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Leder

Leder
Så nærmer sommeren sig igen med al dens
fuglekvidder, revy og eksamensstress. Ja ja
ja... så overtager den rigtige magtinstans. Så-
dan går det når en chefredaktør siger til sin
halv(hel)berusede kæreste, at hun må da gerne
skrive lederen til . He he he... så er
det nok ikke dig der har magten længere, hva
Maxim Kirsebom, eller Søren Gammelmark for
den sags skyld. Som jeg fik at vide, må jeg skri-
ve om lige hvad jeg vil, og derfor vil der her føl-
ge en liste af ting, som sagtens kan males pink:

• Gamle computerskærme (og nye)

• Mænds hår

• Chesty Morgan

• Maxim og Søren

Og så sidder der sikkert nogen derude, som
ikke aner hvad de skal foretage sig i deres som-
merferie. Men hjælpen er nær, jeg har for ny-
lig hørt, at bunkerne omkring Thisted skulle

være én af Danmarks mest fantastiske sevær-
digheder. Hvis I skulle være interesserede kan
Jakob G. Thomsen kontaktes på telefonnummer
gedefar@daimi.au.dk. Han vil med glæde
arrangere en tur.

Udover at skrive lige hvad jeg vil, har jeg
desuden fået at vide at sammenhæng er et fy-
ord. Derfor til noget helt andet. Jeg vil gerne
reklamere for foreningen FIDUSO 1 og deres
norske venner AMO 2, for har DU nogensinde
tænkt over hvad ægte mænd er for nogle stør-
relser. Og kunne du tænke dig at ende i (en) vild
rede?

Og nu vi er ved ting der kan males pink,
kan pigedatalogerne jo lige oplyse, at pink bli-
ver den nye sort. Og nyd nu det gode vejr, også
selv om du hører en tvær summen i det fjerne.

Polstr!
Ja, så har pigedatalogerne vist for alvor ta-

get magten!!! (TiHi FNIS)

Rikke

Redaktørerne vender tilbage
Nå– men tilbage til virkelighedens og
’s verden – i dette blad kan i stresse af fra

jeres knusende eksamenspres ved at læse vores
kære chefredaktørs (Maxim Kirsebom) bidrag
til AUs artikelkonkurrence. Herudover har vi
naturligvis Dr. Føk der svarer på hvad en "få-
rehud"er, efterfulgt af et par filmanmeldelser.
Hvis du har brug for nogle overspringshand-
linger til eksamen har vi også anmeldelser af en
række brætspil, så i kan blive fristet til at lave
ingenting og sidde og hygge istedet.

God Sommer
Søren Gammelmark & Maxim Kirsebom

Hetz:
Kenneth: Hvaa, skal man bare rive
i den her eller hvad? Jeg er tit oppe
ved tavlen!

Hetz:
Nano-Pete: Jeg var tæt på at give én
en orgasme derinde engang - Men de
var løbet tør i baren!

Hetz:
Choko: (om hans bil) Man har jo en
masse trekanter i taget

Hetz:
Henrik Bitsch Kirk: Vi har lavet Star
Wars, bare omvendt

Hetz:
Claus Andersen: Fuck hvor er det
dumt at det er i 3D, hvorfor har vi ik-
ke et 3D rum???

Hetz:
Azra: Det fristede mit røvhul

1www.fiduso.dk
2Astronomer mot orddeling: http://folk.uio.no/tfredvik/amo/
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Miroslav Kolyschenko er landet

Miroslav Kolyschenko er landet

Tidligere på foråret offentliggjorde AU’s nye
fusionskomité en artikelkonkurrence. Konkurrencen

gik ud på at skrive en artikel om sine visioner for
Århus Universitet. Hænderne havde man fri, men

man fik oplyst at artiklerne ville blive bedømt ud fra
seriøsitet, hvor visionære og realistiske de var og hvor
mange konkrete forslag til hvordan visionerne skulle
realiseres, de indeholdt. Den slags overholder Mads
Føk selvfølgelig ikke. Resultatet blev en artikel der

ikke overholder nogen af succeskriterierne. Den blev
ikke blandt top 3. . .til gengæld opnår den nu den

største tilkendegivelse man kan forestille sig. At blive
trykt i verdens mest velrenommerede blad:

Ovenpå den ødelæggende brand i i-
Statskundskabs serverrum, har instituttet gre-
bet til alternative midler for at redde deres
chancer i 2084’s udgave af iSSPC. De har hen-
tet en ægte matematiker til byen.

Klokken var kvart over ni i morges, da Ko-
lyschenko i sin rullestol kom kørende ind i an-
komsthallen. Den gamle og tydeligvis svække-
de mand var akkompagneret af sin personlige
læge. I Århus vil Kolyschenko få tilknyttet yder-
ligere tre personlige læger, en beslutning der
understreger vigtigheden af årets iSSCP. Trods
det store presseopbud i lufthavnen, var det ik-
ke til at få en kommentar ud af hovedpersonen,
der i alt hastværk blev kørt til "Lord Besenba-
cher & Sanders Residence of Honour", hvor han
blev indkvarteret.

Katastrofal brand

Årets iSSPC (iSocial Sciences Publication Con-
test) har været iStatskundskabs store mål. I iS-
SPC har instituttet 14 dage til at publicere så
mange artikler som overhovedet muligt. Er stil-
lingen uafgjort efter 14 dage, er det op til en
dommerkomité at vurdere kvaliteten af publi-
kationerne. Århus lå virkelig godt i konkurren-
cen, lige indtil en brand i et serverrum satte alt
instituttets EDB udstyr ud af funktion. Profes-

sor Jodafalke forklarer:

