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Leder

Leder
Velkommen til – Unlimited Edition!
Vi sprænger alle konventioner og slutter året af
med et brag af et blad. Et blad så massivt at det
ikke er set i nyere tid. Føl vægten af dette blad.
Dét er humor, dét er viden. Passion. Alt hvad
du har brug for, lige i din hule hånd.

En masse lækre ting udgør dette fantastiske
blad og vil forhåbentlig forbedre din dag, din
uge, din forelæsning, din weekend... Ja vi kun-
ne blive ved, men det gør vi ikke. Læs i bladet
selv, og find lige præcis dét du kan lide!
Du kan jo for eksempel kaste et undersøgende
blik på den utroligt nydelige, og ikke mindst
skræddersyede, forside, og matche artikler med
illustrationerne; kunne det være Brian Bech Ni-
elsen der er at skue i båden, bagved en repræ-
sentant for Fysikshow? Og minsandten om ikke
det er en karakter fra Call of Calculus der skuer
i horisonten mens Justin Bieber styrer skuden
rundt i unisøen? Ja, det kan jo være op til dig
selv, men åbner du bladet og kigger nærmere
vil du opdage at det hele giver meget mere me-
ning.

Alt fra det mest moderne musik (Justin Bie-
ber, selvfølgelig) til geto boys bliver vendt (og
blev hørt ved tilblivelsen af bladet). Glæd dig til
dybdegående, og særdeles nu- og rettidig, an-
meldelse af albummet ”Believe”.

Den seriøse rapportage bliver fortsat i de
korte nyheder fra universitets egne, samt i en
overraskende opdagelse omkring ligestillingen
på AU fra en af vores kvindelige skribenter.

Derudover bringes nyt fra vest-bredden (bed-
re kendt som ARTS), som kan sætte lidt per-
spektiv på vores daglige trummerum på natur-
videnskab.

Du kan finde historier fra det virkelige
(uni)liv; læse om folk der har besøgt CERN,
vundet DM i Scienceshow, beretninger fra en
dag i uniparken med tusindevis af mennesker,
samt få et indblik i moden hos de universitetes-
studerende.

Du kan blive klogere på de nye SU-regler,
Brian Bech Nielsen og de mange anvendelses-
muligheder der eksisterer for 1.års-fysikernes
bibel; Young & Freedman.

Vi har selvfølgelig også sørget for at du kan
more dig en lille smule; hav det sjovt med kan-
diseret bacon, læs Dr. Føk’s altid kyndige råd,
find motivation til alternative matricer eller spil
invasionsludo på den trykte plade (eller print
den ud). Den hæsblæsende afslutning af Call of
Calculus er også at finde i bladet – ender alle
som sindssyge, eller klarer de skærene?

Om det har været skiftet af de bladskabende
omgivelser der har inspireret til dette blad af
episke proportioner, og som slutter vores 40.
årgang af, er ikke til at sætte fingeren på. Vi
ved kun én ting; vi vender stærkt tilbage efter
sommeren med 41. årgang.

40 more years for Føk! Enjoy!
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Kort Nyt

Kort Nyt
En gammel tradition tro bringer vi et udvalg af små nyheder om hvad der finder sted her på universitetet.

Send gerne tips om hvad din ynglingsforening har haft gang i til red@madsfoek.dk, så vi er orienteret.

Ny rektor

Bestyrelsen for Aarhus Universitet har beslut-
tet at ansætte nuværende dekan ved hoved-
området Science and Technology, Brian Bech
Nielsen, som rektor for Aarhus Universitet fra
august 2013 og seks år frem.

Whiteboards på Matematik

Der er blevet købt 6 nye whiteboards til brug
ved læsepladserne på Matematik. Det vil sene-
re blive offentliggjort, hvor de vil stå, og hvad
reglerne for brug er.

Økonomi er flyttet mellem fakulte-
terne og instituterne

Dette vil naturligvis have konsekvenser, men
-redaktionen ved ikke meget om det-

te.

Ny sekretær i SciTechTinget

Mads Warming fra Biologi er blevet ansat som
sekretær i SciTechTinget. Han er desuden for-
mand for Biologisk FagUdvalg.

Nye kursusevalueringer

Ifølge Tom Vindvæk bliver de nye kursusevalu-
eringer færdige til Q4. De nye evalueringer har
været undervejs i 3 år.

Ændrede studieordninger

Kurset Informationssystemer udgår og bliver
erstattet af kurset Databaser. Kurset Operavtiv-
systemer udgår og bliver erstattet af kurset Per-
vasive Computing. Kurset Computere og net-
værk skifter navn til Computerarkitektur.

Mulig ændring af mailinglister

De forskellige mailinglister ved universitetet
vil muligvis ændre navn i fremtiden. F.eks.
vil MFSR-listen muligvis ændre navn fra mf-
sr@mfsr.au.dk til mfsr@maillist.au.dk. Sådanne
ændringer vil nok skabe problemer.

Ny avis for studerende og medarbej-
dere

Den 30. april udkommer en ny avis kaldet Om-
nibus, som lover at være uafhængig af særin-
terresser. Den har til formål at samle AU, ska-
be identitet og debat omkring emner, som opta-
ger studerende og medarbejdere. Omnibus vil
erstatte UNIvers.

Computere flyttet fra Stibitz til Zuse

For at modvirke varmeproblemer og pladsman-
gel i datalogibygningen Stibitz, er grafikcompu-
tere flyttet til bygningen Zuse, også kendt som
‘Lego-Lab’. En del af de gamle datamater vil bli-
ve smidt ud, da de ikke længere bruges og er
gamle.
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Omnibus

Omnibus er landet! 

 

Du har måske opdaget det. Den 30. april udkom det første 

nummer af Aarhus Universitets nye avis Omnibus – avisen for 

alle studerende og ansatte.  

Omnibus er uafhængig af særinteresser på AU og har til formål 

at samle universitetet og skabe debat omkring emner, som 

optager studerende og medarbejdere.  

Omnibus er afløseren for UNIvers, og den kommer til at stå i 

standere rundt om på AU.  

Omnibus udkommer også som webavis – både på dansk og 

engelsk. Se mere på Omnibus.au.dk.  

Du kan også gå ind og ’synes godt om’ Omnibus på 

Facebook.com/omnibus.au.dk. Så har du mulighed for at få 

løbende nyt fra og om avisen og byde ind med forslag til 

artikler m.m. til de fremtidige udgivelser. 

God læselyst!  
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Studietur til CERN

Studietur til CERN
Som fysikstuderende er det manges ønske at
få lov til at besøge fysikernes mekka, CERN,
mindst en gang i livet. Derfor valgte en kvinde-
lig fysikstuderende at arrangere et tur til CERN,
ikke bare for sig selv men for i alt 24 fysiks-
tuderende. Så torsdag d. 11. april kl. 10.00 gik
turen mod Genevé med bus, færge, fly og tog.
Første aften blev primært brugt til undersøge
alkoholkulturen, hvor vi erfarede på den hårde
måde, at man ikke må købe øl efter kl. 21.00 i de
lokale butikker. Heldigvis var ”Lord Jim Pub”
ikke underlagt denne regel, og desuden erfare-
de vi her, at ølpriserne er svarende til dem her-
hjemme, hvis ikke dyrere.

Næste dag gik turen mod CERN, Organisa-
tion Européenne pour la Recherche Nucléaire, hvor
vi først mødtes med Jakob Esberg, som fortal-
te os CLIC, Compact LInear Collider, en lineær
elektron-positron accelerator, som forhåbentlig
bliver det næste store projekt efter LHC.
Førstehåndsindtrykket af CERN var ikke som
forventet, da man umiddelbart forventer et
high-tech forskningscenter, men mange af de
gamle bygninger minder mest om et gammelt
industriområde. Til gengæld var de ansætte, vi
talte med, top engagerede og ivrige efter at de-
le deres viden med os. I løbet af eftermidda-
gen mødtes vi med Jeffrey Hangst, som viste
os, hvad han selv betegnede som ”verdens bed-

ste arbejdsplads”, hallen, hvor hans forsknings-
gruppe, ALPHA, Antihydrogen Laser Physics Ap-
paratus, arbejder. På gåturen ned til Hr. Hangsts
laboratorium kom vi forbi en række gader med
navne, som man godt kunne overveje at indføre
i Danmark, f.eks. Route A. Einstein og Route C.D.
Coulomb.

Lørdag var CERN igen på programmet,
hvor vi skulle på officiel rundvisning. Rund-
visningen startede med en times intro hos en
ældre herre, som var meget glad for CERN og
gerne ville lære os, hvad partikler var for en
størrelse. Efterfølgende kørte vi med bus til en
hal, hvor vores guider lærte os om accelera-
torteknik, og efterfølgende var vi henne og se
kontrolrummet for detektoren ATLAS. Her så
vi også en 3D-film om ATLAS. Kontrolrummet
var desværre tomt, da LHC for tiden er lukket
ned. Lørdag eftermiddag stod programmet på
fri leg, og for nogle af turens deltagere blev den
brugt på hygge i parken ved Genevésøen med
øl, cointreau, yoga, sejltur og forårsbadning i
søen. Som en god afslutning på turen spiste hele
gruppen sammen lørdag aften inden turen gik
hjemad den efterfølgende formiddag. 10 timer
og 30 minutter efter vi forlod vores hostel i Ge-
nevé var vi atter i Aarhus efter en rigtig god tur.

Sara Mia Christiansen

Hetz:
Magnus Dahl: Man kan slå på, at vo-
res blad faktisk suger, hvis man skal
tørre røv i det

Hetz:
Crown: Jeg er droppet ud af kandi-
daten for at blive revisor-elev (true
story!).

Hetz:
Theis: Bo gav risotto og vin på Ditte

Hetz:
Kundeservice: Det er mig der ved
hvad kvinder vil have. Giv hende en
Blå Thor!

Hetz:
FURT: Altså, FUUL og jeg tager ud
og løber 10 km i aften.
Mavraganis: . . . Hver?!

Hetz:
Jakob Knorborg: Der er ingen i
Lemvig, der har alle tænderne i be-
hold.
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Studietur til CERN

Glade mennesker på CERN.

