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Leder

Leder

Bladet du har foran dig er det sidste nummer
af i dette studieår. Bladet er efter-
hånden ved at være godt midaldrende (redak-
tion har dog endnu ikke investeret i hverken
en sportsvogn, motorbåd eller mountainbike),
da dette nummer markerer enden på årgang 46.
Som altid er vi her på redaktionen efterladt med
blandede følelser efter enden på endnu en år-
gang, da vi kan reflektere over alle de store am-
bitioner og de (typisk meget ambitiøse) projek-
ter der aldrig kom længere end ide-stadiet. Men
vi kan også være stolte over, at vi trods alt fik
udgivet fem numre, hvoraf fire er nyproduktio-
ner af sådan nogenlunde kvalitet. Vi er for ek-
sempel stolte over artikler som “Stolthed uden
fordom” om TÅÅGEKAAMMMERETS eventyr til Aar-
hus pride, beretningen om tour de
fredagsbar, samt “QUIDDITCH” om forskelli-
ge studier og kollegierne på Hogwarts. Skulle
læseren (mod al forventning) mangle noget at
lave i ferien, nærer vi i redaktion et svagt håb
om, at disse artikler vil være en hjælp til at fyl-
de tomrummet. Dette nummer er dog ikke helt
uden merit, for eksempel har vi et interview

med den ene af universitets to studenterpræ-
ster, et genoptryk af en gammel klassiker, op til
flere artikler om icebergsalat og hvad den kan
gøre for dig, en guide til madlavning under un-
dervisningen, en guide til de mørke tider hvor
eduroam er stået af, en artikel om
ufejlbarlighed, samt selvfølgelig masser af hetz,
horoskoper, dr. Føk og fake news.

At det er sidste nummer i studieåret be-
tyder også, at der før næste nummer kom-
mer til at være ikke bare ét, men to valg, til
henholdsvis Europa-Parlamentet og Folketin-
get. Som altid vil vi i opfordre læ-
serne til at deltage aktivt i den demokratiske
proces, om ikke andet så ved, med fuld kraft, at
kyle din stemmeseddel ned i den dertilhørende
urne. Dette til trods for, at det er meget sjove-
re at ligge ved stranden/spille Fortnite/læse til
eksamen/drikke på TÅÅGEKAAMMMERET/lufte sin
kat/klatre i træer/pudse vinduer/trille tom-
melfingre end at stå i kø uden for valgboksen.

Vi ses måske til SØØL, og hvis ikke glæder
vi os til at levere dit næste , lyset i
mørket, i årgang 47, nummer 1.

Rye
Jesper Dam Knudgaard

Hetz:
INKA (efter 5 måneder i BEST):
Jeg har glemt, at kontortiden starter
11.15 og ikke 12.15

Hetz:
Kasper Green: Drunk people are just
small decision trees

Hetz:
Fjerbæk (Efter han slikker en lighter
flamme): Den smager varmt

Hetz:
Jesper (geolog) : Hvorfor lave et
forskningsprojekt, når man kan \te-
xtbf{være} et forskningsprojekt

Hetz:
Georg Bruun: You can imagine po-
tentials which falls more slowly than
the 1/r. For instance: cases you can’t
imagine.
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Interview

Interview med studenterpræst
Vidste du at universitetet har en studiepræst (faktisk har det to), måske spørger du dig selv, hvad førnævnte

studenterpræst laver og hvad man som studerende kan bruge hen til. I forsøget på at besvare disse
spørgsmål har talt med Jens Munk der er den ene af de to studenterpræster.

Når man spørger Jens Munk om han tror på
gud er svaret et rungende "ja". Svaret er i sig
selv ikke så overraskende, når man tager i be-
tragtning, at Jens Munk er præst. Nærmere be-
stemt studiepræst. På hans væg hænger for-
størrede sider fra den tegneserie om Jesus som

udsendte blev sat til at læse i kon-
firmationsforberedelse. Hver uge finder ca. 15
til 20 studerende vej til hans lille kontor, gemt
på en anonym kontorgang i studenterhuset, for
at have en samtale med Jens. Det er studeren-
de der står i en eller anden krise, og føler at
de har brug for at tale med en, der ikke lige
er en medstuderende. Samtalerne handler ikke
kun om tro, faktisk vurderer Jens Munk, at op
mod halvdelen af de samtaler han har er af ren
psykologisk karakter. Jens har disse samtaler på
baggrund af, at han ud over at være præst også
er uddannet psykoterapeut.

Man kan sagtens henvende sig selvom man ikke
er religiøs. Jeg har samtaler både med ateister, mus-
limer, budister, alle mulige andre grupperinger. Jeg
ser det ikke som om, jeg i mine samtaler skal præd-
dike, forkynde eller få folk til at mene noget bestemt.
Det handler udelukkende om, hvad de studerende der
kommer ind vil bruge mig til. Det er klart mange af
mine samtaler er rene psykologiske samtaler, jeg er
også uddannet inden for psykologi og terapi. Hvis
ikke de studerende kommer ind på tro, gør jeg det
heller ikke.

Skulle man efter en samtale med studen-
terpræsten møde ham over køledisken i super-
markedet, eller på en gåtur i uniparken, vil han
ikke hilse på en først. Dette skyldes studenter-
præsten er underlagt en særligt udvidet tavs-
hedspligt, der blandt andet medfører at han ik-
ke må føre journaler eller bare skrive navne ned.
Med andre ord skal de besøgende studerende
så vidt muligt have total anonymitet. Det er og-

så derfor præsten ikke hilser først i supermar-
kedet, da en forbipasserende ville kunne regne
ud, at præsten hilser på baggrund af en tidlige-
re samtale. Jens Munk mener selv denne totale
anonymitet er meget vigtig at holde fast i.

Jens Munks skaldede isse og sorte skæg har
i de sidste ti år haft sin daglige gang som præst
på universitetet. Men før dette har hans veje ført
fra undervisning på læreseminariet, til at væ-
re leder i en nattjeneste til at bruge ti år på at
undervise i psykologi og religion som højskole-
lærer. Skulle man undre sig over, hvad en nat-
tjeneste helt præsis dækker over, forklarer Jens
Munk, at det er et sted, hvor folk har mulig-
hed for at komme ind fra gaden, foreksempel
narkoprostituerede og lignende, og tale med fri-
villige om deres tanker og problemer.

Når man sidder i Jens Munks kontor, godt
nedsænket i en blød brun lænestol, overvejer
man, hvordan man nogen sinde skal få kæmpet
sig op igen, og kigger man over på Jens Munk,
placeret i sin egen brune lænestol, virker han
ikke videre skæmmende. Heller ikke når han
tilbyder en kop kaffe på et lille bord mellem
stolene. Men alligevel mener han det kan være
grænseoverskridende at henvende sig til ham
eller en anden studiepræst med sine problemer.

For mig ville det havde været grænseoverskri-
dende, hvis jeg, som studerende, skulle gå hen til en
præst og tale om mine problemer. Det ville være for-
bundet med et enormt tabu. Og måske havde jeg al-
drig nogensinde gjort det. Faktisk har jeg aldrig gjort
det. I det hele taget er der et stort tabu forbundet med
at tale om sine problemer med andre mennesker. Men
nogle gang tror jeg, at det kan være nemmere at tale
med en udenforstående, som man aldrig møder igen.
Især når man har fuldstændig anonymitet og man
kommer herhen uden nogen ser det, og går igen uden
nogen ser det. Til forskel fra at tale med en bekendt
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Interview

eller sin familie, da disse ofte har bestemte uskrevne
regler for, hvad man ikke taler om, plus at man ofte
kan gætte deres mening på forhånd. På den anden
side er det i det hele taget svært at tale om noget,
man ofte aldrig har talt om før, og for nogle gør det
det bestemt ikke nærmere, at det er til en præst. Fak-
tisk kommer mange, fordi de har en bekendt der har
haft en god oplevelse med en studenterpræst, og på
den måde har fået det anbefalet og fået en form for
relation, eller tror på det nok skal være godt det her.

Ud over de personlige samtaler, der opta-
ger ca. fire femtedele af præstens tid, er Jens
Munk også en del af kriseberedskabet. Så da en
studerende på universitetet omkom, stod præ-
sten for en mindehøjtidelighed. Ligeledes stod
Jens Munk også for en mindehøjtidelighed for
ofrene for terrorangreb i Paris, hvor flere fran-
ske studerende var blandt de omkomne. Da en
studerende begik selvmord på maskinmester-
skolen, var Jens Munk inde at tale med den af-
dødes medstuderende. En mere opløftende si-
de ved studenterpræstens job er, at han står for
at hjælpe studerende, der skal bruge en præst
til deres bryllup, barnedåb eller lignede. Så fire-
fem gange om året får universitetsteparkens
grønne plæner lov at være ramme for bryllup-
per med Jens som præst.

Den sidste af del af Jens Munks arbejdstid
går med at afholde studiekredse om emner som
for eksempel den Danske filosof Søren Kirke-
gaards tanker. Studiekredsene har kun fem til
seks studerende for at sikre, at alle kan komme
til orde. Disse kredse adskiller sig ved at væ-
re dialogbaserede, hvor en kort tekst læses højt,
som kredsmedlemmerne så relaterer til deres
eget liv og erfaringer. Noget af det Jens Munk

håber på de studerende vil tage med fra hans
studiekredse, er et alternativ til, hvad han be-
skriver som, effektivitets og målrettethedskul-
turen, som ifølge ham er dominerende på man-
ge studier.

Der kan opstå grundlæggende to kulturer på
et studie. Den ene er denne præstationskultur, hvor
man er i konkurrence med hinanden, man holder kor-
tene ind til kroppen. Hvor de studerende er ligesom
racerbiler; det handler om, hvem er hurtigst, hvem
er bedst. Men alternativt kan man også opbygge det
man måske kan kalde en solidaritetskultur, som er
den kultur, hvor der er et kammeratskab, og hvor
man hjælper hinanden og støtter hinanden. Mange
undersøgelser viser, at når denne solidaritetskultur
opstår, så lærer de studerende i virkeligheden meget
mere, fordi man ikke skal bruge alle sine kræfter på,
at være i konkurrence og sammenligne sig med alle
andre. Jeg tænker, at vi lever lidt i en præstations-
kultur, og derfor mener jeg, at jeg er modkultur, fordi
jeg gerne vil dreje det over i en solidaritetskultur. Jeg
appellerer tit til de studerende jeg har samtaler med,
at når de kommer tilbage på deres studier, at skabe
nogle tiltag der er med til at skabe en solidaritetskul-
tur. (...) Jeg synes lidt, at det er en skam, at der er
en række studier, hvor det er blevet "hver mand er
sin egen hest", og man hele tiden er i gang med at
sammenligne sig med de andre, som var de farlige
konkurrenter man skal løbe foran.