Alle har været virkelig opsatte på et godt resultat
i årets iSSPC, og alle har forberedt sig utrolig godt.
Men uden EDB udstyret kan vi ikke underbygge vo-
res resultater, og dermed kan vi ikke publicere dem.
Det kræver typisk, at man løser nogle ligninger med
nogle ubekendte eller laver en regression for, at resul-
taterne får tilstrækkelig pondus til publikation. Ud
fra en rundspørge blandt otte gymnasieelever mener
en af vores forskere f.eks. at kunne på påvise, at flere
unge ville gå i kirke hvis der blev spillet el-guitar til
gudstjenesterne. Men han mangler en computer til
at underbygge påstandene. Et sådant resultat ville vi
ikke bare kunne bruge til iSSPC, men instituttet vil-
le også kunne tjene penge på det, hvis vi f.eks. solg-
te det til iTeologi. Et sådant resultat ville de betale
mange penge for. På den måde er iSSPC uhyre vig-
tig, både for instituttets omdømme og for dets økono-
mi. Hvis man kun er på toppen i iSSPC et enkelt år,
risikerer man at blive kendt som et ’one-publication-
wonder’-institut, og det er der jo ingen, der er in-
teresseret i. Derfor er det essentielt, at vi kan bygge
videre på sidste års gode resultat.
Det er netop her Kolyschenko kommer ind i bil-
ledet. Han skal forsøge at lave så meget af com-
puternes arbejde som muligt, indtil folkene fra
iDatalogi får rettet op på de skader, branden har
forårsaget.
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Miroslav Kolyschenko er landet

Kontroversielt tiltag

Kolyshenko arbejder til dagligt på universitetet
i Krakow, et af de få steder i verden hvor man
har bibeholdt matematik som et selvstændigt
institut. Derfor har det selvsagt ikke været bil-
ligt at skaffe Kolyschenko til Århus med så kort
varsel. Det er imidlertid ikke de økonomiske
udgifter, der har fået folk op af stolene. Bl.a.
beslutningen om at tilknytte ham tre personlige
læger, modsat de to personlige læger som al-
le andre universitetsansatte har tilknyttet, har
vakt røre. Som professor Blåtand fra iFilosofi
udtaler:

Det er jo en skandale, at man forskelsbehandler
universitetsansatte på den måde. Man bør ikke fra
officielt hold gå ud og indikere, at nogle ansatte be-
tyder mere end andre.
Et angreb iAU’s rektor øjeblikkeligt gik ud og
kommenterede.

Tager man arbejdsløsheden blandt læger i be-
tragtning, så synes jeg det er helt tåbeligt, at man
kritiserer vores ansættelse af dem. Det er jo ikke vo-
res skyld at Medicin og iMedicin i mange år var et
modefag. I dag kunne vi fodre svin med dem, hvis vi
ville. Derfor synes jeg ikke, at den slags teoretiske og
abstrakte overvejelser skal hindre os i at få nogle af
lægerne i arbejde.

Hvor blev matematik af?

Hele situationen har også skabt debat om, hvor-
for matematisk institut egentlig blev nedlagt,
og om det måske stadig kunne have sin beret-
tigelse i dag. Professor Freja fra iHistorie har

studeret Matematiks nedgang igennem mange
år, og mener at have en forklaring på, hvorfor
Matematik ikke har overlevet:

Tilbage ved årtusindskiftet, nærmere betegnet år
2002, var der forskere fra det daværende institut
for lingvistik, der påviste en stor stigning i brugen
af bogstavet ’i’ i det danske sprog. De efterfølgen-
de år fortsatte denne tendens, ja faktisk eksploderede
brugen af bogstavet ’i’. De fleste institutter opfat-
tede denne tendens og fulgte med tiden. Matematik
gjorde ikke. Et sjovt kuriosum er, at matematikere
gennem flere århundrede udviste særskilt respekt for
bogstavet ’i’. De gav det sin egen matematiske be-
tydning og lod det indgå i nogle af matematikkens
fineste ligninger og sætninger. Det ser faktisk ud til,
at matematikerne blot var forud for deres tid, hvad
bogstavet ’i’ angår.

Adspurgt om hvorvidt man savner mate-
matikerne på Faculty of iNano-science, tidlige
kendt som Naturvidenskabeligt fakultet, svare-
de dekanen:

Vi har jo ikke droppet matematikken fuldstændig
her, vi har bare ændret den. Den gamle og konserva-
tive stringens var jo forlængst forældet. Vi har gjort
matematikken fleksibel, innovativ og kompetenceud-
viklende. Nu kan man bruge den til noget, og den er
mindre tidskrævende. Og tid er penge.

Kolyschenko i aktion

Debatten omkring Kolyschenko fortsætter
rundt omkring på iAU, men faktum er, at han
i morgen, overvåget af sin lægestab, vil begyn-
de sit arbejde med at hjælpe iStatskundskab til
endnu en hæderlig placering i iSSPC.

Hetz:
π: Jeg tror de naive kommer til at dø!

Hetz:
Asger: Michael, bortset fra den måde
du ser ud på, så er der noget lille ja-
pansk skolepige over dig

Hetz:
Fuza: Jeg er Labich

Hetz:
Jakob Axel Nielsen (K): De bredeste
skuldre skal bære de bredeste byrder
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De onde Linux-folk

De onde Linux-folk
Mange har nok undret sig over, hvorfor

linux er gratis, men nu har jeg fundet forklarin-
gen:

De onde linux-folk laver netbank-røverier
og har derfor masser af penge. Dette giver dem
mulighed for at give deres operativsystem væk
gratis.

Min kilde for denne noget hårde ud-
talelse er den "seriøse"og "grundige"IT-avis
Computerworld og Preben Andersen, direk-
tør i sikkerheds-organisationen DK-CERT. Vi
tager den lige igen: direktør i sikkerheds-
organisationen DK-CERT:

http://www.computerworld.dk/art/
38553?cid=1&a=cid&i=1&pos=10

Efter lidt ligegyldig snak om Tele2 phishing-
mailen kommer følgende:

Den vedhæftede fil er af typen
.rar, hvilket ikke er en helt almin-
delig filtype.

"Rar1 er en komprimeringsal-
goritme, der bruges af styre-
systemet Linux, hvilket tyder
på, at der er Linux-folk blan-
det ind i konstruktionen og ud-
sendelsen af den her ondsindede
mail,"siger Preben Andersen.

Gert Læssøe Mikkelsen.

