetter, 
litt lite med bleier, men ellers 
er det som å ha et tredje 
barn. TG er min førstefødte, 
gliser Vegard, og legger hastig 
til: 
-	Jeg	takler	gjerne	17	år	til,	
jeg.

Bli kjent med TG-toppene

«TG er min 
førstefødte»

Det er mange personer som job-
ber hardt for å arrangere TG hvert en-
este år. Vi tok en prat med noen av  
nøkkelpersonene bak det hele.
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Security
Sikkerhetssjefen

Carl Henrik Myhre (26) ble med 
i crew allerede i 1998. 
 – Jeg spilte Quake1, og noen 
av de jeg spilte med sa jeg 
måtte bli med fordi de trengte 
folk i security. Da hadde jeg 
allerede lest mye om TG og 

sett videoer fra arrangement-
et, og hadde veldig lyst til å 
være med. 

I år er Carl Henrik security: 
organizer på fjerde året, og 
trives godt med jobben sin. 
 – Jeg elsker det. Det beste 
med TG er samholdet vårt i 
crew og kulturen vår. Vi møtes 
én gang i året og gir alt her. 

Det	 engasjementet	 finner	 du	
ingen andre steder. 
 Som organizer har Carl Hen-
rik over sytti crewmedlemmer 
med seg i security, fordelt på 
crewene security:security og 
security:medic. 

- Vi tar oss av både adgangs-
kontroll og sikkerheten ge-
nerelt, men også medic-biten 

som hygiene og førstehjelp, 
forteller Carl Henrik.  
 – Vi skal sørge for at alle har 
det bra, at folk trives og at de 
har lyst til å bli med på TG.
 
Carl Henrik kan dessuten takke 
TG for et lykkelig ekteskap. I 
2001 traff han sin kone på TG, 
der hun var danser, og i fjor 
sommer giftet de seg. 

Event
Spilloppmakeren

Tom	 Eirik	 H.	 Rasmussen	 er	 or-
ganizer for første gang, og har 
ansvaret for event-crewet. 
 – Min arbeidsoppgave er å 
sørge for at 5200 deltagere skal 
føle seg underholdt, og sikre at 
vi har et tilbud til alle. 
Tom Eirik begynte sin crewkar-

riere	 i	 2007,	 da	 som	 medlem	
av event:vision. Året etter job-
bet han som stage-koordinator, 
før han i år tok steget opp i  
organizer-stillingen. 
 – Man blir ydmyk når man job-
ber for så mange mennesker. 
Hele opplegget, at det kommer 
så mange mennesker og fyller 
hele salen, er helt ubeskrivelig, 
forteller han, og legger til: 
 – Nå følte jeg meg litt som 

Vegard (Skjefstad, red.anm.) 
han pleier å si akkurat det 
samme. 
 I år satser event stort på 
rekruttering til den kreative 
scenen, samt at underholdn-
ingstilbudet er tilpasset delt-
agerne. 
 – Deltagerne kan glede seg til 
en kjempeuke på TG, lover Tom 
Eirik. 
 Når det kommer til spørsmålet 

om hva som er det beste med 
TG synes han det er vanskelig å 
plukke én ting. 
 - Det beste med TG er at 5200 
gale mennesker samles i Viking-
skipet, det er så virkelighets-
fjernt. Personlig favoritt er å 
kjøre over broen i nord og se 
skipet for første gang. Da kri-
bler det godt i magen, og det er 
TG! 
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Frode Sandholtbråthen har 
vært i crew i mange år.  
Etter fem år som deltager søk-
te han crew i 2003. 
 – Jeg hadde engasjert meg 
i noen mindre datapartyer på 
østlandet i samme perioden og 
bestemte meg for å søke crew 
etter å ha blitt kjent en del 
andre som var crew på TG.

Som info:organizer har Frode 
ansvar for crewene info:desk, 
info:presse, info:systems og 
info:content, og har med det 
ansvar for rundt 40 mann.
  
