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Søger

Leder

I disse dage kan det være nemt at tabe håbet;
dagene bliver stadig mørkere og mere regnful-
de, eksamensdatoerne nærmer sig med hasti-
ge skridt (på trods af du er alt andet end for-
beredt) og Corona-virussens greb om den dan-
ske befolkning bliver kun strammere. Den glo-
bale epidemi kommer for mange til at betyde,
at december-tradionerne skal modificeres, om
det er de store julefrokoster der må aflyses eller
gøres over Zoom, eller at give tilfældige men-
nesker på gaden et kys for at ønske dem godt
nytår.

Der er blandt mange en stemning af det
snart forgangne år har været langt og fyldt med
plager. At 2020 har givet udfordringer kan vi
også nikke genkendende til her på redaktionen.
Vi har været nødsaget til ikke at udkomme med
tre af vores planlagte udgivelser og holdt re-
daktionsmøder over Zoom. Som en sidste træls
begivenhed har Mathias Ravn Tversted valgt at
træde tilbage som chefredaktør! Det betyder at
denne udgivelse bliver det sidste nummer med
Mathias ved roret, før han forfølger sin nye kar-
riere som flødedrikker.

Ravn overtog posten som chefredaktør i
efteråret 2019, efter den tidligere chefredaktør
valgte at forfølge en karriere som hornblæser.
Den opmærksomme læser vil nok mær-
ke Tversteds fravær ved, bladet bliver mindre
mærkeligt og syret. For the MRT har bidraget
med en række anderledes artikler, heriblandt et
impressionistisk referat af ØRLRLRLHLUEDO
2019 (se nr 1, årg. 47), den syrede spøgelseshi-
storie “Den Fjerde Blyant” (også nr. 1, årg. 47),
en artikel om, hvordan en rus kan tildeles en
numerisk score (se artiklen “Scor en rus”, nr. 2,

årg 47) og ikke mindst en liste over lister (nr. 2,
årg. 47). Om artiklerne udfærdiget af NF’s hånd
er sjove må være op til den enkelte læsers hu-
moristiske sans (eller mangel på samme), men
de har unægtelig ført i en mere sur-
realistisk retning.

Hr. Tversteds farvel som chefredaktør bety-
der også ikke længere er det eneste
studieblad med både en ordblind og en talblind
chefredaktør. Men den trofaste læser kan trøste
sig ved, at Rye stadig fortsætter som chefredak-
tør lidt endnu (om end ikke så længe), så bla-
des karekteristisge stavefejlene går ignen stede.
Til at udfylde den (lille og skaldede) efterlad-
te plads som chefredaktør, har Andreas Bøgh
Poulsen valgt at stille sig selv til rådighed. An-
dreas er kendt fra blandt andet at havde skrevet
bladets krydsord og for at være ham matemati-
keren der ikke har råd til sommersko.

Her på redaktionen glæder vi os til, at se
hvordan Bøgh vil løse opgaven som chefre-
daktør. Faktisk tænder Poulsens udnævnelse et
svagt håb i vores midnatssorte sjæle. Måske
er alting ikke helt håbløst. Måske virker en af
vaccinerne mod Covid-19. Måske, hvis vi tager
os sammen (og ikke bare skriver lange leder-
artikler til ), kan vi bestå mindst en
af vores eksamener. Måske kan det faktisk godt
være, DET BLIVER JUL I ÅR!

Vi ved godt det er corny og kliché at skri-
ve om håb og jul. Ligesom vi også er pineligt
klar over 2021 nok skal være fyldt med nye og
gamle problemer, men vi vil nu afligevel ønske
læseren en god jul og et godt nytår, samt held
og lykke til eksamen.

Rye
Mathias Ravn Tversted
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Forskningsprojekt

Pizza-konspirationen Afdækkes!
Vi har alle været der. Et eller andet socialt sker, der skal bestilles familiepizzaer. En eller anden er vegetar,

en anden kan ikke lide skinke, og med mindre i er mange, er der lige pludselig meget få valgmuligheder
tilbage, og i begynder at skændes om valg af toppings. Krise. Men nu viser nye forskningsresultater fra

, at I slet ikke behøver at skændes! Hurra!

Det hele begyndte i sommerferien da jeg,
tro Journalist, der på dette tids-

punkt var hjemsendt og dybt deprimeret over
at der ikke skulle laves nr. 0 til russerne, ved et
tilfælde opdagede en uregelmæssighed i priser-
ne hos den lokale kebab/pizza mand.

Man lever lidt med den underbevidste ide
om at; større pizza = mere pizza. Problemet op-
står når man kobler denne antagelse på et pen-
gegrisk økonomisk system der udnytter syste-
mets naive skrivebordsslaver. Heldigvis kom-
mer disse glitches i den kapitalistiske Matrix
sjældent alene, og jeg opdagede uoverensstem-
melsen da jeg og nogle venner en aften havde
bestilt to familiepizzaer. Da jeg åbnede kasser-
ne så jeg straks at der var noget galt med mine
pizzaer, de var elliptiske! Og inden mine ukri-
tiske kammerater, som en flok sultne ulve ka-
stede sig over pizzaerne og udslettede alle be-
viser for denne diskrepans, fik jeg fundet må-
lebånd frem og indsamlet disse data. Jeg tænk-
te først og fremmest på Dido’s problem, og den
Isoperme-triske ulighed. . .Altså det stykke ma-
tematik der siger at man får det største areal,
med en vis mængde hegn, hvis man laver en
cirkel.

Altså arealet af min pizzaer er mindre fordi
de begge er elliptiske med akser ≈ 36 og ≈ 42,
hvilket giver arealer på omkring 1185 cm2. Hav-
de mine to familiepizzaer været cirkler med
samme omkreds, så ville de have arealer på ca.
1200 cm2, og altså går jeg glip af godt 15 cm2 pr.
pizza!

Da jeg sad og kiggede på priserne fra mit
pizzaria for at regne tabet ud, bemærkede jeg
at familiepizzaerne kostede præcis det dobbel-
te af de almindelige pizzaer. Og det var her jeg
opdagede den rigtige konspiration. Fordi, man

kunne forvente at en familiepizza til den dob-
belte pris af en almindelig pizza, også er mindst
dobbelt så stor. . .? right?

Men nej, efter at jeg på et senere tidspunkt
havde skaffet mig en almindelig pizza fra sam-
me sted, erkendte jeg at i hvert fald dette pizze-
ria udnytter folks naive antagelse om at ”more
is more”.

Jeg valgte at basere min undersøgelse på
antagelsen, om at et givent fast food pizzaria al-
tid laver samme størrelse pizza uafhængigt af
toppings, og derfor generaliserer min undersø-
gelse ved at bruge den billigste pizza på menu-
kortet, Magherita som prispejlemærke.

Rent konkret fik jeg det til at jeg får
12.3 cm2 pizza per krone når jeg køber alminde-
lig, og med familiepizzaer er det 11.1 cm2/kr.
Som man kan se, bliver man snydt for
1.2 cm/mathrmkr med familiepizza, eller; man
får godt 10 % mere for pengene hvis man køber
en almindelig pizza.

Men efter at have undsluppet min egen
personlige Pizzaria-matrix, stod det dog klart at
min oplevelse nok ikke generaliserer til netop
din pizzaman, og da jeg af frygt for repressalier
ikke kan afsløre hvor jeg får min pizza fra, må
jeg i stedet opfordre til at du selv foretager den
nødvendige undersøgelse.

Men for at hjælpe dig på vej, hvis du skal
købe pizza et nyt sted, og ikke lige har haft mu-
lighed for at foretage et større baggrundstjek,
så har udført en mere vidtrækken-
de undersøgelse, af pizzeriaerne i Aarhus, der
forhåbentligt generaliserer bedre.

Da -laboratoriet desværre har begræn-
set forskningsbudget, kunne jeg ikke tage rundt
og måle fysiske pizzaer, så i stedet tyede jeg
til en gammel favorit; Billedanalyse! Det for-
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Forskningsprojekt

holder sig nemlig sådan, at restaurantejere så-
vel som kunder rundtom i Aarhus, uploader
massevis af billeder til Google Maps, og da-
ta ligger således frit tilgængeligt på internet-
tet. Med en trænet brug af datamaten, og ved
hjælp af en række lettere oversete naturkon-
stanter, såsom diameteren på almindelige då-
sesodavand, peperoniskiver, og endda på en
gennemsnitlig oliven (med dertilhørende usik-
kerheder på billedanalyse, og standartafvigel-
se på ikke-fabriksfremstillede pizzaer), er det
trivielt at indse at vi alle bliver snydt af vores
pizzamænd.

Almindelig Familie

Areal cm2 638.5 ± 108.21334 ± 227.3
Areal pr. kr 11.86 ± 1.8 10.52 ± 1.5

Areal pr. kr (÷ kant) 8.46 ± 1.2 9.27 ± 1.2

Resultaterne af undersøgelsen er angivet i ta-
bellen på siden. Det gennemsnitlige areal af fa-
miliepizzaerne er mere end det dobbelte af de
almindelige pizzaer. Så er det bare min pizza-
mand, eller er det de betydelige måleusikker-
heder? Her vil jeg så påpege, at selvom mit lo-
kale pizzeria vurderer familiepizza til den dob-

belte pris, er det langt fra tilfældet andre steder,
hvor familiepizzaer kan komme op på næsten
tredobbelt pris. For at tage dette i fair betragt-
ning, er det endnu engang tjenligt at se på den
mængde pizza man får for pengene, altså areal
pr. kr. og her viser der sig et helt tydeligt møn-
ster. Man får nemlig godt 13% mere for pengene
hvis man køber almindelige pizzaer, og det er jo
til at tage og føle på.

