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Leder
fejer benene væk under
Så skete det! Et nyt
studerende og ansatte på de naturvidenskabelige institutter. Ny rekord i klister1 er sat. Stibitz
bliver aldrig det samme efter, at denne redaktion har forladt gemakkerne. Tak til alle, der har
bidraget til denne historiske kraftpræstation.
En helt særlig tak skal gives Christina ’Pervert’ Gøttsche, som igennem længere tid har
ydet en fabelagtig indsats for
. Derfor er dette blad dedikeret til Christina. Hun
skal også have en nifoldig undskylding for de
gentagne forglemmelser, som gjorde, at hun ikke blev krediteret for sit fremragende arbejde i
de to foregående blade. Jonas ’Sortie’ Termansen skal også have stor tak for sit store arbejde
med optimering af vores it-systemer.
Det pragteksemplar af en tryksag, som De
sidder med2 , er et sandt festfyrværkeri af live
dyr, stram seriøsitet fra Tutorforeningen (ære

være deres navn), hjælp til en stresset studiehverdag og naturligvis gak og gøgl til den store guldmedalje (og bacon). Som noget helt nyt
bringer vi et stileksperiment: Numerisk film
noir... på tegneserie!!!
er et stærkt
værktøj for studenterpolitiske græsrodsbevægelser, som det tydeligt ses i denne udgave,
hvor vi bringer nyt fra kampen mod anonymisering og kampen mod ændring af Park Kollegierne.
Til slut skal vi sige tak til Magnus Aarslev for hans utrættelige arbejde som chefredaktør, og velkommen til hans unge afløser
Mads Raunbak. Mads tilhører eliten af eliten
-redaktionen og med ham ved roret er
på
sikret en glorværdig fremtid.
på eget ansvar og nyd!
Læs dette
Mads & Magnus

http://www.smbc-comics.com/
1 Klippeklistre: processen, hvor 10 gæve skribenter har sammensat dette mesterværk.

2 Sidder De godt?
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Effektivitet for Dummies
Som studerende kan det til tider være meget
svært at få tingene gjort til tiden. Man kan have
svært ved at komme i gang eller bare stå op om
morgenen. Man arbejder hele dagen uden at føle, at man får lavet noget. Man kan simpelthen
ikke overskue arbejdsbyrden, eller man har for
mange ting, man bare SKAL! Efterhånden kan
det føles som om, at alt hænger i en tynd tråd,
og opgaverne bliver ved med at vælte ind over
en. Men bare rolig, det skal nok gå. Her er nogle forslag til at gøre det hele lidt lettere og langt
mere overskueligt.

Hvis du ikke kan komme op om morgenen
En del af det at være studerende betyder for
mange, at de selv skal prioritere deres tid. Dette er en fantastisk ting, men man kan let falde
i den store sovefælde. Man får svært ved at stå
op og komme i gang med arbejdet. Løsningen
er ret simpel: Lav tre ting, som du elsker hver
morgen. Dans rundt til højt musik, spil en halv
times computer eller løb en tur. Hvad der nu
skal til for, at du kommer op af sengen. Det er
dit liv og din morgen, det må man fejre bedst
muligt. Som en klog person engang sagde: Start
dagen, som om det var med vilje!

Svært ved at komme i gang?
Når man er kommet op om morgenen og er klar
til studierne, begynder overspringshandlingerne. Du bliver da lige nødt til at se, om nogen
har skrevet til dig på Facebook. Pludselig bliver
nyhederne interessante, og sidder der mon ikke nogen, du kender, på læsesalen, som man lige skal have en morgensnak med på vejen? Her
bliver du nødt til at være hård ved dig selv. En
måde at gøre dette på kan være at tage et aktivt valg om, at nu læser du. Der er stor forskel
på at føle, at man er nødt til at gå i gang, og
så vælge at gå i gang. Hvis du har taget valget,
har du besluttet dig for, hvordan tingene er og
overspringshandlinger bliver lettere at undgå.
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En anden ting er at have en fast rutine. Du
skal have faste dagstidspunkter, hvor du er på
læsesalen, og det er vigtig, at du faktisk kommer på læsesalen. Lav et kontor for dig selv. Lej
et skab og opbevar dine bøger der. På den måde
er du tvungen til at arbejde, når du er på læsesalen. Det er tit mindre effektivt, end folk tror, at
tage sit arbejde med hjem. På den måde får du
også slappet bedre af, når du vælger at holde
fri.

Har du for mange ting, du bare
SKAL nå?
Når man er oversvømmet af opgaver, læsning,
arbejde og andre forpligtelser, kan det være meget uoverskueligt at vælge, hvad man skal starte med – specielt hvis man allerede er bagud. Her bliver man igen nødt til at være hård
ved sig selv. Skriv alle de ting, du skal nå,
ind i et skema i den kasse, de tilhører. Dvs.:
vigtigt/haster, vigtigt/haster ikke, ikke vigtigt/haster og ikke vigtigt/haster ikke. På den
måde får du en prioriteret liste over dine opgaver. Husk, at det kun er dig, der vurderer,
hvad der er vigtigt. Fodboldtræning kan være
lige så vigtigt som en eksamen, fordi det giver
dig overskud. Når du har styr på prioriteringerne, kan du gå videre til at planlægge dem og
skrive dem ind i et skema, der hænger synligt i
dit hjem. Har du i forvejen travlt, er det spild af
hjernekapacitet at gå og huske på en tandlægetid. Skriv de ting ned et sted, hvor du ser det. På
den måde kan du vælge at overskue dine kommende gøremål ved at læse i en bog i stedet for
at skulle huske på det hele.

Føler du, at du arbejder derudaf, men
ikke kommer nogen steder?
Når du har lavet skemaet beskrevet ovenfor, har
du en prioriteret liste af opgaver. Sæt de vigtigste af dem ind i et ugeskema. Hvornår arbejder
du med dem, og hvad er din tidsramme? Ved at
svare på dette og skrive det ned, kan du holde

Tidspres? Kig her!

styr på, hvor du er i processen. Husk at krydse
af, når noget er gjort. Drejer problemet sig om
en enkelt opgave, så se nedenfor.

Er din opgave fuldstændig uoverskuelig?
En måde at gøre ting mere overskuelige på er
at planlægge bagfra. Dette kan gøres ret simpelt ved at lave en omvendt tidslinje. Hvis du
skal lave en rapport, hvad er så det sidste du
gør, inden du afleverer? Binder opgaven ind?
Hvad gør du før det? Printer den? Og før det?
Måske retter du den igennem en sidste gang?
Her er det vigtigt, at du får skrevet ned, hvor
Hetz:
Barbie: Der er mange der bliver gift i
dag d. 11/11/11 kl 11.11.11
Anette: Kan du ikke bare blive gift
23.23.23
Barbie: Der er altså sygt lang tid til
Hetz:
Lærke: Min store drøm er at blive
hetzet
Hetz:
Chalotte (Fys 5): Hvad er fæces?
Hetz:
Chalotte: Jeg havde lige lavet et dejligt sort hul, og så kravlede han bare
ind i det..!
Hetz:
Rasmus Instruktor:
Newtons anden lov?
Daniel Fys 2 2011: Nej!