Jens Munk kan kontaktes via mail studen-
terpraest@au.dk, alternativ kan man skrive en
sms til 60202640 og aftale en samtale. Ud over
Jens Munk har universitetet også en kvinde-
lig studiepræst ved navn Loa Mortensen der
kan kontaktes via mail pastor@au.dk og telefon
21685595.

Rye

Hetz:
Esben: Det er ligesom EasyPlot, det
lever ikke op til navnet!

Hetz:
Makala: Mad der er farvet smager
bare bedre!

Se krydsorden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Kreativ undervisning

Pandekager og lineær algebra
Hvad kan man lave til forelæsning?

I årtier har folk undret sig over det. Flere stude-
rende har endda gået i årevis og aldrig fået svar
på det store spørgsmål: Hvad kan man egent-
lig lave til forelæsning? Kan jeg lave brunch?
Hvordan tilbereder jeg bedst en kartoffel? Hvad
med en treretters menu? Disse spørgsmål vil vi
i Mads Føk nu forsøge at svare på.

Vurderinger tager højde for både larm,
lugt, smag og sultne blikke fra dine medstude-
rende, og alle1 retter er blevet testet af redaktio-
nen.
Pandekager:
Hvis du kan leve med de længselsfulde blik-
ke fra resten af lokalet, er pandekagen en både
nem og lækker ret at lave til forelæsning. Hvor
det anbefales at forberede dejen hjemmefra, kan
den med nød også laves under forelæsningen.
Hvis du gør, er det dog vigtigt at du skjuler ly-
den fra piskningen med andre lyde. Falsk ho-
ste er en evig klassiker, og kan endda også bru-
ges til at opnå sympati fra dine medstuderende,
som nu tror du er syg.

Skulle du have forvildet dig ned på de for-
reste rækker, er det anbefalet at du vender pan-
dekagen i luften, så forelæseren kan se du har
styr på det. Hvis underviseren stadig viser irri-
tation, frygt ej, for i nød kan en pandekage un-
der bordet altid bruges som den perfekte bestik-
kelse.
Æg:
En sikker klassiker til din morgenmad, og med
en stor fleksibilitet ifht. tilberedning, hvor langt
flere mulige variationer kan laves, inkl.: Kogte,
spejlede, scramblede, omelet, scotch, og benedi-
ct.
Bacon:
Ja, bacon passer godt til dine æg, ja du har tøm-

mermænd og ja, det er fristende. Men bacon
er desværre en af de mere vanskelige retter2 at
lave til forelæsning. Selvom det virker ganske
uskyldigt at hive en pande frem og stege no-
get bacon, er der bare så mange ting der skal
tages højde for: Duften spredes i hele lokalet, og
hvor langt de fleste naturligvis elsker den sprø-
de aroma af bacon, bliver den fulgt af et slør af
jalousi. Fedtet sprøjter til alle sider, og rammer
ikke blot dine noter, men også dine medstude-
rende.

Men hvis du virkelig ikke kan holde
dig fra de fedtfyldte striber af lykke, foreslår

, at du finder en plads hvor der ik-
ke sidder nogen foran, eller at du sikrer dig at
det er en datalog, da de alligevel ikke kommer
til at mærke en signifikant forskel på baconfed-
tet i deres hår.

Pasta:
Da det næsten er trivielt, at pasta er muligt at
lave, vælger vi istedet at fokusere på forskellige
saucer:

Bolognese:
For at undgå at skære fingre af, når du snitter
de grønsager, du har valgt at tilføje, for at føle
dig hip, kræver det en god sjat opmærksomhed,
men ellers er det ganske muligt at lave. Vi anbe-
faler desuden at inkludere løg i din opskrift, da
tårerne de fremvækker, er perfekte til at dække
tårerne du får, når du opdager hvor langt bag-
ud du er kommet, fordi du laver mad istedet for
at følge med i undervisningen.

Carbonara:
Indeholder alt det du har brug for at komme
igennem en dag på uni, med nok fløde og ba-
con til at få din krop til at føles lige så tung som
dit hoved efter en geometri forelæsning. Da ba-

1Ordet "Alle"henviser kun til det lille udvalg, der faktisk er blevet testet.
2Den opmærksomme læser vil bemærke at bacon normalt er et krydderi, og hvor dette er sandt, er bacon dog defineret som

at være både et krydderi, garniture, tandpasta og en selvstændig ret.
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Kreativ undervisning

conet dog ikke er muligt at lave til forelæsning,
bedes dette medbringes hjemmefra.
Ketchup:
Det kulinariske mesterværk kendt som Pasta
med Ketchup bliver spist af studerende verden
rundt. Skyndt nogle få vælger at udlicitere ket-
chup produktionen til større firmaer, laver den
almene studerende naturligvis deres egen. Det-
te kan dog være besværligt, for hvor snitning af
æbler, selleri og hvad end du ellers finder på at
komme i, naturligvis kan lade sig gøre, vil blen-
deren larme og forstyre undervisningen så me-
get, at ikke engang falsk hoste kan dække det.
Pulled Pork:
Grundet den gennemsnitlige forelæsning kun
varer op imod to timer, og derfor er ovre inden
kødet er færdigt, er det almindeligt, at tro det
ikke er muligt at lave Pulled Pork. Dog beder
vi dig huske, at tiden går alt andet end normalt
ovre på fysik, og rygterne siger at en studeren-
de har formået at færdigtilberede stegen på blot
halvanden time til forelæsning i Almen Relati-
vitetsteori.
Crêpe Suzettes:
Til den modige studerende, der allerede har
været listen igennem og leder efter den næste
udfordring til at spice studielivet op, er crêpe
suzettes det perfekte valg. Da ild ikke altid er en
god idé til forelæsninger, har vi samlet en række
gode råd hvis du skulle forsøge:

Vær til Kemi: Hvis du ikke er kemiker, er ild
og alkohol måske ikke en del af dine daglige fo-
relæsninger, men den almene kemistuderende
har lært, at alt kan ske under forelæsning.

Sid altid forrest: Selvom de er vant til næsten
alt, kan ild i midten af auditoriet stadig sprede
panik. Så bevæg dig ned på forreste række og
kemikerne vil blot tro der er en del af showet.

Flip pandekagen: Et vigtigt ritual før du be-

gynder at sætte ild i pandekagen, ikke blot bru-
ges dette til at vise at du har styr på det, men
også til at etablere dominans overfor alle om-
kring dig.

Med disse råd og blot en smule træning, vil
ikke blot de studerende, men også forelæseren
selv, tro at det er en del af.
En hel bøtte Ben & Jerry’s:
Ja, hvor det måske ikke er det store kulinariske
mesterværk, kan vi lige så godt være ærlige og
indrømme, at det er egentlig det vi bedst kan
lide. Det kræver ikke noget arbejde og du kan
faktisk følge med og beholde et håb om at bestå
dine eksamener.

Sofus Lyhne
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Hetzmaskine

Hetz
Hetz dine medstuderende og giv dem deres 15 minutters berømmelse! Hetz

dem på http://www.madsfoek.dk/hetz/ før de hetzer dig!

Hetz:
Lasse: Oh hi Mark
Mark: Fuck you!

Hetz:
FUGL: JEG HAR EN COBOLT PE-
NIS?!?!?!

Hetz:
Henrik Helligsø: Jeg skal ha’ skiftet
batterier. . . de her er fyldt med salt,
jeg tror sgu ikke de kommer til at vir-
ke. . . vi tager lige 2 minutters pause

Hetz:
Henrik Helligsø: Jeg har for tykke
fingre til den her laser-pointer

Hetz:
Henrik Helligsø: I bliver flere og fle-
re til de her forelæsninger. . . I er lige
som Gremlins. . .ej, undskyld

Hetz:
Sebastian : *rækker hånden op og bli-
ver spurgt* “Jeg ved det ikke”
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Side 9

Billede af ArnoldReinhold - Own work, CC BY-SA 4.0

Navn: IBM System/360

Alder: 55 år.

Bor på: The University of Western Australia, Perth, Australien

Hukommelse: 8 MB

Operativsystem Dos/360

Om hende: Her er en kvinde der elsker at feste, er populær nok til at gøre det og succesfuld nok
til selv at betale for det. Du har efterspørslen, hun har udbudet og mange kalder hende en af de
mest inflydelsesrige på hendes tid. Det lyder umuligt men hun er faktisk meget åben. Hun elsker
dans og har en forkærlighed for kage. Hendes hund betyder meget for hende, men hun har intet
imod at blive kaldt en bitch (under de rette omstændigheder)

Ærkefjende: IBM System/360

Foretrækker fyre der: Ved hvad de vil have og ikke er bange for at sige det.

Scores nemt hvis: Dine følgere også bare kopierer dig.

Frederik Rossing Pedersen
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Matematiker-jagt

Find X matematikere

m a d s f ø k e r k o n s
b d e s c a r t e s t z i
r f u h s t a y t k i h s
r i k y i j m t b q y r t
b j l a p l a c e d m g e
g c i o m q n z p l e b n
x v d t b t u r i n g n t
f f y k e l j y f v a r h
r e h l r j a e d j l t w
b r i e m a n n a u o h l
z m z i j t g b w k i a g
r a o n i u g g a u s s g
c t r f 0 r m e r d u m n

Hints:

1. Folkeskolens irriterende kloge elev.

2. Gruppe-teoretiker, der fandt på underli-
ge flasker.

3. Han, der kendte pi som ingen anden.

4. Tysk matematiker, der var god til at in-
tegrere, men ikke til at finde nulpunkter.

5. En advokat, der ikke havde lille nok
håndskrift.

6. Fransk matematiker, der kunne gøre helt
reelle ting meget komplekse.

7. Fransk matematiker, der ikke kunne hol-
de op med at tænke.

8. Fransk matematiker, hvis karriere endte
med et brag.

9. En populær matematiker med stor be-
tydning for dataloger.

10. Gammel kending, der grundlagde klas-
sisk geometri.

Andreas Bøgh Poulsen

Hetz:
Jaco van de Pol: (skal forklare hvad
stacks er) I have a stack of plates he-
re, I didn’t have that many because
I stole them from the canteen and I
didn’t dare to take that many

Hetz:
Astrid Würtz Rasmussen: Så det er
en kontinuert plade chokolade vi har
her

Hetz:
Jan Arlt: Og det ledte til at man kun-
ne opløse de her finstrukturer, og de
var fine.

Hetz:
PR: Jeg er sure løg

Hetz:
John : Hold up.. Wait up. . . I’m kinda
retarded.

Hetz:
Cerm: (Hygger med jazz) Er det vig-
tigt, det I hører, eller må jeg queue
noget? Det er Bad Romance med La-
dy Gaga

Hetz:
Cerm: Jeg drikker ikke kulhydrater

Læs celle (1, 1)

�

(13, 7) ⇔ (13, 4) → (13, 12)
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Scienceshow

Hetz:
Hørt på TK: Pludselig har man 15 af
dem
NF: Ligesom børn

Hetz:
Far på udays: Det kræver ikke et
kort, det er jo bare en af gule bygnin-
ger

Hetz:
Mikkel(til Strube): Du kom til at
blande fiber og tis?
Strube: Jaaa, men det er ret svært at
kende forskel på de to..