Hetz:
Chris Poulsen (i Geneve for at besøge
CERN) Er det kun mig, der ikke ved
hvad Higgs er?

Hetz:
Eva: Du er en virkeligt pæn dværg,
men du er alligevel ret klam at se på.

Hetz:
Sabrina: Er det en plastikblomst?
Philip: Nej, det er en toiletbørste. . . .
Ah, den der.

Hetz:
Forelæser i Bølger og Optik: Hvad er
grunden til at periodetiden for tide-
vandsbølger ikke er 12t?
Anders, Nano2: Pga. skudår.

Hetz:
Jesper Funch Thomsen: Lad mig
prøve at gøre det så uklart som mu-
ligt.

Hetz:
Sofie: Hah! Min er større end din!
Philip: Det sagde hun også i går!! . . .
Nej, vent. . . Jeg har bare tabt, har jeg
ikke?

Hetz:
Philip T: At afvige systematisk, det
lærte vi i folkeskolen at den ikke
skulle.

Hetz:
SEKR: Jeg ved ikke hvilken kage det
er, men den bliver bagt i Mettes ovn.

Hetz:
Nicholas: Whiskas smager da godt!

Hetz:
Martin Sand: Jeg tror oftere jeg va-
sker min diller end jeg vasker mine
hænder.

side 7



En humanist infiltrerer Science and Technology

En humanist infiltrerer Science and
Technology

Overvejelser om det første år som sidefagsstuderende fra Arts

En typisk mandag på Engelsk

8.00 Sover. Der er først undervisning klokken
12.

9.30 Vågner.
10.30 Tuller rundt og laver morgenmad.
11.00 Overvejer at skrive en mail til studie-

vejlederen, men hvor er det man finder
hendes kontaktoplysninger? Og hvor er
det, de sidder henne efter den seneste
flytning?

12.18 Kommer kun lidt for sent til forelæs-
ning. Forelæserens PowerPoint fungerer
ikke.

13.13 Spiser pizza. Dagens ene time er vel
overstået.

15.30 Mail fra studievejlederen. Bliver sendt
videre i systemet.

19.00 Formel lingvistik er altid fantastisk.
Onsdag Mit problem bliver udskudt til senere

når det er mere kritisk.

En typisk mandag på Matematik

6.30 Vågner.
8.20 Kommer kun lidt for sent til det aftalte

tidspunkt for læsegruppen.
8.35 Lineær Algebra er noget pis.

10.10 Går til forelæsning og kommer til ti-
den. Der er ingen PowerPoint, men til
gengæld masser af beviser, som måske-
måske ikke er pensum og måske-måske
ikke står i bogen.

12.03 Køber salat i MatKant. Der er ingen kø.
Til salaten.

12.05 Går hen til studievejlederen. Bliver
sendt videre i systemet.

12.13 Mit problem er løst.
12.17 Kommer kun lidt for sent til TØ.
14.05 Dagens seks timer er vel overståede.

Overvejer mere læsegruppe.
19.45 Lineær Algebra er stadig træls.

Efter et lille år på Matematik og 2,5 på Engelsk,
føler jeg mig kompetent nok til at skrive om for-
skelle og ligheder mellem de to studier. Karika-
turen på mandage de to steder er faktisk ikke
så karikeret endda og kommer ind på mange af
de væsentlige forskelle mellem mine to studi-
er. I første omgang kan det deles op i timer. På
mit sidste hele semester på Engelsk havde jeg
fem skemalagte undervisningstimer om ugen.
Jeg har 21 skemalagte timer om ugen på Mate-
matik i dette kvarter. Udover de 21 timer er der
de planlagte læsegruppemøder, som også sag-
tens kan komme op på 8-10 timer, og som er
helt uundværlige. Jeg har aldrig skullet kæm-

pe så meget for noget fagligt i mit liv. På En-
gelsk faldt læsegruppen hurtigt fra hinanden,
fordi ingen følte at den var nødvendig.

Et studie er selvfølgelig også andet end
tal og undervisningstimer (selv om jeg til ti-
der bliver i tvivl på Matematik). Af mangel på
et bedre ord er kulturløsheden på Matematik
meget slående. Dermed ikke sagt at matema-
tikere ikke er kulturelle, men kulturløshed på
den måde, at der skal ledes længere efter en
fælles kulturel referenceramme. Matematikere
er bare mere kulturelt forskellige end Engelsk-
studerende. Givet, mange er glade for Pokémon
og øl, og det er let at finde et fællesskab dér,
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En humanist infiltrerer Science and Technology

men ellers er det svært at finde fælles inter-
esser. På Engelsk var det så nemt som at si-
ge Harry Potter, Obama og Jon Stewart, mens
mit indtryk af matematik er, at der virkelig
skal kæmpes for det. Det er begrænset, hvor
meget cocktail-party-conversation man kan vri-
de ud af Taylor-rækker. Til gengæld kommer
matematik-fællesskabet jo alligevel, når man
tilbringer 30+ af ugens timer i hinandens sel-
skab.

I et mere praktisk øjemed er der også store
forskelle at finde. Arts er blevet ramt af admi-
nistrationssammenlægninger og flytninger i så
stor grad, at alle i en lang periode ikke har vidst,
hvor noget var og hvordan man kunne få no-
get gjort. Kontortider er umulige at finde, og in-

gen ved, hvem der har ansvar for hvad. På Ma-
tematik kan nærmest alle problemer løses ved
at gå ned på Motorvejen og banke på, og det
stadig med tid til at komme til næste time. Og
så fungerer hjemmesiderne og IT-sagerne gene-
relt, hvilket ville være helt utænkeligt på Arts.

Men alt i alt så savner jeg Engelsk. Admi-
nistrationsbøvl og bizart lave timetal og dårlige
jobudsigter til trods. Jeg bliver aldrig så fascine-
ret af matematik, som jeg er blevet af de finere
detaljer ved den engelske grammatik, og sådan
skal det også være. Ellers er 5,5 år på universi-
tetet meget lang tid.

Katrine Rosendal

Hetz:
Aksel Jensen: Moral og etik, det er ik-
ke noget vi kender til. Vi vil i hvert
fald ikke have noget med det at gøre!

Hetz:
Jonathan Riedlin: Hvi jeg var
Mørkets Fyrste, så ville jeg se, hvad
der sker, hvis folk kun spiste een ting
over længere perioder.

Hetz:
Jesper Funch Thomsen: Det er lige-
som om, jeg hver gang kommer til at
forkorte det på en måde, jeg ikke har
set før.

Hetz:
Georg Bruun: Det siger noget om - ja
okay, hvad siger det egentlig noget
om?

Hetz:
Hans: Is this something have to add,
I mean like a constraint?
Jeff Hangst: No this is true!

Hetz:
Philip T: Det gennemsnitlige hoste-
anfald varer 18 dage.

Hetz:
Jesper Funch Thomsen: I pausen har
jeg lært, hvordan man tænder en
computer.

Hetz:
Klaus Thomsen: Og ja, det her er jo
så et trøstelemma. . .

Hetz:
Maiken: Jeg er ikke slutty! Jeg synes
bare ikke tissemænd er ulækre.

Hetz:
Georg Bruun: Antallet af mennesker
per menneske - det er så én.

Hetz:
Sara Mia: Blokken og Lykhus. . . nej,
jeg mener Blokhus og Lykken!

Hetz:
FURI: Jeg sidder med en kop kaffe i
hånden skal skide og hører jazz

Hetz:
Kenny: Du behøver jo heller ikke fo-
kusere på andet end din højre hånd

Hetz:
Jens: Hvilken Kronprinsesse Mary?

Hetz:
Nanna Bill: De var SÅ flabede de æn-
der, der spurgte om jeg havde været
ude at svømme!
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Justine beaver

Anmeldelse af Justin Biebers
“Believe”

Det er naturligvis med en vis bæven at man
går til opgaven at anmelde Justin Biebers mu-
sik. Der er næppe nogen anden musiker hvis
omdømme er mere polariseret blandt befolk-
ningen. Justin Bieber udsendte i 2010 hans
første (to-delte) studiealbum “My Worlds”. Si-
denhen kom hans julealbum “Under the Mist-
letoe” fra 2011. Hans sidste studiealbum er “Be-
lieve” fra sidste år, som jeg vil rette mit kritiske
blik mod i denne anmeldelse. Ud over disse tre
studiealbums er der kommet et hav af remix-,
tribute- og live-albums, som man skal være Be-
lieber for at have styr på.

Jeg valgte at gå systematisk til værks og
startede med at gennemlytte dobbeltalbummet
“My Worlds”. Det slog mig først, at opgaven
virkede uoverkommelig: 1 time og 7 minutter
varer hele herligheden, og det er lige så lang
tid som hele Brahms “Ein Deutsches Requiem”!
Albummet indeholder alle de obligatoriske ty-
per af numre: tempofyldte, stille, følsomme,
covers og endda lidt diskoagtigt. Jeg mærkede
tydeligt, at Biebers stemme er umoden og har
det på trods af alskens elektroniske hjælpemid-
ler svært visse steder. Teksterne forfalder ofte
til kærlighedsbanaliteter, og jeg kan ikke lade
være med at have ondt af ham, hvis han vitter-
ligt har et sådant kærlighedsliv, som han beskri-
ver i sine sange. Han er så, på trods af sin kle-
ine alder, en mester udi hjerte og smerte. Efter
at have hørt denne omgang noget enslydende
sange valgte jeg at tage en pause og høre Bra-
hms, og pludselig var 1 time og 7 minutter ikke
så længe.

“Under the Mistletoe” blev jeg nødt til at
springe over – det er simpelthen for mærkelig
en konstruktion. Justin Bieber synger covers af
julesange, og der er sikkert også noget originalt
på pladen. Det var for akavet, så jeg hoppede
videre til mit egentlige mål: “Believe”.