Kender

I

Hetz:
CERM: Du så jo ikke at jeg flashede
dig?
FORM: Jeg spillede starcraft...
Hetz:
Urbak: Jeg bed dig i patterne, og så
tror jeg, jeg brækkede næsen!
Hetz:
Erik Skibsted: "Nu har vi så fået lavet
en udregning, som så er den eneste
jeg kender."

lang tid du regner med at bruge på hver ting.
På den måde kan du regne dig frem til, hvor
mange timers arbejde du skal bruge i slutningen. Husk at være realist i forhold til tid, ellers ender du med en ubrugelig plan. Du fortsætter med at planlægge bagud, og når du når
helt frem til starten, f.eks. valg af emne, har du
en overskuelig fremgangsplan. Den viser, hvad
du skal, hvor lang tid hver enkelt ting tager,
og hvor lang tid du har. De enkelte opgaver på
tidslinjen kan så plottes ind i dit ugeskema, og
så har du en overskuelig køreplan, hvor du er
sikker på, at du kan nå det hele.
Nina Hagelskjær Stæger Lund
Hetz:
Ole Bjælde: 100000000002 - Det er et
stort tal!
Hetz:
Erik Horsdal: Matematik er jo bare
systematiseret dovenskab.
Hetz:
Erik Skibsted: "Dette er så et deformeret lagkagestykke, min ven." - sagt
om en figur, der ikke det mindste lignede et lagkagestykke...
Hetz:
Philip Hofmann: We will do it the
quick and dirty way
Hetz:
Niels Balling: And on the Moon we
have earthquake
Hetz:
Wikipedia om tautologi: Matematiske sætninger kan opfattes som værende tautologier. I tysk humor kan
vittigheder være tautologiske.
Hetz:
Videnskabsteori: E = c ∗ m2
Hetz:
Rasmus Skannrup: Jeg måler altid
kaffe i tid. Alternativt bruger jeg meter.
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På feltarbejde
Det er få gange, jeg har været misundelig på humanister. En af de få gange er, når man hører
om deres studieture. Studerer man et sprog, kan
man tage til et land, hvor de taler det sprog. Studerer man historie, kan man besøge spændende
lande, hvor historiske begivenheder har fundet
sted. Studerer man antropologi, kan man tage
til små eksotiske øer. Men når man studerer fysik, er der ikke lige et oplagt sted at tage hen.
Der findes jo ikke noget fysikland. Men endelig kom dagen, hvor jeg ikke længere behøvede
misunde humanisterne: Jeg skulle på studietur
til Tenerife.
Beskrivelsen lød i korte træk: Tag på observationskursus en uge på Tenerife. Brug 4 halve nætter på observatoriet og brug dagene ved
poolen på hotellet, hvor du kan nyde varmen
på den største kanariske ø. Lav et projekt over
nogle af observationerne, når du kommer hjem,
og indkaser 5 ECTS point. Få stort set alle rejseudgifter samt hotelophold betalt af universitetet og betal selv mad og drikke.
Forudsætningerne for at komme med: At
have bestået kurset "Observationelle Værktøjer", som er et af kurserne i studieretningen
astronomi. Tjek!
Hvordan kan man sige nej? Jeg takkede ja
sammen med 10 andre fra min årgang, og efter
en presset eksamensperiode1 gik turen sammen
med 2 lektorer d. 16. januar mod de varmere
himmelstrøg. Humøret var højt, og forventningerne ligeså høje. Dog var forventningerne til
lavpris-flyet skruet tilpas ned. Sæderne var hele tiden i "most upright position", farven gul var
OVERALT, jævnligt blev der reklameret for priserne på deres mad og drikkevarer i højtalerne,
og ind imellem havde man fornemmelsen af, at
de udelukkende tændte for "fasten seatbelt-skiltet for at få os til at sidde ned, når de kom kørende med deres salgsvogn i håb om flere salg.
Flyveturen blev fuldendt af en storslået fanfare,
der blev afspillet da vi landede, hvorefter folk
klappede! Selvom det var et ganske normalt rutefly, og turen virkelig ikke var noget specielt.

Men ned kom vi da.
Dagen efter gik turen til Puerto de la Cruz,
som ligger i den anden ende af øen. Vi havde 4 lejede biler, men hurtigt blev vi væk fra
hinanden (ikke alle var lige gode til at falde
ind i den lidt aggressive kørsel dernede) og tog
hver vores vej til vores bestemmelsessted. Min
bil kørte tværs over øen på en tur med meget
bjergkørsel. Vi kom forbi Teide (verdens 3. højeste øvulkan og Spaniens højeste punkt), og så
en masse flot lavanatur. Turen gik også et kort
smut forbi Observatorio del Teide, så vi vidste,
hvor vi skulle hen om aftenen. De to lektorer
boede nemlig der, mens vi andre boede i turistbyen Puerto de la Cruz - et ferieparadis for pensionister! På trods af vores forskellige ruter til
byen, gik der ikke mere end 5 min., fra de første
ankom til hotellet, til de sidste var ankommet,
selvom vi ikke havde haft kontakt med hinanden og aftalt et mødetidspunkt. Det var god timing!
Vi havde lige nogle timer til at komme på
plads og finde noget frokost/aftensmad, inden
turen gik op til observatoriet om aftenen, så
vi fandt den første, den bedste restaurant, der
kunne byde på alt godt fra frituregryden. Turen
op til observatoriet (der ligger 2390 meter over
havet) tog en times tid, foregik i lavt gear og
indeholdt mange sving og vilde stigninger. Oppe på observatoriet blev vi introduceret til teleskopet (Telescopio IAC-80), som blot er et af
mange deroppe. Vi lærte, hvordan man styrede
teleskopet, justerede fokus, tog billeder og tjekkede om disse billeder var gode nok. Turen gik
for de flestes vedkommende hjem igen til midnat, mens et hold (vi var inddelt på tre hold)
skulle blive og observere resten af natten. Godt
træt og stadig ikke helt udhvilet efter flyveturen
var jeg glad for at kunne komme hjem i seng.
Hvert hold havde tre halve observationsnætter, dvs. enten fra 18.30 til 00.30 eller
fra 00.30 til 6.30. Vi fik både set på exoplanettransit (en planet i et fremmed solsystem, der
bevæger sig ind foran sin stjerne; dette detek-

1 turen lå i sidste uge af eksamensperioden, hvilket betød, at vi havde 3 eksaminer på 2 uger
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teres ved et dyk i lysstyrken fra stjernen), stjernehobe (en masse stjerner tæt på hinanden),
galakser, supernovaer og gammaglimt (endnu
vildere "eksplosion"end en supernova). Mange
af disse ting kan klares forholdsvis automatisk,
så man bare kunne tjekke hvert kvarter, at alt
stadig kørte som det skulle, så der var også rigelig tid til at slappe af og hygge med de andre.
Vi spillede kort, læste, så film og lavede mad.
Her tales dog ikke om store kulinariske udfoldelser, da køkkenets faciliteter begrænsede sig
til en mikroovn, elkedel og toaster.
Dagene blev brugt på at sove og nyde
det gode vejr. Vi fik besøgt dyreparken Loro
Parque, hvor der var delfinshow, spækhuggershow, papegøjeshow og fine dyr som bengalske tigere, hajer, gorillaer og masser af eksotiske fugle. Vi besøgte universitetsbyen La Laguna, hvis gamle bydel er på UNESCO’s liste over
verdens kulturarv. Vi tog ud og cruise med to-

nerne fra radiokanalen Los Cuarentas på fulde drøn - en god blanding af Haddaway, Bruno Mars, Pitbull, Enrique Iglesias, Mr. Saxobeat
og ej at forglemme: gode spanske/portugisiske
sange som Michel Teló’s sang, som man skulle
tro handler om nosser. Vi fandt en strand med
sort lavasand og badede i havet. Vi slappede af
ved hotellets pool. Vi drak farvede drinks med
paraplyer og stjernekastere. Vi holdt fest på altanen. Vi undersøgte det lokale natteliv. Vi ledte
efter andre unge, dog for det meste uden held.
Og lige pludselig var en uge gået, og turen gik
mod kolde Danmark igen. Alt i alt må det siges at have været en rigtig god tur, som virkelig
gav et godt indblik i, hvordan man laver sådan
nogle observationer. Og nu har jeg endelig også en god historie at fortælle, når humanisterne
begynder at fortælle om deres studieture.

Hetz:
Rochus Herrmann: If I was a cosine,
I wouldn’t fit to that either. You have
to feel like a cosine

Hetz:
FUXA: Fisting behøver ikke altid
være analt
Chris: Nej, det kan også være noget
smukt og romantisk

Hetz:
Kristian fys3: Der står et sted i biblen at religion er videnskab og fysik
er sniksnak.
Hetz:
Sofie: Årh, Roller Coaster Tycoon var
awesome! Det var dér jeg lærte, at
umbrella betyder paraply
Michael: Det tror jeg først jeg lærte,
da Rihanna-sangen kom...
Hetz:
Hahn: Hvorfor har jeg bukser på når
der er rundvisning?
Hetz:
Alberto: And this is the end... well
no, it’s actually the beginning
Hetz:
Martin: Så går man ud i skuret og suler anden
Hetz:
FUAN: Jeg går kun efter biseksuelle
piger, ellers har jeg overhovedet ingen chance...