- Jeg skal ikke legge skjul på at 
det til tider er veldig mye mas 
og veldig mye som må gjøres. 
Det er til tider problemer som 
dukker opp som egentlig ikke 
burde vært der, og det å løse 
disse er ikke alltid like gøyalt. 
Men, det er fantastisk gøy å 
jobbe sammen med denne 
gjengen - og det gjør det ab-
solutt verdt å bruke tid på TG, 
sier Frode. 
 – Hovedoppgaven som 
info:organizer er å sørge for 

at vi har en informasjons-
strategi og en informasjons- 
avdeling på TG som kan formidle  
innhold fra andre deler av ar-
rangementet til deltakere og 
presse. Dette gjør vi ved å 
fylle websidene med innhold 
og å holde god kontakt med 
pressen, sier han.

- Ellers pleier jeg ofte å si at 
jeg er «slaven» til alle mine 
mennesker. Jeg sørger for at 
de får gjort jobben sin ved 
å rydde unna problemer de 
støter på og ikke får løst selv. 
Som organizer er det også vik-
tig å sørge for at folkene un-
der seg trives, og får den støt-
ten de trenger fra chiefs.

– Hva er TG for deg? 
– Fellesskap, engasjement, 
klemmer, sosialt nettverk og 
ikke	minst:	 BRÅK!	TG	 er	 rett	
og slett årets happening; hvor 
ellers ser man nærmere 5200 
personer leke med teknologi 
med et så digert smil om mun-
nen?!

Crewombud
Crewets  

reservemamma

- Jeg elsker crewombudstillin-
gen, og har den beste jobben 
på TG, hevder Ingvild Myhre, 
crewombud på TG09. 
 Ingvild har, som sin bror Carl 
Henrik, aldri vært deltager på 
TG. 
 – Jeg ble dratt inn i crew av min 
bror som er security:organizer. 
Jeg begynte i crew:care, der 
jeg var ett år, deretter fem år i 
presse, tre av de som chief, og 
etter dette to år som crewom-
bud.
 Foruten å ta seg av diverse 
situasjoner som måtte oppstå 
er Ingvild sin hovedoppgave å 
ta vare på crewet. 
 – Mine arbeidsoppgaver 
strekker seg fra psykolog til 
kosecrew	 til	 konfliktløser	 og	
diplomat. Både å ta vare på 
crew som enten på grunn av 
kjærlighetssorg eller av andre 
grunner ikke har det så bra, og 

være failsafe når samarbeidet 
innad i et crew, eller mellom 
forskjellige crew, ikke funger-
er. 
 Ingvild, som ikke har en ut-
bredt interesse for datamaski-
ner, har sin egen grunn til å 
komme tilbake år etter år. 
 – Det beste med TG er 
crewet. Nå, siden jeg aldri har 
vært deltager, gleder meg for 
all del til deltagerne kommer, 
de skaper liv, men det er crew 
som er mitt hovedfokus. Noe 
annet tror jeg hadde blitt litt 
feil i den stillingen jeg har, sier 
Ingvild. 
 På spørsmål om hva hun synes 
om TG09 så langt svarer Ingvild 
følgende: 
 – Jeg føler at TG er an-
nerledes i år, satser mye på 
dekor, og det synes jeg er inn-
mari kult. Det er litt gøy for 
jeg føler at vi forandrer oss 
med deltagerne og henger med 
i tiden. Man trenger ikke være 
übernerd for å være på TG, og 
ikke ubernerd for å forstå årets 
tema.

Info
Den opplyste
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Deltakerombud
Deltakernes  

reservemamma

En	 som	 de	 fleste	 av	 dere	 
sikkert kjenner igjen, er 
Eileén Tennebø. Hun er  
deltagerombud på TG, en  
stilling hun har hatt siden 
2007.	 Hun	 er	 et	 av	 de	 men-
neskene du får lyst til å snak-
ke med, selv om du egentlig 
ikke kjenner henne – en egen-
skap som kommer godt med i 
stillingen som deltagerombud, 
der hun skal passe på 5200 
deltagere. 

- Min arbeidsoppgave er å  
opprettholde deltagernes ve 
og vel. Å steppe inn i situas-
joner der en deltager even- 
tuelt er alene, eller i kon-
flikter	mellom	flere	deltagere	
eller deltager og crew. 