Så næste gang du skal bestille pizzaer sam-
men med nogen og spendere jeres hårdt opspa-
rede SU-kroner, så husk at i får mere variation,
og mere for pengene hvis i køber almindelig
størrelse pizzaer. Altså med mindre i af en el-
ler anden grund ikke kan lide kanten, så vender
effekten nemlig, og i får omkring 9% mere for
pengene hvis i køber familiepizza (Antagelse:
kanten udgør de yderste 2 cm af pizzaens om-
kreds). Men hey, der er ret høje usikkerheder, så
det sikreste er altid at måle selv og drage sine
egne konklusioner. Man skal ikke tage kapitali-
sterne på ordet når de siger at ”more is more”,
for nogle gange er det ikke sandt. Tænk kritisk
og spis kanten af din pizza som de andre voks-
ne.

P.S. Ananas hører ikke hjemme på pizza

Anton D. Lautrup

Hetz:
KA$$: Der er jo profit i at folk dør

Hetz:
Dohn (Om at lave afleveringer sam-
men): Matematik er bare plagiat

Hetz:
Sheila: Er der nogen, der er i tvivl?
PHUAN: Ja, det er jeg!
Sheila: (Hentydende til studie) Okay.
Hvad er du?
PHUAN: I tvivl. . .

Hetz:
Ægget: Jeg har brug for en kvinde
der bare kan sætte mig på plads

Hetz:
Hans: Jeg mener at empati ikke er til-
ladt

Hetz:
FUGL: Jeg er et sært menneske

Hetz:
Rus: (Kommer løbende glade op ad
trapperne)
Tilde: De har fandeme ikke haft line-
ær algebra endnu

Hetz:
Hagbart: Jamen spiser din kone må-
ske katte? NEJ! Så dit argument er in-
valid.
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Forskningsprojekt

Hetz:
Sascha: Hvor ligger Østersøen
Sheila: Er det ikke ovre ved Vesterha-
vet?

Hetz:
Dohn: Uuhh, jeg elsker en hygge-
GD!
Dohn (1/2 minut senere): Åååh, jeg
kan ikke lide GD!

Hetz:
Sascha: Jeg elsker når folk kommer
hen og siger: “Vi ska drikke shots og
vi ska bunde øl!” Og jeg vil gerne
være med! Men jeg ka ikke holde til
det. . .

Hetz:
Lasse: I Vestjylland tager vi ud og
pløjer marker i idræt

Hetz:
Stinna mens hun arbejder: Jeg er al-
drig for koncentreret til at kalde An-
na en idiot

Hetz:
Andreas Basse-O’Connor: Det at tæl-
le er ikke bare let

Hetz:
Christian (om enheder i Kernefysik):
Jeg tror den tid hvor tingene var pæ-
ne at se på er ovre

Hetz:
Anders: Vi skal ikke lytte til læreren,
vi skal lytte til Gud

Hetz:
Funder: Alt blliver da typechecket i
python. Bare først på runtime.
Rysgaard: Tallerkner bliver type
checket som i python. . . Altså ikke!
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Julemad på 1 sekund

Tilberedning af kylling ved brug af
mekanik og termodynamik

Denne artikel undersøger hvordan studerende mere miljøbevidst kan tilberede et kyllingebryst ved brug af
mekanik og termodynamik. Ved brug af de korrekte antagelser, vil studerende kunne bruge udelukkende

deres hånd til at tilberede kyllingebrystet og dermed spare energi i deres dagligdag.

Opskrift

Mange studerende leder efter flere penge i de-
res budget og vil samtidig gerne gøre klimaet
bedre. Mens et mindre forbrug af kød er noget
af det bedste man kan gøre for klimaet, er kyl-
lingekød en af de bedre slags kød man kan købe
for at formindske sit CO2-aftryk. Denne artikel
fremlægger en metode hvorved kylling kan op-
varmes på en energisparende metode – med de
rette antagelser.

Antag et kyllingebryst på 0.125 kg som du
har taget ud af køleskabet og nu har en tem-
peratur på 283.15 K. Denne kylling er din af-
tensmad og skal opvarmes til en kernetempera-
tur på 348.15 K. Den specifikke varmekapacitet
af kylling er 3.521 kJ kg−1 K−1. Den påkrævede
energi for at opvarme kyllingen vil derfor være:

Echick = cp,chick · mchick · ∆T = 28.6 kJ (1)

En stegepande vil spilde energi til opvarm-
ning af luften lige over panden og vil dermed
ikke være effektiv nok.
Antag nu din hånd vejer 0.400 kg og konverte-
ring af kinetisk energi til varmeenergi er fuld-
stændig og al energi går til kyllingebrystet – in-
gen til hånden. Med den påkrævede varmee-
nergi til at opvarme kyllingen til perfektion, kan
det udregnes hvor hurtigt din hånd skal bevæ-
ge sig når den rammer kyllingebrystet og der-

med steger det:

Echick = Ekin,hånd (2)

Echick =
1
2
· mhånd · v2

f,hånd (3)

Den endelige hastighed af hånden, vf,hånd, kan
isoleres og udregnes til at være:

vf,hånd =

√
2 · Echick

mhånd
= 378 m s−1 (4)

Til sammenligning er lydens hastighed i luft
ved 293.15 K og atmosfærisk tryk 343 m s−1.
Med en antagelse om at hånden er stilleståen-
de inden slap’et, at hånden er sat fast på en arm
med en længde på 1 m og at armen skal rotere
π rad, hvilket svarer til en forhånd trukket helt
omme bagfra, vil accelerationen er givet ved:

a =
1
2

v2
f,hånd − v2

0

xf − x0
(5)

hvor x0 og v0 antages til at være 0. Acceleratio-
nen af hånd vil derfor være:

ahånd = 22.8 × 103 m s−2 ≈ 2323g. (6)

Efter slap’et vil din kylling dermed være fint
gennemstegt og du kan nu nyde din aften velvi-
dende at du har hjulpet klimaet lidt mere i dag.

Hasse Hansen1

Lasse Berthelsen2

1ESTEC, ESA
2Aarhus Universitet
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Side 9

Navn: Binyrebarkhormon (Kortison)

Alder: ∼ca. 70(syntese 1950)

Bor i: Binyrene

Vægt: 360.450 g · mol−1

Interesser Stress, organtransplantation og undertrykkelse af immunforsvaret

Om hende: Hun vil dulme dine smerter i kort tid, og sætter kroppen i stand til at tackle stress-
situationer bedre. Hun behandler Astma, og får kroppen til ikke at afvise transplanterede organer
eller kunstige proteser. Hun er stærkt vanedannende, så hvis du er sammen med hende, vil din
krop nedsætte produktionen af stoffet, så du er nødt til at se hende igen. Er du sammen med hende
i lang tid er der dog stor risiko for senfølger.

Foretrækker fyre der: Hun er mest aktiv om morgenen, hvorfor du bør være A-menneske. Desu-
den bør du have styr på vand-, salt-, fedt-, kulhydrat- og protein balance, da hun godt kan være
lidt en kost-freak.

Scores nemt hvis Du er typen der godt kan lide at Hun tager føringen og undertrykker dit im-
munforsvar

Anton D. Lautrup
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Electionfight

Valgkamp i Nisseland
Redaktionen er på nordpolen for at dække den kontroversielle valgkamp i Nisseland, hvor nissen Jonas

Bidstrup stiller op imod Julemanden.

Der er masser af dejlig hvid sne på bakkerne, og
røgen stiger fredeligt fra skorstene på de farve-
rige huse i Nisseland. Her er så dejligt og fre-
deligt, at man næsten ikke skulle tro at der ske-
te forfærdelige ting bag kulisserne, men det gør
der.

Om blot nogle få uger er der valgkamp her
i Nisseland, og det er første gang i 200 år at der
har været kampvalg om posten som Julemand.
Redaktionens internationale politiske eksperter
mener, at dette skyldes at Nisseland i de sid-
ste par årtier har set en stigende polarisering
af samfundet. Nogle nisser beskylder juleman-
den for at tilrane sig mere og mere magt, og
for at starte en personkult omkring sig selv. An-
dre nisser, der støtter julemanden, mener, at den
globale opvarmning er en alvorlig krise, der
kræver at man tager nye midler i brug, og at
det er vigtigt at bakke op om julemanden i dis-
se krisetider.

En nisse rejser sig!

En person der ikke støtter julemanden er nis-
sen Jonas Bidstrup. Født i 1872 og søn af en ga-
vepapirstekniker, er han meget populær i vis-
se nissekredse, især de der mener at sukker-
stænger er bedre end chokoladebamser. Hans
politiske karriere startede i 1915 da han starte-
de kampagnen “1 Million Nisser Med Sukker-
stænger Imod Den Store Krig”, der prøvede at
mobilisere 1 million nisser til at slå alle krige-
riske verdensledere i hovedet med sukkerstæn-
ger indtil de indså at krig “faktisk er pænt tr-
æls”. Det lykkedes Jonas Bidstrup at samle 1
million nisser, men al den organisering var ret
hård, så de blev sukkerkolde og endte med at
spise alle deres sukkerstænger før de nåede til
Europa for at ende krigen. På trods af denne
fiasko blev Jonas Bidstrup verdenskendt i Nis-

seland, og han blev stemt ind i Nisserådet 2 år
senere.