Alexandra

Hetz:
Theis: Jeg ville ikke gøre det godt jeg
ville bare gøre det hurtigt
Hetz:
Amanda: Jeg er bare fedtet ind i alle
mulige ting
Hetz:
Rasmus Thomsen: Jo tættere på nul,
jo strammere hul!
Hetz:
Theis: Jeg får sådan en lyst til at røre
ved Christina
Hetz:
Steffi: Når man er på det her niveau
så vil man jo bare gerne se nogle flotte billeder..
Hetz:
Anders Breinholm: En McFist uden
ost, tak.
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Reportage fra BODYCRASHING
TÅGE KA M M ERET ’s årlige konkurrence for de få
og de modige. Konkurrencen hvor folk på mere eller mindre frivilig basis kæmper på indtagelse af mad og drikke af forskellig art.
Traditionen for disse konkurrencer skulle eftersigende stamme fra 1985, da TÅGE KA M M ERET ’s
formand og næstformand udfordrede hinanden
til en dyst på øl og fløde.
Onsdag den 16. november 2011 løb det store arrangement af stablen, kendt under navnet BODYCRASHING – også bedre kendt som
Bræk Og Desuden Yder CERM Rationel Afskaffelse af Sultne Homosapiens I Naturvidenskabelige Gemakker. Stemningen var meget anspændt, travl og forventingsfuld op til dette års
udgave af arrangementet.
Forhallen fyldtes hurtigt med mennesker,
som alle var her med det ene formål at se de få
modige udvalgte duellere i nøje udvalgte discipliner. Af disse discipliner kan der nævnes Forret, Blendet grillbar, 24 − 3, Cocio crashing, Akademikere ville vælge Whiskas og sidst men ikke
mindst Den dræbende fløde.
Nogle discipliner lyder måske mere harmløse end andre, men lad dig ikke narre. Bagved
navnene for disse discipliner gemmer der sig
mere eller mindre grufulde prøvelser. Ikke desto mindre er sikkerheden i top. Alle nuværende og fremtidige discipliner er blevet gennnemgået af et skarpt panel af medicinere, som sørger for at det ikke er sundhedsskadeligt at gennemføre nogle af disciplinerne (i hvertfald på
længere sigt). De føromtalte medicinere fungerer også som redningshold og medicinske orakler under udførelsen af disciplinerne, og bliver
spurgt undervejs.
Efter lang tids venten i forhallen, blev der
endelig åbnet for dørene og folk strømmede ind
for at få de bedste pladser på første parket, for
at kunne overvære begivenhederne på tætteste
hold – men dog stadig udenfor den frygtede
splashzone. Forhallen var blevet omdannet til
en scene med tilhørende tilskuerpladser, omhyggeligt pakket ind i plastik og afmærket med
tape. Her kommer den faretruende splashzone

ind i billedet og bræknødudgangen med fri passage til de deltagere, som ikke kunne klare mosten efterfølgende.
Hvis sådanne nødstilfælde skulle hænde
under selve konkurrencen, var der selvfølgelig også taget højde for dette: kampklare nøje
udvalgte festudvalgsmedlemmer (FU’er) havde
stillet sig til rådighed til lejligheden, i de nødvendige tætsiddende og vellukkede uniformer.
CERM satte konkurrencerne igang med sit
horn. Den første af disciplinerne som skulle
gennemføres var Forret. Denne disciplin lyder
måske nem, men der skulle dog stadig indtages rejer i lage (og det er selvfølgelig inklusiv
lagen), asparges, en tube mayonaise, et par pasteuriserede æg, citronsaft på flaske og en smule brød.
I de indledende konkurrencer klarede deltagerne sig forbløffende godt de mærkelige væsker og madvarer de blev udsat for, taget i betragtning. Det blev straks værre da deltagere
måtte ud i det mere suspekte spektrum af kostpyramiden. Her kan blandt andet nævnes Akademikere ville vælge Whiskas. Her kunne en af
deltagerne ikke klare udfordringen og måtte
tradtionen tro tage resten af indholdet i håret.
Blendet grillbar kan også beskrives som en
god blanding af kost som ligger tættere på "rigtig"kost, men som dog stadig ligger i den supekte ende af kostpyramiden. Man kan kun gisne om hvorvidt følgende sammmensurium af
fødevarer og drikke kan betegnes som sund og
fiberholdig kost. Den indeholder følgende: en
béarnaiseburger, en bakke pommes frites med
dip, en ristet hotdog med det hele og en flaske
Cocio. Det hele blendes og drikkes af en glasstøvle. Det serveres med cola til.
Konkurrencerne nåede sit højdepunkt da
den sidste disciplin skulle starte. Mange havde set frem til denne discplin, som eftersigende
startede det hele. Den dræbende fløde er kampen
om den reelle magt i TÅGE KA M M ERET imellem
formanden og næstformanden. Næstformationen, som er næstformændenes forening, sidder
på nuværende tidspunkt med den reelle magt
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over TK. Der er meget på spil inden konkurrence skal til at begynde.
I alt sin enkelthed går det ud på, at man
skiftevis drikker øl og fløde (de senere år tilsat
frugtfarve for at øge underholdningsværdien).
Dette er en meget ubehagelig disciplin, da kulsyren i øllen skaber skum sammen med fløden,
hvilket ofte resulterer i at væskerne ikke bliver
nede i maven ret lang tid af gangen.
Begge konkurrenter fik mange støttende tilråb, og hvis man ikke vidste bedre, skulle man
tro at det var et eller andet stort og vigtigt sportsarrangement man var vidne til.
Der gik ikke længe før kemien gjorde sit og
rødlige væskeblandinger måtte forlade deltagerne. Jeg erindrer ikke at have set så megen

væske forlade deltagere i så stor hast og stadig
være så godt underholdt.
Konkurrencen kulminerede da der i første
omgang ikke kunne findes nogen vinder. Råbende tilskuere krævede en omkamp, men ingen af deltagerne følte for at underkaste sig den
form for kraftige kemiske reaktioner endnu engang.
Vinderen måtte findes ved hårdt at dømme
hvilken af deltagerne som havde den fineste
motorik under selve konkurrencen. FoRm og
FoRM-Juntaen, som er formændenes forening,
endte i sidste ende med at genvinde deres ære
og den reelle magt over TK.

Hetz:
Nanutte: Man skal jo ikke slå børn
ihjel, hvis man ikke vil spise dem det er bare god sport at jagte dem

Hetz:
Anna Ny: Når tis kommer hurtigt
ud, så skummer det da!?

Hetz:
Sara (om videnskabstori): Vi kan jo
også bare sidde om et bål og tage tøjet af hinanden for at snakke om noget andet
Hetz:
SEKR: Hvis jeg havde været en fyr,
havde jeg synes hun var fræk .. næh,
vent, jeg er jo en fyr?

Frederik Truelsen

Hetz:
Anna Ny: Jeg troede egentlig jeg havde styr på plus og minus, men efter
Lineær Algebra.....
Hetz:
Anna Ny: Jo flere akademiske kvarterer, jo mere akademisk er man vel?
Hetz:
Anna Ny (til Peter): Må jeg ikke se
din dims?

Hetz:
Anna Ny: Jeg fik den i munden, og
blev helt forvirret.

Hetz:
Maise: Jeg kan befrugte mig selv

Hetz:
Anna Ny: Jeg kan ikke finde min
mund?!

Hetz:
Christina: Der er SÅ mange dataloger der gerne vil hjælpe for sex!

Hetz:
Anna Ny: Hun var ret høj, så man
havde hovedet lige ud for hendes
bryster. Og de var meget skubbet op
hele tiden, så man blev hurtigt vant
til dem.

Hetz:
KA$$
(til
BODYCRASHINGforberedelse): Kan du ikke bare lade
det stå, så jeg kan snack-spise?
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Hetz:
Billiam: Jeg deltager i kattemadkonkurrencen og tager min kat
med... Nåh nej, jeg har ingen kat

Hetz

Hetz
Hetz dine medstuderende og giv dem deres 15 minutters berømmelse! Hetz
dem på http://www.madsfoek.dk/hetz/ før de hetzer dig!