Eileén valgte å søke crew 
etter å ha vært vekter i  
vikingskipet, og ble opp- 
fordret av security- 
medlemmer til å søke. Året 
etter ble hun tatt inn i medic. 
Hun trives likevel godt i sin 
nåværende stilling. 
 - Jeg synes deltagerombud 
er en av de beste stillingene 
på TG, for du får oppleve 
hvordan TG er for deltagerne. 
Det er lett å glemme hvor-
for man er crew, og at uten  
deltagerne hadde det faktisk 
ikke vært noe crew.

Flere ganger om dagen går 
Eileén mellom alle radene i 
skipet, for å se etter at folk 
har det bra. 
 – TG for meg er når delt-
agerne sitter og er fornøyd, at 
jeg får svarene «dritkult» og 
«sinnssykt bra» når jeg spør 
hvordan de har det. 

Tech
Supernerden

Den siste vi prater med, er man-
nen som gjerne tropper personlig 
i infodesken for å forklare delt-
agere hvorfor hvis nettet ikke 
fungerer, og som mottok trampe-
klapp da han ble presentert før 
åpningsshowet. 
 – Det er veldig moro da, men 
jeg vet jo at det er ikke på 
grunn av meg, det er ikke meg 
som person de jubler for akku-
rat. Det er kanskje mer det at 
det er det tekniske, og at det er 
noe av det de er her for, mener  
Marcus Sæthershagen, organizer 
for techcrew på TG. 
 De siste årene har nettverket 
fungert meget godt, og Marcus 
vet hva slags folk han skal ta inn 

i crew for å sikre at ting fungerer 
hvert år. 
 – Det viktigste for min del 
at jeg får inn noen jeg vet jeg 
kan samarbeide med, og som 
jeg vet har baller nok til å si 
ifra hvis de mener at jeg tar en 
feil avgjørelse. Noen som yter  
respekt fra sine undersåtter, på 
grunn av hvem de er og deres 
kompetanse. Så der har jeg hatt 
med	meg	veldig	gode	folk	i	flere	
år. Jeg har fulgt opp en del, og 
sett hvordan de går fra å trekke 
kabler til å overta som chiefer 
for sine crew. Og det er kjem-
pemoro. Det gir liksom en følelse 
av at man gjør noe som er verdt 
å drive med.
	 Karene	 i	 tech	 ankommer	 ski-
pet allerede helgen før TG for å 
begynne å rigge, men under selve 
partyet har de lite å gjøre når 

ting fungerer som de skal. Og når 
oppegående karer kjeder seg går 
det gjerne utover andre. 
 I 2008 førte dette til at samtlige 
browsere i skipet spilte Maskin-
ens «alla som inte dansar,» selv 
om planen var å snu alle bilder 
som deltagerne kom over 90°. 
 - Den største utfordringen jeg 
har er vel egentlig å prøve å  
underholde deler av crewet mitt. 
Når ting funker er det ingen av 
de som har noe å gjøre. Og som  
vanlig er det slik at når folk kjed-
er	 seg,	 finner	 de	 på	 faenskap,	
så det hender seg vi gjør noen 
stunt på nettverket eller av øvrig 
teknisk karakter. Altså, for å teste  
utfordrende tekniske løsninger 
som er utenom det vanlige, og 
som kan gi oss en god latter. 
Og så håper vi at andre ikke  
hogger hodet av oss når de 

finner	ut	hva	vi	har	gjort	for	noe,	 
forteller Marcus.

- Hva synes du er best med TG?
 - Som arrangement, så synes 
jeg det beste med TG er at folk 
kommer tilbake år etter år, og 
at det er folk som hever kom-
petansenivået sitt på forskjellige 
ting mens de er her, og som går 
på foredrag og lærer nye ting på 
forskjellige områder mens de er 
her. 
 På åpningsdagen har Marcus 
sitt eget rituale. 
 - Det å sette seg opp i sørenden, 
på tribunene oppunder taket der, 
og sitte og se på skjermene som 
lyser opp når man skrur av lyset. 
Det er ikke helt TG uten å få med 
seg det, synes jeg da.