Hetz:
Jesper: Har du aldrig tazet en høne
for sjov?

Hetz:
FURO: Det er lige som at sige til hu-
manister at de har en fremtid

Hetz:
Emil: Hvad er det nu en lommeligh-
ter hedder?
Anders: En lommelygte?
Emil: Aaah

Hetz:
Hans: Kender du det når man fucker
op i ohms lov og så tænker man “Am
I retarded"?

Hetz:
Hovsep (under eksperimentel fysik
2): Er der nogen der kan få det her
til at virke?

Hetz:
Viktoria: Jaaaa, lad os klantre os selv
det kunne være sjovt!

Hetz:
SEKR (omkring boller): Jeg skulle al-
drig have prøvet noget nyt

Hetz:
Jill Miwa: Take a nonpolar molecule,
for example a hydrogen atom. . .

Hetz:
Eva: Snakker om hvad hun har lavet i
filosofi på gym og kigger derefter på
sin computer: “nårrhh nej, jeg kunne
jo vælge filosofi, men jeg havde det
ikke”
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Hetzens flotte figur

Hetz: Nu i perspektiv
Dataanalyse er det nye sort, og da vi er meget sorte, har vi besluttet os for at analysere det vigtigste i bladet:
Hetz. Ved hjælp af Python og Smør har vi lavet nogle flotte figurer som seende mennesker kan bruge til at

kigge på.

har siden tidernes morgen været et
sted, hvor hjælpeløse stakler er blevet hængt
ud for at have sagt noget dumt i en læsegrup-
pe, under en forelæsning eller til en fredags-
bar. Dette bakker redaktionen naturligvis 100%
op om, især fordi måden hvorpå denne pro-
ces foregår kan give os (menneskeheden) vær-
difuld viden om, hvordan mennesket tænker og
handler. Vi har ført statistik over alle modtage-
de hetz mellem marts 2015 og januar 2019. For
et overblik henledes opmærksomheden på fi-
gur 1, hvor det årlige total af indsendte hetz ses.
Det ses tydeligt at antallet af hetz er steget mar-
kant efter Jesper er kommet med i
redaktion (2015).

Fordelt på årets måneder, se figur 2, ses det
klart, at vores læsere ikke blot holder fri fra
studiet i sommerperioden, men også fra socialt
samvær med hinanden. Påfaldende er det dog,
at dette ikke i samme grad er tilfældet i julepe-
rioden, hvor hetzeriet derimod når efterårsse-
mesterets klimaks. Fra personlig erfaring kan vi
på redaktionen afsløre, at hetzsorteringen også
er hårdest i forårssemestret.

Det rigtigt interessante data dukker dog
først op når man kigger på den hetzlige forde-

ling over ugedagene og timerne på en dag. Som
det ses på figur 3 dør hetzeriet næsten fuldstæn-
digt ud i weekenden, og øges så langsomt indtil
klimaks om fredagen. Det ses dog at der hetzes
mere om onsdagen end om torsdagen.

Når man ser på figur 3 der viser hvornår
på dagen hetz bliver indsendt, kan man se at
hetzeriet peaker ved omkring klokken 15-16.
Dette er også perioden efter de fleste forelæs-
ninger er slut. I denne periode har folk rig mu-
lighed for at sidde sammen, samtale og komme
med dumme udtalelser. Desuden kan vi også se
et lille hak opad ved omkring 22-tiden. Forkla-
ringen på dette er nok alkohol.

Figur 5 viser for hver ugedag hvornår hetz
er indsendt. Her kan man se at antallet af hetz
per time peaker sent fredag, hvorefter det falder
dramatisk. Dette skyldes nok at folk er mere til-
bøjelige til at sige dumme ting når de har indta-
get alkohol, men på et tidspunkt bliver folk så
fulde at de ikke længere hetzer. Vi kan også se
kammer-peaket sent torsdag, hvor folk hetzer
hinanden efter torsdagsmøder. Læg mærke til,
at på andre dage falder antallet af hetz når da-
gen er ved at være slut, hvorimod det skyder
dramatisk i vejret sent torsdag.

Kenneth Lund Kjærgaard,
Jesper Dam Knudgaard

& Mathias Ravn Tversted

Hetz:
Simon: Jeg er også bare et interferens
fænomen

Hetz:
Viktoria: Labbook, fejlkilder: Vi spil-
der vores tid med at sidde og hetze
hinanden

Hetz:
Gyldenløven: Eeeij, jeg skulle have
købt noget Kanye peber!
FUBØ: Altså mener du cayennepe-
ber?
Gyldenløven: Er det sådan man ud-
taler det?
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Hetzens flotte figur
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Figur 1: Totale antal hetz per år.
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Figur 2: Månedlige gennemsnit af indleverede hetz.
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Hetzens flotte figur
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Figur 3: Daglige gennemsnit af indleverede hetz.
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Hetzens flotte figur

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Ugedag

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Ge
nn

em
sn

itl
ig

 #
 h

et
z p

er
 ti

m
e

Ugentlige hetz

Figur 5: Time og dagsbaserede oversigt over indleverede hetz

Hetz:
KA$$: Har du noget at sige til dit for-
svar?
Malthe: Skyldig til det modsatte er
bevist.

Hetz:
Dmitri: I don’t think anybody does
anything serious in Windows.

Hetz:
Rysgaard: Hvad hedder ‘impact’ på
engelsk?

Hetz:
Emil: Er det ikke vildt, at det er 3,5 år
siden at vi startede på 2. År

Hetz:
FUET: Ungdommen nutildags. . .
Fuck hårde stoffer, vi skal bare ha’
slushice!

Hetz:
Simon: Hvis jeg var en cocio ville jeg
blive slugt hurtigt

Hetz:
Steen Hannestad: Tilbage i urtiden,
dengang jeg var PhD i 90’erne

Hetz:
BKASS: Du smed tøjet, så kan du og-
så godt spise kage!
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Slankekost

Spis dig tynd
Har du nogensinde spist dig tyk? har en løsning til dig! Bestemte madvarer slanker nemlig

mere end de feder - og det kan være smart hvis gerne vil tabe dig, men også gerne vil spise hele tiden.

Det er alment kendt, at salat er sundt, men kun
de færreste ved hvorfor. deler i den-
ne artikel med dig, kære læser, hemmelighe-
den bag salatens slankende kraft. Det forhol-
der sig sådan, at salater består næsten udeluk-
kende af det, ernæringseksperter kalder "fibre".
Disse strukturer indeholder næsten ingen ernæ-
ringsmæssig energi, men kræver store mæng-
der energi at fordøje. redaktion har
ved empiri fastlagt, at det for et gennemsnit-
lig iceberg salathoved kræver 10% mere ener-
gi at fordøje end “maden” indeholder af ernæ-
ringsmæssig energi. Hundrede gram icebergsa-
lat indeholder 13 kalorier (kilokalorier, red.), og
der forbruges derfor 1,3 kalorier (kilokalorier,
red.) eller 1300 gramkalorier (kalorier, red.) per
hundrede gram indtaget salat.

Denne information kan måske i første om-
gang virke fuldstændigt ubrugelig (specielt
hvis man ikke spiser planter), men det kan
faktisk være ret praktisk at vide, hvor stor en
mængde icebergsalat man skal indtage for at
opveje mængden af fastfood eller brun sovs
man har indtaget.

Herunder følger en oversigt over det mest
almene indtag af mad, samt den tilsvarende
masse og volumen af icebergsalat der skal ind-
tages, for at ernæringsbudgettet går op. Derud-
over er der også volumen af vand som indtages
ved at indtage den angivne mængde iceberg-
salat. På den måde kan man holde styr på, om
man har indtaget nok væske i løbet af en dag.

Energi
[kcal]

Masse
icebergsalat [g]

Volumen
icebergsalat [L]

Indtaget volumen
af vand [L]

Big Mac R© 540 41538,5 41,5 39,7
Lasagne (1kg) 1340 103076,9 103,1 98,5
Pizza 1330 102307,7 102,3 97,8
Sushi 37 2846, 2 2,8 2,7
Coca-Cola Zero R© 0.3 23,1 0,02 0,02
Coca-ColaTM 42 3230,8 3,2 3,1

Mathias Ravn Tversted & Jesper Dam Knudgaard

Hetz:
Jesper: Stak du lige din hånd ind i
min mund? Det plejer man at skul-
le betale for. . .

Hetz:
Simon: 250 kr om måneden??? Det er
jo 2500 om året!!

Hetz:
AK: Det er farligt ikke at have noget
at komme op til hver dag.
Andreas:: Jeg kan godt lide det. Sid-
ste onsdag stod jeg op kl. 10, og så
spillede jeg Skyrim i 3 timer.
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Skadeløs Isbjerg

Lev Neutralt Med Isbjerge

Der er mange mennesker i vores moderne ver-
den der ønsker at leve et neutralt liv. De lægger
deres livsstil om for at leve enten affaldsneut-
ralt, CO2-neutralt eller en kombination af disse.
Men især én måde at leve neutralt på vinder
frem i disse dage, nemlig at leve kalorieneut-
ralt, og der er desværre mange fordomme om
denne nye måde at leve på. Derfor har vi i

valgt at bekæmpe fordomme om
kalorieneutralitet ved at bringe en række op-
skrifter på neutral mad, så de nysgerrige kan
eksperimentere med denne livsstil. Det er fak-
tisk ikke så svært som det lyder.

Neutral Morgenmad

Hvis du vil leve neutralt, er det essentielt med
en ordentlig neutral start på morgenen. Mange
mennesker starter morgenen med Skyr og frugt.
Derfor kan vi anbefale følgende opskrift.

• 125g frugt i tern

• 1.5 dl Skyr

• 10g valnødder

• 1 tsk akaciehonning

• 19kg Iceberg salat i skiver

Supperlækker Neutral Aftensmad

• 11 små bøffer af oksekød

• 100g fuldkornspasta

• 1 glas rødvin

• 107 kg Iceberg salat

Vi håber at med disse lækre opskrifter, at
du vil prøve at eksperimentere med en mad-
neutral livsstil. God fornøjelse!

Mathias Ravn Tversted

Hetz:
Alexander: Jeg er min egen yndlings-
tutor og det er det eneste der tæller

Hetz:
Emil: Alt uden for atmosfæren er
astrofysik

Hetz:
INKA: Jeg har fået mere kontrol over
mit værelse efter jeg har fået sådan
noget smart-home, dog lytter det he-
le tiden. Men så kom jeg til at tænke
på: jeg siger jo aldrig noget!