Hetz:
Ebbe: Denne kage smager overraskende godt... i forhold til sæd
Hetz:
Billiam: Fuck man! Har vi skrevet 11
sider. Hvor meget har vi skrevet!?
Kristoffer: 11 sider.
Hetz:
May: Jeg kan ikke på torsdag, jeg skal
til Jylland - nårh nej, jeg er i Jylland
Hetz:
FORM: VC, du kan ikke bare drikke
mig fuld og så lægge dig til at sove!
Og det værste er, at det ikke er den
første pige, jeg siger det til..

Hetz:
Mathilde: Mit mål med uni er at knalde en professor.
Emma: Hvad med en instruktor?
Mathilde: Ej, det er lidt for nemt, er
det ikke?
Hetz:
Mathias (kigger på kode): Det er jo
åndssvagt.
Mathilde: Men det virker!
Mathias: Det gør en Lada også, men
det gør den jo ikke til en god bil.
Hetz:
Mathias: Det er ikke unormalt, at folk
kommer til skade, når jeg danser,
men det plejer at være mig selv

Hetz:
Mathilde (i DatBar): Du har en penis?
Du er godkendt!
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MFSR-kampagne

Vil du være et nummer?
I forbindelse med det nye AU har ledelsen bestemt at alle med en tilknytning til Aarhus Universitet skal have en ny e-mailadresse. Det er
en beslutning der er sket uden om de studerende, der hverken er blevet hørt eller informeret. Som det er nu, har man mulighed for at
have en e-mailadresse med éns navn eller dele deraf, samt en tilknytning til sit institut eller
fag, på formen navn@institut.au.dk. Ledelsen
har bestemt at alle studerendes e-mailadresser
skal reduceres til noget i retning af årskortnummer@student.au.dk. Det betyder, at man som
studerende for det første mister tilknytningen
til sit fag og for det andet bliver éns identitet reduceret til et bjørnebandenummer.
Hvis man i forbindelse med sit studie vil
i kontakt med folk i erhvervslivet eller andre
universiteter, virker man med det samme useriøs, når man skriver fra en sådan generisk emailadresse. Resultatet bliver sandsynligvis, at
de fleste studerende ikke kommer til at bruge den "personlige"e-mailadresse tilknyttet AU,

men i stedet deres private e-mailadresse.
De ansatte ved AU har vundet deres kamp
og får lov til at beholde deres nuværende emailadresser med navn og instituttilknytning.
Vi som studerende bliver nødt til at stå sammen
og vise ledelsen at vi vil kæmpe for vores identitet på universitetet, i stedet for at blive reduceret til et nummer blandt 45.000 andre studerende på pølsefabrikken AU.
Kampagnen Vil du være et nummer? bliver
drevet af MFSR i samarbejde med Studenterrådet. Første etape har handlet om at sprede information om hvad ledelsen er ved at trække
ned over hovederne på os. Næste del består i
et læserbrev af Steffen Videbæk Petersen, trykt
i UNIvers d. 30. januar. Det kan desuden læses
på mfsr.au.dk. Vi venter nu på et svar fra ledelsen, for at se hvad vores næste skridt skal
være.
Læs mere og deltag i debatten på: FB.com/
jegerikkenogetnummer
20081055

Hetz:
Christina: CERN har muligvis fundet
Higgs-bosonen
Christian: Har den været væk?

Hetz:
Billiam: Hvor mange opgaver er der
lige?! G?! Jeg kan sgu da ikke engang
tælle til G!

Hetz:
Peter Tanev: Hvis du ganger vejret
med 3...

Hetz:
Magnus Dahl: Det er ikke noget bedre end børnevold

Hetz:
Kenneth: (til vektoranalyse): Vi har et
heliocentrisk vektorfelt

Hetz:
Pætur (om brunkager): Naarj, er der
julekiks?

Hetz:
Thor: Nu er det jo snaps, der skaber
kærlighed, og ikke mennesker!

Hetz:
Peter M: Jeg smider kun små mennesker ned i min skakt.

Hetz:
Mathilde: Mit mål med uni er at knalde en professor.
Emma: Hvad med en instruktor?
Mathilde: Ej, det er lidt for nemt, er
det ikke?

Hetz:
Rasmus IT: (om bordfodbold) hvis vi
smider tøjet vinder vi
Michael: Nej, vi taber bare nøgne
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Hetz:
Simon: Jeg har endnu ikke fundet en
radiokanal som kan tilfredsstille mig

Reklame
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Licensthriller

Hvorfor alting er gået sort: En licensthriller
Ja, nu undrer du dig nok over hvorfor dit
fjernsyn siger "Cannot decode video signal"når
du forsøger at modtage TV2, eller måske hvorfor det siger "MPEG4 decoder required", eller
hvorfor Wikipedia er gået sort. Svaret er ganske
simpelt. Du har ikke betalt din DR licens. Mit
navn er Birgitte Thorgaard Andersen, og jeg er
din lokale licensinddriver.
At inddrive licens er skam ikke let. Vores
kommunikationsafdeling har længe forsøgt at
gøre arbejdet på den pædagogiske måde, dvs.
forskellige morsomme reklamer om folk, der ikke har betalt licens. Virkeligheden er dog anderledes. Lad os da antage Lars. Lars er en stort set
almindelig studerende hos Københavns Universitet. Han er en flink fyr og betaler sin licens.
Hans søster Lise fra Aarhus Universitet besøger
han engang imellem og de ser X-Factor sammen. Lise, som er en matematik-kommunist,
betaler ikke licens. Det går naturligvis ikke an.
Mine kollegaer fra Dansk Licensinddrivelse
præsenterede mange løsningsforslag, men jeg
vidste at de ikke var gode nok. I stedet iscenesatte jeg en række begivenheder til at give Lars
og Lise en lærestreg. Først og fremmest sørgede
jeg for at DR1 var frit modtageligt uden betalt licens af public service hensyn. Dernæst brød jeg
ind i Lars’ lejlighed og nedgraderede hans fjernsyns MPEG decoder, så den kun kunne decode
MPEG2. Så købte han et nyt fjernsyn, da DR1
skiftede til MPEG2. Sagen blev dog værre: Lars
begyndte også at se TV2 med sin søster. Især
fordi TV2 udelukkende sender kopiprogrammer og genudsendelser. Jeg tog derfor sagen op
med min uduelige mand, og mens han lovede
at gøre noget ved sagen, blev han arresteret i
forbindelse med en artikel i sidste
udgivelse.
At se DR1 uden at betale licens er piratkopiering, så derfor tog sagen en grum vending.
Forskellige piratgrupper begyndte at overvåge
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mig. Jeg var derfor nødsaget til at bruge licensselvtægt og handle før mine modstandere. Jeg
lurede uden for Lises lejlighed en kold tirsdag morgen, og lige efter hun cyklede afsted,
skyndte jeg mig ind i opgangen. Jeg brød døren op og fandt hendes kontooplysninger, CPRnummer og NemId. Jeg fandt min bærbar frem
og via mit mobile internet tilmeldte jeg hende DR Licens. Udenfor ankom en sort varevogn, og fem maskerede internetpirater løb hen
imod opgangen. Idet de kom stormende ind i
lejligheden, låste jeg mig inde på badeværelset,
smadrede vinduet med en stol og hoppede ud
fra anden sal. Med ganske få skrammer havde
jeg vundet. Lise fra 2B betalte nu licens. Eller
var det 2A? Det var vistnok 2A. Ups.
Skuffet og besejret måtte jeg ty til
min Plan B. Matematisk-kommunistiskpiratforening overvågede Lises lejlighed, så
jeg måtte slå til hos Lars i København. Lars
havde anskaffet sig en kat, som var afhængig
af Animal Planet og havde startet en mindre
nabokrig. Jeg fangede katten og slap den løs
i naboens hus. Lars kunne godt lide at drikke
mælk, så jeg udskiftede mælken med gammel
mælk, og så sørgede jeg for at vandet til hans
lejlighed blev slukket. Da Lise kom på besøg
den aften, satte hun sig i sofaen sammen med
Lars. Naboen bankede på døren og var møgsur
og gik direkte amok. Genboen var heldigvis politimand og stoppede den gale nabo. Lars var
chokeret og ville have et glas vand. Men der
var ingen vand i hanen, og han bød Lise på et
glas mælk. Da de drak af mælken oplevede de
en ganske grum smag. Og så bankede jeg på
døren og gav Lise en tilmeldingsblanket til DR
Licens.
Så nu Lise, din små-rapser, kan du lære at
betale licens.
Birgitte Thorgaard Andersen