Allerede på det første nummer på “Belie-

ve” mærker man, at lyden og stemmen er mere
moden og voksen. Tempoet er højt, stilen er sik-
ker og mine tanker går mod et klubmiljø. Denne
sang, “All Around The World”, er også udsendt
som single, og jeg kan sagtens forstille mig den
som en kommercielt hitbasker på et dansegulv.
Det andet nummer på pladen, “Boyfriend”, er
den første single og er også mere voksen i sin
lyd end den tidligere Bieber. Igen er sangen
glimrende skruet sammen med en produktion,
der er svær at få ud af hovedet igen. På “Boyfri-
end” mærker jeg, at Bieber forsøger at cemente-
re en rå men også kærlig og følsom side af sig
selv. På tredje nummer, “As Long as You Love
Me”, er tempoet stadig højt og produktionen er
meget electronica-inspireret. Som det hører til
i mange moderne produktioner har Bieber fået
en afrorapper til at rappe nogle ord ind over. Jeg
har aldrig helt forstået denne tendens i moder-
ne musik, men det er en anden diskussion. Den-
ne sang er udsendt som pladens anden single.
Så langt, så godt. De første tre sange på “Belie-
ve” er alle singler i højt tempo og ekstremt vel-
producerede, og jeg er generelt ret begejstret for
dem.

Så jeg blev ret skuffet, da det viste sig, at
Bieber havde toppet efter allerede tre numre, og
at kvaliteten generelt blot dalede på de sidste ti
sange. Jeg synes, at fællesnævneren for de fle-
ste sange er, at det er kedelig, triviel ørefløde,
der flyder gennem øregangen og møder lige så
lidt modstand som tænderne møder på vej gen-
nem en McDonalds-burger. Bevares, der er dog
enkelte perler indimellem, fx byder “Right He-
re” (som også er en single) på scratch og endnu
en afrorapper, selvom sangen er ren easyliste-
ning. Skal jeg tænke på hip hop? I så fald er det
meget, meget blødt.

Lad mig gå til den (indtil videre) sidste
single på pladen: “Beauty and a Beat”. Den
er mere interessant end de andre foregående
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Justine beaver

sange, og produktionen er forsøgt mere tem-
pofyldt og ligefrem dubstep-inspireret (woop
woop!). Sangen er en duet mellem Justin Bie-
ber og poppigen Nicki Minaj. Hun ligner noget,
der er løgn! Forestil dig en nougatbrun asiat,
der har hærget prinsesseafdelingen i en Fætter
BR-butik, og bland resultatet med overdreven
sminke og Photoshop. Cirka således ser Nicki
Minaj ud. Jeg vil tro, at hun har lige så mange
hjerneceller som en elektron har spintilstande.
Hun formår endda at få Bieber og Selena1 til at
rime på ‘wiener’. Hvad skal jeg lægge i det?

Næste nummer er endnu en omgang ren
flødepop, men de to sidste sange på albummet
fortjener et par ord. I “Be Alright” har vi skåret
al crazy-produktionen væk. Vi har bare Bieber,
en guitar og en følsom sang. Idéen er god, for
det viser, at Bieber også kan uden en stor pro-
duktion bag sig. Men sangen er kedelig, og den
sidder slet ikke fast på mig. Så måske viser den
i virkeligheden, at han ikke kan klare sig uden

produktionen?

Albummets titelsang, “Believe”, er det sid-
ste nummer på pladen. Bieber får akkompag-
nement af et gospelkor! Tolker vi dette i sam-
menhæng med sangen/albummets titel “Belie-
ve” og øgenavnet for Biebers fans ”beliebers”
får man den idé, at Bieber faktisk er Jesus eller
ligefrem Gud?! Hvorfor ellers blande religiøse
aspekter som gospel og ‘believe’ med sit eget
navn, sig selv i centrum og en sangtekst, der in-
deholder “But your faith in me was so clear”?
Det må være op til lytteren at konkludere, om
Justin Bieber så er Gud. Jeg er ikke helt overbe-
vist.

Lad mig give en samlet konklusion på hele
albummet. I forhold til “My Worlds” er der en
klar forbedring! Sangene er meget mere adskil-
lelige, interessant producerede og hele stemnin-
gen er mere voksen og moden. Biebers stemme
har også gennemgået en klar forbedring. Tek-
sterne er klart mere raffinerede, og albummet

1Biebers daværende kæreste.
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virker meget velproduceret og helstøbt. Både
i musikken og i de musikvideoer, jeg har set,
prøver Bieber at give et indtryk af sig selv som
en succesfuld, cool og munter knægt, der vælter
sig i skønne damer. Nok er den seksuelle stem-
ning spændt til bristebunktet, men det bliver al-
drig farligt. Der er aldrig nøgenhed eller noget
andet forbudt, og jeg kan næsten se en usyn-
lig purity ring på Biebers finger, som vi kender
dem fra Jonas Brothers. Lidt den samme ufar-
lige seksualitet ser vi i Twilight-sagaen, hvor
Edward nok oser af sex, men vil ikke gå i seng
med Bella – dermed ufarligt at læse om for tee-
nagepigerne.1 Jeg har hørt “Believe” et par gan-

ge, og selvom det er vokset lidt på mig, må jeg
dog indrømme, at mange af sangene stadig er
al for kedelig ørefløde. Perlerne, som mest af alt
er singlerne, har lidt mere kant, men det er alli-
gevel rendyrket pop. Men pladen påstår heller
ikke at være mere end rendyrket pop, og i den
genre opfylder “Believe” nok lytterens behov,
især hvis høn også er til blød easylistening. Jeg
vil dog hellere høre Brahms derhjemme, men
jeg må indrømme, at Bieber sidder bedre fast i
hjernen og rocker bedre på et dansegulv.

Niels Jakob Søe Loft

Hetz:
PR: MYG?! Der findes sgu da ikke
myg i Danmark!

Hetz:
PR: Du har bare givet mig den skod-
pind der og den kan bare ingenting

Hetz:
CERM: Jeg aer dig jo bare lidt
Mette Bjerre: Ja, men det er et lidt ir-
riterende sted mens jeg sidder og spi-
ser

Hetz:
KASS: Det kan godt være at Jørgen er
gammel, men til gengæld er han fei-
sty.

Hetz:
Klaus Thomsen: Denne definition
minder jo ret meget om definitionen
fra det forrige kursus i og med, at de
indeholder nogle græske bogstaver.

Hetz:
Maiken: Kan vi ikke bare tage og bli-
ve færdige med det her spil Acade-
my? Jeg skal ind og spille Krone.

Hetz:
Philip: Diana, det jeg siger er at jeg
tager dig meget seriøst som holdtu-
tor.
Diana: Philip, jeg tager ikke dig sær-
lig seriøst som holdtutor.

Hetz:
Johan: Bubs, du er overraskende in-
telligent nogle gange.
Bubs: Nej.

Hetz:
Klaus Mølmer: Det er velkendt
fra optiken, at der findes magiske
bølgelængder.

Hetz:
Signe Greve: Apropos billig, jeg var
sammen med nogle piger her i som-
mers. . .

Hetz:
Troels Hahn: Jeg er jo sådan lidt af en
ørl-connoisseur.

Hetz:
Troels Hahn: Der lugtede ret meget
af mand, og det var ikke mig der var
manden.

Hetz:
BOFUAN: Dine læber fungerer ret
godt, men din tunge fungerer ikke.

1Jep, jeg har set de tre første film i serien.
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En dekans vej mod toppen

Brian Bech Nielsen - en dekans vej
mod toppen

Dekan. Rektor. Verdenshersker? bringer nyt fra en banebrydende forskningsgruppe.

Nu er det endelig officielt. Vor kære dekan, Bri-
an Bech Nielsen, bliver til august ny rektor for
AU og underbygger derved forskningsgruppen
oNani’s førende teori. “Med hans ønske om “et
rigtig stærkt, toneangivende, globalt universi-
tet” er Brians karriere sammenfaldende med
oNani’s forudsigelser”, udtaler en anonym re-
præsentant for den uheldigt navngivne forsker-
gruppe og uddyber “og det står altså for Ob-
servations of brian bech Nielsen’s AbNormal Inten-
tions, hvis du skulle være i tvivl!”.

oNani har siden 1997 arbejdet intensivt
med at ekstrapolere den kommende rektors

karriereforløb. Særligt har spørgsmålet om
væksten af prestige over tid givet forskerne grå
hår. Men nu ser situationen anderledes ud. “Vi
har med rektorudnævnelsen fået fastlagt for-
modningen om en eksponentiel vækst af Brians
sociale status. Inden udgangen af 2015 vil han
være statsminister. I 2020 er vores tidligere de-
kan Verdens Hersker,” oplyser den eksalterede
oNani-repræsentant, inden han råbende tilføjer:
“Og i 2023 er Brian Bech Nielsen GUD!”

Jonas Svenstrup Hansen
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Young & Freedman

Anvendelsesmuligheder af Young &
Freedman

Efter at have læst en tyk universitetslærebog, sidder du så også med en tom fornemmelse indeni? Føler du
også, at “indholdet var sådan set meget godt, men jeg ville gerne have haft mere ud af bogen”? Så fortvivl ej

mere. Aldrig mere skal en universitetsbog kun have den ene egenskab at lære dig noget.

Med denne gennemgang af bøgers anvendel-
sesmuligheder får du et helt nyt syn på din bog-
reol. Gennemgangen tager udgangspunkt i bo-
gen Young and Freedman, University Physics,
12th ed., (Y&F) men tipsene kan uden tvivl an-
vendes på mange andre bøger og udgaver

Først får du lidt fakta om bogen der her be-
skrives: Med en kampvægt på 7.8 pund eller
3.53 kg (paperback), er Y&F en sværvægter. An-
tallet af sider er 1638. Den opmærksomme læser
vil her lægge mærke til, at det er 4.31 gram per
papir side, idet der er to sidetal på én fysisk pa-
pirside hvis omslaget ikke medregnes. Dimen-
sionerne er 8.5 x 2 x 10.9 inches, eller 21.59 x 5.08
X 27.686 cm., hvilket giver et total volumen på
0.00304 kubikmeter.

Med disse tal under armen bevæger vi os
nu mod de næsten endeløse muligheder for sto-
re bøger. For ud over de gængse anvendelser
som brevvægt, slagvåben eller taskefyld, er der
nogle rigtig spændende egenskaber ved bøger.
Her følger et par af dem.