Den Store Julemandsdebat

Den 20. november var de to kandidater til de-
bat. Julemanden startede debatten med at er-
klære at kun han kunne løse den globale op-
varmning. Når små børn lader mælk og småka-
ger stå til ham, så vil han tage den kolde mælk
med tilbage til Nisseland, hvor han så vil hæl-
de den ud over sneen for at nedkøle Nisseland.
Desuden er der ingen der vil lægge mærke til
det, idet mælk jo har samme farve som sne! Ju-
lemanden synes selv at denne idé var genial, og
hans støtter klappede højlydt!

Jonas Bidstrup var hurtig til at påpege fejl
i denne plan. Hvis altså de der børn får de-
res forældre til at stille mælk og småkager, så
vil Nisseland ganske rigtigt blive nedkølet af al
den kolde mælk, men småkagerne! Småkagerne
skal bages, og se det er noget der vil opvarme
Nisseland!

Julemanden svarede at dette selvfølgelig
ikke var noget problem, så længe at mælken er
koldere end småkagerne! Hvis nu kagerne er
bagt ved 280C i en ovn, så skal børnene bare
nedkøle mælken til cirka -280C. Nemt!

Jonas Bidstrup råbte da “Jamen det er jo un-
der det absolutte nulpunkt! Det er umuligt per
fysikkens love!”. Julemanden svarede “HAH!
Tror du virkelig på grader Kelvin??? Desuden,
så er fysikkens love jo ikke noget problem, jeg
besøger trods alt hele jordens befolkning på én
enkelt aften!”

Jonas Bidstrup tøvede et øje-
blik...“jamen...hvad nu hvis du ikke gør? Er
det ikke bare LIDT mistænkeligt at du besø-
ger alle verdens børn på en enkelt dag?”. Ju-
lemanden råbte tilbage “KONSPIRATIONSTE-
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ORETIKER! LØGN OG LATIN! BOLSJER OG
PEBERNØDDER! HVOR VOVER DU AT SIGE
SÅDAN NOGET? Mine Nisser og Nissinder,
her har I så beviset. Nissen Bidstrup er en kon-
spirationsteoretiker! Stem på Julemanden!”

Til julebal i Nisseland

Et godt eksempel på hvor betændt situationen
er blevet skete i sidste uge til Nisselands årli-
ge julebal. Her opstod der masseslåskamp da
en af Julemandens støtter tog nissehuen af en
Bidstrupstøtte. Flere nisser kom til skade, heraf
døde to af at få brunede kartofler stoppet ned i
halsen, og mindst én kom til skade da vedkom-
mende væltede over noget julepynt. Desuden
opdagede nisserne til ballet et nyt våben: Jule-
kuglekastejulestjernen, der heldigvis kun kvæ-
stede folk, og ikke slog dem ihjel.

Men hvem vinder så valget?

I øjeblikket viser redaktionens polls at Jonas
Bidstrup står til at vinde valget, men Juleman-
dens støtter tror ikke på polls, da de mener at
de har et bedre system: Nålespådom. Det går
ud på at de samler nålene fra deres juletræer,
og så giver de dem til et proprietært system der
så kan bruge dem til at spå fremtiden. Syste-
met er fra 1723, og derfor er der ingen der helt
ved hvordan det virker, men selvom at systemet
plejer at tage fejl, så mener de, at fordi systemet
siger at Julemanden vinder, så må det være et
godt system.

Folk der stemmer på Jonas Bidstrup har fle-
re gange påpeget at dette er absurd, og at Jule-
mandens støttere simpelthen må forstå, at man

nødvendigvis må være idiot hvis man tror på
sådan noget bras. De mener i stedet at man skal
bruge “Den som julestangen peger på” syste-
met til at forudsige hvem der vinder, og den éne
gang de gjorde det, så sagde julestangen at Jo-
nas Bidstrup ville vinde.

Uanset hvem der vinder valget, så er der
udsigt til vold på valgdagen, hvilket foruroliger
internationale eksperter. En talsperson for Den
Underjordiske Verden udtaler sig til redaktio-
nen “Jeg er bange sådan mega bange for at der
vil opstå vold på valgdagen i Nisseland. Det er
normalt ikke noget vi plejer at se. De burde i
virkeligheden gøre ligesom os og bare afskaffe
valg. Så kan demokratister få nogle tørre tæsk
hvis de mener at demokrati er bedre, det fører
jo kun til vold! Det ses klart i Nisseland.”

Kan Julemanden overhovedet gå til-
bage til nisselivet?

Nogle eksperter mener, at det ikke er givet at Ju-
lemanden vil forlade gavefrabrikkens residens
hvis han taber valget. Nogle eksperter mener
ligefrem at han vil påstå at valgresultaterne er
et resultat af fusk hvis han taber. Julemanden
har allerede været ude og sige, at halvspiste pe-
bernødder ikke skal tælles som stemmer. Jonas
Bidstrup siger at det er helt normalt for hans
vælgere at spise lidt af den pebbernød de får
udleveret før de stemmer, men Julemanden si-
ger, at de lige så godt kunne have knækket dem
midt over for at stemme to gange.

Uanset hvad der sker på valgdagen håber
redaktionen dog at Nisseland er i stand til at gå
tilbage til normale tilstande, men efter slåskam-
pen til julebal er dette dog ikke sikkert.

Mathias Ravn Tversted

Hetz:
PHUAN: Man kan seriøst alt på TK.
Det er en fucking enhjørning. Den
kan alt!

Hetz:
Thomas (rus om Cocio): Det smager
faktisk ret godt, når det er blandet op
med øl
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Figur 1: Kort over valget i Nisseland. Valget er i gang i Nisseland. Man skal have 113 valgnisser for at
vinde valget til Julemand. Julemanden har i skrivende stund en føring på 2 nisser, men optællingen
er stadig i gang, så det kan nå at ændre sig.

Hetz:
Rysgaard: Nej, jeg skal ikke bunde
vand. Jeg bliver så fuld

Hetz:
Sheila (spiller mario kart): Hvilken
knap er koblingen?

Hetz:
Tversted(Sidder med tung lineær al-
gebra): Hvad er 3*4?

Hetz:
Zinner: all solutions are only a uni-
tary matrix transformation away

Hetz:
T9OSEKR: Jeg er meget klog med ord
- jeg mener velformuleret

Hetz:
Dina: En syv-årig kan man krafted-
me kvæle med én hånd.

Hetz:
FUNA: Nu har jeg fået lov til ikke at
blive butt-fucked. Det er så rart

Hetz:
FUNA: Jeg bunder ikke ting
INKA: Gid det var mig
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Hetz:
FORM: (har fat i en flaske sprit) Ej,
man kan da sagtens drikke det her!

Hetz:
Hans Fynbo: You can do it this way
or you can shut up and calculate

Hetz:
Panden: Man skal ikke betragte stu-
diet som en bundebajer, man skal be-
tragte det som en trebombe

Hetz:
Lars Bojer: Hvis vi kunne løse det,
var der ingen grund til at snak-
ke spredningsfysik. Så kunne I have
lært det i gymnasiet.

Hetz:
Kasper: “Lemma” betyder hjælpe-
sætning? Er det mig, det er menin-
gen, den skal hjælpe?

Hetz:
PhD-Frede: PhD-lønnen er cirka li-
ge så meget som dagpenge. Hvorfor
fanden er jeg her stadig?

Hetz:
Hans (til Kerne- Partikelfysik): hvad
vil du så sige at -1/2 + -1/2 er?

Hetz:
Tversted: Hvis nu alle russerne bare
er alt for fulde, så kan de ikke hu-
ske at man har opfordret dem til hård
druk.

Hetz:
Kloster: Kvinder skider ikke, vidste
du ikke det?
Lasse: Jeg har lugtet til min mor efter
hun har skidt.

Hetz:
NF: NFFFFFFF
CERM: NF er nået det punkt i sit
fuldskab hvor han bare er en poke-
mon

Hetz:
Moren: Hvad er der galt med apart-
heid? Man må adskille folk som man
vil
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Sensationel afsløring!

Først vil vi her på redaktionen beklage den sid-
ste artikels (se nr. 1, årg. 48) bratte afslutning.
Vi kan forstå at flere af vores læsere troede, at
AU havde likvideret os som hævn for, at af-
sløre sandheden om hvordan de har holdt det
skjult for verdenen at de har løst P = NP. Dette
er dog ikke tilfældet; der kom blot et cykelbud
med pizza, og vi glemte helt at komme tilbage
til skriveriet. Men frygt ikke, for vores maver
er nu fyldte, og vi er klar til at fortsætte hvor
vi slap. For AU kan ikke slippe afsted med at
lægge skjul på sandheden. For at kunne kom-
me frem til den næste naturlige konklusion, må
der dog først kigges på noget vigtigt baggrund-
sinformation.

De gule bygninger på Aarhus Universitet
er et af byens mange vartegn, og står man midt
i uniparken, kan man ikke undgå at se mindst
en af dem. Bygningerne blev opført startende i
1933, og er derfor et af de ældste elementer på
AU. Ja endnu ældre end den støvede gamle fo-
relæser der gør det svært at holde sig vågen på
forreste række i Aud E.

Dog er de gule bygninger slet ikke en del af
AU! Bygningerne er primært eget af Bygnings-
styrelsen, og fremlejes under SEA-ordningen.
Forklaringen er officielt at AU ikke kan eje byg-
ninger, da der skal være transparens i ejerskab
af offentlige bygninger. Dog er der en undtagel-
se, da AU ejer dele af Navitas bygningen.

Her på redaktionen ser vi dette som en
modstrid for ideén om transparens, og der-
for kan argumentet om transparens ikke være
sandt! Der må ligge et andet og dybere faktisk
argument bag dette valg om ikke at eje bygnin-
gerne.