Genoptryk
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Studenterhus
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Hjælp søges

Kære Brevkasse
For lidt tid siden, modtog vi følgende brevkasseindlæg. Desværre er alle på redaktionen for
involverede i lignende forhold, til at vi ser os i
stand til at besvare indlægget. Vi har dog valgt
at bringe det alligevel.
Kære brevkasse
For nogle år siden indledte jeg et længerevarende forhold til et universitet. I begyndelsen
var det hele nyt og spændende og helt anderledes, end noget jeg havde prøvet før, men efter
lidt tid begyndte jeg langsomt at opdage skyggesiden. I længere perioder blev jeg ignoreret
fuldstændigt umotiveret. Og så var der testene. Tæskene begyndte ret kort tid efter at vi var
blevet seriøse, og de kom med skræmmende regelmæssighed, ca. hver tiende uge. Indimellem
blev jeg også voldtaget.
Hetz:
Mathilde: Jeg googlede bare hestepenis, og så kom den frem! Det er jo ikke fordi jeg er pervers!!!!
Hetz:
Mathias: Hvornår kan jeg komme
forbi og få lagt makeup?
Hetz:
Asbjørn: Ey! Ey! Hvor er mascaraen?!
Hetz:
Christian V: Det er standard hos mine venner at man tørrer sig med Ingeniøren.
Hetz:
Magnus tha mayn: I år 476 brød Romerriget sammen på grund af mangel på anus.
Hetz:
Urbak: Jeg skulle egentlig på toilettet, men så kom jeg til at gå på internettet i stedet for.
Hetz:
Mai: Jeg vil da hellere jeg vil drikke
mit eget tis end få fnat
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Inderst inde så elsker jeg det jo stadig, og
jeg tilgiver hver gang, men alligevel er der en
lille stemme indeni, som siger, at det nok sker
igen. For nogle år siden havde jeg stadig venner
i sunde forhold, fx til virksomheder, hvor de fik
løn og rettigheder og fritid, men efterhånden er
de eneste mennesker, jeg kender, i samme type
misbrugsramte forhold som mig selv, så jeg er
bange for at miste fornemmelsen for, hvad der
er normalt. Ærlig talt ved jeg ikke, hvad jeg skal
gøre. Jeg bliver ved med at sige til mig selv at
jeg ikke får test igen, og alt bliver bedre, hvis jeg
bare ikke provokerer. Men måske skulle jeg bare
droppe ud og finde mig en sød kontanthjælp eller et rigtigt arbejde. Kære brevkasse, hvad skal
jeg gøre?
Den rådvilde
Hetz:
Thomas: Min søster har bare altid
været ældre end mig
Hetz:
Mai: Jeg vil hellere have svamp end
spise kantinemad
Hetz:
Thomas: Alexandra har bare sådan
en fattig livmoder
Hetz:
Morten Jeppesen (5. år): SiO2 er Silikonedioxid
Hetz:
Alexandra Fogtmann-Schulz: Det er
tydeligt at se, at han har en knytnæve oppe i røven!
Hetz:
Amanda: Google er ikke fysiker
Hetz:
Thor: Hvis det hedder noget med nano eller 3D, så sælger det som varmt
smør.

Alt godt fra Svinebugten

Svømmende svin
Her bringes en nyligt afprøvet opskrift, der
overholder det generelle tema for opskrifter
ved at gøre brug af... bacon!
bragt i
Ingredienser:
• Skiveskåret bacon
• Rødspættefileter
• Rasp
• Æg
Først steges bacon og derefter hakkes det fint.
Vigtigt: gem baconfedtet på panden. Rør bacon

sammen med rasp i et nogenlunde ligeværdigt
forhold. Fileterne paneres ved først at at dyppe
dem i æg og derefter i bacon-rasp-blandingen.
Til sidst steges fileterne på panden med baconfedt (tilsæt evt. ekstra fedt). Du har nu lavet et
svømmende svin.
Tro det eller ej. Baconsmagen komplementerer fiskefileten rigtig godt! Svømmende svin
kan serveres med en lang række forskelligt tilbehør.

Bo Tranberg
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Til kamp!

Bevar Parkkollegierne
I efteråret 2011 blev det annonceret at kollegium 1, 2 og 3 i Universitetsparken (Parkkollegierne) skal ombygges indvendigt. For de interesserede kan man læse om ombygningsplanen
her: koll.au.dk/ombygningsprojekt.
Opsummeret vil et flertal i Parkkollegiernes
bestyrelse bruge over 100 mio. kr. på at bygge
de tre kollegier om, således at der fremover vil
være færre, men større, værelser på hver gang.
Man vil reducere antallet af værelser med ca. en
tredjedel. Der bliver efter planen et te-køkken
på hvert værelse, samt eget toilet og bad. Man
fristes jo til at kalde det for lejligheder i stedet
for værelser. Med flertal skal forstås, at kollegianernes repræsentanter i bestyrelsen altid har
været imod planen, men ikke er blevet lyttet til.
Kollegium 1, 2, og 3 er de eneste af de i alt ni
kollegier, der ikke er blevet renoveret indvendigt, så de er ved at trænge til en kærlig hånd.
Men i denne tid med et støt stigende antal studerende og stadig større mangel på studieboliger til overkommelige priser, giver det absolut
ingen mening, at man vil bruge så mange penge
på at reducere antallet af studieboliger og samtidig gøre dem dyrere.
En undersøgelse viser at når studerende
skal finde bolig, er det prisen der betyder klart
mest. Placeringen er knap så vigtig. Lige nu
er Parkkollegierne et af de billigste steder man
som studerende kan bo i Aarhus. Samtidig ligger det meget centralt i forhold til Universitetet,
og der er ikke langt til centrum. Bestyrelsesflertallets plan går altså stik imod hvad studerende
vil have og går ud på at lave få, store værelser,
der ender med at blive markant dyrere end de
nuværende. Man vil altså forsøge at sælge kol-

legierne på deres beliggenhed i stedet for en billig husleje.
Vi er ikke imod en ombygning generelt. Det
er blot den forestående plan, vi er utilfredse
med. Bestyrelsesflertallet mener de er bedre til
at forudsige hvad studerende forventer af et
kollegium i fremtiden, end de nuværende studerende er. Det er vi meget uforstående overfor.
Der er i ombygningsprocessen slet ikke blevet
hørt på hverken de nuværende eller fremtidige
kollegianere (dem der står på venteliste). Derfor
mener vi ikke at bestyrelsen har noget grundlag for deres beslutning af ombygningsmodellen. Vi så gerne en renovation eller ombygning
af de efterhånden slidte kollegier, men den model der bliver arbejdet på er langt fra den optimale løsning.
Formanden for Parkkollegiernes bestyrelse,
Bent Müller, er i en artikel blevet citeret for at
sige, at det kun er en lille hård kerne af de nuværende kollegianere der er imod ombygningen. For at vise ham og resten af bestyrelsen
at det ikke er tilfældet, arrangerer vi i skrivende stund en fredelig demonstration, der finder
sted i forbindelse med bestyrelsens nytårskur
d. 1. februar. Næste skridt for bevægelsen er et
dialogmøde, med repræsentanter fra bevægelsen, Studenterrådet, Parkkollegierne bestyrelse
og kommunen. Vores mål er at få overbevist bestyrelsen om at ombygningsplanen er en dårlig
ide.
Mere information omkring bevægelsen kan
ses på vores hjemmeside: 496.dk.

Hetz:
P.C. Asmussen: En dag stod min
bankrådgiver op. Indtil da troede jeg
ikke han havde et underliv. Så fik jeg
pludselig et helt nyt forhold til ham!

Hetz:
AC: Der er noget der hedder hermofyt
Thor: Nej der er ikke - der er noget
der hedder sissifyt
AC: Tænker du på sismofytter? Og
jeg tror jeg tænkte på hermofrodit
Thor: Det hedder hermafrodit.