Til dem af os der er hæmmet højdemæssigt,
kan Y&F med sine 5.08 cm’s tykkelse give den
ekstra højde, der skal til for at nå de øverste re-
oler på biblioteket. Hvis én bog ikke er nok, kan
biblioteket uden tvivl supplere med flere bøger,
indtil den ønskede højde er nået. Yderligere kan
denne tykkelse udnyttes på Universitets toilet-
ter, hvis ens fødder ikke kan nå jorden, efter at
man har sat sig til rette.

Det næste tip er til de af læserne, der bor i
lejligheder og/eller huse med gennemtræk og
holdes vågne hele natten af døre, der smæk-
ker. Her kan Y&F sikre, at du ikke bliver for-
styrret, givet at du lægger denne imellem selve

dørkarmen og tilhørende dør.
Nu vi er ved emnet møblement eller

deromkring, kommer Y&F’s tykkelse igen til or-
de, når samtalen falder på vippende borde og
stole. Denne kan afbalancere selv det skæveste
møbel. Bare læg Y&F under møblet der ønskes
fixet og fjern sider til den ønskede effekt opnås.

Nu vi bevæger os videre fra møbler og de
mere konventionelle anvendelser til et nyt em-
ne: sikkerhed. Ifølge forskning lavet af Adam
Savage & Jamie Hyneman og diverse youtube-
video-entusiaster, kan der informeres om, at te-
lefonbøger vil kunne stoppe projektiler affyret
fra våben med tilstrækkeligt lille kaliber. Til
dem der har set Y&F, vil sammenligningen til
telefonbøger forhåbentlig ikke virke så fjern. Så
hvis de befinder dem i en situation, hvor de
regner med, at muligheden for at blive skudt
er reel, f.eks. på jagt eller i din daglige gang i
“gangzta” miljøer, så kan det være værd at iføre
sig Y&F, selvom skribenten ikke vil give nogen
garantier for skudsikkerheden af bøger. Yder-
mere, efter ikke særlig dybdegående research,
er der fundet “rigtige” skudsikre veste billigere
end omegnen af tre Y&F. Selvom disse nok ikke
kan “multitaske” som en universitetslærebog.

Fra våben og skudsikkerhed over til byture.
For selvom det at iføre sig en bog og kalde det
en skudsikker vest kan tiltrække sig opmærk-
somhed, er det ikke nødvendigvis den slags op-
mærksomhed, De gerne vil have. Hvis De der-
for befinder Dem på en bar eller natklub, så
være ikke bange for at hive Y&F frem. De øvri-
ge mennesker i baren vil helt sikkert aldrig ha-
ve set noget lignende, og hermed har De vun-
det overraskelsesmomentet. Man har herfra to
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muligheder. Man kan rive bogen over som et
tegn på ens overlegne styrke (dette skal dog

kun gøres, hvis Y&F ikke længere er til nytte).

Den anden mulighed er at forklare hele bo-
gens indhold. Dette skal tænkes som en måde at
vise sin overlegne intellekt. Begge metoder sik-
rer dem en rolle som alfahøn, og du vil herfra
kunne skovle gratis drinks ind fra dine mange
beundrere. Hvis alt denne opmærksomhed ik-
ke er noget, De søger, kan De også bruge Y&F
til at vinde øl/drinks, hvis De altså mener at
have styr på deres stof. Det kan her nævnes, at
denne metode i moderate mængder også kunne
virke som eksamenslæsning. Opsøg en person

som de mener ville indgå et væddemål. Tilbyd
høn at der slås op på en hvilken som helst side
og vælg en tilfældig formel. De skal så forkla-
re, hvad bogen skriver om formlen mod at høn
giver Dem en øl. Det kan forsøges med første
og måske også anden gang at lave fejl og tilby-
de at doble eller triple indsatsen, hvor De tredje
gang forklarer det rigtigt og inkasserer ansee-
lige mængder øl. Dette er nogen gange kendt
som at “hustle”.

side 19



Young & Freedman

Nu er der blevet listet nogle forskellige
anvendelsesmuligheder, og der er utvivlsomt
mange flere, men det ville ikke være retfærdigt
ikke også at nævne nogle af begrænsningerne
ved bogen.

Ved gentagne Google-søgninger blev den
maksimale vægt en menneskelig ryg kan bære
fundet til at være omkring 244 kg, hvis alt vægt
blev båret på rygsøjlen. Dette svarer til et antal
Y&F på 69.24 stablet på dit hoved til en sam-

let højde på 3.51 m. I forhold til de 98 Calculus
bøger, og 4.48 m som samme ryg ville kun-
ne bære. Så ikke nok med at du ville kunne
bære flere bøger på dit hoved, det ville også
være et mere imponerende skue, hvis du valgte
calculus bogen frem for Y&F. Yderligere er Y&F
ikke tyk nok til at kunne indeholde en standard
33 cl. ølflaske (tykkelse 6.5 cm), hvis denne ud-
hules, men det er til gengæld de færreste bøger
der kan det.
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Med disse begrænsninger for øje er Y&F
dog stadig en bog med mange muligheder for
udfoldelser.

Forhåbentlig har denne artikel givet dig in-
spiration til at afprøve nogle af disse glemte
egenskaber ved bøger eller måske ligefrem fin-
de nogle helt nye og udokumenterede egenska-

ber gennem din egen forskning.

Hvis du vil læse mere om bøger og de-
res brug gennem tiderne, eller ikke ved hvad
en bog er, så har Wikipedia en glimrende
artikel om netop dette emne: http://en.
wikipedia.org/wiki/Book.

Peter Matzen

Hetz:
Rav: Jeg undlader generelt at læse
ting jeg er uenig i.

Hetz:
Lars N.: Jeg har en aftale med min
mor om at jeg får en flaske rødvin for
hvert 10 eller 12 tal jeg får. Jeg skal
snart til at have drukket noget af det.

Hetz:
Christian Kraglund: Man må ikke
kritisere idéer under en brainstorm.
Jeg har haft et kursus om Science Tea-
ching, så sådan noget ved jeg.

Hetz:
Steffen Videbæk Petersen: Det er da
ikke gammelt. Det ved selv jeg jo
også!

Hetz:
Georg Bruun: Når man er sjusket la-
ver man fejl. Jeg har selv været sju-
sket, det ikke sejt at være sjusket!

Hetz:
Niels Jakob: Der er rig mulighed for
at få pølse

Hetz:
Mikkel: Det er jo ikke ligefrem fordi
LEGO er dansk, vel?
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8velkommen til studiestart
gratis arrangement i tivoli friheden
tirsdag d. 27. august fra kl. 16.00

8se mere på www.studenterhusaarhus.dk

live:
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klumpen & raske penge
for alle studerende - nye som gamle!
der er tændt op i grillen fra kl. 16.00
alle tivolis forlystelser er åbne!
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DM i scienceshow
Lørdag d. 20. april kunne man opleve Dan-
marksmesterskaberne i scienceshow på Kemisk
Institut. Deltagere fra nær og fjern var mødt op
sammen med et stort publikum i alle aldre. Del-
tagerne var fem scienceshow, Den Naturviden-
skabelige Legestue KU, DTU Scienceshow, Ke-
mishow Aalborg, Kemishow Aarhus og Fysiks-
how Aarhus.

Konkurrencen var rettet mod en
målgruppe svarende til 9.klasse og 1.g elever,
og der blev givet point på tre områder. Der
kunne gives point mellem 0 og 10 for faglig-
hed, formidling og underholdning, og showene
måtte højest vare 15 minutter. Hvis denne tid
blev overskredet, blev der trukket point fra.
Hver af de tre dommere gav point i alle tre
kategorier, og den samlede score kunne gå fra
0-90 point. De fem forskellige shows havde stor

underholdningsværdi med fluorescerende væ-
sker, ild og store brag!

Ak ja, en vinder skulle findes, selvom der
var flere shows af høj kvalitet. På en tredjeplads
blev det DTU Scienceshow med 70 point, på
en andenplads Kemishow Aarhus med 73 po-
int, og på en flot førsteplads blev det Fysikshow
Aarhus med 78 point. Dermed blev Fysikshow
Aarhus det første scienceshow til at vinde DM
i scienceshow to gange, første gang i 2011. Tid-
ligere år har DTU Scienceshow (2010) og Aal-
borg Kemishow (2012) vundet. På billedet1 ses
en meget stolt Jakob Voldum og Johan Kruse,
som udførte showet, sammen med deres ligeså
stolte chef, Jacob Bjerre.

Sara Mia Christiansen

1Taget af den, meget kyndige, officielle -fotograf Christian Mariager.
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Øl-stafet på speed
Den 25. april var uniparken for 23. år offer for den største samlende begivenhed for Aarhus’ studier.

Kampen om Det Gyldne Bækken blev igen en
stor succes med omkring 20.000 tilskuere, godt
vejr og overraskelser fra TÅ̊AGEKAAMMMERET . Vin-
derne af den flotte andenplads blev Umbilicus,
der tog denne for niende gang. Medicinernes
mange andenpladser havde smittet tydeligt af
på oddset. Med 2,3 var der langt fra Umbilicus
til TÅ̊AGEKAAMMMERETS500 på Betsafe.dk. Det er ty-
deligvis mest profitabelt at holde med TK. Men
TK’s engagement var enestående, for de hav-
de bygget intet mindre end et piratskib. På den
gæve skude Tisseraketten V overværede de sla-
gets gang fra parkens absolut bedste tilskuer-
plads – midt ude i søen!

