
Forskningsdagene 2005 
Allan Krill, NTNU 
 
NUMMER-SYMBOLER  I  BOKSTAVS-FORM  KAN  LEKES  MED 
 * Romertall:    M  D  C  L  X  V  I   
    Arabertall:   0   1  2   3   4   5   6   7  8   9 
 * Lydtall:      S  T  N  M  R  L  J  K  F  P     utviklet av Allan Krill, se  www.SoundNumbers.com 
             (Uttales og skrives som ord:  iS   iT   iN   iM   iR   iL   iJ   iK   iF   iP.  ) 
  
Vi bør oppleve nummer som artige, og ikke kjedelige eller vanskelige.  Dessverre, er ID-nummer (f.eks. telefon-nummer, 
PIN-koder, kontonummer...) verken interessant eller lett.  Økende bruk av ID-nummer gjør at stadig flere barn og voksne 
betrakter nummer som kjedelige og vanskelige.  Interessen for numeriske fag, som matte og vitenskap, faller. 
I barok tid, var det vanlig å gjøre viktige årstall interessante, ved å bygge dem inn i artige setninger, som romertall.   Disse 
setningene heter kronogrammer.  Det var mulig å leke med nummer på denne måten, fordi nummersymbolene hadde 
bokstavs-form (M D C L X V I ).  De var ikke kun fremmede symboler (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) som vi har i dag.   
I fremtiden vil verden kanskje ta i bruk mine nummersymboler.  De er basert på hukommelsesteknikker fra 1600-tallet.  
Symbolene minner om bokstaver (iS iT iN iM iR iL iJ iK iF iP) og representerer alle de tydelige konsonantlydene i mange 
verdensspråk.  Da vil folk kunne gjøre om sine ID-nummer til interessante setninger i sitt eget språk.  Disse setningene 
heter psevdonumer (som "psevdonymer" for nummer.)   
 
Eksempler på kronogrammer med årstallet 2005: (for regler og hjelp, se min nettside chronograms.com): 
FORSKNINGSDAGENE  I  TRONDHEIM,  YIPPI !      ( = MDDIIIII = 2005) 
 
ER  NVMMER  GØY?  ( = MMV = 2005)    ***     FØR,  VAR  KRONOGRAMMER  GØY!   ( MMV= 2005)  
 
I  FREMTIDEN,  KAN  DE  IGJEN  BLI  GØY    ( MDDIIIIJ = 2005) 
 
"BOKSTAV-TALL-LEK"  FØRST  ROMER-TALL,  SÅ  ARABER-TALL,  NÅ  LYDTALL   ( = 2005) 
 
Noen viktige grunnleggingsdatoer, som kronogrammer på engelsk: 
NTH:  "MODERN TECH-EXCELLENCE"        ( = 1910) 
NLH:  "NORGES LÆRERHØGSKOLE: ALL-NORVVAY'S CENTER OF  

EXCELLENCE IN TEACHING-COMPETENCE "         ( = 1922) 
NTNU:  "NORVVAY'S NEVV VNIVERSITY VVITH  

ARTS, MEDICINE, SCIENCES, TECHNOLOGY"    ( = 1996) 
 
Eksempler på psevdonumer: (for regler og hjelp, se min nettside soundnumbers.com) 
NTNU sentralbord telefon (73595000): KiMiLiPiLiSiSiS = KaMeL i PiLS-SauS   
Trondheim legevakten (73522500):  KiMiLiNiNiLiSiS   "Chameleon  analysis"   
NTNU exam resultat-telefon (81548014): FiTiLiRiFiSiTiR    "Fatally  aware  faster"  
Trondheim taxi  (73505073): KiMiLiSiLiSiKiM   "Come  always,  all  I  ask'em"  
Trondheim politihus (73899090): KiMiFiPiPiSiPiS   "whack'em  half  up,  busy  boys!"  
Trondheim bomring kontor  (73824800): KiMiFiNiRiFiSiS   "a  gamey  Finn  refuses"  
Nummer Pi (3,141592653589793238)  "My deary dolly, be no chilly. My love I beg you, be my nymph" 
 
På linjene under, kan vi leke med ditt navn og telefonnummer, som kronogram og psevdonum. 
 
Ditt navn og telefonnummer: __________________________________________________________ 
 
Navn som kronogram: ________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer som internasjonal lydtall (symboler og ord): 
___________________________________ 
 
Telefonnummer som psevdonum._______________________________________________________ 
 