Hetz:
Kristoffer: Hvad er en stoa?
Sander: Der hvor man diskuterede i
det antikke Grækenland
Eri”c”: Så den antikke version af
4chan

Hetz:
datalog rus: Har man overhovedet
progsprog, hvis man ikke er forelsket
i Anders Møller

Hetz:
Jaco van de Pol: It’s like a monkey,
it does arbitrary computation, and at
each step we check if it has acciden-
tally written a Shakespeare poem
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Krydsord

⟨a, b⟩ = 0

COBOL

f(x) = 0

Religion

O +

109 N

Næsehorn

Stillehavs-
stat

U+0041

Stan

Trans-
formation

Stjernetegn

Σ∞
n=0

1
n!

Cyber-
angreb

Indfald

Fordeling

2 × 30

Drik

Tesla

Periodisk
funktion

Græsk
bogstav

(a + bi) 7→ b

ι

Svovl

Tidsalder

Hyrevogn

Ny-
begynder

�

Tendo,
plur.

Snedig

Nøgent

1000
Computer-

mærke

Lutetium

Cykel-
sport

#FF0
Kigge

Spille-
kort

To ens
.
.
.

.

.

.

r

Logisk
operation

Sølv

Tone
{1, 2, . . . }

Politisk
parti

Vitamin

Ballade

∀ ⟲
Tidsenhed

Uden
ladning

Program-
merings-

sprog

O L D T I D S L E V N
R O D S I N U S E
T R O T A U U U
O E S I M B A R T
G N I D E M O R
O T T O T A X A A
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A T A U R U S G
L E E S S E N E R

Løsningen til sidste blads krydsord.

Hetz:
Klaus Thomsen: Nu begynder det
kraftedme at blive lige så upræcist
som astronomi

Hetz:
Klaus Thomsen: Gab kære venner.
Jeg har spildt jeres tid!

Hetz:
Jesper: Har du nogensinde læst et
nummer af Mads Føk? Du behøver
ikke være sjov for at skrive til det!

Hetz:
Rusmarin: Hvorfor står jeg kun som
maintainer på mit eget bachelorpro-
jekt??

Hetz:
Katrine: Hvordan gik vi fra kosmolo-
gi til Muhammed tegningerne?
Andreas: Der er Big Bang i begge!

Hetz:
Slim: Kan man selv bage hindbær-
snitter?! Jeg troede kun det var noget
bageren kunne!
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Krydsord

Butik
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program
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9

Megagram
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5
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Butik
6

Skrammel

Netværks-
enhed

106Bq

Tryk-
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2

Oxygen
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1
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Netværk
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3

???

Albanien

Brætspil

Liter

Kigge
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Nigeriansk
storby

7

???

Dansk
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x · x−1,

x ∈ F

Elektrode

4

Ringgaden

8

√
−1

Indsend din løste krydsord til red@madsfoek.dk eller på facebook og deltag i konkurrencen
om en hemmelig præmie!

Vinderen annonceres på facebook onsdag d. 6. juni. Løsningen kommer i næste blad.

God fornøjelse!

Hetz:
Klaus Thomens: Det er svært at tæl-
le, siger min erfaring

Hetz:
Dmitri Fedorov : Integration good,
differentiation bad
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Panik

Ting du kan lave mens internettet er
nede

Føler du også internettets mørke hånd, langsomt men sikkert tage kontrollen over alle aspekter ved dit liv.
Måske undrer du dig over hvordan tidligere generationer levede uden youtube, facebook og twitter.

Mediernes analyse af de Forenedes Staters præsidents ageren på førnævnte, alverdens (lovlige såvel som
ulovlige) streamingtjenester, samt på alle måder ufattelige mængder af pornografi. I et heroisk forsøg på, at
besvare dette har fået adgang til denne tekst der formodes udformet af et redaktionsmedlem (der

af juridiske grunde vil forblive anonym) der oplevede en længere periode (flere timer) frakoblet nettet.

Slukke og tænde dit internet modem

I et svagt (og langsomt svindende) håb om det
røde lys skifter til grønt, som signalering af in-
ternettets tilbagevenden. . .Det erfares at denne
beskæftigelse kan fylde en overaskende stor del
af aftenen, alt afhængigt af din stædighed.

Stirre stift på modemmets røde lys

Mens dine øjne langsomt fyldes med tårer, din
sjæl med vemod og du genovervejer store dele
af dit liv. . .Også en god tidsrøver.

Studere

Lyder på overfladen som en fremragende ide,
da fraværet af internettet fjerner de fleste af
de distraktioner der så ofte holder dig tilbage
i dit akademiske virke. Desværre kan dine go-
de ambitioner vise sig umuliggjort af manglen-
de adgang til Blackboard, og derved også dit
pensum. Da du ikke vil risikere, at læse for me-
get og derved fylde dit hoved med ubrugelig
viden (de ikke vil spørge om til eksamen), så
der ikke er plads til pensum.

Rydde op

En beskæftigelse der periodisk siden før starten
af dit studie. Det vil i øvrigt give dig muglig-
hed for, at lede efter nogle af de ting der er ble-
vet væk i løbet af årene så som: din tandbørste,
et par sokker, din kagerulle, alle dine noter fra

andet år, 10.000 kr i kontanter samt din hamster
Hr. Pjuske (der sidst blev set for ca. fem måne-
der siden mellem den nordlige og nordvestlige
papirbunke).

Gøre rent

En naturlig forlængelse af overstående. Desu-
den begynder du at frygte, at din genbo vil gøre
alvor af sin truslen og få dit badeværelse kate-
goriseret som det Mest Forurenede Område.

Undersøge den mærkelige lugt i
køkkenet

Du mistænker den måske skyldes det store
hvidkål, du købte på tilbud i Løvberg til 13 kr,
med det formål, at lave stuvet hvidkål til frika-
deller. Men det er år siden og du fik aldrig stu-
vet kålen.

Blive overasket over stilheden

Da du normalt har Spotify til konstant kørende
i baggrunden. For første gang lægger du mær-
ke til små lyde som din overbos skridt, bilerne
ude på gaden og køleskabets summen. Alle dis-
se nye indtryk kan ikke undgå, at udløse et næ-
sten uudholdelig savn til lyden af Drakes stem-
me.
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Panik

Stirre på det røde lys fra internetmo-
demmet

Mens din indre smerte vokser sig ubærlig og øj-
nede fyldes med tåre. . .Igen.

Overveje, hvordan man nemmest
brænder Marselisborg slot ned til
grunden

Hvilke kemikalier skal bruges? Hvordan kan
de skaffes ubemærket? Hvordan sniger man sig
nemmest ind? Kan det betale sig at sprede par-
tisansøm på gaden, for at forhindre brandbiler-
ne i at nå frem? Hvordan synet af de dansende
flammer og lyden af det kollapsende murværk
vil dulme smerten over det råde lys!. . .altså
gøre disse overvejelser som et tankeeksperi-
ment. . .for at få tiden til at gå . . .altså for sjov
. . .

Læse en bog (skønlitteratur)

Et meget populær tidsfordriv før opfindelsen af
massemedier, som din ugifte tante der er folke-
skolelære i Dansk og Engelsk (og holder Poli-
tiken) har opfordret dig til at forfølge ved alle
tænkelige (og utænkelige) lejligheder. Det skal
dog advares om de fleste bøger af denne type
har rigtig mange ord og ofte igen ligninger og
grafer. Desuden kan de være ret deprimerende,
tænk bare på den sidste bog du læste. Den var
skrevet af en eller anden død russer (altså per-
son fra Rusland, ikke en førsteårsstuderende,
da de typisk er levende), hvor den ene hoved-
person smed sig ned foran et tog og den anden
blev religiøs.

Gå en tur

Dette kan dog ikke anbefales, da den danske
vinter og forår er præget af kulde, mørke, blæst
og regn.

Indse du er et morderne menneske
og derfor ikke har fjernsyn eller ra-
dio

Og i stedet stirre mod det røde lys igen, mens
du overvejer ligegyldigheden af din eksistens
på en klode med 7,7 milliarder mennesker, i et
univers hvis størrelse ikke til fulde kan forstås
af det menneskelige intellekt. . .igen.

Tage armbøjninger

Eller mere realistisk overveje, at tage armbøj-
ninger. Det er aldrig for tidlig at anlægge en for-
stilt sixpack samt overarme som Young and Fre-
edman til sommerens strandture.

Begynde at finde din kaktus lettere
erotisk

Efter en længere periode uden de mere sensuel-
le sider af internettet kan fantasien nemt gå på
afveje.

Forsøge at sove

Det kan imidlertid vise sig svært, at få lukket et
øje, nå du hjemsøges af alle de memes og katte-
vidioer du går glip af at like.

Drikke to flasker vodka

Som du fandt bagerst i et skab, da du gjor-
de rent tidligere, og som du ikke har nogen
erindring om at have købt. Mens du råber alle
skældsord og forbandelser du kender (samt et
par selvopfundne), af dine lungers fulde kraft,
mod det røde lys fra dit internetmodem. Indtil
den råben knækker over og bliver til en sagte
gråd.
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Panik

Brække dig

Sove

Have hovedpine

Som du på uforklarlig vis har pådraget dig, når
du vågner.

Prøve at dræbe de røde biller

Der kravler rundt på loftet, og som du ikke er
helt sikker på hvorvidt er virkelige eller et fo-
ster af dit forpinte sind.

Skrive dit mesterværk

Som du har gået og fortænkt i årevis, uden dog
at finde et ledigt øjeblik til at begynde. Imidler-
tid løber du med hovedet først ind i en skrive-
blokade efter de første to linjer, og bruger flere

timer på, at stirre mod det tomme, hvide tekst-
dokument.

Skrige mod væggen

Bare for at få udløb for alle frustrationerne på
en eller anden produktiv måde.

Prøve at forhindre de røde biller i at
kravle ind under din hud

Et foretagende der i sidste instans er dømt til at
mislykkes.

Se lyset

vil afslutningsvis gerne bemærke, at
skribenten bag overstående liste, efter omstændighe-
derne har det godt, og for al den omsorg hen har be-
hov for.

Rye

Hetz:
Nanna: Hvordan man løger? Man ta-
ger et løg og så løger man!!

Hetz:
Niels Jakob: Comics Sans? Den er
faktisk RET god!

Hetz:
Johan: (om at spørge om hjælp) Nej,
det er meget sjovere selv at få noget
forkert

Hetz:
Gerth: Negering er at man flipper
fortegnet

Hetz:
Dohn: Hvorfor står du på en stol?
VC: Jeg har bare glemt at gå ned

Hetz:
Asger: Lol, alle ved, computere er
bedst uden kerner ligesom appelsi-
ner!

Hetz:
Mads: Der er mange der har brug for
kaffe for at holde sig vågen. Jeg har
brug for kaffe for at have en normal
tarmcyklus.