Tekst: Marielle H. Akselsen
Foto: Leif Kirkenes
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-	Kort	oppsummert	har	net-
tverket i år fungert ypper-
lig. Vi hadde en irriterende 
feil	på	en	fiber	mellom	ene	
kjernesvitsjene og TeleGW, 
som medførte litt problem-
er i salen. Ellers har det 
vært litt for rolig, forteller 
Bjørn Petter fra Tech:Net 
og legger til
 - Opprigging av nettverket 
gikk også fantastisk bra, 
takket være en strålende 
innsats fra Tech:Support

Ville ha nåler
Man begynte å lure på om 
Tech:Net hadde for lite 
å gjøre da de på torsdag-
skvelden etterlyste tretti 
nåler. Av ren nysgjerrighet 
måtte TNG spørre hva i all 
verden Tech-gutta skulle 
med disse nålene. 
 - Dette var for å sy ett 
piratflagg	som	vi	har	tenkt	
å reise, som en tounge-in-
cheek respons til VG sin 
artikkel “Piratskipet er i 

gang”.	 Dette	 flagget	 er	
så vidt jeg vet klart, men 
forhåpentlig rekker vi å 
heve det før TG er over, 
forteller Bjørn Petter. 

Kuttet for rotekopper
Fredag ettermiddag måtte 
Tech:Net kutte nettet til et 
par rader til de hadde ryddet 
plassene sine.  De synes det 
er trist at man må ty til slike 
tiltak, og spesielt kollektiv 
avstraffelse. 
 - Det å kutte nett til rader 
var ett nødvendig onde som 
ble satt inn da deltakerne på 
en særdeles rotete rad etter 
gjentatte ganger fra Securi-
ty, nektet å rydde rundt seg, 
forklarer Bjørn Petter og fort-
setter:
 - Da det gikk opp for deltak-
erne at nettet ikke kom til å 
bli skrudd på før det var ryd-
dig, tok de straks initiativ, og 
total nedetid var ca. 15 minut-
ter. 
 Det ser ikke ut til å ha vært 
flere	 slike	 episoder	 etter	
dette, så forhåpentlig hadde 

det en preventiv effekt.
 
Om alle bruker 10-15 minutter 
hver på rydding før de drar, 
så vil både TG-crewet og HOA 
være evig takknemlige. 

Heiste piratflagg
Og	flagget?	Det	ble	heist	rundt	
21:25, en god time før denne 
blekka ble  lagt ut på nettsi-
den som pdf.

Tekst: Berit Emilie Nordbø
Illustrasjon: Tech:Net
Foto: Kjell Arne Steinsvik

Slik fungerer TG-nettet
Tidligere i dag hadde Tech:Net et foredrag om nettverket, og vi ba om en 
liten oppsummering. 

Vil du vite mer?
VGs artikkel «Piratskipet 
er i gang» kan leses 
på http://www.vg.no/
teknologi/artikkel.
php?artid=541531

Materiell fra foredraget vil 
bli lagt ut på
ftp://ftp.gathering.org/
TG/2009/Tech

Uoffisiell	Tech:Net-blogg
http://technet.gathering.org 
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Etter kvart som dagane 
går på TG, vert lufta 
tettare og tettare. 
Håkon Jevnesveen 
prøver å gjere klimaet i 
Vikingskipet betre med 
karsedyrking i hovud-
kortet.

Tekst/foto:	Kjell	Arne	Steinsvik

-	 Eg	 planta	 karsen	 tre-fire	 
dagar før TG, og tok dei med 
hit. Det har ikkje grodd noko 
meir her enno, sjøv om eg 
har vatna karsen med vatn 
frå vasskrana i nordenden. 
Mange stirra då eg kom for å 
vatne hovudkortet mitt, seier 
Jevnesveen.

Det er uvisst om karsen 
får prosessoren til å gå 
raskare, men han kan og 
fungere som mat dersom ve-
gen til kiosken vert for lang. 

- Eg har ete eit par stykkje 
allereie, men no orkar eg ikkje 
å	 ete	 fleire,	 medgir	 Jevnes-
veen.	 Karsedyrkaren	 seier	 at	
han så langt har funne ut at 
hovudkort er den mest gun-
stige staden å dyrke karse i.

- Eg prøvde å dyrke i eit  
skjermkort også, men det 
fungerte ikkje. Ein må ha 
litt plass, og då er hovudkort  
gunstige, seier han.

Håkon Jevnesveen gjer  
inneklimaet i Vikingskipet 

betre med karseplantasje i 
hovudkortet. - Mange stirra 

då eg kom for å vatne  
hovudkortet mitt i vasskrana, 

seier Jevnesveen.