Den opfindsomme underholdning stod i år
på alt fra Dexters Laboratorium (@lkymia) til
Grease (TK). Økonomi fik mange mænd op at
stå med deres striptease, mens lærernes ballo-
ner nok var smukke, men alle endte i træer-
ne. Monte Carlo formidlede festen fra deres
kolonihave-ø, hvorfra de også stålfast prædike-
de, at TÅ̊AGEKAAMMMERETer en festforening ude-
lukkende for fysikere!? Sindet kunne dog altid
mildnes af de mange flinke alkoholikere, der
gik rundt og samlede tomme ølflasker. På trods
af universitetets “forældre-formaning” om at
undgå telte, var der overnattende tilskuere -
et forventeligt resultat, når man hverken an-

holdes eller udmeldes for at sove i uniparken
før Kapsejlads. bringer her en liste
over årets deltagere, hvis man har glemt, hvem
der var med (hvilket med den gennemsnitlige
mængde øl-indtag må formodes meget sand-
synligt). Deltagerne var i år:

• Dommere - Juridisk Selskab og SIFFOS
fra folkesundhedsvidenskab

• Umbilicus - Medicin

• Apollonia - Tandlægerne

• Økonomisk Forening - Økonomi

• Politologisk Forening - Statskundskab

• F.U.C.K. - Idræt

• FUT - Ingeniørerne

• TÅ̊AGEKAAMMMERET - Mat, Fys, Dat, Nano,
IT og Mat-Øk

• @lkymia - Kemi

• Humbug - Arts

• Ambrosia - VIA University College

• Fuld Fontex/Kein Cortex - Psykologer-
ne

• Svederen - Lærerne

Jonas Svenstrup Hansen
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Ludo for viderekomne

Invasions-ludo
Har du tit lyst til at spille et spil, men du føler bare ikke, at der er plads til nok spillere? Eller føler du

ligefrem, at der bare ikke bliver drukket nok i det spil? Så er løsningen nær ved! introducerer
nu Invasions-ludo©®™; det nye ludo hvor du ikke bare kan spille 4, men hele 8 personer samtidigt.

Spillet blev udviklet i det herrens år 2013 på en
solskinsrig RKFW-lørdag af undertegnede og
den skønne Katrine Lundager, for ikke at glem-
me resten af de dejlige tutorer, der bidrog til op-
standelsen af dette spil.

Pladen har indbyggede fællesskåls-felter,
illustreret ved en dejlig Ceres Top, så man
sjældent tørster – hurra! Derudover gælder
selvfølgelig reglen, at man skal drikke en halv
øl pr. brik man får slået hjem (hvilket sker ret så
ofte) på den 18 felters cirkelformede bane, som
er hovedvejen for alle spilleres brikker. Motor-
vejen har individuel ensretning (for hver enkelt
brik), og spøgelsesbrikker kan derfor forekom-
me. Det er op til hver enkelt spiller at huske ret-
ningen på sine brikker, og skulle vedkommen-
de glemme retningen, belønnes dette med en
kvart øl pr. felt man flytter sin brik i den forker-
te retning. Skulle det ske, at en brik når sit mål,
resulterer det selvfølgelig i en sejrs-øl (+ en GD
hvis man vil fejre det virkelig meget).

Lad os nu komme til essensen af spillet:
stierne der forbinder hver spillers hjemme-felt
med de to nærliggende hjemme-felter. Dette er
invasions-stierne eller øl-ekspressens rute, hvorpå
man kan flytte sig ét felt, såfremt man slår en
6’er. Disse stier er ligeledes ensrettede for hver
enkelt brik, hvilket bevirker at man skal nå fel-
tet, man er på vej imod for derefter at kunne
komme ud på ”motorvejen”, som giver mulig-
hed for at få brikken i mål.
Stierne består af 3 felter (dvs. at man indtager
et felt på det 4. ryk med brikken) og har kun
plads til én brik ad gangen. Vælger man at ind-
tage et felt hvorpå en brik (fjende eller frænde er
underordnet) allerede står, skal man naturligvis
kæmpe om pladsen ved at bunde om det.
Når en brik frem til et nabo-felt (eller nabo-
nabo-felt såfremt man kan nå så langt) har
denne medbragt øl-ekspressen til feltet, og

den invaderede spiller får lov til, gladeligt
selvfølgelig, at drikke en halv øl pr. hjem-
meværende brik i sit hjemme-felt.

Skulle det uheldige ske, at der ikke kan fin-
des 8 deltagende spillere (sympati-drikkende
observanter er som altid helt okay), kan tom-
me hjemme-felter behandles som et felt på
invasions-stien, og invasions-stierne forkortes,
så at det for alle spillere vil kræve 4 ryk med
brikken at nå et nabo-felt. Alternativt kan spil-
les med ubrugte hjemme-felter, hvor alle andre
end den invaderende spiller skal drikke en øl,
når feltet indvaderes.

Af spillebrikker kan anbefales: kapsler af forskel-
lige øl-mærker, propper, tænder, mønter, peanuts,
tastatur-/skrivemaskine-taster, hønseringe, og hvad
man nu ellers lige kan finde rundt omkring i kroge-
ne.
Pladen er, grundet ’s størrelse, en
smule lille til ovennævnte spillebrikker. Derfor
findes spillepladen på s hjemmeside:
madsfoek.dk/invasionsludo/ så man kan
printe denne.

Da mange, højst sandsynligt, mangler lige
præcist dette spil i deres spilsamling, udloddes
et styks A3-spilleplade, i lamineret tilstand, til
den eller dem der indsender det bedste haiku-
digt til chefred@madsfoek.dk.

Tænker du, at du har brug for at indtage
store mængder øl, og at du derfor meget helle-
re vil spille ølbowling en dag i solen, er dette
naturligvis forståeligt. Jeg kan dog berette, af
erfaring, at der ved dette spil bliver indtaget
en del – specielt hvis folk rotter sig sammen og
invaderer fra begge sider. Just saying.

God fornøjelse :)

Christina Gøttsche
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Matricer

Hetz:
Christian W. Andersen: Hun er
LATEXniker!

Hetz:
Johannes’ Åbenbaring 2:13: Jeg ved,
hvor du bor: . . .

Hetz:
Sara Øvad: hvem går egentlig på an-
det år?
Mai: (begynder at remse navne op)
. . . der er også to Anna’er..
Sara: Nårh.. Er det dem der er tvillin-
ger?
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Hetz:
René (om snacks): Hvorfor har de in-
gen masse, jeg forstår det ikke! Er det
bosoner eller hvad?

Hetz:
Magnus Aarslev: Drenge, hjælp mig
lige.. -1+64, det giver 62.. Ikke?

Hetz:
Thomas Winding: Det er fedt, når
man finder exceptions i sit LEGO
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Hetz:
Jesper Funch Thomsen til forelæs-
ning: Jeg er altid lidt i tvivl om, om
det jeg siger er rigtigt.

Hetz:
Sara Mia: Jeg er ret god til at tage mit
tøj af

Hetz:
Bo: Jeg vil gerne have norske børn.
De er søde sammenlignet med dan-
ske.
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Hetz:
Lars Sinning: Kan det ikke snart bli-
ve eksamensperiode, så vi kan slap-
pe lidt af?

Hetz:
Pernille: Nårh nej, det er jo nok ikke
en hun når det er en løve.

Hetz:
Ganesh: Kan man godt spise det der
modellervoks

side 31



Hetzmaskine

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

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

Hetz:
Philip: Jeg har udfyldt den her for-
mular. Jeg donerer min krop til vi-
denskaben!
FULO: Nej, vel?!
Philip: Læs selv.
FULO: Nååh, det er EFTER døden. . .

Hetz:
Lars Sinning: Jeg tror, jeg vil til at gi-
ve mit nummer i hex. Så kan jeg nem-
lig spare én karakter

Hetz:
Ingrid: hmm jeg kan ikke lige huske
hvad den FU hed. . . men det var i
hvertbfald noget med fuu. . .

Hetz:
Gcerm: FUCK min mor er nasty!!

Hetz:
Økomor: Vent lige med at tage bille-
der af mig til jeg ikke sveder så meget

Hetz:
Marcel Bökstedt: Essensen af mate-
matik, er at tænke så lidt som muligt

Hetz:
Katrin: Jeg dansede jo kun på bordet
fordi den gode sang lige startede da
jeg trådte over for at komme forbi.
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Bacon-snack deluxe
Ingredienser

• 2 – 3 pakker bacon

• 1/4 kop brun farin

• 2 spsk. hvidvinseddike

• 2 spsk. ahornsirup

• sort peber

Fremgangsmåde

Opvarm ovnen til 180 grader Celcius. Læg ba-
conen på en rist så de kun lige præcis rører ved

hinanden.
Imens baconen er i ovnen tager du brun farin,
hvidvinseddike, ahornsirup og eventuelt lidt
sort peber efter smag og rører sammen til en lidt
tyk masse.

Efter cirka 10 minutter, når baconen begyn-
der at se lidt tilberedt ud, tager du baconen ud,
vender og giver dem yderligere 5 minutter.
Tag herefter baconen ud hvert 5. minut og
glasér dem med en pensel på begge sider. Gen-
tag dette skridt i 25–30 minutter (kommer an på
tykkelsen af dit bacon).

Afkøl snacken og spis.

Frederik Brinck Truelsen

Hetz:
Bubbi: En jeg kender, han kunne
bunde en bajer på fire minutter og ik-
ke efterlade et spor. . . . Fire sekunder.
Lauge: Ja, hvis det var fire minutter,
så havde han da også bare at spise
flasken!

Hetz:
Flemming: Jeg bliver smadret af kar-
toffelmos - det fucker mig fuldstæn-
dig op

Hetz:
Mathias: I don’t need sex, because
my instructor (red. linear algebra)
fucks me every tuesday

Hetz:
Ulrik Uggerhøj: Varme ting udvider
sig, det er derfor dagene er længere
om sommeren

Hetz:
Grønne: Jeg sidder lige og tænker på
KXCD

Hetz:
Mathias Løkke: gad vide hvor meget
software der skal til før det bliver til
hardware

Hetz:
Jonas Hamming: Min labcoat er lavet
af silke fra meget fine silkeaber

Hetz:
Jakob, fys 3: Jeg fandt ikke ud af
hvad historien om blomsten og bier-
ne handlede om før 3.g.

Hetz:
Jakob, fys 3: Hvis man skal folde et
kort til en globus, skal man så ikke
folde det på tværs?

Hetz:
Jesper, fys 3: (til TØ): idet lederen er
uendelig lang, er det ligegyldigt hvor
langt man går ud af sex-aksen!