Skalkeskjul

Hvis der findes ulovlige materialer på en
grund, uden spor af nogen ejermand, så er det
ejeren af bygningen som får ansvaret for disse.

På samme måde er det ejeren der hæfter for an-
dre ulovligheder på grunden, uden en klar ejer-
mand. Som lige diskuteret ejer AU ikke bygnin-
ger i uniparken, og derfor kan AU ikke hæfte
for diverse ulovligheder her! Dette må derfor
oplagt være den virkelige grund til at AU lejer
bygningerne.

Men hvad laver AU så af ulovligheder, som
ikke kan spores tilbage til dem? Det kan vel ikke
kun være at alle kandidaterne i matematik bli-
ver oplært i at dividere med 0? Og hvor skulle
disse mulige ulovligheder foregå? For at finde
sandheden må vi derfor igen ud og grave.

Og netop det at grave skal til, for at fin-
de sandheden. For under uniparken er der fle-
re tunneler, som forbinder både bygninger og
udendørsområder. Vi er jo alle bekendte med
for eksempel den store tunnel over til studen-
terhuset og den tynde tunnel under jura.

Men hvad mere er, så er der også flere gam-
le tunneler, som er blevet lukket over tiden. For-
klaringen fra AU lyder officielt på, at tunneler-
ne var gamle og i stykker, og derfor udgjorde
en større “risiko for sammenstyrtning og ulyk-
ker”. Der var her desværre ikke penge i bud-
gettet til at renovere tunellerne, da alle pengene
var blevet brugt på nye design stole til matlab,
og derfor blev tunnelerne “forseglet”.

Hemmelige rum

Det kan nu ses at AU har muligheden for at
begå ulovligheder, uden at tage skraldet, og i
de gamle “forseglede” tunneler har de mulig-
heden for at kunne skjule de fordækte sager for
omverdenen. Men hvad er det for ulovligheder
de render og laver?

Til dette kan vi kun spekulere. Vi har her på
redaktionen en mørk tirsdag aften været rundt i
uniparken med en metaldetektor, en kikkert og
en laserpointer, men vi har desværre ikke lyk-
kedes i at se gennem jorden. Dog så vi nogle
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mørke skikkelser rende rundt med hvad der lig-
nede geværer og en større hund. Dette er dog
sikkert ikke noget, da vi har hørt at der er for
mange ænder i parken, og at disse gode herrer
derfor nok blot var ude at rydde op i unisøen.

Men før vi begynder at spekulere, så lad os
blot kigge på hvad vi allerede ved er fakta. I
sidste artikel fik vi afsløret at AU har løst det
sagnomspundne problem om P = NP, og du
kære læser, har derfor nok gået og spekuleret
på, hvordan det dog er lykkedes for AU at gøre
dette. P = NP er jo ikke noget skjult problem,
og flere af tidens større videnskabsfolk har ar-
bejdet intenst på at finde en løsning, men ingen
af dem er kommet i mål. Så hvordan har AU
overhalet dem alle indenom, uden at offentlig-
gøre det?

Som diskuteret i sidste artikel, så har der
været nogle videnskabsfolk der har været tæt
på, men disse er alle på mystisk vis forsvundet.
Dette giver naturligvis AU en unfair konkur-
rencefordel over videnskabsfolkene, men det
giver dem ikke direkte muligheden for at kunne
løse problemet!

Du kender dem måske

Men er det så AU’s ledelse og HR afdeling der
har løst problemet? AU’s top er dygtige fagfolk,
dog har vi undersøgt flere af deres baggrunde
her på redaktionen, og må desværre erkende at
flere af dem har dumpet matematik C i deres
gymnasietid. Da vi selv er stærke realister, må
vi derfor erkende, at det nok ikke er AU’s top
der har løst problemet.

Vi må derfor ty til den næst mest naturlige
forklaring på hvordan det er lykkedes dem at
løse problemet: Der bor udødelige gamle mate-
matikere i de gamle tunneler under uniparken.
I de brudstykker af beviset vi har lykkedes at
opsnappe, kan vi genkende den umiskendeli-
ge skrivestil af både Alan Turing og Leonhard
Euler, samt mindst to andre, vi ikke har kunne

placere.
Men hvordan lever disse skikkelser stadig?

Og hvorfor har de valgt at bo under uniparken
af alle steder? Dette kan besvares med et eneste
svar. Livets kilde. For den eneste måde at no-
gen vil kunne blive udødelig på, er naturligvis
hvis de drikker af livets kilde. Flere mennesker
har dog ledt efter denne i mellemamerika uden
held, og dette har de jo naturligt nok fejlet i, da
livets kilde slet ikke er i Mellemamerika!

Livets kilde ligger jo netop nu definitivt her
i Aarhus, for hvorfor skulle de gode matemati-
kere vælger at bosætte sig her? Mere bestemt
er livets kilde, selveste udspringet til unisøen!
Dette tilfredsstiller også et af de gamle spørgs-
mål, som vi alle har stillet os selv gennem årene;
hvor kommer vandet til kilden fra? Det er som
om at vandet udspringer af intetheden, og dette
kan vi nu konkludere at det må gøre! For livets
kilde er netop en magisk ting, og derfor er dette
fuldt ud muligt.

Vi har her på redaktionen været oppe ved
kilden til unisøen, for at teste om det virkelig er
livets kilde. Her så vi en frø, der så vildt gam-
mel ud, uden at den var død, og vi kan defini-
tivt konkludere at kilden virkelig er livets kilde!
Dog lader det til at kilden er blevet forurenet
over tid, nok af AU, for at holde dens hemme-
lighed og egenskaber for dem selv. Vi vil derfor
ikke anbefale at drikke af unisøen.

Så der har i det. AU’s anden større hemme-
lighed. Så hvis du en aften går en tur i unipar-
ken, og møder Alan Turing, så være ikke bange
for at du er blevet skør, for du vidste jo allerede
godt, at det var en mulighed.

Jeg kan høre at det banker på døren. Det er
nok de tacos vi har bestilt. Indtil næste gang vi
ses, så hold øjnene åbne, og ørene skarpe, for
at opspore sandheden. Vi er ved at opspore en
hemmelighed om hvordan større fødevarer fir-
maer undergraver vores sprog, så hvis du har
nogle tips, så kontakt os gerne, så vi kan sørge
for at retten til sandheden er ens for alle!

Casper Rysgaard
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Generator af jul

Lav dit eget personlige julehjerte

Gerth Stølting Brodal fra Datalogisk Institut har lavet en julehjerte-generator, der sikrer julestem-
ningen. Hop ind på users-cs.au.dk/gerth/julehjerter/ og design løs.

Hetz:
Jan Frahm: This will be very ugly;
the equations will probably include
square roots and such

Hetz:
Danger(om WoW): Jeg tør ikke rigtig
role play fordi jeg ikke er sej nok. . .

Hetz:
Henrik Bærbak: Git er at køre Ferrari
uden sikkerhedssele

Hetz:
Emil: Livet ville være gråt uden ma-
niske perioder.
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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.

Matematisk Institut afskaffer kridt-
tavler

På baggrund af en nylig undersøgelse af partik-
ler i luften, vil Matematisk Institut nu sætte ind
over for den store mængde kridstøv, der hæn-
ger instituttets lokaler. Planen er at erstatte in-
stituttets mange kridttavler med whiteboards i
stedet. Håbet er, at den nye renere luft i lokaler-
ne vil gøre det lettere for de studerende at bestå
deres kurser.

I midlertid har adskillige forelæsere rejst
store protester, da de ikke kan bruge deres sto-
re lager af Hagoromo-kridt på de nye whitebo-
ards. Instituttet er derfor parat på at gå på kom-
promis, hvis alle i de matematiske lokaler vil
gå med støvmasker, også efter corona-krisen er
overstået. Foreningen af forelæsere har ikke øn-
sket at kommentere på dette udspil.

Datalogisk institut indfører kridttav-
ler

Efter flere forelæsere på Datalogisk Institut har
prøvet at skrive med Hagoromo-kridt på ma-
tematisk institut har de erklæret, at de kun vil
undervise på kridttavler fremover. Datalogisk
Institut er derfor begyndt at undersøge mulig-
heden for at indkøbe nye tavler til alle deres lo-
kaler. Da vores journalist spurgte dem, om de
ville kunne genbruge de gamle tavler fra Ma-
tematisk institut blev vi mødt med forvirring.
“Det er ikke noget vi har overvejet. Jeg tror ik-
ke de ville passe. Det lyder for besværligt, ”
udtaler hovedchefindretningsarkitektkoordina-
tionskonsulenten for projektet.

Instituttet regner med at kunne spare store
summer penge på tuscher. Der er ikke en kon-
kret plan for hvad pengene skal bruges til, men
en anonym forelæser i ADS håber på at kunne

bruge en lille del af pengene på en kvantecom-
puter til brug i undervisningen. “Jeg tror ikke
de koster mere end 10 millioner dollars. Det er
jo ingen penge i det store regnskab.”

Tor overtager ansvaret for det danske
vejr

Den nordiske gud Tor har udtalt, at han vil
overtage ansvaret for det danske vejr. “Det har
jo i mange år gået tilbage. Slet ikke nok torden-
vejr, og de sidste par år har der knap nok være
sne” udtaler tordenguden. I det herrens år 965
blev der indgået en aftale om, at de nordiske
guder ville træde tilbage, og lade den nye cen-
traliserede gud overtage styringen. “Der blev jo
lovet store besparelser og mere strømlignet sty-
ring dengang, men i virkeligheden er der bare
mange opgaver der ikke blev løst.” Det har ik-
ke været muligt at få en udtalelse fra den nu-
værende gud, men Tor forventer at kunne ge-
nintroducere flere af de gamle guder hvis den
nye forsøgsordning bliver en succes.