Miljøbevisste Håkon dyrkar 
karse i hovudkortet
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TS-rekka på rad 50 og 
51 har tatt til kostene 
og er på god vei mot 
den mest skinnende 
raden på hele TG. 

Tekst og foto: Stian Johansen

TS-rekka har som mål å få 
nye deltakere på TG til å bli 
kjent med hverandre, og ini-
tiativene viser en veldig sam-
mensveiset gjeng. Steffen 

(14) sier gjengen har vært på 
paintball i Hamar og arrangert 
interne compoer, og virker å 
ta det med en selvfølge at re-
kka skulle gjøre noe sånt som 
dette også. 

- PC-en funker ikke akkurat nå 
uansett så det er helt greit.

«The survivors»- raden så for 
femten minutter siden ut som 
et bomba horehus, konstan-
terer leder for rekka Andreas. 

Nå er den blant TGs mest skin-
nende. 

- Når jeg ble oppmerksom på 
konkurransen om peneste rad 
satte jeg folke i sving, sier 
han. 

Ruben	 og	 Morten	 er	 enda	 to	
deltakere fra samme rekke. 
Guttene har levert en avis-
tralle	 med	 tomflasker	 til	 re-
sirk, og er idet vi møter dem 
på vei med sin andre last. 

- Man blir så engasjert, vi vil 
jo	at	TG	skal	arrangeres	flere	
ganger	sier	Ruben.	

Guttene går ruter gjennom 
hele	 skipet	 og	 samler	 flasker	
og bokser. Morten sier de vil 
forbedre miljøet på TG, og 
nevner at gevinstene fra re-
sirk	er	en	fin	bonus.

TS har vist seg kostbare
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De ser kanskje grav alvorlige ut, 
men vær ikke redd! Disse men-
neskene vil kun ditt beste, og er 
egentlig fromme som lam.
 Vi ble med Per og Elias på 
såkalt streifvakt klokka i går 
kveld!
 – Vakta starter alltid med opp-
møte i Secbua hvor vi blir fortalt 
hvilken sone vi skal sjekke. Når 
vi har fått beskjed, får vi utdelt 
lommelykter som vi benytter 
når vi vandrer gjennom radene, 
sier Per.

– Men er dere ikke litt skummle 
der dere går med uniformer og 
sylskarpe lommelykter?

– Nei, det kan jeg bekrefte at 
vi ikke er! Vi smiler, koser og 
klemmer, og ler mye. Vi er helt 
vanlige mennesker vi også, og vi 
vil bare at deltagerne skal være 
trygge og sikre når de er på TG.

Per virker utrolig hyggelig, og 
han forteller mye om hvordan 
det er å være i security-crew. 
Gutta leder oss igjennom radene 
på rutinert vis med sine gedigne 
Maglights. 

Rekruttert via CFAD
Ikke bli redd hvis du får et 
skarpt lys på skjermen! Det er 
ikke en ufo som har kommet for 
å ta deg med til moderskipet, 
det er bare sec som sjekker ut 
hva som er på gang. 
Elias meldte seg til CFAD (Crew 
for a day), og ble straks etter 

nappet opp og inn i Sec crew.
 – Det er utrolig gøy å få være 
med i crew! Også er det hygge-
lig å gå skift med Per, vi kjenner 
hverandre fra før. Jeg anbefaler 
på det sterkeste å søke seg til 
crew, virkelig en opplevelse for 
livet!, sier Elias, som ikke 
kunne vært mer fornøyd.

Mindre regelbrudd i år
Etter at radene har blitt gjen-
nomgått, og søppel pent har 
blitt	 spurt	om	å	finne	veien	 til	
søpplekassa, tar vekterne turen 
rundt tribuna. 

– Det er overraskende lite “ulo-
vlig” soving og slikt i år. Jeg er 
virkelig	fornøyd	med	hvor	flinke	
deltagerne er på å overholde 
reglene! Mulig det har noe med 
at folk gjerne sover på dagen 
på TG, men jeg er uansett glad 
for at ting går så greit, avslut-
ter Per.

Syns du det virker interessant å 
være crew? Nøl ikke med å søke 
neste	 år!	 Registrer	 deg	 i	 wan-
nabe.gathering.org.