Bemærk [red.]: Denne udtalelse (Preben An-
dersens) blev senere trukket tilbage.

Hetz:
Rauff: Skummelt citat J̈eg har druk-
ket sædafgang med større alkohol-
procent end det her-̈ Sofie aka Nani...
Ca: Der er da ikke noget galt i at drik-
ke sæd

Hetz:
Rauff: Spørg mig ikke hvorfor... NEJ
SPØRG mig hvorfor

Hetz:
Dele-uran: Jeg er venstrehåndet med
hensyn til de vigtigste ting - undta-
gen krone

Hetz:
Dele-uran: Jeg onanerer også med
venstre hånd

Hetz:
Peter:: Jeg vil haḾogens

Hetz:
Kasper:: Jeg kan ikke lide at smide tø-
jet hurtigt

Hetz:
Johan: Der er ingen der skal sætte sig
på mig, når jeg skal tisse

Hetz:
FUAN: Jeg glæder mig til jeg kan
trække min forhud frem

Hetz:
Johan: FUAA, du er ikke færdig med
at drikke det der er i mine bukser

Hetz:
Avisen Information: Overskrift: Lyn-
ges løgne omkring Grønland

Hetz:
Lurs: Jeg er den største dørtærskel!

Hetz:
FUAN: Jeg er fandme ikke metro-
seksuel - jeg er homoseksuel

Hetz:
Lene: Christina, nu må du tage dig
sammen og lære at gøre det med dem
allesammen

Hetz:
FUAN (Til Lene om VC): Du skal væ-
re glad for han ikke sutter pik på dig

1Fodnote til ikke dataloger: rar-filer er ikke linuxspecifikke. RAR-formatet blev i sin tid udviklet til DOS, men findes i dag til
de fleste styresystemer.
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Reklame
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Opskrift med Bacon

Sommergrill

Efter en lang og kold vinter, er sommeren
endelig over os, og så skal vi grille. Det er derfor
nødvendig lige at opfriske etiketten omkring
denne sublime udendørs madlavningsform, da
det er den eneste form for madlavning rigtige
mænd foretager sig - formentlig fordi der er et
element af fare involveret.

1. Kvinden køber maden

2. Kvinden laver salat, forbereder grøntsa-
ger og laver dessert.

3. Kvinden forbereder kødet, marinerer
m.v., placerer det på en bakke sammen
med krydderi, saucer, grill-bestik mv. og
bringer det til Manden der står ude ved
grillen med en øl i hånden.

4. Manden placerer kødet på grillen.

5. Kvinden går ind for at forberede og gen-
neføre borddækning

6. Kvinden kommer ud for at fortælle man-
den, at kødet er ved at brænde på. Han
siger tak, og beder hende hente endnu
en øl mens han klarer situationen.

7. Manden tager kødet af grillen og rækker
det til kvinden.

8. Kvinden forbereder tallerkener, salat,
brød, tilbehør, servietter og saucer og
sætter det på bordet.

9. Efter måltidet rydder kvinden bordet og
vasker op.

10. Alle roser manden for det dejlige måltid.

11. Manden spørger kvinden om hun har
nydt sin "fridag", og konkluderer på re-
aktionen, at det er umuligt at gøre kvin-
der tilfredse!

Baconnetter

Det er nu blevet tid til at lade jer vide, hvordan
"baconnetter"tilberedes!

• 250 g bacon i tern

• 250 g hakket oksekød

• 250 g hakket svinekød

• 2 æg

• Salt

• Peber

• Rasp

Det hakkede okse- og svinekød blandes
med en æggehvide, bacon og noget salt og pe-
ber. Det formes til fire bøffer. Det resterende æg
og æggeblomme piskes sammen med salt og
peber. Bøfferne vendes i det piskede æg og der-
efter i rasp. De skal steges ca. 7-9 min på hver
side (alt efter hvor tykke man har lavet dem -
til de er færdige).

Baconnetterne kan f.eks. serveres med kar-
tofler og bearnaisesovs, eller med vilde ris, s-
mørsovs og bagte hvidløg.

/Lene og Jeanette
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Spilanmeldelser

Spilanmeldelser

Her er så de sidste 3 af de 6 brætspilsanmeldel-
ser, der kom ud af tøseweekenden i marts. Vi
minder om at disse anmeldelser (også) består af
vores bud på hvor mange personer, de er bedst
egnet til og en karakter på toneskalaen fra det
lave c til det høje c.

Taboo

Plot: Man bliver delt i to hold. Skiftevis skal
en person så på tid beskrive så mange ord som
muligt for sine holdkammerater. Der er dog i
forbindelse med hvert ord en række ting man
ikke må sige. Siger man et af disse ord skal
modstanderholdet trykke på et pibedyr, og det
bliver så regnet for minus-point.

Vores mening: Pibedyret er helt fantastisk!
Nogle af ordene udtrykkene er ret svære (eks.
Tiramisu), men når man tre gange i træk kan si-
ge "Det Jeanette er bange for!"eller "Det vi lige
har snakket om!"bliver det væsentligt nemme-
re.

Antal personer: Spillet kan spilles af 4-12 per-
soner, men vi vil nøjes med at anbefale det til
4-8 spillere.

Varighed: 1/2-1 time (alt efter hvor gode folk
er til at beskrive/gætte ordene).

Karakter: f

Wildlife

Plot: Hver spiller repræsenterer en dyreart
(slange, krokodille, mammut, menneske, ørn, b-
jørn) der skal forsøge at overleve og udbrede
sig best muligt. Dette gøres ved hjælp af diver-
se kort, evner (der kan forbedres) og så selv-
følgelig ved at blokere, dræbe og på anden vis
hindre modstanderne i at få for store flokke,
monopol på områder eller have for meget mad
(handelsvaren, som man jo også er nødt til at
have for at overleve).

Vores mening: Et sjovt og underholdende spil
på trods af umiddelbart indviklede regler. Det
bliver faktisk ret nemt at finde ud af, når bare
man lige kommer i gang Generelt er der taget
højde for at alle skal have lige mulighed for at
klare sig, men er man kun 3-4 spillere kan en-
kelte være (u)heldige i lodtrækningen om hvil-
ke dyrearter der er med.