Zombieminkpelsfrakker: Storsælger

Ingen ved helt hvorfor at markedet lige plud-
selig svømmer i Zombieminkpels, men de mest
chic og fab modehuse har åbenbart fået et godt
øje for dem. Modehuse så som Værre-sakse,
Louise Beton, Upsi!, Viktors Gemme-Lighed
m.fl har lige udgivet en masse nye ting lavet
af Zombieminkpels i deres vinterkollektioner.
Normalt er disse mærkers produkter ret dyre,
men på grund af den store mængde Zombie-
minkpels på markedet er disse mærkers pro-
dukter billigere end nogensinde før, og det er
tydeligvis noget forbrugerne har fået øjene op
for. Salget af Zombieminkpels er op NaN siden
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sidste år, hvor lige præcis 0 Zombieminkpel-
se blev solgt. Og det er noget der glæder D.
Ød, der er den nye direktør for Foreningen For
Zombieminkpelseproducenter. Han udtaler sig
til redaktionen “Tjaaah, altså, det der med Zom-
bieminkpels er altså meget smart. Der har været
lidt palaver omkring om det er et sikkert pro-
dukt, men så vidt vi ved er ingen af vores kun-
der døde endnu... så vidt vi ved.”

De har fundet Holger

Holger er fundet. De fandt ham i en sørgelig
tilstand ved siden af en å. Redaktionens loka-
le korrespondent, Alfons Ødal har siden 2020
prøvet at finde ham, efter at han læste i en bog
at Holger var meldt savnet. Alfons Ødal prø-
vede først at finde Holger på en strand, efter-

som at bogen indholdte et billede af en strand.
Derefter prøvede han at finde Holger på et torv,
eftersom at bogen havde et billede af et torv. Ef-
ter at prøvet 30 forskellige steder, begyndte Al-
fons Ødal at miste modet, så han gik ned til en
å for at reflektere over sin mission, samt at søge
inspiration til nye steder der ikke var i bogen,
hvor han kunne lede efter Holger. Det var så
her, kl. 17:02, at han fandt Holger i den sørge-
lige tilstand, omringet af 5 (tomme) flasker bør-
nechampagne. Holger ønsker ikke at udtale sig
om sagen til redaktionen.

Den hellige gral er fundet

Den hellige gral er blevet fundet. Dette var en
vigtig begivenhed.

Hetz:
Claudio: I made it work by changing
notation until it worked. So it works!

Hetz:
Rysgaard: Husk lige at compile det
først
Armen: Du’ ikk’ min mor!

Hetz:
Hans Kjeldsen: (Om Astro II) There
is no physics here. . ... just assump-
tions

Hetz:
FUTE: Skal vi ikke alle sammen få
vores FU-navn tatoveret på foden?
Det bliver virkelig sjovt for FUSR!

Hetz:
GEFUIT: Jeg er ikke sat i verdenen
for at læse dokumentation

Hetz:
Hans Kjeldsen: It’s a better measure
- and not just so you can drink more
alcohol..

Hetz:
Hans Kjeldsen: For a long time, we
thought astronomy was completely
free of politics
Studerende (hvisker): Space force!!

Hetz:
Steffan: Jeg har fundet ud af hvorfor
min forelæsning om torsdagen er så
kort. . . det er fordi jeg kommer for
sent

Hetz:
Tversted: Jeg har ikke nogle afleve-
ringer og det stresser mig

Hetz:
Nikolaj: Dude! Arsenik er vildt bil-
ligt!

Hetz:
Klatre Simon : Man kan jo ikke slå
under 3 med 2 terninger!

Hetz:
Old: DAS WAR EIN SCHWEINHUN
BEREIN. . . Bare råb noget, så er det
tysk
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Hetz:
Rysgaard: Men Steffan. Det gør dig jo
lidt til en slut!
Steffan: Jeg ville da ikke sige nej til
lidt action

Hetz:
FULR: Flyt nu din røv Helene, jeg
kan ikke se tavlen!

Hetz:
Møko: Forelæsningen startede her
for 5 min. siden, og jeg er allerede 17
minutter inde i den.

Hetz:
Nicklas: De burde jo faktisk have haft
Lineær Algebra før Calculus!

Hetz:
KASS: Jeg har utroligt ofte øl ned ad
mit bryst

Hetz:
Håret: Jeg har fundet ud af hvis man
bare ligger i sengen hele dagen behø-
ver man ikke særlig meget mad

Hetz:
Rysgaard: Når det kommer til julepy-
nt, så er det her et diktatur.

Hetz:
Stinna: Kan man godt lave if i java-
script?

Hetz:
Degn: Margarita pizza er ligesom
rugbrød uden pålæg

Hetz:
FUES: Jeg kan ikke huske noget som
FU
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Løsningen til sidste blads krydsord.
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Indsend din løste krydsord til red@madsfoek.dk eller på facebook og deltag i konkurrencen
om en hemmelig præmie!

Vinderen annonceres på facebook mandag d. 1 feburar 2021. Løsningen kommer i næste blad.

God fornøjelse!
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Hetz:
Lærke: Jamen FORM, vi spiller prin-
sesseprügl, du behøver ikke at bund
en hel øl.
FORM: Det ved jeg godt, men jeg er
en fucking konge!

Hetz:
Poul: Ni ud af ti gange når compute-
ren ikke gør som man beder den om,
er det fordi man har Windows instal-
leret.

Hetz:
Dohn: Jeg føler mig så beskidt, når
jeg koder Python, men det føles ba-
re så godt

Hetz:
Rysgaard: Hvorfor ligger der ravioli
i vasken?!?
DSAUSøren: Hvorfor er du så sur?!?

Hetz:
Ivan Damgård: This task is hard, if
you don’t have enough brain power

Hetz:
ABC: Man kan jo ikke skrive 150 ord

Hetz:
Erik uden c: Jeg har ingen holdning
om dit spinatforbrug

Hetz:
Thorsten, forelæser på geo: You keep
getting harder when the rock starts
flowing

Hetz:
Maggie: Den smagte lidt af æble
Degn: . . .
Maggie: Altså champagnen
Degn: Ja, ja, jeg prøver lige at forestil-
le mig hvad æble smager af

Hetz:
Yeeta, om drama i folkeskoleklasser:
Det er det der er så fedt ved datalogi,
næsten ingen kvinder!

Hetz:
Lukas under madlavning: Jeg er ikke
forvirret, jeg er bare lidt konfus

Hetz:
Tilfældig rus: Jeg hader at skrive
LATEX

Hetz:
Danger: Den her hjemmeside er bare
mega al dente

Hetz:
FORM: Vandmænd er jo bare østers
uden skal

Hetz:
JC: Tørret sved? Det lyder som en
snack.

Hetz:
FUTR: Tøj er relativt. Ligesom ana-
nas

Hetz:
Bærbak: Der burde være en “Old-
boy Starcraft 2” for gamle folk som
godt kan lide at skyde nogen.

Hetz:
Instruktor : Har i office 365? (Micro-
soft)
EFUteeeT : Jeg har office 344 (kontor)

Hetz:
Christian: Alle ord lyder jo grimme,
hvis man udtaler dem på jysk.

Hetz:
Lasse: Bagedysten starter på lørdag!
Katrine: Det er perfekt, der er jeg ar-
bejdsløs!

Hetz:
KA$$ til VC: Altså jeg vil mene at du
er væsentlig mere værd end en KA$$

Hetz:
Sheila: Det bliver også spændende at
se, hvilken type arbejde man får bag-
efter. Skal man være der kl. 8 eller kl.
9?

Hetz:
AK: Jeg er ikke trist, jeg er jyde
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Hetz:
VC: Det er det gode ved fysik: Man
siger bare nogle ord, og så forsvinder
noget af matematikken

Hetz:
Maiken: Jeg hader når folk snyder i
snyd

Hetz:
Martin: Min Compton-kant er større
end din

Hetz:
Andreas Basse-O’Connor: Du spiser
ikke folk af samme type (som dig
selv)

Hetz:
Asmus: Glutenfrit og uden kylling,
altså hvad er der så tilbage!?

Hetz:
GNFs mor på TK: (kigger på tavlen)
Er det dig der er “Amøben"?

Hetz:
Asmus (spritter et bord af): Mmm det
lugter af TØ

Hetz:
Karsten: Bare søg ved så mange ob-
servatorier som muligt
Studerende: Hvad hvis man får ob-
servationstid ved flere af dem?
Karsten: Lad være med at sige det.
Det er jo mere data!

Hetz:
Martin med Håret(Datalog): Jeg ha-
der computere

Hetz:
Klaus : We won’t talk about particle
theorists. . . Because Particle physics
sucks.

Hetz:
FURA: Er lilla en farve?

Hetz:
GEFUIT: Coronaen er mere bange for
dig end du er for den

Hetz:
Søren (Datalog): Det var akavet. Folk
stod bare i stilhed og dansede. Jeg
dansede ikke, jeg spiste pølse. Det
var rart at have ro til at spise min pøl-
se

Hetz:
NF: Jeg vil faktisk gerne indrømme,
at INKA og jeg er dummere end
FORM

Hetz:
TOVC: Biksemad er jo bare det dan-
ske take på fried rice!

Hetz:
SEKR: Nej, jeg vil ikke lægge arm, jeg
har allerede ødelagt dit ben. . .