Elias legger merke til rot,  
og ber pent om at det blir  

ryddet opp.

Du har nok sett dem, svartkledde mennesker 
med store lommelykter, aka maglights.

Have no fear, security is here!

Tekst: Ida H. Hundeide
Foto:	Kjell	Arne	Steinsvik

Illustrasjon: Jan Erik Berentsen
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Historien bak det du leser

Det som tidligere het 
info:Web, ble i 2003 omgjort 
til Info:Content. Det nå noen 
år gamle crewet dekker alle de 
offisielle	 nyhetskanalene	 under	
TG. All informasjon som går ut 
til meg og deg, kommer herfra. 
Hovedområdene er websidene, 
artiklene i TG-avisa og tavla. 
 Info:Content-crewet består 
av elleve mennesker, hvorav tre 
grafikere	 og	 syv	 journalister,	 i	
tillegg til en sjef som passer på 
at folk gjør det de skal. 
 Jobben deres er å sørge for at 
du som TG deltager får med deg 
det viktigste som skjer rundt 

omkring i skipet. For å få med 
seg alt som foregår, jobber de 
tett med de andre crewene.

Språkkyndige og grafikere
Hvilke	 kvalifikasjoner	 må	 en	
ha for å jobbe i Info:Content? 
Journalistene må naturligvis 
ha gode skriveferdigheter, ikke 
være redde for å stille spørsmål 
og mestre på både engelsk og 
norsk, siden websidene benyt-
ter seg av begge språk. 

For	 grafikerne	 er	 det	 kunnskap	
om	grafi	sk	arbeid	som	gjelder,	
og	 mestring	 av	 grafiske	 pro-

grammer er et must.
 Info:Content går i gang med 
jobben allerede i september-
oktober, lenge før TGs dører 
åpner. Sidene må være i gang 
og oppdaterte før billettsalget 
starter, og informasjon må ut 
til nysgjerrige TG-deltagere. 
Også etter at vi har reist hjem 
fortsetter jobben for crewet. 
Da skal resultater og den slags 
publiseres.

Bringer nyheter
Åtte timers arbeidsdag, mye 
jobb både før og etter TG og 
pressende deadlines till tross; 

Info:Content crewet virker glade 
og blide. Lederen forteller at 
han trives veldig godt, og at det 
alltid er hyggelige folk som job-
ber	 her.	 Konklusjonen	 er	 altså	
at Info:Content er en gjeng som 
står på for å bringe oss morsom-
me, interessante og relevante 
nyheter, holde TG-sidene ferske 
og at Medic og Security får fram 
budskapet sitt på tavla. 
	 I	tillegg	er	det	en	grafiker	her-
fra som har designet opplysn-
ingsplakatene som henger rundt 
om i skipet. 

Intet mystisk, ingen aper.

Hva eller hvem er egentlig Info:Content? Hvor 
kommer egentlig informasjonen du leser på 
hjemmesidene ti l TG fra? Materialiserer ar-
tiklene i NewsGathering seg fra ut av det blå? 

Hvem skriver dem? Nerder med forkjærlighet 
for propaganda og sensur, eller trente aper som 
mishandler tastaturet?  Spørsmålene er mange, 
og vi krever svar!

Tekst: Rebecca Harcourt (CFAD)
Foto: Roy Larsen

Fra	venstre:	Stian	Johansen,	Berit	Emilie	Nordbø,	Ida	Hundeide,	Leif	Kirknes,	Marielle	H.	Akselsen,	Sondre	Langenes,	Kjell	A	Steinsvik	og	Jan	Erik	Berentsen
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28-åringen synes arbeidsdagen i 
skranken var en bra opplevelse.
 - Det var til tider ganske mye å 
gjøre. Det synes jeg er bra, sier 
mannen som nå er tilbake på del-
takerplass. 
 Han var en del av opplegget 

Crew For a Day, der deltakere 
får anledning til å teste ut crew-
tilværelsen.
 - Jeg hadde ikke gjort meg noen 
forventninger til hvordan det ville 
bli, men jeg synes det var greit.
 - Hvorfor meldte du deg på?