Hetz:
Bo Bøllemis: Uden at gå for meget i
detaljer så vågnede jeg op sammen
med Jakob.
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Bo Tranberg
Talsmand for 496 - Bevar Parkkollegierne

Opråb! Flere levende dyr live!
Laksen Live er nede!
Jeg har nu i længere tid fulgt ’Laksen Live’
på VGTV. Laksen Live er godt, fordi du fra
Suldalslågen kan følge laksene når de gyder.
Dette foregår via 4 webcams, alle placeret i vandet. Laksen Live giver et frirum til at tænke de
dybere tanker, og det minder en om hvor godt
livet er. Man sidder lige så stille og betragter det
klare vand, og så suser der lige en laks forbi. Så
kan man ikke andet end at blive glad.
Hvad gør jeg nu?
De tørre dyr – Jeg har nu indset at jeg er nødt
til at finde et nyt godt alternativ til Laksen Live.
Først forsøgte jeg mig med Firefox Live, hvor
man følger nogle røde pandaer. Ja, de ser da meget søde ud, men jeg mangler overraskelsesmomentet! Det sus, jeg følte når en laks suste forbi
et webcam, får jeg ikke når jeg betragter de røde pandaer. Jeg fandt efterfølgende et webcam
placeret ved et vandhul et sted i Afrika. Mange
flotte dyr kom der til, men så gik det op for mig:
Der lever nok ikke laks i Afrika.
De våde dyr – Jeg indså at jeg var nødt til søge efter nogle dyr, som har et dybere forhold
til vand. Min næste indskydelse var isbjørne.
Isjørne lever dog ikke i vandet som laksene,
men stadig tilbringer de meget tid i vand. Dette gjorde mig optimistisk. Måske kunne der og-

så være laks i vandet. Webcams med isbjørne
viste sig dog alle at være fra Zoologiske haver.
Her promoverer de også nogle isbjørne frem for
andre. Et eksempel er isbjørnen Knut fra Berlin
Zoo. Jeg bryder mig ikke om at et specifikt dyr
bliver statueret frem for andre. Dette ville aldrig
ske med laks.
Et sidste forsøg
I et sidste forsøg fandt jeg et undervandscam.
Desværre var der ikke laks, men der var søkøer.
Søkøerne er også ret seje. De boltrer sig rundt
i vandet, og man kan mærke at de er i deres
rette element. Men stadig, der mangler noget.
Søkøerne gyder ikke som laksene gør.

Men hvad nu?
Jeg har stadig ikke fundet en løsning på mit problem. Laksen Live er stadig nede, og jeg har
endnu ikke fundet et godt alternativ. Jeg håber
at laksene i Suldalslågen har det godt. Ligesom
laks kan finde tilbage til det vandløb de selv er
født i og selv skabe nyt liv, så håber jeg at signalet snart vender tilbage til de 4 webcams, så jeg
igen kan følge Laksen Live.
Sareppe (Sara og Jeppe)

http://xkcd.com/895/
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Bliv tutor

En lilla race
Du har måske set dem. De dukker ligeså stille frem i midten af august, lige omkring studiestart. I starten virker de ganske harmløse, men
hurtigt opdager du, at de er et talrigt folk, med
større og større tilslutning. De er flokdyr, og ses
som regel i selskab med en stor flok artsfæller.
Du kan kende dem på deres lilla t-shirt og det
gode humør. Derudover er de en noget broget
flok. Nogle er høje, andre lave; nogle er tykke, andre tynde; nogle er gamle, andre er unge.
De kan ind imellem opleves, som støjende og
larmende, men i virkeligheden er de et ganske
fredeligt og hjælpsomt folkefærd. Måske er DU
blevet hjulpet af dem, da du var ny på studiet?
Jeg taler selvfølgelig om tutorerne! Folk der giver noget af deres fritid for at hjælpe de nye studerende godt til rette på studiet. Men hvem er
disse tutorer egentlig? Og hvad indebærer det
at være tutor? Jo, det skal jeg fortælle dig.
Tutorerne, som du formentlig har mødt, er
en del af Mat/Fys-Tutorgruppen. Dette navn er
dog lidt forældet, da foreningen dækker over
flere studieretninger end bare matematik og fysik, nemlig også matematik-økonomi, nanoscience, datalogi og IT. Disse tutorer starter arbejdet allerede i februar, hvor de bliver fordelt i
forskellige grupper, der laver en masse arbejde.
Nogen står for at planlægge de arrangementer,
som foregår i rusdagene (fx ParXafari, Rusteater osv.) men også arrangementer kun for tutorerne (hyttetur i foråret, høstfest om sommeren
m.fl.). Andre står for at skrive bøger som sangbog og rushåndbog, mens andre igen booker
hytter til rusturene, planlægger alt det praktiske i forbindelse med afholdelse af rusdagene,
opdaterer vores tutorhjemmeside osv.

Efter sommerferien starter arbejdet som
holdtutor for de flestes vedkommende, mens en
mindre flok sidder i Buret, hvor tutorer og russer kan få svar på alle deres spørgsmål. Som
holdtutor er man tilknyttet et rushold, og er
med dem til en masse arrangementer, samt holder Holdets time for dem en gang om ugen hele første halve år. Om man herefter vil fortsætte
med at mødes med sine russer er op til en selv,
men mange har fået opbygget gode venskaber
i løbet af det halve år og bevarer forholdet til
deres russer længe efter.
Ud over venskabet med russerne får man
også opbygget et netværk og venskaber på
tværs af studieretningerne, og det kan virkelig mærkes, når man går rundt på uni, at man
pludselig kender mange flere mennesker. I løbet af året mødes tutorerne til 5 stormøder, en
lørdag med arbejde og hygge og forskellige sociale arrangementer, og derudover er der selvfølgelig også møder med den gruppe, man er
kommet i.
Hvis du synes noget af dette lyder spændende, kan jeg varmt anbefale at møde op til
1. stormøde d. 7. februar kl. 17 i aud I på kemi
og høre nærmere om det hele. Måske har du
allerede været til 0. stormøde d. 31. januar og
er blevet introduceret til hvad tutorarbejdet indebærer. Til 1. stormøde fortælles der kort om
tutorarbejdet og de forskellige grupper introduceres. Herefter kan man udfylde en ansøgning
om at blive tutor, så hvis det er noget du vil, så
kom til mødet. Jeg håber vi ses!

Hetz:
Jeppe dirty fysiker: ...mens du stadig
er "portal 2" jomfru

Hetz:
Tobias Hald (Crown): Hvad bruger
man drikkepenge til?

Hetz:
Mathias Løkke Madsen (pedobear) :
Pedofilsex: Jeg går ikke under ’91.

Hetz:
VC: Jeg tror Stine er lidt for pop til
Bubbi.
FURT: Jeg tror også hun er lidt for
kræsen.

side 24

Alexandra

Uni fra en ny vinkel

En dag i en geofysikers liv
Vi har valgt at følge en geofysiker en ganske
normal fredag for at give indblik i dagligdagen
af en af institutets mindre kendte studieretninger. Følgende geofysiker ønsker at være anonym.

godt med græsset. Godt nok er det grønt, men
det dækker for jorden. Jeg tager mine sko og
strømper af. Det er koldt, men nu kan jeg mærke de små sten der gemmer sig i græsset. Det
føles rart.

06.45: Vækkeuret ringer.

13.15: Jeg har TØ. Jeg har en god instruktor.
Han hedder Steen. Det gør mig glad.