Hetz:
Peyman: imagine a point of light, at
the center of this onion

Hetz:
Dina: Det er ikke krigsforbrydelser
hvis det er fredstid

Hetz:
FUAN: Mit liv har aldrig været
det samme siden Kurt introducerede
mig til for-loops

Hetz:
Peyman: I obviously cannot imagine
a 4 dimensional ball

Hetz:
Peter: Man kan sagtens lave en kvan-
temekanisk beskrivelse af en tiger!

Hetz:
INKA: Det gav mig PTSD på den helt
rigtige måde

Hetz:
SEKR: Er dit lys på toilettet langsomt
til at tænde
fOrm: Det er fordi det slet ikke tæn-
der

Hetz:
Malte: Den due der er min kat
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Hetz:
Dmitri Federov: Can you see com-
plex numbers? I don’t think so

Hetz:
Dmitri Federov: Maybe not infinitely
harder, probably 10 times harder

Hetz:
Christian (Fysiker): Der var også no-
get om ‘giant atoms’
Marie (Kemiker): Hvad er det? Heli-
um?

Hetz:
Karsten: Corona kender ikke forskel
på gode og dårlige mennesker, men
den kender forskel på dumme og
kloge.

Hetz:
Rasmus PowerPoint under studen-
terkollokvium: Uses of lasers: Poin-
ting at stuff

Hetz:
Panden: Hvad er forskellen på sort
magi og teoretisk fysik?

Hetz:
Lasse: Jeg kender ikke super mange
hængere

Hetz:
Niels Lauritzen: I dag skal vi bruge
mit nye kridt.

Hetz:
FUNÉ: Hvad er det modsatte af et
skur?
FUAN: En KANON

Hetz:
Ditte: Det er okay at være manipu-
lerende, så længe at man er et godt
menneske!

Hetz:
FUIV: Jeg er flyttet fra noget der hed-
der Herning

Hetz:
NF: Det er faktisk rigtigt sjovt at lige-
som på TK gælder alle skiltene i vir-
keligheden

Hetz:
ABC: Vi kan da godt putte, mens vi
laver Linux

Hetz:
Astrid: Hvis Naser Khader lavede en
erotisk film ville jeg nok se den

Hetz:
NÆF: Hvis man ikke kan lide Sys
Bjerre, er man så i live?

Hetz:
EFUIT: Jeg er dansker. Min base case
er altid rugbrød.

Hetz:
Nikolaj (laver kryds-og-tværs) : Et
nyhedsbureau? Hvilke er der?. . . Jyl-
landsposten?
Norre: Jeg troede Jyllandsposten var
et parti

Hetz:
Peter: Jeg er en af de få ejere af et whi-
skeysovstræ

Hetz:
Rusmarin: Nårh, det er mozerella du
har i din sandwich. Jeg troede du
havde puttet køkkenrulle i

Hetz:
Anton: MATLAB kan ikke håndte-
re, hvis jeg tager eksponentialfunk-
tionen af 7000 sekunder.
Christian: Prøv at ændre enheder. Du
kunne f.eks. regne i kilosekunder

Hetz:
Magnus på 1. semester: Jeg er kloge-
re end en PhD
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Hetz:
Jan Frahm: The proof I wrote in the
notes is quick, but it also has mista-
kes

Hetz:
Matias Frank: Du kan fikse alle pro-
blemer ved at definere dig ud af det

Hetz:
Rysgaard: (Læser symptomer på
stress op)
Fjerbæk: Gud. Jeg har altid bare kaldt
det tømmermænd!

Hetz:
Philip Hofmann: Would I answer
questions on email? I mean I’d rather
not. . .

Hetz:
Hørt på gangen: Man kan da ikke
bruge 5 timer på at lave TØ!

Hetz:
Rysgaard: Det er jo oktober. Glædelig
jul!

Hetz:
Rysgaard (til sine russer): Hvis der
står Rysgaard i bladet så er det en an-
den Rysgaard, jeg kan umuligt have
sagt så meget dumt.

Hetz:
Hasse: (har skiftet til android): Jeg er
skiftet til den mørke side
Lasse: Velkommen til, vi har småka-
ger!

Hetz:
Lasse: Ja i Danmark har vi jo 6 måne-
ders efterår

Hetz:
FURY: Jeg tog et billede af en svamp
igår

Hetz:
Fysiker på fysbib: Det er så misvisen-
de at det hedder SIMPEL harmonisk
bevægelse

Hetz:
Tilfældig fysiker: Jeg hader fortegn!

Hetz:
Malte: Jeg tror det er første gang
jeg har kopieret noget fra Stack-
Overflow og det så bare virker. . .

Hetz:
Benjamin: Jeg skal lige have den her
stol af, før jeg kan danse

Hetz:
Lasse: Breezer? Det smager da lidt af
grumset vand

Hetz:
Drewsen: Det er tid til cocopops
BetaFeta: Du kan få et shot vodka
Drewsen: Det er bare ikke det samme

Hetz:
Rysgaard: Dude! det er open source.
Bare gå ind og fix det!

Hetz:
Lars Andersen (om en talværdi): Den
er ikke teoretisk, men eksperimentel,
så den stoler vi på.

Hetz:
Peter Balling: Det er vigtigt at gå
igennem de her udregninger mindst
en gang i sit liv - plus til eksamen.

Hetz:
Victor: Ingeniører er fuldstændig li-
gegyldige mennesker

Hetz:
Lasse (fysik): Lasagne er bare maku-
leret pizza

Hetz:
GINKA: Jeg tror ikke det er særlig
unormalt. Men der står godt nok det
er meget sjældent.

Hetz:
Freksen: Academy er vigtigere end
helbredet
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Hetz
Hetz dine medstuderende og giv dem deres 15 minutters berømmelse! Hetz

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

Vædderen

Du beslutter dig for endeligt at prøve vinter-
badning. Du får endda lokket en anden person
med. I beslutter jer for at gå ned til Den Per-
manente for at prøve det af. I har ikke meldt
jer ind i den lokale vinterbadeklub, så I nøjes
med at benytte stranden ved siden af. Allerede
da I begynder at tage jeres store frakker og an-
det af, kan I mærke den kolde vinterluft bide i
jeres skind. I er nu nøgne og løber spændt ned
i vandet. Vandet er ekstremt koldt. Du overbe-
viser dig selv om, det ikke kan være mere end
få Kelvin, men undres over, hvorfor det ikke er
frosset lige indtil, du husker det er saltvand og
saltvand skal meget langt ned i temperatur for
at fryse til. Mens du er i vandet, begynder du
at overveje at skulle i land igen. Knapt har du
tænkt færdig, før du af uransagelige årsager op-
dager en stor haj, der ender med at dræbe og
spise dig.

Tyren

Du lokkes af en kammerat til at afprøve vin-
terbadning. I tager sammen ud og vinterbader

på stranden ved siden af den permanente. Du
finder hele oplevelsen meget beroligende, trods
de lave temperaturer. Efter lidt tid, får du øje
på din kammerat, som er gået i vildelse og ikke
kan tænke logisk. Det giver god nok mening, at
høn ikke kan holde til så meget kulde, da høn
er lidt spinkel. Din kammerat fabler vildt om
en haj, da du forsøger at få høn op af vandet.
Desværre er høn alt for stærk og ender med at
trække dig længere ud på vandet og under van-
det, hvor I begge drukner.

Tvillingen

Du kommer gående med din hund nede ved
Den Permanente. Langs stranden ser du to ny-
delige unge mennesker, der render ud og vin-
terbader. Du iagttager dem og mindes, da du
var ung og studerende. Dengang ville du også
tage dig tid til at vinterbade fra tid til anden.
Den slags småpjat er der dog desværre ikke tid
til mere, da du kun har tid til at arbejde hårdt for
derefter at skulle passe hund, hus, bil og børn.
Midt i dine dagdrømmerier om fordums tid hø-
rer du et skrig på hjælp ude fra vandet. Du ser
den ene af de to unge mennesker være blevet
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vild af kulden medens denne slæber den an-
den længere og længere ud på vandet. Du slip-
per hundesnoren og springer straks ud i van-
det, for at redde de kære unge. Du når omkring
halvvejs ud til dem, da de forsvinder under bøl-
gen blå. Vandet er enormt koldt og du tunges af
dit våde tøj. Da du er omkring halvvejs mod de
to under vandet hører du i det fjerne en helikop-
ter og tænker, at nu kommer der da i det mind-
ste nogle professionelle og redder både dig og
dem. Et splitsekund senere mister du bevidst-
heden, da din krop måske ikke lige er så ung
som dit sind. Dit lig bjærges - død af hypoter-
mi.

Krebsen

Du har brugt en god del af de sidste par måne-
der på at stirre trist ud i regnen, flere af dine stu-
diekammerater påpeger at det ikke har regnet
konstant i den sidste tid. Du undrer dig, men
da du får mad leveret til døren, har du ikke rig-
tigt været udenfor anyways. En dag beslutter
du dig for at gå en omgang rundt om bygnin-
gen for at strække benene, du opdager at det
faktisk ikke regner. I stedet er der gået hul på et
vandrør udenfor dit vindue, og du er nu i bund-
løs gæld til vandværket. Fortvivlet prøver du
at gemme dig fra kreditorerne i kælderrummet,
men det er fyldt med vand så du drukner.