Antal personer: Kan spilles af 2-6 spillere,
men er sjovest hvis man minimum er 4 (så
er der større sammenfald i ens udbredelsese-
genskaber og man kan nemmere "slå de andre
ihjel").

Varighed: Ca. 1.5-2 timer.

Karakter: b

Descent

Plot: En spiller er "overlord"og styrer en mas-
se monstre og fælder i nogle undergrundsba-
ne, hvor de resterende spillere, heltene, sam-
men forsøger at fuldføre en mission. Der er bå-
de magikere, bueskytter og folk, der er bedst
til nærkamp. Undervejs kan heltene finde bedre
våben til at hjælpe dem med at besejre ting som
"helvedeshunde"og "skrabervinger". Der er to
udvidelser ("Well og Darkness"og "Alter of Des-
pair"), og der er lavet mange forskellige baner af
forskellig sværhedsgrad (og spilletid).

Vores mening: Spillet tager MEGET lang tid
at spille (oftest længere end man forventer), og
der er MANGE regler, hvorfor spillet også tager
væsentlig længere tid når der er førstegangs-
spillere med. I det tilfælde kan det være en
fordel, hvis de har spillet enten HeroQuest el-
ler et computer-rollespil a lá "Diablo". Alligevel
er spillet meget sjovt og "entertaining"når man
kommer ordentligt i gang, og det er langt fra al-
tid, man opdager hvor lang tid der egentlig er
gået.
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Find fem fejl

Antal personer: Spillet er velegnet for 2-5
spillere (der kan maks være 4 helte). Er man
kun to spiller styrer den enlige heltespiller to
helte.

Varighed: 3-6 timer alt efter banen og hvor er-
farne spillerne er.

Karakter (hvis du IKKE kan lide lange spil): g
Hvis du KAN lide lange spil: h

Glædelig spillelyst!

/Susanne, Rikke, Lene og Jeanette

Hetz:
Rus Jakob: Der er nogen der har foru-
renet mig mentalt.

Hetz:
Klaus Mølmer: Kanonspændende,
men også lidt kedeligt.

Hetz:
Humanist: Lemminger er godt
kæreste-materiale

Hetz:
Humanist: Humanister - jeg hader
dem ikke, men de fortjener bare ik-
ke min respekt

Hetz:
BPR: Om ægteskab: SEKR: Jammen
jeg er ateist. BRP: Så kan man jo al-
tid gå på posthuset...

Hetz:
Dele-uran: Jeg er nød til at have min
GD – ellers er jeg ikke komplet.

Hetz:
A.Julie: Kaj: Hvad laver du? Julie: Jeg
har fået noget i min sko - Nåårrhh,
det var bare min fod!
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Fjollede artikeltitler

Fjollede artikeltitler

1. 10 = 6 + 4
Forfatter: Frank Tony Smith
arXiv: hep-th/9908205

2. log(M_PI / m_3/2)
Authors: Oscar Loaiza-Brito, Johannes
Martin, Hans Peter Nilles, Michael Ratz
arXiv: hep-th/0509158

3. Brane Big-Bang Brought by Bulk
Bubble
Authors: Uchida Gen, Akihiro Ishibashi,
Takahiro Tanaka
Journal-ref: Phys.Rev. D66 (2002) 023519
arXiv: hep-th/0110286

4. The axis of evil
Authors: Kate Land, Joao Magueijo
arXiv: astro-ph/0502237
Journal-ref: Phys.Rev.Lett. 95 (2005)
071301

5. Local Pancake Defeats Axis of Evil
Authors: Chris Vale
arXiv: astro-ph/0509039

6. Why Eppley and Hannah’s Experiment
Isn’t
Author: James Mattingly
arXiv: gr-qc/0601127

7. A Fly in the SOUP
Authors: R. Holman, L. Mersini-
Houghton
arXiv: hep-th/0511112

8. Waking the Colored Plasma
Authors: Jörg Ruppert, Berndt Müller
arXiv: hep-ph/0503158

9. Much ado about nothing: a treatise on
empty and not-so-empty spacetimes
Authors: Damien Martin
arXiv: gr-qc/0607022

10. Unhiggsing the del Pezzo
Authors: Bo Feng, Sebastian Franco, A-
mihay Hanany, Yang-Hui He
arXiv: hep-th/0209228

11. The Sybils’ Advice on Charm (and tau
Leptons)
Authors: I.I. Bigi
arXiv: hep-ph/0604038

12. X & Y
Authors: L. Maiani, F. Piccinini, A.D. Po-
losa, V. Riquer
arXiv: hep-ph/0512082

13. New Regions for a Chameleon to Hide
Authors: Baruch Feldman, Ann E. Nel-
son
arXiv: hep-ph/0603057

14. Cosmological Supersymmetry Bre-
aking and the Power of the Pentagon:
A Model of Low Energy Particle Physi-
cs
Author: T. Banks
arXiv: hep-ph/0510159

15. Remodeling the Pentagon After the E-
vents of 2/23/06
Authors: T. Banks
arXiv: hep-ph/0606313

16. Cosmic Strings - Dead Again?
Author: Mark Hindmarsh
arXiv: hep-ph/9806469

17. Brane New World
Authors: S.W. Hawking, T. Hertog, H.S.
Reall
Journal-ref: Phys.Rev. D62 (2000) 043501
arXiv: hep-th/0003052

18. Cloudshine: New Light on Dark
Clouds
Authors: Jonathan B. Foster, Alyssa A.
Goodman
Journal-ref: Phys.Rev. D62 (2000) 043501
arXiv: astro-ph/0510624
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19. The Skyrmion strikes back: baryons
and a new large N_c limit
Authors: Aleksey Cherman, Thomas D.
Cohen
arXiv: hep-th/0607028

20. How Bob Laughlin Tamed the Giant
Graviton from Taub-NUT space
Authors: B.A.Bernevig, J. Brodie, L. Sus-
skind, N. Toumbas
Journal-ref: JHEP 0102 (2001) 003
arXiv: hep-th/0010105