 - Etter tre år som deltaker var 
jeg interresert i hva som kunne 
ligge bak, hva det innebar å jobbe 
her. Jeg får se hvordan situasjonen 
er nærmere neste år om jeg vil 
søke til crew.
 En liten test fra TNG viser at 

Svenn-Olav har full oversikt over 
de nærmeste toalettene der vi 
står. 
 - Det har vært mye å sette seg 
inn i, innrømmer han, men sier 
han også har lært noe under Crew 
For A Day.

En dag bak skranken
Deltaker Svenn-Olav tilbragte langfredag i info:Desk.

Tekst og foto: Stian Johansen.

Vi spurte tre rekker, og super-
computeren vår har kommet 
frem til at folk på TG i gjennom-
snitt dusjer hver 30. time - litt 
under en gang i døgnet! 
 Vi møtte dog på en halv rad 
med mennesker som ikke hadde 
dusja på 4 dager. Vi har dermed 
valgt å si at denne myten har et 
visst hold i virkeligheten.

Husk at du kan dusje når du vil - 
de er døgnåpne, og sidemannen 
din blir glad i deg!

Mythbusters, part 2
“Folk dusjer aldri på TG”. Det er noe mange 
sier og tror. Men er det sant?
Tekst og photo: Marcus Irgens
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Tekst og foto: Kjell Arne 

– Grunnen til at eg er her er at 
eg	 synest	 vi	 treng	 fleire	 men-
neske som er interessert i virke-
lig elektronikk, ikkje berre Lego-
modular som ein set saman. 
 Dette er virkeleg hacking, 
seier Frantsen. Han kjem frå 
Danmark, og har ein liden-
skap for elektronikk, program-
mering	 og	 flygande	 farkostar. 
Mikrokopteret han har bygd 
består	 hovudsakleg	 av	 fire	
propellar, motorar, krets- 
kort og antenne og gyroskop. 
 - Eg bygde helikopteret med 
hjelp av open source-teikningar 
frå eit mikrokopter-prosjekt i 
Tyskland. 

Bygde det meste sjølv
Der kjøpte eg og motorane, 
men det meste elles bygde 
eg sjølv. Dei sel nokre greie 
startpakkar med PCB (Printed  
Circuit Board, red anm.) og har 
gode prisar på propellar. Det 
noko ein brukar ein heil del av i 
byrjinga, seier Frantsen.
 Mange nye propellar 
Etter å brukt ein månad på 
å byggje mikrokopteret, ein 
månad	 på	 å	 lære	 å	 flyge	 det,	
og eit par hundre euro i nye 
propellar, har han no vorte 
ein stødig mikrokopterpilot. 
 – Det er ikkje like vanskelig 
å	flyge	eit	mikrokopter	 som	eit	
vanleg modellhelikopter, då dei 
fleste	 småkorrigeringane	 vert	
gjort av datastyrte gyroar om 
bord. 
 – Eg må berre passe på å korri-
gere for avdrift. Det er vanskelig 
nok i seg sjølv, men det ikkje så 
vanskelig som å måtte styre alle 
variablane sjølv, seier Frantsen.

Avansert korrigering
Om bord i mikrokopter  
passar seks små datamaskiner 
på at gyroskopa til ei kvar tid 
helt mikrokopteret stabilt i 
lufta. Programvaren som styrer  
gyroskopa	har	han	sjølv	modifisert	
til å passe til sitt mikrokopter. 
 – Eg fekk koden frå tyskland, 
og endra han til å gjere det eg 
ville han skulle gjere. Det var 
nokre feil i koden som eg måtte 
fikse,	men	det	 var	berre	moro. 

Flemming Frantsen er det ein kan kalle ein «old school hacker».  
Kanskje	har	du	sett	han	i	sørenden	av	skipet,	der	han	stødig	navigerer	
sitt heimelaga mikrokopter rundt i lufta.

Høgtflygande mikrokopterprosjekt

Flemming Frantsen navigerer sitt heimelaga mikrokopter rundt i salen.
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Vi vil beholde skipet vårt!
Søppelmengden har 
doblet seg de tre siste 
årene og i fjor var det 
flere titalls kubik-
kmetre søppel igjen 
etter at deltakerne 
dro. Dette kan IKKE 
fortsette!

ETTER:	Så	mye	søppel	var	det	igjen	etter	TG08.

Det er en reell fare for at 
skøyteløperne endelig får 
bruke Vikingskipet i påsken. 
Vi lar bildene tale for seg.