06.55: Vækkeuret ringer igen...
07.05: Vækkeuret ringer igen...
07.15: Jeg står op. Jeg ser mig omkring. Jeg
kan hverken se jord eller sten. Jeg føler en uro i
kroppen. Da jeg kommer hen til vinduet falder
jeg til ro. Der er nogle mænd i orange dragter,
som har gravet et stort hul i fortorvet. Der er
både jord og sten.
07.33: Jeg spiser havregryn til morgenmad. Jeg
kan godt lide havregryn. Mest af alt fordi de
minder mig om vådt sand. Sand er rart.
08.19: Jeg møder på uni. Jeg kan godt lide at
gå rundt på uni og se på alle de flotte gule sten.
Men jeg har ikke tid. Jeg skal til forelæsning.
Men heldigvis skal jeg have min yndlingsforelæser Geo. Han lærer mig om sten og jord, men
også om koraller. Det forstår jeg ikke. De er ikke
sten, også selvom de er forstenede.
08.41: Fysik er også godt. Fysik gør mig til en
af de seje. Men stadig sidder jeg nu inde i auditoriet og tænker på mit yndlings-klistermærke.
Det sidder på min laptop. På det står der ’GEOLOGY ROCKS’. De andre fra mit hold kan godt
lide at drille mig med det. Jeg tager det ikke så
tungt. Jeg ved godt at de bare er jaloux.
12.23: Frokost. MatKant frikadeller igen...
12.34: Jeg beslutter mig for at gå en tur i uniparken inden TØ. Det starter godt. De gule fliser
i solgården minder mig om de gule mursten,
som jeg holder så meget af. Med langsomme
skridt nærmer jeg mig græsset. Jeg har det ikke

16.00: Jeg tager i fredagsbar. Jeg drikker øl.
16.30: Jeg spiller bordfodbold.
16.32: Bordfodbold er ikke sjovt. Jeg vil hellere spille jordfodbold.
16.57: Pizza-kortet går rundt. Jeg overvejer at
bestille en Vesuvio. Den får mig til at tænke
på vulkaner. Jeg kunne godt tænke mig at røre
vulkanske sten. Det har jeg aldrig prøvet før.
Det kommer jeg nok heller aldrig til, så pizzaen
må være det næstbedste. Man kan altid håbe,
at skorpen bliver hård som sten. Skorpen er det
bedste ved pizzaer. Ligesom med Jorden. Vi ville ikke være her uden skorpen.
17.25: De burde have en storskærm, hvor man
kan se wrestling. Mere specifikt mudderwrestling. Jeg kan godt lide at se kvinder smurt ind
i våd jord. Det kunne også være mænd, men de
er større end kvinder. Så kan man se mindre af
mudderet. Faktisk vil jeg helst se mudderwrestling uden wrestling.
18.18: Udvalget af øl falder ikke lige i min smag.
Der er for få stenøl. Min yndlingsøl er stenøllen Ein Stein fra Thisted Bryghus. Den kan jeg
godt lide. Jeg fik ikke bestilt pizza, fordi jeg
dagdrømte om vulkanske sten. Nu er jeg ved at
være lidt sulten. Jeg køber en Limfjordsporter
i stedet. Den minder mig om dengang, jeg var
lille og blandede jord og vand. Konsistensen er
den samme, men smagen af LFP er ikke ligeså
god.
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18.43: Der er for få plakater med geologi i fredagsbaren. Faktisk gælder det også resten af
instituttet. Der er alt for lidt fokus på geologi.
Jeg synes ikke vi bliver værdsat nok. Hvis folk
bare vidste, hvor meget jord og sten betyder for
matematikken og fysikken...
21.48: Jeg er på mystisk vis endt i min seng.
Jeg har sand i sokkerne og mudder på skoene.
Snart sover jeg. Jeg håber jeg vil drømme om
Hetz:
Mullemus: Jeg har lugtet, jeg har ikke lyst.
Hetz:
Grønne: Det er for sent nu, men der
er lige en tyk mand i kattekostume,
der har slikket på min finger.
Hetz:
Fies Lillebror: Hvis man leger med
tis, går der ild i ens seng
Hetz:
Billiam: Jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig når Sofie sidder i latex
og skriver rapport.
Hetz:
Sofie: Jeg har patter.. det er da det jeg
kan!!
Hetz:
Christina: Jeg banger dine bryster
med min pony.
Hetz:
Mick fra FYS4: Beach Boys har også
lavet en julesang - det føles ligesom
at have sand mellem ballerne!
Hetz:
Kathrine: (snakker om Skønheden &
Udyret) jamen der er jo en smuk
prins indenunder!
Trine: Er det ligesom med Ricky?

1 se tutorbillede; 4. række fra bunden, yderst til højre
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sten og jord. Det har været en god dag...
Vi vil gerne takke Mads C1 for sit bidrag.
Uden hans hjælp ville det ikke have været muligt at bringe denne artikel. Se med i næste
, hvor vi følger en forelæser i sin
daglige gang på instituttet.
Jeppe og Sara
Hetz:
Martin Fys 2: Løsningen er at åbne
munden.
Amanda: Det er jeg god til
Hetz:
Maria Wieborg Tjellesen Jacobsen:
Det der spændende noget, du læser,
er bare meget mere spændende end
sådan noget kedeligt noget.
Hetz:
Simon Rejkjær: Jeg elsker at have
hånden op bag i en and!
Hetz:
Chalotte: Theis, kom ud af mit hul!
Hetz:
overskrift i 24 timer: kondomer peger på Amagermand
Hetz:
Grønne: Jeg har aldrig noget imod at
se på en lille sød pige med meget lidt
tøj på.
Hetz:
Sofie: Det er ærgerligt, at sekseren er
bedst, for jeg får aldrig sex!
Hetz:
FUAN: Bare gi’ mig den med fingeren, jeg er ikke sart!

Horoskoper

Horoskoper

Vædder
Dit liv bliver vildt spændende. Overvej at sætte
et webcam op, vi andre vil.

Tyren
Du savner bacon. Du er tydeligvis i baconunderskud, og får det først bedre, når du har
lavet en ordentlig gang bacon. Retter der kan
foreslås: Æg og bacon, Spaghetti Carbonara,
Pølser i svøb eller blot ren bacon. Undgå retter
hvori der indgår bacon sammen med grøntsager. Det vil ikke gøre dig godt.

Tvillingen
Du er sur og tvær. Skriv til "Dampventilen"og
få afløb for det.

Krebsen
Dit liv er lidt ligesom en banan. Gult udenpå og
lysegult indeni.

Løven
Du er mega awesome! Læs om andre awesome
mennesker i artiklen "En lilla race".

Jomfruen
FUS RO DAH!.

Vægten
Dit liv er lidt ligesom bacon. Hvis det ikke bliver behandlet ordentligt og med kærlighed, så
bliver det trist. Men det er stadig bedre end ingenting.

Skorpionen
Du har utrolig meget lyst til bananer i svøb.
Måske er du gravid. Opsøg læge.
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Skytten
Er du trisk træt og deprimeret? Så skulle du
prøve at se på dyr. Læs i den forbindelse også
artiklen "Opråb! Flere levende dyr live!"

Vandmand

Stenbukken

Fisk

Du savner underholdning i dit liv. Du keder dig
stort set hver dag. Læs tegneserien "Numerisk
mysterium"og tegn evt. selv en ny tegneserie,
hvis du føler dig inspireret.

Du griner ikke nok i hverdagen. Tag til en lineær algebra forelæsning. Det kan være der
kommer en joke. Det er sket før.

Du er sulten. Spis en banan.

http://www.smbc-comics.com/
Hetz:
Kofoed: "Det trælse ved at dumpe en
eksamen er jo, at man kunne have
brugt al tiden fra eksamensforberedelsen til at game i."
Hetz:
Knud Nielsen: Når jeg bliver voksen
og får et hus, vil jeg have sådan en
hemmelig kælder

side 28

Hetz:
Alexandra: Hvor har det bare
sprøjtet ordentligt meget ud over
dig.
Hetz:
Lasse: Jeg kan ikke se, hvorfor Facebook er bedre end Messenger.

Spørg Dr. Føk

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 forsynet med navn og adresse, men bringes under mærke her
på siden. Vi forbeholder os ret til at forkorte brevene.