Hetz:
Ulrik: Mads, er der rave i dit køkken?
Mads: Ja

Hetz:
Andreas (snakker om at tage til
foredrag om flat-earth) : Ja altså hvis
det var gratis kunne jeg måske godt
tage ind og se det. Måske for at se de
der tosserier
Villads: Ja, det er jo lidt ligesom at ta-
ge i cirkus!

Hetz:
Simon (Om hackerangreb på IOT kø-
leskabe): Hvad vil de gøre, hacke
min mælk eller hva?
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Om korrektheden af studiebladet Mads Føk

Bevis for, at Mads Føk er korrekt
AU har i samarbejde med nogle af Danmarks førende forskere, med vores egen Dr. Føk i spidsen, udviklet
en ny model for, hvordan fremtidens videnskabelige artikler kunne komme til at se ud. Konceptet kaldes

Whole-media article og indebærer som navnet antyder, at man benytter hele tidsskriftet til at formidle sine
resultater, i stedet for kun at holde sig på nogle begrænsende sider, som man gjorde i gamle dage. Mads Føk
er stolte over at kunne bringe et udkast af det første eksempel på en Whole-media article, skrevet af selveste

Dr. Føk.

Vi vil her forsøge at bevise, at Mads Føk er base-
ret på et konsistent logisk fundament. Dette vil
naturligvis direkte medføre, at Mads Føk altid
er korrekt.1 Mange vil sandsynligvis indvende,
at det er en selvindlysende sandhed at Mads
Føk har ret, men som matematiker skal man
sørge for at have styr på sit fundament. Heldig-
vis er beviset ikke særligt svært at følge, og jeg
vil derfor udelade nogle skridt som øvelser til
læseren (selv i en whole-media article skal man
ikke glemme sine traditioner). Så uden yderli-
gere omsvøb, lad os komme igang.

Betragt den logiske sætning

(∃n ∈ N : side n refererer en korrekt matematisk sætning)

⇒ Sætningen på side 2n er sand.
(17)

Lad os bevise dette svagere resultat først.
Antag derfor den venstre side af implikationen.
Hvad kunne dette n ∈ N så være? Man kunne
benytte en udtømmende søgning, men en mate-
matiker burde være klogere end det. Så jeg satte
mig ned i FFB for at få lidt inspiration. Så sad jeg

der med min LFP og ledte efter gode naturlige
tal, og kom til at tælle kanterne på mit bord. 5
kanter. Det er et godt tal. Og ser man på side 5
i dette blad vil man opdage, at den refererer til
sætning 17. Men sætning 17 er jo vores sætning,
som derfor må være sand pr. antagelse. Dermed
er implikationen bevist.

Resten af beviset er oplagt. Da sætning 17
nu er bevist, skal vi blot tage n = 5, for at få be-
tingelserne opfyldt, og konklusionen er dermed
soleklar: Mads Føk tager aldrig fejl!

Reflektion over formatet

Ud over de klare pædagogiske fordele ved det-
te format, vil jeg gerne bemærke, hvordan for-
fatteren har gjort sit yderste for at identificere
sig med læseren. Bemærk eksempelvis hvordan
den gode Dr. Føk lader som om, at han faktisk
har besøgt FFB. Håbet er, at dette gør læseren
mere tilbøjelig til, at læse og forstå beviset, når
det er skrevet mere som en medstuderendes af-
levering end som hans eller hendes forelæsers
noter.

Andreas Bøgh Poulsen

Hetz:
Rysgaard: At den er uendelig, er det
første tegn på at den ikke er finite

Hetz:
Rikke: Hvor længe har det været den
27. i dag?

Hetz:
Tilde: (Talende om billet-prisklasser)
Jeg er nok mest til D
FUGL: Jeg er enig med Tilde

1I en passende model
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Noget andet

Tegnet af Niklas Hedegaard Arent

Hetz:
Nikolaj: Hvad hedder din vejleder?
Anders: Steen? Jeg ved ikke hvad
han hedder. . .

Hetz:
Amalie: Hvad ska min karakter hed-
de?
Bjarke: Hvad med “Amalie”
Amalie: Nej, det er et træls navn!

Hetz:
Lukas: Jeg kan egentlig ikke tåle
ost. . . Hvad består cheesecake af?

Hetz:
Niklas: Danskvand smager af TV
flimmer

Hetz:
Oskar: Wir müssen Deutsch spre-
chen, weil Leonard Deutsch ist
Ion: Ach ja, wir müssen die Juden
ausrotten!
Leonard: *griner nervøst*

Hetz:
Sissel: Du er længere i x aksen end i
y aksen
Julie: Hvad kaldte du mig!?

Hetz:
EFUIT: Det er ikke værd at spille min
tid på hetzet, Jesper censorerer det
aligevel

Hetz:
Bach: Kender I det når man prøver at
skrige synkront med ens støvsuger
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Hetz

Hetz:
Lasse: Hvorfor går du med kniv?
Dina: Man er vel fra København.

Hetz:
Niller: Matematik er så romantisk,
det hele går ud med hinanden

Hetz:
Janne: Photoshop er overvurderet,
når man har matlab!

Hetz:
Jesper: Har Lukas ret, eller har I an-
dre regnet rigtigt?
hold: ???
Jesper: Lukas har selvfølgelig ret

Hetz:
Fjerbæk: Jeg er jo bare en lille kiks
med smør på

Hetz:
Jaco Van de Pol: It’s kinda like mul-
tiplying two matrices in mathemati-
cs, well actually it has nothing to do
with it.

Hetz:
Ling: Hvad er dine faste udgifter på?
Dohn: Øl.

Hetz:
FUYE: Jeg fandt den bedste hetz i
Mads Føk, men så kom jeg til at luk-
ke bladet, og da jeg åbnede det igen,
kunne jeg ikke finde den, fordi jeg
bladrede så koncentreret, at jeg glem-
te, hvad den handlede om.

Hetz:
Dohn: *svarer forkert på menti
spørgsmål*
CERM: Desværre, du er ikke med i
Big Dick Club

Hetz:
Peter Rast: Jeg kan ingen gang huske
hvad jeg lavede i går. Jeg ved jeg la-
vede et bord.

Hetz:
Gergely (forelæser): The good thing
about my handwriting is that you
can’t see my typos. What is that
word? You decide.

Hetz:
Ulrik: Jeg skal bare finde en pige der
er flot, klog og sød.
Camilla: Må jeg godt hetze dig for
det?
Ulrik: Ja, så kan hun jo se jeg er på
markedet!

Hetz:
Esben Boye: Matematikere har sådan
set taget vinklen ud af vinkelret

Hetz:
Christian: Udvikler Bulbasaur sig ik-
ke til Squirtle?

Hetz:
FURA: Jeg bliver aldrig instruktor.
Det skulle da lige være hvis det var
et kursus i druk og ølbowling
Navid: Er det ikke bare det man kal-
der tutor?

Hetz:
Mathias: Jeg er mere venstrehåndet
end jeg er mand

Hetz:
Simon: (Et halvt år inde i specialet)
Jeg læste lige min specialekontrakt i
dag, og det lød fucking spændende!
Men jeg har ikke lavet noget af det
endnu. . .!

Hetz:
Julie: Hvordan virker sådan en dør
her?!?
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Definer dig selv

Naturvidenskabelige studerendes
klassifikationskode

Redaktionen på har opsnappet dette gamle indlæg fra fordums tid. Men det er sjovt, så her er
det i et genoptryk. Enkelte ting er rettede eller opdaterede.

I de senere år er der kommet et større og stør-
re behov for at sætte folk i kasser, for ligesom
at kunne håndtere dem uden at skulle tænke
for meget over det. Da folk ikke gider bruge
ret lang tid på denne klassificering, kan man
hjælpe dem ved at klassificere sig selv ud fra
en standard, som vi her stolt og med eneret for

præsenterer.
Den er inspireret af The Geek Code (www.
geekcode.com), men kun lidt.
Den består af en række kategorier, som hver be-
står af en række typer. Det gælder så om at væl-
ge den type, man synes passer bedst på en selv.
I visse tilfælde kan det ske, at der ikke er en ty-
pe der passer ordentligt på en. I dette tilfælde
må man blot vælge den, der passer bedst.
Til hver type hører nogle variable, som man kan
bruge for bedre at klassificere sig selv. Disse er:

() Cross-overs, hvis man f.eks. kommer til
alle TÅÅGEKAAMMMERETS bestyrelsesmøder,
men man ikke synes festerne er ret gode,
kan man skrive T+(---).

> Wannabe, hvis man f.eks. er lidt for tyk
men ville ønske, at man ikke var det, kan
man skrive V+>--.

$ Bruges, hvis man får penge for at be-
skæftige sig med en kategori – hvis man
f.eks. er ansat af universitetet til at passe
på computerne can man skrive I+++$.

! Placeres før en kategori, og bruges til at
betegne, at denne kategori nægter man
at udtale sig om. Bruges f.eks. som !X.

Som eksempel kommer her nogle af redak-
tionens klassifikationskoder:

Dam NATCODE 1.0: UA E>++ G+ V-
F*(---) O I++ !Ø S->+ L+
M>+++ T+>++++ !P K-- X+(---)

Ravn NATCODE 1.0: UD E+ G- V+
F*(---) O++ I--- Ø++ S-- L--
M+ T++ P++ K+ X+++>$

Rye NATCODE 1.0: UFM E>++ !G V--
F*(+++) O+++>--- I--(++)
Ø->++ S>-- L->+++ M++>+++ T-
P>$ K- X>+

Beech NATCODE 1.0: UM E+ G--->+++
V- F* O+++>$ I Ø-(++) S--
L->+++ M T-- P K X++

Ross NATCODE 1.0: UM E+ G--->+++
V->-- F*(++) O+++ I--(++) Ø->
S---> L->++ M->--- T(+) !P
K->--- X--(+)

Erik NATCODE 1.0: UD E>++ G>---
!V F* O+++>++ I++ Ø++ S>+
L+(++)>+++ M--->+++ T>+ P---
K-- X---

Sofus NATCODE 1.0: UM E+ G--- V>-
F*(+) O--- I++ Ø>+ S--- L- M
T->+ P-- K-- X++

Ion NATCODE 1.0: UD(K) E G+(
(-(--))) V- F*>$ O+++ I+++(---)
Ø S L M---( (++>+))>$ T+>*
P(+++) K-(--) X*(--(+++))>$

Så nu er det bare med at komme igang og
klassificere sig selv, så man har noget at skri-
ve nederst på afleveringsopgaver og på skilte,
man kan hænge om halsen og rende rundt med
i Natbaren og lignende.
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Definer dig selv

Uddannelse

Denne kategori er speciel, fordi de forskellige
typer kan bruges mikset. Hvis man f.eks. læser
datalogi-matematik, er ens klassifikation UDM.