21. The Battle of Albuera, the FC Liverpool
and the Standard Model
Authors: I.I. Bigi
arXiv: hep-ph/0603087

22. Nutty Bubbles
Authors: A.M. Ghezelbash, R.B. Mann
Journal-ref: JHEP 0209 (2002) 045
arXiv: hep-th/0207123

23. Nuttier Bubbles
Authors: Dumitru Astefanesei, Robert B.
Mann, Cristian Stelea
Journal-ref: JHEP 0601 (2006) 043
arXiv: hep-th/0508162

24. Deconstructing Noncommutativity
with a Giant Fuzzy Moose
Authors: Allan Adams, Michal Fabinger
Journal-ref: JHEP 0204 (2002) 006
arXiv: hep-th/0111079

25. Escape From The Menace Of The Giant
Wormholes
Authors: Sidney R. Coleman, Ki-
Myeong Lee
Journal-ref: Phys. Lett. B 221:242,1989

26. Superbanana Orbits in Stellarator Geo-
metries

Authors: J. A. Derr, J. L. Shohet
Journal-ref: Phys. Rev. Lett. 43, 1730-
1733 (1979)

27. The mother of all protocols: Restruc-
turing quantum information’s family
tree
Authors: Anura Abeyesinghe, Igor De-
vetak, Patrick Hayden, Andreas Winter
arXiv: quant-ph/0606225

28. Walking in the SU(N)
Authors: Dennis D. Dietrich, Francesco
Sannino
arXiv: hep-ph/0611341

29. Higgs Pain? Take a Preon!
Authors: J.-J. Dugne, S. Fredriksson, J.
Hansson, E. Predazzi
arXiv: hep-ph/9709227

30. The Matrix Reloaded - on the Dark
Energy Seesaw
Authors: Kari Enqvist, Steen Hannestad,
Martin S. Sloth
arXiv: hep-ph/0702236

31. A New Dimension Hidden in the Sha-
dow of a Wall
Author: Nemanja Kaloper
arXiv: hep-th/0702206

32. Decapitating Tadpoles
Authors: Allan Adams, John McGreevy,
Eva Silverstein
arXiv: hep-th/0209226

"Please note that I have not read most of the
above papers, and I am not judging on the sci-
entific content of these works."

http://backreaction.blogspot.com

Hetz:
Lurs:: Det er nok fordi jeg selv er lidt
homo

Hetz:
Lurs:: Jeg kan ikke åbne en øl, mens
jeg har en fustage i hånden (om en
majs)

Hetz:
BPR: Jeg har fået et bedre forhold til
humanister

Hetz:
TFORM: Er der nogen der ved hvor
Tisseren er?
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Det har længe været kendt at AGF ikke læn-
gere kan tilbyde underholdende fodbold på et
højt plan i Århus. Det har en flok studerende
fra naturvidenskab valgt at gøre noget ved. De
har taget sagen i egen hånd og startet en fod-
boldforening. Mads Føk har taget en snak med
klubbens Formand. Kaj "Formanden"Jensen.

Hvad er DGS?

Formanden: DGS er en forkortelse for De
Grønne Slagtere. Vi er en nyoprettet fodboldfor-
ening. Tidligere har vi spillet i noget der hed-
der firmafodbold, et system hvor firmaer kan
tilmelde 7-mands hold. Men da interessen for
at spille med steg valgte vi at lave et 11-mands
hold. Da vi prøvede at kontakte nogle fodbold-
klubber for at finde ud af mulighederne for at
oprette et hold viste det sig at være meget dyrt.
Derfor valgte vi at oprette en fodboldforening
selv.

Hvordan opretter man sin egen fodboldforening?

Formanden: Først skal man oprettes som
forening, dvs man skal have en siddende be-
styrelse, samt vedtægter der opfylder de, af År-
hus Kommune, stillede krav. Århus Kommune
vil oftest blot referere til Folkeoplysningsloven,
men såfremt man ikke gider læse den, så har J-
BU/DBU oprettet en letlæst guide til hvad en

fodboldklub bør have af vedtægter.
Når man så er godkendt som forening, kan

man få tildelt bane af Århus Kommune, og hvis
man er heldig så ligger den mindre end 6 km fra
uni - Det var vi ikke, så vi holder pt. til i Egå, når
vi endelig skal på "hjemmebane".

Til sidst skal man blot registreres ved JBU,
samt betale diverse gebyrer i form af tilmel-
dings - og oprettelsesgebyrer. Dette går ofte ret
smertefrit, da JBU (modsat kommunen) er ser-
vicemindede.

Og så er det blot at vælge hvilken række
man vil spille i. Modsat tidligere år, vil der fra
år 2008 være mulighed for at vælge om man vil
starte i serie 5 ell. 6, da man fra DBU’s side har
reserveret serie 6 til de useriøse folk, som blot
vil hygge sig med fodbold, mens serie 5 og op-
efter bliver for de mere konkurrenceprægede,
der vil spille om oprykning mv.

Hvem er i?

Formanden: Diverse folk fra naturviden-
skab. Der er både aktive og passive. De aktive
er dem der spiller fodbold og betaler medlem-
skontingent. De aktive er hovedsageligt Nano-
er, men også fysikere, dataloger, matematikere
og ingeniører og et par andre. Det startede med
en mindre flok der kendte hinanden, og så har
venner af de oprindelige sluttet sig til. Nu har
vi dog nået et maksimum for hvor mange akti-
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ve spillere vi kan have. Der kan jo kun være 11
på banen. Desuden har klubben også sin pas-
sive afdeling. Det er nogle utroligt engagerede
supportere. Af årsager vi ikke begriber er der
næsten altid en 5 - 6 piger der trodser kulde og
regn og kommer og ser os spille. Desuden hjæl-
per de altid med at arrangere ting i klubben, og
sørger for at holde et højt humør. Noget vi gerne
vil bruge anledningen til at sige mange tak for.
De har endda syet cheerleader-kostumer i klub-
farverne, til når vi skal spille i godt vejr. Der er
også et par passive fodboldspillere. Det er dem
der ikke kan være med hver gang og som så ba-
re spiller med når de kan.