Hetz:
Nanna: Hjemme hos bedstemor skul-
le man bare have en GD når man var
syg, også da jeg var helt lille

Hetz:
KASS: Du(GFURT) kan roligt være
mig i dag. Jeg har ondt i munden, så
Morten regner ikke med sex
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Modereportage
Redaktionen1 er gået undercover og har taget pulsen på modebilledet på naturvidenskab.

1. offer: Jeppe
Hvad læser du?
Fysik.
Beskriv dit outfit.
Egentlig ikke. Krøllede bukser efter utallige
cykelstyrt i branderter efter fysisk fredagsbar
(FFB) og en FFB-t-shirt.
Beskriv dit studie med et outfit.
Haglöfs og Fjäldräven. Shorts og FFB-t-shirt.
På en skala fra 0 til Gandalf, beskriv dit skæg i enhe-
der af Bin Laden.
Bin Laden er 9/11–dele, right? To tårne så.
Foretrækker du dyreprint eller blomster, når du
køber kjoler?
Hvad er dyreprint? (redaktionen forklarer)
Klart, klart dyreprint!
Bonus: Hvad tror du, vi læser baseret på vores out-
fits?
Nanna: datalogi og Jeppe: fysik.

2. offer: Trine
Hvad læser du?
Fysik.
Beskriv dit outfit.
Jeg har højhælede støvler, strømpebukser, ne-
derdel, skjorte.
Beskriv dit studie med et outfit.
Ternede skjorter... og ikke andet.
På en skala fra 0 til Rapunsel, beskriv dit hår i enhe-
der af Askepot.
7 Askepot.
Hvad er dit yndlingsgamingoutfit?
Gaming? Altså sådan noget med at spille com-
puter? Nattøj.
Bonus: Hvad tror du, vi læser baseret på vores out-
fits?
Fysik! Hvad har jeg vundet?

1Jeppe og Nanna
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3. offer: Maiken
Hvad læser du?
Matematik.
Beskriv dit outfit.
Hullede allstars og hullede cowboybukser og
en trøje fra H& M... fra igår... Jeg var på kam-
meret og sov med FUHN i Signes seng.
Beskriv dit studie med et outfit.
Sokker i sandaler, lidt for stramme shorts og en
Euler’s venner t-shirt og briller.
På en skala fra 0 til Rapunsel, beskriv dit hår i enhe-
der af Askepot.
0!
Hvad er dit yndlingsgamingoutfit?
Nøgen.
Bonus: Hvad tror du, vi læser baseret på vores out-
fits?
Nanna læser noget humanistisk... Idéhistorie.

4. offer: Adam
Hvad læser du?
Matematik.
Beskriv dit outfit.
Et par lærredsbukser, sorte sko, sorte sokker,
trøje og en polo.
Beskriv dit studie med et outfit.
Sokker i sandaler, forvasket tutor-t-shirt.
På en skala fra 0 til Gandalf, beskriv dit skæg i enhe-
der af Bin Laden.
En nano Bin Laden.
Foretrækker du dyreprint eller blomster, når du
køber kjoler?
Hvordan ser dyreprint ud på kjoler? (redaktio-
nen forklarer) Helt klart blomster.
Bonus: Hvad tror du, vi læser baseret på vores out-
fits?
Jeppe har polo på – klart fysik.
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5. offer: Mathias Rav
Hvad læser du?
JEG LÆSER DATALOGI.
Beskriv dit outfit.
Jeg har en kammer-t-shirt på, cowboybukser og
fine støvler.
Beskriv dit studie med et outfit.
Det jeg selv har på. Dataloger går ikke op i hår.
På en skala fra 0 til Gandalf, beskriv dit skæg i enhe-
der af Bin Laden.
8 Bin Laden.
Foretrækker du dyreprint eller blomster, når du
køber kjoler?
Jeg foretrækker helt klart blomster.
Bonus: Hvad tror du, vi læser baseret på vores out-
fits?
I ligner nogle fra ASB (Aarhus School of Busi-
ness).

6. offer: Fik Tiv
Hvad læser du?
Jeg er kvindelig datalog.
Beskriv dit outfit.
Outfit? Du mener vel output... Det synes jeg er
et meget privat spørgsmål.
Beskriv dit studie med et outfit.
Jeg forstår ikke helt, hvorfor I insisterer på at
kalde det outfit.
På en skala fra 0 til Gandalf, beskriv dit skæg i en-
heder af Bin Laden.
Helt klart Gandalf. Jeg elsker Ringenes Herre,
især De To Tårne, men også lidt Kongen Vender
Tilbage.
Foretrækker du dyreprint eller blomster, når du
køber kjoler?
Det må blive dyreprint, jeg er ret tit på Safari.
Bonus: Hvad tror du, vi læser baseret på vores out-
fits?

Det må være noget helt vildt humanistisk, f.eks.
biologi eller geologi.
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7., 8. og 9. offer: Mads, Birgit og Julie.
Hvad læser I?
Medicin.
Beskriv jeres outfit.
Mads: Det er fredagsoutfittet. Lidt afslappet,
glæder sig til weekend og ikke gør så meget ud
af det.
Birgit: Lidt morfar-agtigt.
Julie: Comfy jeans.
Beskriv jeres studie med et outfit.
Converse. Haglöfs, cowboybukser. Folk er ret
fashion, men ikke så meget som på jura.
På en skala fra 0 til Gandalf, beskriv dit skæg i en-
heder af Bin Laden.
Mads: Det må så nok blive til to store tårne, der
var engang men ikke mere.
Foretrækker du dyreprint eller blomster, når du
køber kjoler?

Mads: Helt sikkert dyreprint kan jeg lige så
godt afsløre. Ikke hest, det er skingrende ho-
moseksuelt. Heller ikke zebra, så ser man tyk
ud. En mårhund, det er lækkert. Det er ikke
bare print, det er jo også pels. På en skala fra 0 til
Rapunsel, beskriv jeres hår i enheder af Askepot.
Birgit: Den er svær.
Julie: Det er nok sådan lidt undercover Aske-
pot. (Birgit enig)
Hvad er jeres yndlingsgamingoutfit?
Julie: Helt klart mit onepiece. Jeg har en stor rød
onepiece. Det er lidt irriterende, hvis man skal
gøre hurtige bevægelser, så falder den med.
Birgit: Nike sweatpants.
Bonus: Hvad tror I, vi læser baseret på vores outfits?
Statskundskab. (redaktion afslører, at det er fy-
sik) “Whaaaaaat? Cool”.

For læsernes skyld er hér også et billede af os,
så I kan se, hvordan vaskeægte fysikere ser ud!
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SU-reform - pisk eller gulerod?
SU-reformen. . . ja, så fik vi den. Torsdag d. 18. april blev der indgået SU-forlig i Folketinget, et forlig som

får omfattende konsekvenser for alle studerende der nu, eller i fremtiden, skal modtage SU.

SU-forliget er kulminationen på flere ugers
højspændt debat både i medierne, på Christi-
ansborg og ikke mindst blandt dem, det går ud
over – os, de studerende. Hvorvidt forliget bli-
ver pisk eller gulerod for netop dig eller din læ-
semakker, kan du finde ud af her.

SU-satsen bliver reguleret på to fronter.
Hjemmeboende der starter på en ny uddannel-
se fra 1. januar 2014 får fremover 839 kr. i grund-
beløb samt et tillæg op til 1586 kr., der afhænger
af forældrenes indkomst. Herudover vil SU’en
ikke stige i samme takt som hidtil, hvilket ef-
fektivt set giver en nedsættelse af SU’en for alle
studerende på længere sigt.

Studerende på ungdomsuddannelser skal
starte på en videregående uddannelse inden for
to år efter deres adgangsgivende eksamen, hvis
de vil have mulighed for SU på det sjette stu-
dieår. Reglen træder i kraft d. 1. januar 2014.
Desuden kan man fra 1. januar 2015 kun få SU
til fem påbegyndte ungdomsuddannelser. Og
man vil fremover kun kunne få SU på turbo-
suppleringskurser. Derved er man ikke længe-
re SU berettiget på halvårs-suppleringskurser.
Reglen gælder for studerende der starter på
suppleringskurser efter 1. juli 2014.

Studerende på videregående uddannelser
der starter efter 1. juli 2016 kan se frem til at mi-
ste retten til SU, hvis de kommer mere end 30
ECTS point bagud på deres studie. De 30 ECTS
point er en halvering i forhold til reglerne før
SU-forliget. Herudover kan man fra 1. januar
2014 tjene 1500 kr. mere om måneden, før der
trækkes i SU’en. Dette beløb bliver yderligere
opjusteret i 2015, således at man samlet kan tje-
ne 11.500 kr. om måneden ud over SU’en.

Desuden kan studerende som færdiggør
deres uddannelse på mindre end normeret tid
se frem til at modtage en bonus bestående af
en udbetaling på halvdelen af de resterende SU
klip. Det bliver også lettere at få kørepenge hvis
man har meget langt til sit studie og ikke kan
benytte sig af offentlig transport. Disse to regler
træder i kraft d. 1. januar 2016.

Specielt for universitetsstuderende vil
man fra 1. juli 2014 automatisk tilmeldes ek-
samener for 60 ECTS point pr. år uden mulig-
hed for at afmelde dem, medmindre man har en
særlig grund som eksempelvis sygdom. Også
gældende fra 1. juli 2014 er reglen om “tvangs-
merit”. Dette betyder at man skal oplyse, om
man har bestået fag på en anden uddannelse,
således at det kan undersøges, om disse fag kan
give merit på ens nuværende uddannelse.

Fra d. 1. juli 2014 bliver det også muligt at
tage kurser op til 30 ECTS point på en kandi-
datuddannelse, selvom man ikke har afsluttet
sin bachelor. Desuden indføres der studiestart-
sprøver som skal vise, om man er aktiv på sit
studie. Denne prøve skal bestås i løbet af første
semester.

Specielt for udenlandske studerende er
der indgået en aftale, som bekendtgør at rege-
ringen skal kæmpe imod, at udenlandske stu-
derende kan få SU i Danmark.