U M Jeg læser matematik
A Jeg læser astronomi
D Jeg læser datalogi
S Jeg læser statestik
F Jeg læser fysik
Ø Jeg læser økonomi
K Jeg læser kemi
I Jeg læser noget andet inden for naturvi-

denskab
U Jeg læser noget andet uden for naturvi-

denskab

Eksamen

E--- Jeg har aldrig bestået noget – selvom jeg
har forsøgt et par gange.

E-- Jeg bestod calculus α på kun 3 år!
E- Jeg dumper mere end jeg består. Forven-

tet gennemførselstid: 13,2 år.
E Jeg har kun dumpet et par eksamener i

min tid her på stedet.
E+ Jeg har aldrig dumpet noget. Man skal

da sørge for at bestå sine eksamener!
E++ Jeg får altid mindst 10 til mine eksame-

ner.
E+++ Jeg er Casper Rysgaard.

Gennemført

G--- Jeg er rus.
G-- Jeg er rus igen.
G- Jeg har endelig gennemført første år.
G Jeg har gennemført to års studier.
G+ Jeg har gennemført tre års studier.
G++ Jeg har fire års studier.
G+++ Jeg afleverer mit speciale på tirsdag.
G++++ Jeg læser PhD.
G* Jeg har læst dobbelt så mange år som

jeg burde have, taget i betragtning hvor
langt jeg er kommet.

Vægt

V--- Jeg ligner en fra idræt.
V-- Jeg er i okay form – jeg passer på min

krop og er blevet set i indtil flere motio-
neringssituationer.

V- Jeg er tilfreds med min krop som den er.
V Jeg synes selv, at jeg er for tyk, men det

er jeg vist den eneste, der synes.
V+ Jeg kunne godt tåle at tabe et par kilo

(mindst) – men det lykkes aldrig rigtig.
V++ Jeg ligner en typisk datalogistuderende.

Mads Føk

F--- burde brændes, og asken
burde sendes til Sverige for at blive
brændt igen.

F-- Jeg synes er røv-elendigt. Re-
daktionen burde sparkes ud af universi-
tetet.

F- Jeg synes er et simpelt spild
af instituttes tid og penge.

F Jeg kan ikke huske, at der nogensinde
har stået noget interessant og/eller sjovt
i .

F+ Jeg synes er fjollet og dur kun
til at lave (dårlige) papirsflyvere af.

F++ er anvendeligt, hvis man
f.eks. får en stol, der vipper, og

så passer under stolebenet.
F+++ Jeg bruger under alle mine

møbler!
F* Jeg er (eller har været) med i

redaktion.

Opgaver

O--- Opgaver? Har vi opgaver for?
O-- Jeg har engang opdaget noget, der hed

en ugeseddel uden for Aud. E.
O- Jeg har læst en opgavetekst engang. Det

lignede mest af alt en tilfældig mængde
ord.

O Jeg har engang set på en afleveringsop-
gave, men jeg kunne ikke finde ud af
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Definer dig selv

den.
O+ Jeg har engang lavet en afleveringsopga-

ve, men min hund spiste den.
O++ Jeg har engang lavet og afleveret en afle-

veringsopgave.
O+++ Jeg har engang fået en afleveringsopga-

ve godkendt.

Internet

I---- Der der indernet, er det ikke frygtelig
politisk ukorrekt overfor indere?

I--- Jeg vil ikke røre Internet med en fem me-
ter flagstang, for det vil fejle ligesom te-
levisionen og automobilet.

I-- Computere er dumme. De virker aldrig
og er tydeligvis designet af nørder, der
ikke har forstand på hvad rigtige men-
nesker har brug for.

I- Jeg har hørt om det der Internet, men jeg
har ikke lige haft råd til at købe en af
dem endnu.

I Mit institut giver mig adgang til det der
Internet. Det virker dog ikke, for den
kan ikke huske mit password.

I+ Jeg er skam på Internet. Jeg sender
emails flere gange om året.

I++ Jeg bruger internettet flittigt. Jeg ved, at
det skrives med småt, og jeg siger ikke
ting som "Hvordan starter man internet-
tet på den her maskine?"Jeg kender for-
skel på email- og www-adresser.

I+++ Jeg har min egen hjemmeside, jeg læser
nyhedsgrupper, og jeg checker email de
fleste hverdage.

I++++ Andre folk identificerer mig med mit
login frem for mit rigtige navn (som er...
øhh...)

Øl

Ø-- Jeg læser hver dag, aften, weekend og ju-
leaften.

Ø- Det er ok at nyde en øl eller tre, hvis man
er til en fest – men ikke mere end et par
gange hvert semester.

Ø En ordentlig uge ender i den lokale fre-
dagsbar.

Ø+ En ordentlig dag ender med en øl købt i
Mat.Kant.

Ø++ En øl smager bedst, når Klaus Thomsen
blabrer løs i Aud. E.

Studenterpolitik

S--- Valg? Jeg stemte ja/nej/blank til euroen,
hvad mere er der at stemme om?

S-- Jeg har aldrig stemt på universitetet,
men jeg har engang spist nogle æbleski-
ver.

S- Jeg har engang stemt om et-eller-andet i
vandrehallen. Jeg kan ikke huske, hvem
jeg stemte på.

S Jeg har engang stemt i vandrehallen, og
jeg kan godt huske på hvem og om hvad.

S+ Jeg e rmed på MFSRs mailingliste.
S++ Jeg er engang blevet stillet op for sjov, og

jeg var kun én stemme fra at blive valgt.
Skræmmende!

S+++ Jeg har engang kunnet stemme på mig
selv sådan for alvor.

S++++ Jeg er Sune Koch Rønnow.

Læsegrupper

L--- Jeg tror ikke på, at der er andre stude-
rende på uni.

L-- Jeg laver helst mine opgaver alene. Mine
medstuderende er for dumme.

L- Jeg foretrækker selvstudium, min i geo-
metri kan jeg ikke finide ud af opgaver-
ne alene.

L Jeg mødes et par gange om ugen med
min læsegruppe.

L+ Jeg mødes med min læsegruppe hver
dag – jeg er fortabt uden den til TØ- og
afleveringsopgaver.

L++ Min læsegruppe består af mine bedste
venner, efter opgaverne drikker og hyg-
ger vi os.

L+++ Jeg sover sammen med min læsegruppe
hver nat.
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Mad

M--- Jeg stiller op hvert år i BODYCRAS-
HING.

M-- Snickers, Mars-bar, Coca-Cola. Hvad
mere skal man bruge?

M- Jeg skal helst have Mat.Kant.s lever-
postej hver dag.

M Jeg spiser det, der tilfældigvis er i nær-
heden af mig.

M+ Jeg foretrækker til enhver tid Kemisk
Kantine frem for Mat.Kant.

M++ Jeg smører selv en madpakke hver dag.
M+++ Min mor smører en madpakke til mig

hver dag.

TÅGEKAMMERET

T---- Hvad er [censureret af redaktionen]?
T--- TÅÅGEKAAMMMERET består af en flok under-

målere, der ikke laver andet end at drik-
ke sig fulde hver torsdag og på alle an-
dre tidspunkter.

T-- Jeg har engang været med til en
TÅÅGEKAAMMMER -fest. Den var ikke speci-
elt god.

T- Jeg kommer engang i mellem til
TÅÅGEKAAMMMERETS fester og foredrag.
Kvaliteten er stærkt svingende.

T Jeg er ikke som sådan aktiv i
TÅÅGEKAAMMMERET , men jeg plejer at kom-
me til alle deres fester og jeg ser mange
af deres foredrag. De er gode.

T+ Jeg dukker tit op til torsdagsmøderne.
Jeg ved hvad det 0. punkt på dagsorde-
nen er.

T++ Jeg er/har været FU og/eller er/har væ-
ret med i HEST.

T+++ Jeg er/har været med i BEST.
T++++ Jeg er/har været FORM.
T* Man kommer på tavlen hvis man skader

mig.

Pinnochio-kugler

P--- Hvad er pinnochio-kugler?
P-- Man kan vist få dem i automaten.
P- Jeg har altid kedet mig i Aud. E.
P Jeg har engang hørt en historie om nogle

pinnochio-kugler, der vistnok larmede i
Aud. E.

P+ Jeg var til stede, da det skete. De larme-
de fordi de faldt ned ad trappen.

P++ Jeg er Michael Schwartzbach.
P+++ Jeg tør ikke vise mig i Aud. E. med

pinnochio-kugler igen.

Køn

K--- Jeg ved ikke hvad en kvinde er.
K-- Jeg har hørt om kvinder. Det er sådan

nogle, der er på humaniora.
K- Jeg har set en kvinde indtil flere gange.
K Jeg går på hold med en kvinde.
K+ Jeg er i læsegruppe med en kvinde.
K++ Jeg er transseksuel.
K+++ Jeg er en kvinde.
K* Jeg er Bolette.

Sex

X--- Sex? Hvad er det?
X-- Jeg kom engang til at åbne døren ind til

mine forældres soveværelse. De var vist
ved at lægge arm eller sådan noget.

X- Sex er vistnok det, der giver babyer.
X Jeg ved præcist hvad sex er.
X+ Jeg har fyldt min harddisk op med fræk-

ke jpegs.
X++ Jeg er blevet set skumle steder iført intet

andet end en trenchcoat.
X+++ Jeg er blevet set nøgen foran offentlige

spisesteder.
X* Jeg har haft rigtig, real-life sex med en

rigtig person af det modsatte (eller sam-
me, afhængig af ens præferencer) køn.

\Hotdog
Opdateret af Jesper

side 31



Horoskoper

Horoskoper

Vædderen

I anledning af Grundlovsdag bliver du opstemt
af en nationalistisk trang til at vælte systemet.
Efter at have overvejet at blive klimaaktivist,
folketingskandidat samt at boykotte AU indser
du, at ingen af delene vil have nogen egentlig
effekt. Du kommer derfor til den eneste logiske
konklusion: Thanos har ret. Du begiver dig ud
på en færd for at finde Evighedsstenene. Under-
vejs møder du nogle distræte folk, der tilbyder
et lift i en rumraket. Uheldigvis afgår raketten
en torsdag aften, og du bliver kørt ned på vej
mod launch-site. Din historie ender lykkeligt,
da du møder Stan Lee, der lover at vise dig vej
til Evighedsstenene.

Tyren

Du tager ned og ser Kapsejladsen som et-
hvert andet fornuftigt menneske ville. Som
det ufornuftige menneske du er, beslutter du
at fejre TÅÅGEKAAMMMERETS sejr ved at kravle
op på FysKants tag med TÅÅGEKAAMMMERETS fa-
ne. Grunden til denne beslutning fortaber sig
i tågerne, men det involverede relativt store

mængder GD, gruppepres fra en flok ænder og
en tavlesvamp fra Matlab. Du slipper overra-
skende let fra faldet, men brækker din hånd, så
du hverkan kan bruge en tavle eller en compu-
ter. Du er derfor tvunget til at droppe ud og læ-
se bæverlingvistik i stedet.