Hvad er jeres målsætning?

Formanden: Udelukkende at have det sjovt.
Halvdelen af det vi laver i klubben handler ikke
om fodbold som sådan. Det er selvfølgelig sam-
lingspunktet, men ellers er der også fester, vi-
deoaftener, stafetløb og meget andet. Når man
har studeret i nogle år er ens oprindelige uni-

hold typisk spredt rundt omkring, og så møder
man ikke nødvendigvis så mange folk på uni
til dagligt. Derfor er det meget ok at arrangere
noget socialt på anden vis.

Hvad er de sportslige ambitioner så?

Formanden: Oprykning til serie 5, ingen
tvivl om det. Og derefter skal vi blande os i top-
pen af serie 5, men nok ikke længere, så ender
vi bare med at tabe alt for mange kampe.

Hvordan går jeres sæson så?

Formanden: Det startede jo fænomenalt
med tre sejre på stribe, og en målscore på 18-
3. Men så gik det pludselig nedad bakke med
2 nederlag på 3-2 og 3-1, og oprykningspladsen
var i fare. Men senest var vi tilbage på toppen
hvor vi hører til med en 8-2 sejr. Så indtil videre
er vi ret tilfredse.

Det er muligt at mere om klubben på
www.dgsif.dk

Hetz:
FUEL: (under ølbowling ved trussel
om straføl fordi de ikke drak hurtigt
nok) "Ja ja, vi sidder lige og snakker."

Hetz:
Kasper Deleuran: "...sort palme søn-
dag..."

Hetz:
Stetkær: "Resten er mindre end 10 i
17."

Hetz:
Lurs: "KFUM...Kvindeligt forum for
mænd."

Hetz:
Lene: "Jeg har faktisk fået tilbudt 5
jobs, kun fordi jeg har bryster..."

Hetz:
Hans Anton:: Sådan et 7-tal kan jo
godt skræmme lidt

Hetz:
Gunvor:: Jeg er ikke blond i dag, jeg
har sat håret op

Hetz:
Lurs (til Adam): Jeg ville egentligt ik-
ke hańoget, men det var godt da du
begyndte at rykke

Hetz:
Ronny: Doggystyle med V4GM må
da være en fornøjelse med den stør-
relse man-boobs!!

Hetz:
Rus-Jakob:: Det er fuldstændig usag-
ligt at bruge Mads som pude

Hetz:
FUST:: Det er svært når dine bryster
blinker

Hetz:
Atbrask: Heapsort tager 26376 se-
kunder
Pildskaden: Det har jeg ingen ide om
hvor lang tid det er i virkeligheden?

Hetz:
Søren Krarup: (Om tørklæde-sagen)
Det er ikke usædvanligt, at man for-
søger at mistænkeliggøre en mod-
part, når man ikke kan hævde sig i
diskussionen.
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Spørg Dr. Føk

Spørg Dr. Føk er en brevkasse for alle læsere af Mads
Føk. Dr. Føk har svar på alt mellem himmel og jord.
Indsend dine spørgsmål enten ved at aflevere det i Føks
postkasse på Matematisk Informationskontor, eller til
drfoek@madsfoek.dk. Alle spørgsmål skal være forsy-
net med navn og adresse, men bringes under mærke her
på siden. Vi forbeholder os ret til at forkorte brevene.

Spørg Dr. Føk

Et fårs dermatologi
Kære Dr. Føk.
Hvad er det der fårehud og hvor skal det trækkes
hen?

Nani

Kære Lam der siger bæ
Fårehud er det man dyrker uld på. Typisk køber
man et pakistansk tæppe, og barberer det med
barberskum og den nye “gilette fusion”. Deref-
ter trækker man tæppet hele vejen gennem Nor-
ge, fra Tromsø til Kristianssand. Herefter vil det
være fyldt med uld og rester af uldent tøj. Grun-
den til at det hedder fårehud er at det er en y-
derst populær beklædningsdel blandt får.

Dr. Føk

Penis til alternativ behandler
Kære Dr. Føk.
Er det rigtigt at man får knopper på penis af at spise
oregano? Er det i så fald rigtigt at den kommer til at
ligne et plukket pindsvin?

He the incredible Joy-Boy

Kære Boy George
Ganske korrekt. Som alle ved, er oregano en urt,
og urter kan helbrede alt fra cancer til human
opførsel. Så selvfølgelig kan oregano kurere en
glat og kedelig penis, og prydre den med de-
korative røde knopper. Det er faktisk så vidt at
oregano er blevet et buzz-word i penisæstetik-
branchen. Dog har oreganobehandlingen og-
så sine skyggesider. Mange samvittighedsløse

HIV-smittede har brugt oreganoens virkning til
at snyde sig til usikker sex, idet de har postule-
ret at de var iført et knoppet kondom med jord-
bærsmag. Og et plukket pindsvin er jo det sam-
me som et knoppet kondom med jordbærsmag,
så ja til det sidste også

Dr. Føk

De små tals lov
Kære Dr. Føk.
Hvordan kan det være at lang de fleste tilfældige na-
turlige tal der nævnes har under 10 cifre, når der nu
eksisterer langt flere tal med flere cifret?

Vasco Da Gama

Kære da Gama
Enhver ved jo, at det romerske talsystem ikke
indeholder cifret 0. Det var det, der endegyl-
digt beseglede dets skæbne, da de dermed ikke
havde nogen som helst måde, hvorpå de kun-
ne signalere succesfuld terminering af deres C-
programmer.

Denne åbenlyse mangel har foranlediget, at
man søger at erstatte kvalitet med kvantitet,
men til gengæld når man så ud i en ærtesuppe
af cifre, der ikke længere kan huskes.

Så mit råd til dig er, at du husker på 0, og
så ellers tæller på fingrene, hvilket burde kunne
bringe dig så langt som 1023, hvilket burde væ-
re nok for enhver.