Udover de nævnt, er der også en række til-
tag rettet mod universiteterne. Hvis man er in-
teresseret i at læse om disse, eller gerne vil se
nærmere på hele forligsteksten, kan denne fin-
des på su.dk/nyheder.
Kilde: su.dk

Christian Mariager
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Status på ligestillingen på AU
Ligestilling er et omstridt og debateret emne, som stort set alle har en holdning til. Men hvordan står det

egentligt til med ligestillingen på universiteterne?

Et nyt forskningsprojekt på Center for Forsk-
ningsanalyse med et budget på 5 millioner Eu-
ro skal stille skarpt på ligestillingen på de eu-
ropæiske vidensinstitutioner. Det umiddelbare
problem findes hurtigt ved et kig på de tørre
fakta. For i dag uddannes lige mange kvinde-
lige og mandlige ph.d.er på universitetet. Det
til trods, er forholdet mellem mandlige og kvin-
delige forskere helt skævt. Andelen af kvinder
er blandt adjunkter ca. 30 procent, blandt lek-
torer ca. 20 procent og blandt professorer ca. 10
procent. Hvorfor forholder det sig sådan i et af
verdens mest ligestillingsbevidste lande?

De seneste rapporter på området viser kla-
re tendenser. Kvinder med børn og uden børn
klarer sig lige godt. Kvinder skal publicere om-
kring dobbelt så meget for at komme i betragt-
ning til en fastansættelse som professor eller lig-
nende, som mænd. Mænd får flere og væsent-
ligt større bevillinger end kvinder. Flere andre
lande, især udenfor det vestlige Europa har en
væsentligt højere andel af kvinder i forskerstil-
linger. Procentandelen af kvindelige ansøgere
til fastansættelse ifht. antallet af kvinder på
området er meget lavere end for mænd.

Især det sidste er et meget anvendt argu-
ment i debatten. Hvorfor søger kvinderne ikke
stillingerne? Igen giver den seneste forskning
på området os et klart svar. Kvinder vælger
primært stillingerne fra, fordi de ikke ønsker at
arbejde i en verden, hvor individuelle præsta-
tioner er altafgørende, og hvor man i høj grad er
ansat i tidsbegrænsede stillinger. En anden for-
klaring er, at kvinder i højere grad end mænd
fravælger forskerkarrieren, fordi den ofte er ka-
rakteriseret ved et socialt isoleret og udtalt kon-
kurrencepræget arbejdsmiljø, der generelt ikke
appellerer til kvinder. Forskere på tværs af køn,
der ikke agerer på disse præmisser, risikerer un-
der alle omstændigheder let, at de gradvist eks-

kluderes fra deres faglige miljø, og at de der-
for ikke får samme tilbud om deltagelse i forsk-
ningssamarbejder, publicering, netværk, konfe-
rencer osv.

Andre fakta er at kvinder generelt får
højere karakterer end deres mandlige medstu-
derende, der er flere kvinder på universiteterne,
og kvinder interesserer sig i lige så høj grad som
mænd for forskning. Hvis vi i fremtiden skal
klare os som videnssamfund, bør man måske
gøre op med sig selv, om man har råd til at mi-
ste de kvindelige forskningstalenter i Danmark.
Og om man er villig til at betale prisen for at
gøre op med det nuværende mønster.

Her kommer debatten om kønskvoter
snigende. Det klare argument imod er,
at ligestillingen ikke skal fremmes med
kønsfavoriserende tiltag. Desuden vil det ik-
ke hjælpe på manglen på kvindelige ansøgere.
Argumenterne for er, at denne form for juste-
ring ville gøre op med det store problem, at
kvinder i meget høj grad holdes udenfor, eller
ikke vælger at deltage i de akademiske netværk
og dermed ikke får indflydelse på bevillinger,
på forskningsmiljøet og på kriterierne for an-
sættelse. Desuden mener mange fortalere at
mænd indirekte favoriseres, idet systemet er
indrettet og styret af mænd som relaterer bedst
til og derfor ansætter mænd, og at en favori-
sering af kvinder er nødvendig for at ende i
0. Kvinder mangler rollemodeller, og man har
brug for at gøre noget drastisk for at bryde
den negative cirkel, hvor få kvinder i forsknin-
gen får kvinder til at vælge forskning fra. Det
kunne kvindekvoter måske gøre op med. Men
prisen at betale ville være høj. For høj for de
fleste. I Danmark har man indtil videre valgt
en lidt mildere model, hvor flere universiteter
har fået dispensationer til at kønsfavorisere ved
at indføre mentorprojekter og lignende, hvor
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kvinder favoriseres på deres køn. De kvinder
der er blevet understøttet siden 2006 har for
de flestes vedkommende klaret at blive aner-
kendte forskere inden for deres felt, på trods
af at de har fået hjælp og ikke har klaret sig
igennem på samme vilkår som deres mandli-
ge kolleger. Måske er det gået op for nogen, at
favoriseringen ikke sendte ukvalificerede kvin-
der ind i systemet, men fjernede det negative
bias, der i forvejen eksisterer. Der skal ikke her
tages stilling. Det må være op til den enkelte.

Der findes heldigvis andre og mindre ra-
dikale tiltag. Blandt dem kan nævnes madord-
ning på arbejdspladsen. Det er åbenbart ikke al-
tid de store justeringer der skal til. Andre går
primært ud på at støtte kvinderne i at opkvali-
ficere sig som ledere. Af ting midt i mellem kan
nævnes en reformation af ansættelseskriterier-
ne baseret på at medtage kvinders forcer og ik-
ke holde sig til de traditionelle mandlige, eller
at gøre publikationsrate til et obligatorisk an-
sættelseskriterium som ikke kan fraviges.

Det kan desuden nævnes, at der i nogle
rapporter er lagt en helt anden vinkel, nemlig

det demokratiske problem der er i, at kvinder
ikke har den store indflydelse på, hvilken ret-
ning forskningen skal gå i, fordi de er så under-
repræsenterede.

Efter at have brugt uanede mængder tid
med næsen i lange, trættende rapporter og des
lige, var det for undertegnede tid til at lave no-
get hands on arbejde og virkelig få ligestillings-
debatten ind under neglene. Udvalgte mand-
lige redaktionsmedlemmer blev udfordret til
en test på AU’s nye hjemmeside for “Gender
Equality in Research”. Idéen med testen er at
undersøge, om man er forudindtaget til at rela-
tere mænd til karriererelaterede termer og kvin-
der til familierelaterede. Resultatet var klart.
Mine mandlige redaktionskolleger var meget
neutrale i deres tilgang til mænd og kvinder. Jeg
måtte med skam annoncere følgende resultat af
testen.

Er man interesseret, kan testen tages her:
http://stages.live.iola.dk

Nanna Ravn Rasmussen
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Foyer-analyse
En foyer er en “sal i et teater hvor publikum el-
ler skuespillerne kan opholde sig i mellemak-
ten” - så smukt beskrives det i Gyldendals ro-
senrøde fremmedordbog - og intet er jo mere
sandt, end at sådan et sted alt for længe har
manglet her på teatret ved Ringgaden.

I samme øjeblik man træder ind ad de
høje krystalklare glasdøre med sekscifrede pin-
koder og usandsynligt glatbørstede, solide
stålhåndtag, fornemmer man tydeligt, at Nano-
huset her på Gustav Wieds Vej 14 er et af uni-
versitetets mest veludrustede bygningsværker
siden Aulaen rejste sig af asken efter besættel-
sens ophør i 1945. Indgangspartiet er omringet
af kulørte glasruder i en eksplosion af farver,
som bringer selv Notre Dame-kirken i forlegen-
hed. Der er mildest talt kræset om hver eneste
gule mursten, og i hjertet af bygning 1590 finder
man selvfølgelig den længe ventede foyer, som
bestemt ikke kan siges at være i nano-størrelse.

Dette metamodernistiske monument over
menneskeheden udspænder et på ingen måde
diskret foyer-rum, hvor studerende, forelæse-
re og andre artister kan boltre sig mellem fo-
restillingerne. Store lysende snebolde er ma-

jestætisk suspenderet fra loftet højt over det
kulsorte stengulv, mens et imponerende vindu-
esparti danner ramme ud mod den virkelige
verden. Balkonen på første sal tegnes af et ro-
bust betondæk, som emmer af styrke og kva-
litet. Elegant forbundet til stueplanet med den
skulpturelle vindeltrappe fremstår etagen let,
næsten svævende.

Rummet er nydeligt udsmykket af kunst-
neren Malene Landgreen med værket “Reali-
ty Check”. Ved første øjekast fristes man til at
tro, at et af de store vinduer er efterladt åbent,
og at hele foyerens tonstunge førstesal holdes
oppe af en spinkel træstolpe. Men man er blot
faldet for Landgreens drilske og anakronisti-
ske leg med perspektivet og vores virkeligheds-
opfattelse. Denne diskrete foyer-transformation
fra det kedelige til det spændende må siges at
være et af Landgreens hovedværker.

Nanohusets foyer indskriver sig på en vel-
fortjent plads i verdenshistoriens foyer-række
af arkitektoniske perler. Det er et rum, vi og vo-
re efterkommere kan være stolte af.

René Tronsgaard Rasmussen

Det er de færreste, der har opdaget, at der ved den diskrete fouriertransformation af iNANO-
logoet toner et billede frem af Flemming Besenbacher.

Hetz:
Klaus Thomsen: . . .hvis man er fysi-
ker, kemiker eller på anden måde be-
lastet. . .

Hetz:
Daniel: Nej, det (om Weekendavisen)
er da en lækker del af Politiken.

Hetz:
Klaus Thomsen: Der er ingen huller
- det er en grov forklaring af mel-
lemværdisætningen, man kan bruge
i en bar fredag aften. Jeg gør det hver
aften - jeg går så også alene hjem.
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Dampventilen

Velkommen til vores brevkasse “Dampventilen”. Det er her, du lukker damp ud – det være sig varm luft,
skoldhed kritik eller hvis du bare må fortælle verden om de der fine nye lyserøde sko. . . For at komme i
damp-ventilen skal du bare sende en mail til red@madsfoek.dk med emne “Dampventilen”, og

medmindre der vil være direkte juridiske komplikationer ved at trykke dit bidrag vil din mening formentlig
blive udbasuneret og proklameret i næste 1.