Vi håper at alle deltakerne 
kan ta ansvar for å rydde 
rundt plassene sine. Vi vil vel 
fortsette å tilbringe påsken i 
skipet vårt? 

# Søppeldunker står omkring
 i skipet 
# Flasker og bokser kan
 leveres hos resirk - 
 også utenlandske
# Søppelsekker og tørkepapir 
 kan fåes hos Info:Desk 
# Hyller skal ikke stå igjen på
 plassen

FØR:	Slik	så	det	ut	før	arrangementet	startet,	og	forhåpentligvis	etter.Tekst: Berit Emilie Nordbø 
Foto: Steinar H. Gunderson

4 på TG: Hva er det beste med TG så langt?

Cato (20): Folkene og alt som 
skjer, all støyen. Det er mye lyd 
på en gang.

Kim M. (17): Det er alle de for-
skjellige mulighetene man har 
her. Trenger ikke bare sitte foran 
dataen. Blir du lei har du masse 
stands, ting i auditoriumet og 
sceneshow. Du har maasse valg, 
og TG gir muligheten til mye 
mer enn å linke på pcen. 

Kim Georg (16): Å bli kjent med 
folk. 

Raymond (22):	Køene	til	
doene. TNG gjør oppmerksom 
på at svaret ble levert i et 
meget sarkastisk ordlag.
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I morgen drar vi hver til 
vårt, og vi ønsker alle 
dere en god tur hjem! 
Skal du kjøre eller sitte 
på med noen, så håper 
vi inderlig at du tar deg 
tid til å lese artikkelen. 

Som sjåfør har man et ansvar 
for seg selv, sine medpassas-
jerer og alle andre som ferdes 
på veien. Vi ber innstendig om 
at alle som skal kjøre hjem 
etter TG sørger for å få seg 
nok søvn slik at de føler seg 
uthvilt. 

Trøtt? Stopp og sov! 

Begynner du å gjespe, bli uro-
lig eller glippe - stopp bilen og 
sov i et kvarter! Vegvesenet 
anbefaler dette, fordi et-
ter et kvarters powernap har 
kroppen tatt inn nok energi 
til å kjøre et stykke. Dette 
kvarteret kan være en livsvik-
tig investering for både deg, 
dine medpassasjerer og andre 
trafikanter.	

# 24 timer uten søvn tilsvarer 
én i promille
# Søvnulykker koster omtrent 
ett menneskeliv per uke i 
Norge

# Når føreren sovner skjer 
møteulykker og utforkjøring-
er. Det er de alvorligste ulyk-
kene

# Det er forbudt ved lov å 
kjøre når man er trøtt 

Det er lurt å ta en pause før 
du blir trøtt. Da kan du drik-
ke vann, strekke på kroppen 
din,  og puste inn friskt luft. 
Det fungerer ikke å lure trøt-
theten ved å stikke hodet ut 
av vinduet eller spille høyt 
musikk. 

Ill.foto: Lef Kirkenes
Tekst: Berit Emilie Nordbø

Kjør forsiktig!

Før du kjører 
# Undersøk om det er vinter-
 stengte veier der du skal 
 kjøre
# Sørg for at bilen er skodd 
 etter forholdene
#	Kontroller	at	du	har	rikelig	
 med drivstoff

# Sjekk	trafikkmeldingene
* vegvesen.no/trafikk
* vegvesen.no/trafikk/mobil
* www.175.no
*	Telefon:	175
*	Radiostasjonene	
 oppdateres hele døgnet

KILDE: 
www.vegvesen.no, 
www.drommesentralen.no

Skal du ta toget?
Togene er ofte fulle 1. 
påskedag og mange skal 
ta toget med bagasjene 
sine. NSB har tidligere 
informert om at man bør 
møte opp på Hamar tog-
stasjon 30 minutter før 
togavgang. 

Været i morgen
Værgudene ser ut til å 
være mer på vår side i 
morgen. Det er meldt sky-
et vær og ingen nedbør 
før lenger ut på kvelden. 
Temperaturen er meldt å 
være fra 4 - 8 plussgrader 
celsius. 

Hvordan været er langs 
din kjørerute kan du sjek-
ke på www.yr.no

Vi vil se deg igjen på TG10!