Tvillingen

Din mor ringer en fredag morgen. Underligt, da
hun har nægtet at besvare dine opkald siden
den gang du ringede fra TÅÅGEKAAMMMERET . Hun
fortæller dig, at hun har fundet din tvilling, som
forsvandt under en ualmindelig heftig snebold-
kamp på fødegangen. Du mødes med din tvil-
ling samme weekend, men tvillingen viser sig
at være ond. Du flyves ud over Atlanten i en
varmluftballon.

Krebsen

Det er en sen aften. Stearinlyset sender et blødt
lys ud over dit værelse, mens dit blik sløres let
af rødvinen fra dit glas. Du kigger kært over
mod din computer, hvor dropud.nu ligger og
ser særdeles kærlig ud. Du sætter dit glas, og
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slingrer nonchalant over mod din seng, hvor
dropud.nu allerede har smidt det meste af tøjet.
Hvad der yderligere skete ved kun du og Gud,
men du findes en uge efter med hjertestop og
lette brandskader.

Løven

Frida finder fire fine figurer. Forfjamsket forsø-
ger Frida at finde Farmand, for Farmand fan-
ger friske fisk fra farvandet. Forvirret følger Fri-
da fem fiskere på fisketogt, for Frida finder fisk
fascinerende. Frida forfejler en fortvivlet flugt;
fanges, fæstnes og frarøves fire fine figurer. Du
drukner.

Jomfruen

Du møder nogle mennesker som ser meget di-
stræte ud. Du spørger dem hvad der er galt, og
de viser dig en YouTube video af en selvudråbt
sandhedsforsker som beviser at jorden er flad.
De distræte mennesker forklarer at de i de sid-
ste to år har levet i konstant frygt for at gå ud
over jordens kant i søvne, og at de har arbej-
det på fuldtid på en rumraket som de vil bruge
til at flygte fra jorden til deres Gud Rexlikhans
hjemplanet. Du siger ja til at starte raketten for
dem, men da knappen er under raketten dør du
af flammerne.

Vægten

Du bliver fyret fra dit arbejde og skal derfor
bruge et nyt. Heldigvis ringer en tilfældig per-
son til dig og tilbyder dig et job. Du skal finde
raketbrændstof og importere det. Du ved intet
om raketbrændstof men du ved endnu mindre
hvordan du skal betale for dine regninger hvis
du siger nej. Heldigvis viser det sig at du er rig-
tig god til det, men en skæbnesvanger dag kom-
mer du til at antænde hele lageret med raket-
brændstof. Du dør i et voldsomt flammehelve-
de og du kommer i RKI for ikke at betale dine
regninger.

Skorpionen

Du dropper ud for at blive datalog og møder
op i den nye Regnecentral. Du bliver konfron-
teret med et ligegyldigt citat af Alan Turing og
får et dårligt indtryk, men så ser du billederne
af Edsgar Djikstra og Bjarne Stroustrup og tæn-
ker at dette må være paradis. Der er upassende
jokes og fede dataloger, og den flotteste kogeø
du nogensinde har set i dit liv. Du beslutter dig
for at gøre som de indfødte og spiser noget mad
fra fælleshylden i køleskabet. Desværre er det 2
år for gammelt, og du dør derfor af madforgift-
ning.

Skytten

Du dropper ud for at læse IT-Produktudvikling
og du møder spændt op til Grundlæggende IT-
produktdesign forelæsning. Du synes at det er
vildt spændende og du aftaler med din læse-
gruppe at mødes i Regnecentralen for at lave
afleveringen. Desværre vil bureaukratiet fjerne
kogeøen fra Regnecentralen, hvilket du er mili-
tant imod. Du lænker dig fast til kogeøen, men
bureaukratiet hægter en gigantisk heliumballon
til kogeøen, hvorefter den flyver væk med dig.
Efter 3 år erklærer din familie dig død.

Stenbukken

Du tager til fest på datalogi og møder en rig-
tig hot datalogi-babe. I falder i snak om diffe-
rentialligninger, og du påpeger at du ikke tror
på Cauchy-Peano teoremet. Hun bliver meget
sur på dig, men falder lidt til jorden da hun
opdager at der er logistisk vækst i dine diffe-
rentialligninger. Hun tager med dig hjem, men
desværre er hun seriemorder og kvæler dig
med et magnetspolebånd. Det var dog bare en
drøm, hvilket du burde have indset eftersom at
der ingen kvinder er på datalogi.
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Horoskoper

Vandmanden

Du beslutter dig for at plante et blomsterløg. Du
ved egentlig ikke helt hvorfor, men det er forår,
fuglene skinner, og du vågnede op med et for-
årsløg i sengen. Da du har drukket din morgen-
mad og taget hue på, opdager du, at du ikke
ejer en spade. Heldigvis er din nabo en skovl,
så du spørger om du må låne hans. Du går glad
ud på søen, mens du fløjter en sørgmodig fo-
relæsning. Dit kridt vokser, kan denne her dag
overhjernen blive højere. Du har en hjerneblød-
ning.

Fisken

Efter en lang dag på uni, hvor alle dine afleve-
ringer blev underkendte, og TØ-opgaverne får
dig til at sætte spørgsmålstegn ved din intelli-
gens samt din akademiske fremtid, går du en
tur på Nordre Kirkegård. Du lader dine skridt
være korte og tunge, for at forlænge øjeblikke-
ne før du vender hjem til dit lille værelse med
de triste grå vægge og det tomme køleskab. For-
årshimlen over stenskoven har samme grå farve
som gravstenene, med en svag hvid cirkel som
markør for den hengemte sol. Dit blik følger
tungt stien foran dine fødder, da du ikke mag-
ter at hæve blikket og blive konfronteret med
verden og dens sjælesmerter, ensomhed og li-
gegyldighed. Men med ét finder dit blik et par
sorte elegante herresko, du svinger blikket op,
og dine øjne møder det gennemtrængende blik
fra en høj mørk fremmed. Noget ved de klare
gråblå øjne tager vejret fra dig, og i samme nu
viger skyerne og giver plads til det første gyld-
ne forårslys i flere uger. En varme flyder gen-
nem din krop, så de underkendte afleveringer
forsvinder som morgendug fra din bevidsthed,

og gør plads til usammenhængende tanker om
hans store, slanke hænder. Du ser med skræk
at den fremmede efter et kort nik for at aner-
kende din tilstedeværelse med sin markerede
hage, lægger an til at fortsætte sin gang. I sid-
ste øjeblik får du fremstammet noget om vejret.
Forårssolen får hele kirkegåen til at gløde som
nypudset bronze. Da den fremmede svarer, er
hans stemme mørk, kraftig og med et lille smug
af en sydlandsk accent. Efter bedste evne forsø-
ger du at holde samtalen, men dine tanker kær-
tegner den fremmede muskuløse overkrop, der
svagt kan anes når hans T-shirt fanges af den
svage forårsbrise. Han fører sine stærke fingre
gennem sit hår, hvilket giver dig et ubeskrive-
lig behov for at føle hans fingre løbe gennem dit
hår, let kærtegne din krop, åbne dine b. . . Men
med ét flås du brutalt ud af tankestrømmen, da
den fremmede spøger om du vil med hjem og
se hans samling af magnetspolebånd. Du nik-
ker alt for hurtigt, mens din krop fyldes med
en blanding af varme, kulde og elektriske stød.
På vej mod den fremmedes lejlighed ænser du
ikke verden omkrig dig, men kun hans lange
skridt, anklerne, de muskuløse lår, der pumper
let for hvert skridt. . . Et øjebliks vildskab drister
dig til at tage hans hånd, hvilket får en varme
til at sprede sig fra hans mørklødede kød. Da
han låser døren til sin lejlighed op, kærtegner
han let din ryg med sin venstre hånd, hvilket
hensætter dig i usigelig erotisk ekstase . . . Efter
den fremmede (der faktisk heder Jørgen og er
fra Hedensted) i snart tre timer har fremvist si-
ne samling af magnetspolebånd med billeder af
vinetiketter fra 1970’erne (en anden af Jørgens
store pasioner), bryder John døren ned med sin
økse. John er nemlig øksemorder. Du og Jørgens
dræbes i et inferno af indvolde og blod.

Hetz:
Eva: “Roser er røde, violer er blå, eks-
perimentel fysik er skuffende, jeg er
tæt på at gå”

Hetz:
GKA$$: Det er jo kun ulovligt, hvis
det bliver opdaget!
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Alternative Føkta
I en verden hvor alle nyheder handler om den sidste nye frygtelige hændelse, giver dig et lille

afbræk i form af dette fabrikerede nyhedssegment.

Tom S. Nak brænder Datalogibibel

Tom S. Nak har som protest imod den øgede au-
tomatisering af samfundet afholdt en demon-
stration foran Institut for Datalogi på AU. De-
monstrationen endte (på samme måde som al-
le hans demonstrationer) med en afbrænding
af “Introduction To Algorithms 3rd edition”. Til
selve demonstrationen dukkede hele 12 perso-
ner op, hvilket ifølge Tom S. Nak er en ny re-
kord. Af de 12 demonstranter var de ni af dem
elever fra de ældste klasser i folkeskolen. De
virkede mest af alt som om, de bare ville ta-
ge billeder med Tom, mens de dabbede. Karen
B. Rokk og hendes hund Muffe var også mødt
op for at protestere mod E-boks og NemID. For
et halv år siden blev hendes nøglekort nemlig
væk, og hun har ikke kunne finde det siden.
Den sidste demonstrant er en pensionist ved
navn Hans Peter, der egentligt bare ville spør-
ge om vej til Storcenter Nord, da der var tilbud
på hvidkål til 15 kr. per kålhoved. Som reaktion
på Tom S. Nak og hans demonstration, opstod
en moddemonstration, hvis størrelse vurderes
af Aarhus politi til ca. 8-10.000 demonstranter.
Da Tom S. Nak brændte “Introduction To Algo-
rithms 3rd edition” blev enkelte af moddemon-
straterne så provokeret at de prøvede på angri-
be Tom S. Nak. Ifølge politiet var moddemon-
stranterne (med al sandsynlighed datalogistu-
derende) i så dårlig fysik form de ikke udgjorde
nogen fare.

Institut for Matematik afskaffer EDB
apparater

Institut for Matematik på Aarhus Universitet
har i en pressemeddelse søndag eftermiddag
meddelt, at de agter at afskaffe EDB apparater.
Dette kommer efter en kort periode hvori insti-

tuttet prøvede kræfter med disse nye maskiner,
men det har vist sig at de slet ikke blev brugt til
noget. Overchefpressekonsultsekretæren for in-
stituttet udtaler sig til redaktionen: "For det før-
ste viste det sig, at forelæserne ikke helt vidste
hvordan de skulle inddrage det i deres forsk-
ning eller undervisning, og til sidst kulminere-
de det i at instruktorne nægtede at bruge dem,
for frygt for at deres kursister ville insistere på
at aflevere per mail". Nu har instituttet altså ta-
get konsekvensen og solgt alle maskinerne for
at få penge nok til en halv Ph.D stilling.