Løven

Ved hjælp af en skør artikel i dit yndlingsstudi-
eblad, har du afsløret din pizzamand i at sny-
de dig for 3 kroner hver gang du køber pizza.
Du gør det eneste rigtige og udfordrer ham
til kamp. Uheldigvis medbringer han alle sine
venner, og du får rigtig mange tæsk. Du bliver
anholdt af en politimand, og overvågningsvi-
deoerne fra omkringliggende bygninger viser
tydeligt at du startede slagsmålet. Dommeren
er uinteresseret i at du er blevet snydt og gi-
ver dig en stor bøde. Dit areal pr. krone for alle
pizzaer du har købt sammenlagt i hele din leve-
tid er nu ca.= 0

Jomfruen

Det er snart læseferie, men fordi du har travlt
med at lave overspringshandlinger i din lejlig-
hed, og ikke skal møde til undervisning, så op-
dager du ikke at det er den 24. december. Din
Mor ringer til dig og spørger hvorfor du ikke er
kommet hjem. Du skynder dig hjem til dine for-
ældre. Det er lidt mærkeligt synes du, de har et
træ indenfor, det er jo slet ikke jul endnu? Da-
gen efter tager du tilbage til Århus, for du er jo
stadig lidt bagud med nogle videoforelæsnin-
ger. Små to ugers tid senere gå det op for dig
at det er januar, og at du har glemt at læseferi-
en allerede var startet. Det går op for dig, at Du
skal til eksamen den næste dag. Der er desværre
ikke nogle eksamensspørgsmål i oversprings-
handlinger, så du bliver slagtet af censor.

Vægten

Du er taget med din kæreste og høns forældre
i zoo. Der er mange dyr, og fint pyntet op, men
det er røv koldt. I er åbenbart meldt til Giraf-
fodring, det er din kærestes mor alt for excited
omkring. Du tænker at Giraffodring er for børn.
Da i møder op på det aftalte tidspunkt, sam-
men med en blandet skare af børn og forældre,
kaster dyrepasseren sig ud i et længere fored-
rag om Giraffer, du har hørt det hele før. . . om
dens lange tunge og lange hals. I når endelig til
fodringsdelen. Du holder noget foder frem for
giraffen foran dig. Fordi du er uopmærksom vi-
ste du ikke at det var nogle særlige kødædende
giraffer, og du bliver fanget af giraffens lange
tunge, og ædt levende.

Skorpionen

Efter et giraffodringsrelateret uheld, har du ik-
ke nogen arme. Heldigvis kan du fortsætte din
forskerkarriere ved hjælp af den vidunderlige
teknologi; talegenkendelse. Du skriver masse-
vis af videnskabelige artikler, og når New York
Times bestsellerliste for dit værk “Armløs Vi-
denskab” der beskriver hvordan verden kan
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blive fri for truslen ved atomart holocaust. En
dag da du er ved at forberede en skriftlig ud-
talelse til en præsident der ikke vil af med sine
atomvåben, kokser dit talegenkendelse og i ste-
det for en diplomatisk mail, sender du en mu-
terende databasevirus der affyrer alle atomvå-
ben på kloden. Du dør da din tredje lunge bli-
ver fyldt med aske.

Skytten

Du er en nisse der bor i Nisseland, og du glæder
dig til at valget er overstået. Valgkampen har
været meget lang og meget betændt, og du tæn-
ker at det bliver godt når tingene vender tilbage
til deres oprindelige, rolige tilstand. Du ved ik-
ke helt hvem du skal stemme på. Jonas Bidstrup
eller Julemanden? Det er et svært valg, og da
du går ned til valgstedet for at få udleveret din
stemmepebbernød bliver du enig med dig selv
om at stemme blank. Du spiser din stemmepeb-
bernød i stedet for at bruge den, og en sur valg-
tilforordnede går hen til dig for at skælde dig
ud. Du vidste ikke at det er ulovligt at stemme
blankt i Nisseland, og et tæskehold af valgtilfor-
ordnede og valgstyrer banker dig ihjel, da øje-
blikkelig henrettelse er påkrævet ved lov.

Stenbukken

Du vågner op en morgen og tænker “Jeg skal
være på uni om en time.” Du spiser morgen-
mad, pakker computeren i din taske og tager op
til uni. Det er en meget almindelig dag, to fore-
læsninger og TØ. Du har ikke forberedt dig til
TØ, men det gør ikke så meget for I får allige-
vel en times regnetid. Efter uni tager du ud og
køber ind. Husker selvfølgelig dit genanvende-
lige mundbind som du købte, da det gik op for
dig at engangsmundbind er super dyre. Du kø-
ber billige nudler og noget oksekød der er ved
at gå på dato. Du nupper også et par grøntsa-
ger og håber du at du får dem spist denne gang
og ikke må smide dem ud ligesom sidst. Der-
hjemme steger du nogle ris fra køleren, prøver
på at lave noget TØ, indser at du ikke forstår

stoffet og sætter dig med en serie. Da klokken
er to tænker du “ups” og går i seng. Du har et
kedeligt liv.

Vandmanden

Du beslutter dig for at blive et bedre menneske
næste år. Du køber Hagoromo kridt for at for-
bedre din håndskrift på tavler, en Macbook for
at gøre dine afleveringer pænere og et fitnessa-
bonnement for at blive bedre til at køre op af
bakker. Du har store planer, kødfrie mandage
og ellers vegansk kost, du adopterer en efterladt
hund, du melder dig ind i studenterrådet og
den første ungdomspolitiske organisation der
kom op på Google. Det hele topper da du kø-
ber romkugler i Matkant og deler dem gratis ud
til dine medstuderende. “Hvorfor gør han alt
det?” spekulerer folk omkring dig. Er det for at
imponere din udkårne? For at stille op til stats-
minister? For at blive den næste Keanu Reaves
og spille John Wicks bedste ven i John Wick 5?
I virkeligheden er det slet ikke noget af det. I
virkeligheden er det bare for at ________.

Fisken

Du ligger vågen en mørk og kold december-
nat, afskåret fra søvnens stille ro, af en voksen-
de eksamensangst (set i bagspejlet var det må-
ske en fejl, at bruge så mange timer på at spille
kryds og bolle på internettet). I mørket lytter du
til den Århusianske-stilhed (dvs. lyden af fulde
studerende og folk der forgæves prøver at pa-
rallelparkere), og stirrer mod loftets hvide fla-
de. Med en kraftanstrengelse hiver du dig selv
ud af søvnlimboets paralyse, og påklæder dig
passende uniform for en midnatsvandring. Da
du stiger ud af opgangens hulrum mødes du
af vinterkulden, der sender et kold gys gennem
dit legeme. Dine ben bærer dig på må og få gen-
nem byens mørke gader, indtil du befinder dig
midt på et græsbeklædt plan. Med èt falder ro-
en over dig. Gennem en dyb indånding fyldes
dine lunger. For dit indre blik visualiseres hvor-
dan åndedrættets ilt førers igennem blodårer-
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nes forgrenede net ud i kroppens mindste kro-
ge. Du løfter blikket fra de mørkegrønne area-
ler, og dine øjne mødes af lyset udsendt fra fjer-
ne sole. Faret vild mellem stjernebillederne, fin-
der du indre fred, da du som en guddommelig
åbenbaring indser, at du kan droppe ud og bli-
ve bedemand. I bedemandsfaget behøves man
nemlig ikke forholde sig til egenværdier og vek-
torrum. Disse tanker tvinger, for første gang i
månedsvis et smil from på dine forfrosne læ-
ber. Efter timers flakken mellem himmelrum-
mets lysende stjerner og bedemandsdrømme,

kaldes du tilbage til virkeligheden af vinterkul-
den der er begyndt at sende kramper gennem
dit korpus. Dette får dig til at sætte kursen mod
dine hjemlige gemakker, mens morgengryet så
småt begynder at tvinge vinternatten på tilba-
getog. Men med èt materialiserer sig en skik-
kelse i det begyndende dagslys. Skikkelsen til-
hører Johnny. Johnny er øksemorder. Johnnys
økse sætter en smertefuld stopper for dine be-
demandsdrømmerier, til gengæld for du lov at
blive begravet af en.

Hetz:
FUSJ: Jeg forstår ikke den der: “Nej
til ligestilling”-plakat. . . Nej vent, jeg
har læst kønskvoter som kønsvorter
hele dagen..

Hetz:
FUTR: Anal sex er objektivt mere
rent end mundkys

Hetz:
Jan Frahm (sketching a “naïve idea"):
This is a nice idea, but it goes terribly
wrong

Hetz:
Martin med Håret: Såå, du leder efter
en der har en tis-fetish siger du. . .?

Hetz:
Matias Frank: Dit studiekort er din
nye dåbsattest

Hetz:
JC: Et løg er ligesom en rekursiv
funktion. Det fortsætter for evigt.

Hetz:
Yeeta: Jeg har ikke engang drukket,
jeg har bare spist meget risalamande

Hetz:
Rysgaard (synger tabelsange): Fuck,
jeg kan ikke engang huske 2 tabellen

Hetz:
Yeeta: Jeg kan bunde bajere meget
hurtigere end jeg kan strikke

Hetz:
KA$$: Det der glas mælk jeg spiste til
morgenmad var ikke helt nok.

Hetz:
Maggie: Æbleskiver er jo egentlig ba-
re 3-dimensionelle pandekager

Hetz:
Dohnjr: CSS står bare for Computer
Science Science

Hetz:
Nuclear physicist: ..and then you let
the atomic physicists calculate it and
then we get it for free

Hetz:
Esben: We now have to calculate the
fourth derivative of 0

Hetz:
Flamingo (Sidder og kigger på ab-
strakt matematik): Jeg skulle have ta-
get briller på i dag. . .