Dr. Føk
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Hollywood redder verden

Hollywood redder verden

Hollywood er, som bekendt, det ypperligste
den vestlige civilisation har frembragt. Og der-
for er det naturligvis også dem vi vender os
til når vi har et planet-truende problem. Det er
dem der har ideerne, det er dem der har folke-
ne, det er dem der har Bruce Willis, uopnålium
og atombomber i stor stil.

Armageddon

I denne fantastiske film, kendt af de fleste, op-
dager man en stor sten der er på vej mod jorden
– et tydeligt planet-truende problem. De dygti-
ge folk hos NASA/Hollywood har naturligvis
løsningen: Lad os sende en flok stærkt psykisk
ustabile, splittede, og ravende vanvittige perso-
ner op i rummet for at de kan bore et hul ind
i en klump jern med deres eget specialdesigne-
de bor, som end ikke folk der samler rumfær-
ger til hverdag kan samle, for derefter at spræn-
ge en lille knaldperle/atombombe nede i hullet
for derved at splitte jernklumpen i to og derved
redde jorden. Hvad skulle vi have gjort uden
Bruce Willis?

The Core

Kender I det? I er på vej hjem fra en tur i rum-
met, men navigationssystemet slår fejl – du er
nødt til at tænke hurtigt. I er ude af kurs og er
ved at styrte ned i Los Angeles og kan potentielt
set slå tusindvis af mennesker ihjel Men verden
er heldig, fordi du er vokset op i Los Angeles og
kender tilfældigvis længde- og breddegrad på
en flod som du ved er lang nok til at i kan lan-
de der – for du har jo regnet L/Dmax ud uden
papir, så du slår lige alle NASAs teknikere og
computere i beregningens kunst. Du redder da-
gen og alt er godt.

Eller er det? Det viser sig at jordens ker-
ne er stoppet med at rotere, så jordens mag-
netfelt er begyndt at forsvinde. Dette giver an-
ledning til nogle interessante fænomener: fug-
le flyver ind i vinduer overalt og din pacema-
ker giver dig elektrochok, samt en forøget fo-

rekomst af “high-altidude electrical discharge”
(a.k.a “lyn”). En flok amerikanske politikere fin-
der en genial, men overset, forsker der med lidt
hårlak, en lighter og en snart grillet fersken il-
lustrerer hvad det kan betyde for jorden. Politi-
kerne fanger tilsyneladende pointen, og finder
en ny forsker der har levet i en ørken i tyve år,
hvor han egenhændigt har lavet to revolutione-
rende opdagelser, der er helt essentielle for at
kunne redde jorden:

1. Den første laser med nok effekt til at
kunne skære et hul med en radius på 1
m direkte igennem et bjerg på få sekun-
der. Selv med massive mængder støv
der blæser rundt kan det undre en hvor
al det materiale forsvinder hen. . ..

2. Et stof der kan holde til en sådan laser –
uopnålium. Et materiale der har den fan-
tastiske egenskab at det bliver stærkere
jo mere tryk det udsættes for. Et særde-
les bemærkelsesværdigt materiale.

Bevæbnet med disse geniale opfindelser er man
klar til at bygge et fartøj (med uopnålium som
skrog og laseren som “bor”) der kan rejse ind
til jordens indre og sprænge nogle atombomber,
for derved at sætte gang i jordens kernes rota-
tion igen – præcis hvordan dette skal foregå i
praksis er ikke umiddelbart klart. Da de kom-
mer ind til jordens kerne finder de da også ud
af at de selvfølgelig har bragt for få atombom-
ber med. . .(har man ikke altid for få atombom-
ber?) Men alt er lykkeligt, eftersom den første
geniale forsker i hovedet kan beregne at de skal
bruge en 30% større atombombe, hvilket tilsy-
neladende opnås ved at tage brændselsmateri-
alet fra deres fissionsreaktor (der laver strøm på
fartøjet), og blot stille dette ved siden af en af de
medbragte atombomber. For det er jo helt klart
måden at gøre en atombombe større på.

Til sidst får holdet sprængt atombomberne
de rigtige steder med den millisekund præci-
sion der skal til, og – voila – Jordens kerne er
begyndt at rotere igen, og alt er godt. Tilgen-
gæld er det oprindelige hold på 5-6 mennesker
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blevet reduceret til en besætning på 2 menne-
sker, den geniale forsker, og den resourcefulde
kvinde fra rumfærgen. Da de nu ligger der ale-
ne inde i midten af jorden uden strøm er der jo
ellers en oplagt slutning alá James Bond, men
nej. Den geniale forsker indser nu at det uopnå-
lium gør, er at omdanne tryk til energi – så der-
for tager man da bare kablet fra den nu inaktive
fissions-reaktor og svejser fast til skroget i far-
tøjet – og TADA, så er der strøm igen, og de to,
snart elskende, kan nu nå op til havets bund og
blive reddet af en flok syngende hvaler.

Sunshine

Det er år 2057 og solen er ved at gå i stå, den
er ved at løbe tør for brændsel, og jorden er
derfor på vej ind i en kold kold vinter. . .(Stik
imod den gængse opfattelse: at når en stjer-
nes brint-forbrænding går i stå, så svulmer den
op og griller de nære planeter). Hvordan kan
vi løse dette problem? Lad os sende en gigan-
tisk klump (ála Manhatten) fissionsbart materi-
ale op til solen sammen med 8 mennesker for at,
på en ikke nærmere specificeret måde, sprænge
denne klump i luften inde i solen, for derved at
genstarte denne.

Undskyld mig – hvad skulle det hjælpe at s-
prænge en fissionsbombe inde i en stjerne hvis
den er ved at løbe tør for brint? Det er jo ikke
sådan at der er energi nok i en sådan bombe til
at genskabe nogen som helst form for signifi-
kant mængde brint. Men fysikken til side, har

vi altså en flok mennesker på vej op mod so-
len – ene og alene – og de er snart på vej ind i
en afstand, der åbenbart ødelægger deres kom-
munikationsmuligheder med jorden. Der sker
selvfølgelig det, at de opdager det rumskib der
blev sendt op 7 år tidligere, men som åbenbart
ikke fuldførte deres mission. De beslutter sig for
at undersøge dette rumskib, og undervejs er de
nødt til at bevæge sig lidt udenfor rumskibet –
de er lidt uheldige og et par folk kommer til at
drive udenfor deres solskjold, hvilket resulterer
i at de eksploderer i en ildkugle i løbet af et par
sekunder.