Nyt forslag: Ejerskab af gummiæn-
der skal være obligatorisk

Efter en Folketingsdebat tirsdag, har Gummi-
andsk Folke-Union introduceret et forslag i Fol-
ketinget om, at ejerskab af mindst én gummi-
and skal være obligatorisk. Partiets ordfører for
gummiænder udtaler sig til redaktionen, at par-
tiet indfører forslaget fordi at danskerne gene-
relt er for tamme i dagligdagen. Hvis Danmark
skal overleve som en nation, bliver folk nødt til
generelt at være mere rapkæftet, og her kan det
hjælpe hvis man ejer en gummiand der kan la-
ve en rap lyd. Ordføreren er også hurtig til at
påpege, at de er rigtig hyggelige at have til at
flyde rundt i badet, og derfor mener partiet at
ejerskab skal være obligatorisk for alle danske-
re.

∃ et sted der sælger pizza til 35.67
kroner

Breaking news! Der eksisterer et sted på jorden
der sælger pizza til 35.67 kroner i lokal valuta.
Dette sted blev opdaget af en antropolog der
var på jagt efter ukontaktede stammefolk. Ste-
det, der hedder A bunda de Pizza, kan findes i
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den Brazilianske delstat Acre og er ejet af Asno
de Bichano. På menuen har hun 1.5 forskellige
slags pizzaer, der hver koster 35.67 kroner i lo-
kal valuta.

Jorden går under om cirka 15 min.

Sirenerne beynder at hyle om lidt. Der er ild i
skyerne. Jorden ryster og der er en ondsindet
fornemmelse i luften. Alle håndklæder på jor-
den og væk, og derfor går folk i panik. Om ca.

7 minutter er alle samfund på jorden gået i op-
løsning, og kort tid efter det vil folk begynde at
slå hinanden ihjel. Jehovas Vidner kommer ud
fra deres grotter og proklamerer Kristus rige på
jord, men så bliver de allesammen ramt af sten
fra rummet. TEMPERATUREN PÅ KLODEN
STIGER OG STIGER, OG NU KOMMER DET
VANDVITTIGE KLIMAKS!!!1

Vi opfordrer til gruppesex.

Hetz:
Steffen: Har du hørt at der er nogen
høns der er begyndt at sælge deres
egne æg
Simon: Hva?!
Steffen: Det hedder “free-lands”
høns. . .

Hetz:
Esben: Jeg kan altså godt lide
assembly-programmering.

Hetz:
Jedrzej: Dét er jeg nået frem til: Hvis
man laver det rigtigt så virker det.
Det er hvad jeg har fået ud af fire års
fysikstudie.

Hetz:
Maxi Stritzi: I’m just back from Fin-
land. It’s a very depressing place

Hetz:
GNF: Jeg tror min vejleder er gået
inkognito efter jeg har spurgt om så
mange ting

Hetz:
Jaco van de Pol: Ah, microphones!
Let’s ignore technology

Hetz:
Dmitri: This is like in nature, two
partners meeting and being compa-
tible, which you know from littera-
ture, is very difficult. Now imagine
having to match up three!

Hetz:
Elias: Skal vi ikke bare lade som om
det er udregnet rigtigt?

Hetz:
Jesper: Jeg ska huske at vaske det her
blå farve ud af mit hår. Ellers vågner
jeg med blåt sengetøj
FUJI: Mit sengetøj er blåt. . .
Jesper: Er det en invitation?

Hetz:
Nuller : Mener du Sharia-lovgivning
eller Shakira-lovgivning. . . For jeg er
fuldt ud med på det sidste!

Hetz:
BFUKS: Har I bare fundet dem i gam-
le hetz-bøger?
BPR: Så altså Mads-Føk?

Hetz:
HC: TK er bare reality tv for akade-
mikere

Hetz:
Instruktor: Man kan approksimere
alt, så længe man har en god und-
skyldning

Hetz:
Martin med håret: Broccoli er sku ik-
ke engang et primtal

Hetz:
Forelæser: . . . Og hvis man omskriver
det til polære koordinater bliver det
helvede, så det skal man gøre num-
meriskt.
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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

Ø-lands Problemer
Kære Dr. Føk.
Vi skriver, fordi du er vores sidste håb. Vi skriver fra
Regnecentralen oppe på datalogi og vi er desværre i
den situation at vi er trængt af fjender, hvor vi end
går hen. Bureaukratiet belejrer os for at erobre vo-
res elskede kogeø. Deres våben er argumentet om, at
det roder med klam mad, hvilket er sådan et ødelæg-
gende argument, at vi er nødt til at forsvare os med
memes, men vi er bange for at memes ikke længere er
tilstrækkeligt. Hvad gør vi?

Kogeøens Krigere

Kære Kogte Krigere
Har i overvejet at lave en decoy af pap? Det er
alment kendt at bureaukrater og skrankepaver
ikke er så kloge igen. Så længe at jeres decoy le-
ver op til alle de formelle krav for at være en ko-
geø, så kan bureaukrater ikke se forskel. Para-
grafformalisme er nemlig en sygdom man skal
lide af for at blive bureaukrat, hvilket man nemt
kan udnytte for at besejre dem.

Dr. Føk

JPG to the Extreme
Kære Dr. Føk.
Jeg skriver fordi at jeg er kongen af JPG, men
desværre er jeg ude for, at nogle unge mennesker prø-
ver at tage titlen fra mig. De sidder hele dagen i de-
res kælder og downloader JPG filer og selvom de ikke
endnu kan fylde deres harddiske med JPG filer hur-
tigere end mig, så bliver de hurtigere og hurtigere.

Kongen af JPG

Kære konge af konstruktive aktiviteter
Har du overvejet at bruge Python? Det er et
semi-nyt sprog fra Nederlandene hvor man ma-
nipulerer med slanger. Med det er det muligt
lave en webcrawler som du kan sende på en
lang rejse igennem internettet, hvorefter den vil
komme tilbage efter 20 år med flere JPG bille-
der end Gud vil synes var anstændigt. Den vil
derefter skrive en bog om sin lange rejse til in-
ternettets uudforskede afkroge.

Dr. Føk

Magnetiske Problemer
Kære Dr. Føk.
Jeg skriver fordi at jeg samler på magnetspolebånd
for at imponere damerne. Desværre lader det til at
kvinder ikke synes at magnetspolebånd er særligt se-
xede. Derfor vil jeg finde på noget at putte på dem
for at gøre dem mere spændende, så jeg kan score da-
mer.

Jeppe

Kære Magnetmanden
Jeg kan godt forstå din logik. Du vil samle på
magnetspolebånd for at virke magnetisk over-
for damerne. Dette er den helt rigtige tanke,
men du tager den ikke langt nok. Derfor kan
jeg anbefale at du fylder dine magnetspolebånd
med billeder af magneter for at gøre dem ekstra
magnetiske overfor damerne. Stol på mig når
jeg siger at du aldrig vil have problemer med
damerne igen.

Dr. Føk
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Whiteboard Problemer
Kære Dr. Føk.
Jeg skriver fordi at vores institut vil erstatte vo-
res tavler med whiteboards. Deres argument er, at
David Duke hellere vil have whiteboards, og at
David Duke naturligvis er ufejlbarlig. Men jeg køber
ikke dette argument, for når man skriver på kridttav-
ler får man hvidt støv på sig, og dette burde tilfreds-
stille David Duke.

Harald

Kære Harald Hvidtand
Farv dem sorte og giv instituttet omvendt-
farve-briller på.

Dr. Føk

Haiku
Alt mad du kan spis’!
Ny neutral kost i stil:

Iceberg, kilovis.

Mit livs kærlighed
Datalogens bedste ven

Iceberg og kogeø

I luften vendes
Pandekager i Aud E,

Så duften spredes.

I en drøm vi fandt.
Strøm og gode scoretrick:

Ja, magnetspoler!

Hjertet slår ej mer’,
Livets vinter er begyndt

Kogeøens død.

Jeg kan godt bruge
Ortogonalisering

I dette Haiku

Kapsejlads er snart.
Unisøen fuld af bræk,

Biologi, ad!

Fest: i parcelhus.
Hestepis: i bedste stil.
Bøger: Marcel Proust.

Hetz:
Rushannes: Hvem var han instruktor
for?
Martin: Et eller andet langt nede i fø-
dekæderen. Geologer eller sådan no-
get.

Hetz:
FURA: Du er jo ikke fra Vorbasse..!
BFUIV: Jeg har været der til fucking
Medina-koncert!!

Hetz:
Jill (efter studerende retter en fejl):
Thank you. It’s been a rough week.
Studerende: It’s Tuesday

Hetz:
Rune: Peter har du egentlig en kære-
ste?
Peter: Nej. . . ellers havde jeg nok en
sofa

Hetz:
Marco: Der var en der ikke kunne lø-
se Ohms lov, altså U lig med. . . øh. . .
altså Ohms lov. . .

Hetz:
Jill Miwa: If you need anymore help,
you can read the book
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Kalenderen
fredag d.3/5-2019 TÅÅGEKAAMMMERET tager endnu en sejr til årets kapsejlads. Kom

og drik en bajer eller firs.

lørdag d.4/5-2019 Valgplakaterne til Europaparlamentsvalget sættes op. Se
frem til at se på dem i flere uger længere, end det er tilladt
at de hænger der, og se dem så blive erstattet af valgplaka-
terne til folketingsvalget.

søndag d.12/5-2019 Giv et kram til din lokale stork på FNs internationale dag for
trækfugle.

torsdag d.16/5-2019 Puds din baguette og øv dit français når der er re-oui hos
TÅÅGEKAAMMMERET .

søndag d.19/5-2019 Kandis spiller op til det sygeste rave på Døllefjelde-musse
marked i Nysted på Lolland. Det bliver lolleren.

lørdag d.1/5-2019 Første dag i eksamensperioden. Du er indstillet på ikke at
sove i fire uger. Ikke fordi du har travlt med at læse, men
fordi du har for dårlig samvittighed til at falde i søvn.

onsdag d.5/5-2019 Grundloven fylder 160! Fejr den runde fødselar med en læk-
ker grillpølse og halvanden liter fadøl på Heidis.

lørdag d.15/5-2019 Hele verdens yndlingsflag (Dannebrog) fylder 800 år på val-
demarsdag! Klæd dig ud som et flag, lav flagdrinks og flag-
mad, flag med dit flag, eller flag ud hjemme på sofaen for at
fejre de mest ikoniske farver!

lørdag d.29/6-2019 Sidste dag i eksamensperioden! Du er kun dumpet i to af
dine tre fag, og har nu et sjovt lille projekt; at gå at nøkle
med i sommerferien: Reeksamen!

https://xkcd.com/1740/
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