Sejler ned af META-åen
Kære Dr. Føk.
Jeg opdagede pludselig, og ved en ren og skær tilfældighed, at jeg pludselig havde fået min egen brevkasse. Så nu stiller jeg det vældigt påtrængende spørgsmål til mine kære skribenter og læsere: Hvor fuld var
jeg da jeg lavede denne siden jeg ikke erindrer det?
Jeres ærbødigst, Doktor Føk
Kære dig/mig/vi to
Jeg er ikke sikker på at du har AIDS og andre
børnesygdomme, jeg tror at du er blevet smittet med META. Man bliver smittet med META,
hvis man har drukket for meget sprinklervæske (Hov jeg blev lige væk). Hvilken fredagsbar
du kommer i, tør jeg ikke svare på. Når man
er blevet smittet med META, bevæger det sig
rundt i blodbanerne, og til sidst ender det i hjernen. Når sygdommen er ankommet til hjernen,
kan man opleve hukommelsestab, og pludselig opstår der en brevkasse. Kuren mod META, er at svare på spørgsmålene i brevkassen.
Men hvor lang tid har brevkassen åben? Brevkassen har åbent så længe der findes spørgsmål, så jeg vil vurdere at du er rask igen omkring d. 30.12.2012. For at tage nogle af symptonerne, som f.eks. hikke, skrivekrampe og blødninger, vil jeg anbefale at drikke mere sprinklervæske. På den måde kan du få mere META
og dermed har du så METAMETA. Du kan da
opleve at få en brevkasse i brevkassen, men fat
mod. Du skal nu endnu en gang afsted i fredagsbaren og drikke sprinklervæske. Så ender
du med at have METAMETAMETA hvilket svarer til META META ( META) = 0. Dermed kureret. Men idet du har skrevet til din egen brevkasse, og svaret på din egen brevkasse, har du

fået den sjældne udgave af META, nemlig den
udgave af META som konvergerer. Den udgave kan man ikke slippe af med. Jo, måske d.
23.23.23. Men der er jo sygt lang tid til.
Dr. Føk

hat med hat på
Kære Dr. Føk.
Jeg har mistænker en fra mit hold har ADHD. Han
har alle de klassiske symptomer, og mit spørgsmål er
følgende: Hvordan kan jeg sørge for, at denne person
modtager medicin uden at han ved det?
Den irreterede
Kære stavehat
Du tager så grueligt fejl. Din kæreste lider af
ordblindhed, OCD og humanisme og har tydeligvis smittet dig med symptomerne på disse
sygdomme. Ikke sygdommene i selv selv, ej at
forveksle. Du kan stadig nå at rette op og leve
resten af dine korte dage såfremt du lærer ikke at irritere mine sarte optiske sensorer med
tvangstanke- og grammatikkorrigerendelystfremkaldende signaturer og sætningskonstruktioner.
Dr. Føk

Ældre skroller
Kære Dr. Føk.
I shout in your general direction.
Dovahkiin
Kære Doctor Doolittle
Your mother was a mudcrab and your father
smelled of juniper berries.
Dr. Føk
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Krydret skinke
Kære Dr. Føk.
Min læsemakker rører sig selv i mit nærvær. Hvordan skal jeg forholde mig til dette?
Den løse på tråden
Kære stramme
Du skal blive stram på tråden. Sådan en opførsel er ikke acceptabel og skal straffes! Ellers kan
du vælge at skifte læsemakker. Dette vil jeg dog
ikke anbefale, da dette kan føre til hundegalskab og stivkrampe. For at blive mere stram på
tråden skal du gøre følgende: du skal begynde
at sende din læsemakker spam. Ikke spam som
i reklamer i diverse produkter for at øge potensen, men rigtig spam, som i SPiced hAM. SPAM
kan købes i de fleste supermarkeder (og er godt
sammen med sød chilisauce og ristede pandekager) og koster ikke det store. Det vil det dog
gøre i dit tilfælde, da du er nødt til at sende RIGTIG meget SPAM til din læsemakker. Din læsemakker vil blive rigtig glad for alt dette SPAM,
og kan ikke længere koncentrere sig om dit nærvær. Problem solved.
Dr. Føk

Tørkat
Kære Dr. Føk.
Jeg håber du kan hjælpe mig. Det er ikke et fysisk
problem med mig, men det er et problem med min
kat. Det er dog heller ikke et fysisk problem med min
kat, men et psykisk problem med min kat. Jeg er bange for at min kat har fået storhedsvanvid, idet den
tror den er en løve. Når vi ser fjernsyn, skal det altid
være animal planet, og gerne noget løver eller noget
med lækre zebraer. Når jeg tager et stykke gazellemørbrad op ad fryseren kredser den om den, som en
fisk om osten, nej vent, detv́ist fluer. Men det værste af alt, den er begyndt at jage min nabos antiloper,
hvilket har resulteret i at jeg nu er med i en nabokrig.
Så kære Dr. Føk, jeg håber du kan give mig et råd der
kan hjælpe min kat og mig.
Catwoman
Kære husmorsvilddyrsholder
I virkeligheden har din kat opdaget WildCam
Africa før dig. Det er i sig selv en sørgelig bedrift fra din side men samtidig en helt naturlig reaktion for din kat. Den reagerer på den
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korrekte foreskrevne måde efter at have studeret frisk og live zebra ved et vandhul i Aafrika. Mht. Batman synes jeg du bør give løverne
et skud. De smager efter sigende godt (rygter
spredt af din kat). I forhold til den igangværende nabokrig kan jeg anbefale brint-bomber
og dertilhørende sponsorerede partnerskabsaftaler med Hviderusland. I øvrigt er din kat så
tyk at den har fået småhedsvanvid hvis den tror
den er en løve.
Dr. Føk

Business and No Social Awareness
Kære Dr. Føk.
Min kæreste har givet mig en masse penge. Hvordan
får jeg bedst muligt hævn?
Katten
Kære Retard
Giv hende badness 10000 og køb en Mac. Dermed har du gjort noget dårligt for hende, en
masse kinesiske fabriksarbejdere og dig selv.
Dr. Føk

I’m HIV-Positive
Kære Dr. Føk.
Hvordan får man AIDS?
Hypokonderen
Kære Cartman
Sygdommen AIDS forekommer ofte i fattige
områder i Afrika. Meget forskning har undersøgt emnet og hvordan man smittes. Det menes
at sygdommen oftest overføres seksuelt. Sygdommen AIDS skyldes en infektion af viruset
HIV. I takt med den indvandring der er sket
fra Afrika til Europa den seneste tid, er antallet
af HIV-smittede danskere steget, hvilket foruroliger sundhedsvæsenet. Mindretallet af HIVsmittede danskere føler sig forskelsbehandlet
og forskellige organisationer, som f.eks. Aarhus
Universitet, har startet forskellige initiativer til
at bekæmpe problemet. Førnænvnte har derfor
bygget internetsiden STADS, som giver studerende AIDS.
Dr. Føk

Haiku
Decrease disease cease
Cease to decrease the disease
Leave me to die please

Anettes Sandwich
Norske laks, dild og rødløg
Laksenlive, no more.

Insert Home PageUp
lyrisk tastatursandwich
Delete End PageDown

17 år, gravid
ung mor får fjernet barnet
ingen øjenbryn

emo emu struds
funeral march af Chopin
soundtrack til mit liv?

noindent for realz
dobbelt backslash er vigtigt
én gang til, bonbon

Frosne gear og lås
Uni i tyve timer
Vil hjem, liderlig.

That geo guy Mads
Earth, wind, water and fire
only earth will do.
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Kalenderen
Tirsdag d. 7/02-2012

: 1. Stormøde i Tutorforeningen. Kom og hør, det kunne være noget for dig!

Onsdag d. 8/02-2012 :

holder redaktionsmøde kl 17.15 på Rådet. Kom og vær med!

Onsdag d. 8/02-2012 : TÅGE KA M M ERET Holder Verdens kedeligste foredrag (VKF). Mon Fields
tager trofæet igen?
Tirsdag d. 14/02-2012 : kl. 17-18: MFSR holder åbent studentermøde i Koll. D.
Onsdag d. 15/02-2012 : kl. 17-19: MFSR holder foredrag om Vildere LATEX! i Aud. D2.
Fredag d. 17/02-2012 : Karnevalsfest afholdt af TÅGE KA M M ERET , @alkymia, CHAOS, Nanorama
og MØF.
Onsdag d. 22/02-2012 : kl. 17-19: MFSR holder Linuxforedrag. Lokale bliver offentliggjort senere.
Torsdag d. 24/02-2012 : Kl. 13 : Doktor Føk holder workshop-ferie i Nepal, meditationstræning for
tidligere og fremtidige Dalai Lamaer.
Torsdag d. 24/02-2012 : Kl. 13.22 : Doktor Føk tilbage igen. Udhvilet og forstår nu kvantemekanikken til fulde.
Fredag d. 10/03-2012 : Kandis spiller i Bælum Hallen [Bælum, DK]. Potentielt den største dag i dit
liv!
Onsdag 14/03-2012

: Eksamensperiode activated! (Har den ikke lige været der?)

Søndag 10/06-2012

: Star Wars: Episode 1 udkommer i 3D. Den perfekte storm... af øv.
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