Da de kommer frem til næste rumskib un-
dersøger de det selvfølgelig og opdager tilsy-
neladende et par centimeter død hud overalt i
rumskibet, men alle besætningsmedlemmer har
begået kollektivt selvmord ved at udsætte sig
selv for solens samlede lysstyrke.

Alt i alt kan filmens slutning nu opsumme-
res hurtigt: En computer med en IQ på -5 kom-
mer med vage hentydninger, og besætningen
opdager at der er en superstærk, ekstremt sol-
brændt galning løs, der er meget opsat på at
myrde rumskibets besætningsmedlemmer, for
derved at tilfredsstille hans religiøse overbevis-
ninger. Resten af filmen er et forvirrende, kame-
rarystende kalejdoskop af ufokuserede og ly-
sende billeder.

Til gengæld skal det siges at den er meget
uhyggelig og har en rigtig god lydside.

/Søren Gammelmark

Hetz:
Olivier Danvy: Diamonds is a compi-
lerwriters best friend

Hetz:
Hoffmann: "Naturvidenskab er
seksuel prævention.."

Hetz:
Hoffmann: "Myndighederne fandt
ud af det og blev arresteret..."

Hetz:
geemark: Jeg tror c++ er gået i styk-
ker. (Sagt under I/O debugging)

Hetz:
Danvy: To understand recursion,
you first need to unserstand recur-
sion!

Hetz:
Røde: Jeg kan ikke stave til R

Hetz:
Katrine: Min debut varede 10 min. og
så havde jeg kvalme bagefter

Hetz:
iEva: Jeg har ikke noget blikfang

Hetz:
Rasmus Handberg: Uhh jeg bliver
våd i trussen af de fasediagrammer
der.
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Hetzamok

Hetz:
Steffen (Datalog): Sex, vold og druk?
Det er da grundstoffer i min verden.

Hetz:
Ronny (Datalog): Steffen må jeg ikke
erklære min kærlighed til dig?

Hetz:
Adam: "Nini er den kvindelige oste-
høvl."

Hetz:
Maria (rus): "Dig og dit lambdaba-
da...salsa."

Hetz:
Sean: Ligesom pessoir, bare med
Jesus

Hetz:
jmahle: jeg har dog en date med min
mor kl. 3, men det er en hurtig date,
kommer tilbage bagefter... højst en ti-
me

Hetz:
Kundeservice: "Vi har været venin-
der siden barndommen..."

Hetz:
Sune (til Rusmus): Kan du ikke lade
være med at ligge lort op på bordet?

Hetz:
Mahler: I postbrandet i telefonen:
"Kan du ikke lige komme op til Stor-
center nord. Jeg ligger på et bord og
kan ikke bevære mig"

Hetz:
Videnskabsteori-noter:: " I want to
adopt Rocco..."

Hetz:
Chili: Det er godt nok lidt usundt,
men det er jo også tirsdag...

Hetz:
Eva: Min mormor har støttestrømper
på når hun flyver!

Hetz:
Oliver: Min far går gerne i sandaler
og viser sine sprækker frem!

Hetz:
Jp: ...tragedien, der kostede 32 men-
nesker og gerningsmanden livet [kil-
de, www.jp.dk]

Hetz:
GKA$$: Det er jo ikke fordi jeg ik-
ke ved hvordan det er at drikke hver
dag!

Hetz:
GKA$$: Jeg har aldrig set et bær.

Hetz:
Vilderemus: Jeg vil være portner! Jan
B: Jeg vil være portner i stedet for po-
rtner! NF: Du kan sagtens blive port-
ner - eller ringbind!

Hetz:
Gunvor: Du kan ikke sige nej til "Gil-
more Girls"!
Rus Jakob: Jeg siger nej til "Grayś
Hvide Verden"
Kasper Z: Jeg må altså sige, at jeg og-
så ser "Gilmore Girls"

Hetz:
FUAA: Jeg vil kun spille med Tisse-
ren..
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Kalenderen
Fredag d. 25/05-2007: TÅÅGEKAAMMMERholder majfest med tilhørende revy, tituleret [Indsæt tit elg

her]. Derefter er der fest og druk af Hausdorff-dimensioner, der først gør
dig ædru, i det øjeblik du trækker det eksamensspørgsmål, du ikke har
læst.

Torsdag d. 23/08-
2007:

De nye russer møder uni. Ak og ve, kun halvdelen af dem når at flygte
inden der er gået 5 år.

Tirsdag d. 28/08-2007: Alle os andre vender tilbage til et år med et par forelæsninger og ti gange
så mange eksaminer. Hmm hvor det smager godt.

Lørdag d. 01/12-2007: Sunshine II udkommer. Der er bred enighed på kloden om at vejret er for
dårligt. Derfor tager en ny ekspedition ud til solen, og fodrer den med alt
det krudsedulle papir, gamle chefredaktør Niels brugte under udarbejdel-
sen af sit speciale.

Mandag d. 31/12-
2007:

Gamle chefredaktør Niels er glad, da han hyldes som det gode vejrs frelser.
Kort før midnat indser han, at han for første gang i flere hundrede år ikke
har et nytårsforsæt, og falder i dyb depression.

Tirsdag d. 01/12-2008: Det viser sig at Sunshine II kom til smide Niels’ speciale og alle kopier og
backups med ind i solen. Niels kunne altså bruge sit gamle nytårsforsæt,
men nu er det for sent.

Onsdag d. 02/12-2008: Niels bygger sit eget Sunshine III rumskib, for at rejse til solen og brænde
op med sit speciale. Pga. adskillige konstruktionsfejl styrter han ned i en
gylletank på mors. Han ender sine dage som gødding på en broccolimark.
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