Hetz:
Lasse: Mette Frederiksen siger, at alle
danske mink skal aflives
Johannes: Måske man kan lave lasag-
ne af dem?
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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

Nye Redaktionsmedlemmer
Kære Dr. Føk.
Vi skriver fordi vi har problemer med at få nye med-
lemmer i bladets redaktion, og fordi en stor andel af
os snart er færdige. Vi tænkte at ingen bedre end De
kunne svarer os på hvordan vi skal få nye folk ind,
og hvordan vi skal sikre bladets fortsatte eksistens.

Redaktionen

Kære Redaktion
Der er mange løsninger på jeres befolknings-
problem, I kan formere jer ved hjælp af Mitose,
så kommer der flere af jer der kan tænke over
problemet. Og når i har tænkt længe så vil i ind-
se at i er nød til at forsinke jeres kloner i uddan-
nelsen så de ikke bliver færdige samtidigt med
jer. Løsningen bliver at i hvert år får klonet jer
selv fra lille af, så om 20-24 år kan den første af
jeres kloner starte på studiet, og efter det starter
der en ny klon hvert år. Melder i dem alle ind i
redaktionen, så bliver det 5x antal af nuværen-
de medlemmer. Men indtil den første klon kom-
mer ind på studiet, så må i ty til andre metoder, i
må nok håbe at er af de tre mennesker der læser
Spørg Dr. Føk, går ind på Mads Føks Facebook
side, og holder øje med begivenhederne der.

Dr. Føk

Hvordan vinder jeg et valg?
Kære Dr. Føk.
Hej. Jeg er efterhånden en rigtig gammel nisse, og
jeg har udsigt til at miste mit job. Problemet er, at
jeg rigtig godt kan lide mit job. Desværre bliver be-
slutningen om min fyring truffet ved hjælp af en po-

pularitetskonkurrence, og jeg er kun moderat popu-
lær. Hvad gør jeg?

Gavegiverperson

Kære Højtidsperson
Hvis du gerne vil overkomme dårlige odds, så
kan du gøre ligesom de gør i musicals produ-
ceret af en “Ond International Eventyrsapprop-
rierende Organisation” der ejer forlystelsespar-
ker. Du skal blot bryde ud i sang, og synge om
hvor meget du ville ønske at du var mere po-
pulær. For eksempel kan du synge om, at det
måske ikke var så slemt hvis du kunne svøm-
me. Hvis du dog ender med at tabe, kan du sta-
dig synge. Jeg hører at den “Onde Internatio-
nale Eventyrsapproprierende Organisaton” der
ejer forlystelsesparker har lavet en sang om ik-
ke at bære nag.

Dr. Føk

Jeg har stjålet VERDENSURET
Kære Dr. Føk.
Hjælp. Jeg har stjålet VERDENSURET, og jeg har
så meget lyst til at pille ved det. Jeg har så meget lyst
til lige at stille en viser lidt tilbage, og en anden lidt
fremad. Jeg ved godt at det vil betyde at alle verdens
andres urer også rykker sig, men det er så fristende.
Hvad gør jeg?

Elitært Røvhul

Kære Gorm Niels Frederiksen
Du skærer dine fingre af. Jeg hører at Matema-
tisk Institut har en skæremaskine der er ret sløv.
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Spørg Dr. Føk

Måske tænker du, at dette vil betyde at det vil
gøre urimeligt ondt når dine fingre skærer af,
men du fortjener smarten fordi at du har stjålet
VERDENSURET

Dr. Føk

Mere om Mink
Kære Dr. Føk.
Hjælp, min mark er begyndt at svulme op, der kom-
mer massevis af Zombiemink op ad jorden! Jeg bor
på Fyn og har ikke haft noget med mink at gøre i mit
liv. Hvorfor er de her og hvad gør jeg?

Lars Tyndskid

Kære Dårligmave
Det du skal gøre er ret simpelt, da de udøde
mink på dette tidspunkt endnu er i en dvalelig-
nende tilstand skal du simpelthen brænde din
mark af, og dernæst forberede dig på apokalyp-
sen. Hvis de ikke er i dvale, så LØB! På grund
af konvektionseffekter i jordens ovre magmati-
ske kappe er de nedgravede døde mink blivet
flyttet til fyn.

Dr. Føk

Hetz:
HH: Hvad hed TØ i folkeskolen?

Hetz:
Ghazi: Han kunne godt blive den
næste der bliver gift. - Ej, han er re-
lativt velovervejet.

Hetz:
Marie: Den eneste approksimation
som fysikere ikke laver er, at ting står
stille

Hetz:
Kent: Hvis vi lige drejer den her graf
360 grader rundt, så vender den på
hovedet.

Hetz:
FUNÉ: (står i elevator)
Random dude i elevatoren: Hvis jeg
var så høj, så ville jeg tage steroider

Hetz:
Hallenberg: Jeg har faktisk smagt mit
eget bræk engang. Det smagte rigtig
godt.

Hetz:
Ion: Jeg ved ikke med dig, men jeg
ville (som 25-årig) have det lidt un-
derligt med at date en 14-årig

Hetz:
Dohn: Det er ikke gruppepres
GNF: Det er bare ringpres

Hetz:
Illum: Jeg har god fingermotorrik.
Det synes min mor også

Hetz:
Christiano Spotti: We are in infinite
dimensions, so we must be careful!

Hetz:
Student in material physics: Often
large and infinite are the same

Hetz:
SEKR: Man går altså ikke og piller
folk i nakken

Hetz:
Peterrast : Jeg kan ikke kende forskel
på bademåtter og ansigtsmasker

Hetz:
Andrew Swann: I am following Hat-
cher’s notation, although I severely
considered giving the S’s different
names or at least different colors

Hetz:
Rysgaard: Vi kan bruge den der kat
som en subrutine
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Haiku

Haiku
Hermitisk skalar,
er bare et reelt tal.
Det er sandheden.

Julevalg er her.
Julemanden taber nok.
Hold kæft en tumpe!

Pizza er en løgn,
slug’ den ikke råt min ven.

Mer’ er sku’ ik’ mer’!

AU gemmer den.
Men vi har fundet den nu,

sandheden ska’ frem!

Den Permanente.
Dig, mig, en gut med en hund.

ÅH NEJ DET EN HAJ.

Slå så på den and,
det varmer jo mit hjerte,

og smager så godt.

Zombieminkpelse,
sælger som et stk varmt brød.

ÅH NEJ JEG DØR NU.

Vi aflyser det,
også det der sker næst’ år.

tyv’tyv’ om igen.

Hetz:
Esben: Jeg syntes ikke altid frosne
æbleskiver er så gode. . .
Jacob: Du skal også varme dem op
først

Hetz:
André: (Om Matematisk Analyse)
Analyse, det er swag

Hetz:
Martin: Hvis jeg skulle være en po-
rnostjerne skulle jeg hedde Apple
bloom

Hetz:
Lukas: Alle fysikere er simps for No-
ether

Hetz:
Rysgaard: Hvorfor findes ordet
“precondition” men ikke “postcon-
dition"?
Steffan: Fordi man kun kan garentere
det man har set, men ikke kan vide
noget om den fremtid man går i
mod.
Rysgaard: Dude, vi laver LATEX ikke
filosofi..

Hetz:
Christer: Jeg har endelig fattet stati-
stik!
Kasper: Hvad fik dig til at forstå det?
Christer: Jeg begyndte at lave TØ-
opgaver!

Hetz:
CERM : Uden mig havde BEST aldrig
nået den øverste hylde. . .

Hetz:
Hovsep: Jeg har et fucking crush på
din far - jeg siger det bare.

Hetz:
Appel om Bjarkes kørsel: Det er hyg-
geligt og lidt foruroligende

Hetz:
Danger: Er Gud egentlig ikke også
bare en server?

Hetz:
NF: Jeg er ikke en mand. Jeg har en
cykel!

Hetz:
Malthe: Det er lidt med goth-fasen
som med børnesygdomme. Det er
bedst at komme igennem tidligst
muligt.
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Kalenderen
fredag d. 11/12-2020 Det er sidste undervisningsdag. Du fejrer det Corona-sikkert

med en godt afsprittet juleøl, alene i din lejlighed. Dog kan
du nyde at TÅÅGEKAAMMMERET holder digital-julerevy.

tirsdag d. 15/12-2020 Eksamensperioden stater, og du er hverken fagligt eller følel-
sesmæssigt klart.

onsdag d. 16/12-2020 Rye har fødselsdag. Ønsker sig: uldne sokker og Limfjords-
porter. Ønsker sig ikke: spørgsmål om hans alder, hvad han
har opnået i sit liv ind til nu.

torsdag d. 24/12-2020 Det er juleaften. Glædelig jul!

torsdag d. 31/12-2020 Det er nytår. Du fejrer det Corona-sikkert alene i din lejlig-
hed, med en flaske Gammel Dansk og eksamens-læsning.
Desværre holder TÅÅGEKAAMMMERET ikke en nytårsrevy.

fredag d. 1/1-2021 Det er 1. januar og i år har du heldigvis ingen tømmermænd.

fredag d. 8/1-2021 Kandis spiller på Bromølle kro i Jyderup, det bliver en vild
og våd aften, desværre er der allerede udsolgt!

mandag d. 1/2-2021 Det er første dag i det nye semester, og du er fagligt forbe-
redt, da der intet krav er til dig endnu.

torsdag d. 11/2-2021 Det er FN’s dag for kvinder i videnskaben, du fejrer det ved
at give kage i Matkant til dine kvindelige medstuderende.

søndag d. 14/2-2021 Det er fastelavn, og du klæder dig ud som mink.
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