Tænk på jeres medcyklister!
Jeg tror godt, de fleste af os kan skrive under
på, at cyklen er et uvurderligt transportmiddel
i Aarhus som studerende. Aarhus har udmær-
kede cykelstier, og cyklen er trods alt meget bil-
ligere og sundere end offentlig transport. Der er
dog én ting, der trækker ned – andre folk i tra-
fikken (plus andre småting)!

Lad mig tage jer igennem en dag som cyk-
list, når man skal ned på universitetet. Det er
ganske givet ikke sådan hver dag (mest fordi
jeg ikke er på universitet hver dag), så det er
en sammenblanding af de største irritationsmo-
menter, jeg har haft i min cykel-til-universitetet-
karriere indtil videre.

Dagen starter på Vejlby Toften (punkt A),
hvor jeg skal hen til Randersvej (punkt 1). Jeg
kører ad en lille sti med et blindt sving, så natur-
ligvis holder jeg mig i højre side og kører lang-
somt hen til svinget. Det sikrer mig dog ikke fra
at være tæt på at støde ind i en modkørende
cyklist, som er vant til at ingen er på den anden

side af svinget. Heldigvis kommer jeg hurtigt
videre, selv om der lidt længere henne af stien
går en dame i venstre side med sin hund i snor
på højre side og slet ikke er klar over andre per-
soner på stien. OH WELL, weiterfahren.

Nu er det sådan, at Århus Købmandsskole
– Handelsgymnasiet – ligger lige på vejen til
Randersvej. Nu er det også sådan, at folk er
ret glade for at gå mange ved siden af hin-
anden for at snakke, også selv om det er
en cykel/fodgænger-kombi-sti. Som cyklist har
man selvfølgelig visse redskaber til at tage hånd
om sådanne situationer, nemlig en ringeklokke.
Jeg føler mig bare som en sur, gammel mand,
hvis jeg spammer ringeklokken, selv om man
måske godt kunne presse sig forbi. Det føles
også forkert at bruge den til fodgængere, for-
di jeg tænker, den primært at til andre cyklister,
men det er muligvis bare mig. Det kunne godt
være, jeg skulle være lidt mere liberal med rin-
geklokken.

1Du må gerne være anonym i bladet, men redaktionen skal kende dit navn.
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Så langt så godt. Nu er jeg kommet til Ran-
dersvej (punkt 1), og herfra går det ned ad bak-
ke – bogstavelig talt. Det er absolut den bedste
følelse som cyklist. Masser af fart, ikke så me-
get træden i pedalerne, vind i ansigtet! Og an-
dre trafikanter. . .

En trafiksituation, jeg er sikker på mange
cykliser hader, er, når biler kommer fra højre
af og derved krydser cykelstien. Hvis du ikke
kører med lys på om vinteren er det godt nok
din egen skyld, men i højlys dag er der ingen
undskyldning for at holde midt ude på cykel-
stien, fordi du er utålmodig og ikke kan hol-

de dig tilbage, så cyklisterne kan komme forbi!
Eller tjoeh, der kan være noget med begrænset
udsyn, men når du har holdt der alle de 500 me-
ter, jeg kommer kørende imod dig, så flyt dig
da!

Som sagt er det skønt at køre ned ad bakke
som cyklist. Der er dog visse. . .begrænsninger
i form af lyskryds, som man selvfølgelig skal
respektere. For det meste. Det er ikke det, der ir-
riterer mig. Det er i stedet de cyklister, som helt
klart mener, at alt over 1 km/t mod et lyskryds
er alt for hurtigt. Det er måske for at kunne tage
turen i én kontinuert bevægelse uden at skulle
stoppe helt op, men det bremser også bare al-
le cyklisterne bag dem, fordi det ret ofte ikke er
muligt at overhale på det stykke. Det tager alt
momentum ud af mig, ligesom når pornoen be-
gynder med at buffe, når man ser fyrens ansigt.
Ugh.

Der er en del mennesker, som bare lader
tyngdekraften gøre arbejdet for dem ned ad
bakken, mens jeg kan godt lide at have lidt me-
re fart på. Det er fair nok, at folk ikke altid cyk-
ler hurtigt, men så kan de i det mindste gøre
plads til, at man kan overhale dem. Det bety-
der, at hvis cykelstien er 1 meter bred, og hver
cyklist fylder lige lidt under 50 cm i bredden, så
kan man kun passere andre cyklister, hvis de ik-
ke cykler midt på cykelstien. Alle (Eske) har ik-
ke taget kørekort, så måske ved de ikke, at man
plejer at holde sig til højre, men samme princip
kan sagtens overføres til cyklister, ja, endda fod-
gængere. Jeg vil dog mene, at man ikke engang
behøver at have taget kørekort for at bruge det
princip! Please do so.

Af andre eksterne faktorer, man ikke kan
gøre noget ved, men fortjener at blive nævnt,
er alt det vejarbejde, der foregår i øjeblikket.
Randersvej er ret hårdt ramt, synes jeg, og ved
Stjernepladsen (punkt 2) har de også gjort det
sådan, at biler ikke kan dreje til højre ned af
Langelandsgade. Cyklister kan dog stadig, men
det er meget smalt, så man skal helt ned i fart.
Jeg forstår ikke, hvad godt det gør, men det er
virkelig irriterende, især fordi man ved aldrig,
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om cyklisterne bag dig lægger mærke til det. Jeg
har i forvejen ikke så meget tiltro til dem.

Ok, jeg er over halvvejs nu, så hvor slemt
kan det være det sidste stykke (punkt 2 til punkt
b)? På en skala fra 2 til B, så er det 1 kilometer.
Indtil krydset ved Langelandsgade og Ringga-
den, så møder man både trafikanter kommen-
de fra højre og langsomme cyklister, som set
på Randersvej. Derudover hersker der altid for-
virring ved det førnævnte kryds. Jeg er ikke
helt sikker på cykelkø–kulturen, hvis der ikke
er afmærkninger, men ret ofte ser man en kø på
5–10 cyklister som pænt venter på, at der bliver
grønt. Der er to ting, folk skal være klar over i
disse situationer.

For det første er det irriterende, hvis du
kører forbi hele køen, men er virkelig langsom
til at komme op i fart/kører langsomt generelt.
Folk med fart på har det ikke særlig nemt ved at
overhale en række med to cyklister ved siden af
hinanden, især ikke når bilerne er en halv me-
ter ved siden af. For det andet skal folk ikke lige
pludselig dreje ud for at overhale uden at kig-
ge bagud efter andre, hurtige cyklister. Det kan
nemt blive farligt!

Det allersidste stykke fra krydset til insti-
tuttet er heller ikke uden besvær. Der er rigtig
mange, der skal krydse Langelandsgade, så det
betyder også, at folk stopper helt op, inden de
krydser vejen. For ¡din gud¿s skyld så lad dog
være med at gøre det midt på cykelstien! Hold

dig til venstre, hvis du skal krydse vejen. Deru-
dover er der også nogle steder, der er lidt nem-
mere at krydse, eksempelvis ved busstopstedet,
hvor der er asfalt ned til vejen. Det mindste,
man så kan gøre, er at køre helt frem, så folk bag
dig også kan holde der. Som det sidste, så husk
også at give tegn! Selv om det ikke er nogen ga-
ranti (jeg har været skyld i en knallertkører, der
styrtede), så er der ikke noget mere frustrerende
end en person, som stopper brat op foran dig!

Det hjælper ikke at brokke sig, hvis man ik-
ke også kommer med løsninger til tingene. Der-
for kan det hurtigt opsummeres med 3 punkter:

• Hold dig til højre.

• Vær opmærksom på andre trafikanter.

• Tænk dig om.

Når alt så er sagt, så er det kun ca. 30 mi-
nutter ud af dagen, der går på transport. Det
går ikke at lade en dårlig oplevelse om morge-
nen være en kæp i hjulet for dig resten af da-
gen. Der findes også gode trafikanter derude, så
giv en venligt nik til bilisten, der holder tilbage,
smil til cyklisten, der holder i krydset med dig
og lad være med at køre ind i fodgængeren, der
går til side.

Jeppe Theiss Kristensen

Hetz:
Andreas, Mat 2, midt i bevis til TØ:
Så kører jeg Kaptajn Morgan-stilen!

Hetz:
Lauge (datalog): Det der er en shift
knap?
Rav (datalog): Ja, det er det.

Hetz:
Kristian: Jeg kan ikke rigtig kommer
mig over sej Christina’s stav er

Hetz:
Jesper Funch Thomsen: Vi har 5 mi-
nutter inden pausen, så vi kan godt
lige nå det sidste. 5 minutter er jo
uendelig lang tid, er det ikke?

Hetz:
Klaus Thomsen (da han opdager, han
har en mindre forelæsning end ven-
tet): Så er det med at læne sig tilbage
og spænde sikkerhedsbæltet!
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Horoskoper

Vædder

I den kommende tid vil du komme til at læg-
ge mere vægt på økologi. Pas på ikke at komme
i nærheden af konventionelle ænder, da meget
tyder på at det vil ende med fysiske skader for
dig. Dog kan dette samtidig medføre en lykke-
lig slutning, så vær ikke for stejl.

Tyren

Din søgen efter evig kærlighed vil bære frugt
i maj måned. Du vil opleve at få et tættere for-
hold til ternet papir, og selvom det kan føles nyt
og spændende, skal du bare kaste dig ud i det.
Vær opmærksom på farvede kaffekopper.

Tvillingen

Du vil opleve at blive sendt tilbage til Renæs-
sancen cirka midt i maj måned. Husk at klæde
dig rigtigt på, da du ellers vil blive leet ud af
Renæssance-Horsens.

Krebsen

Din psoriasis blusser op i en periode på to uger,
men du vil erfare, at det har positive sideeffek-
ter.

Løven

Du vil i den nærmeste fremtid stå ved en skille-
vej i livet. Vælger du forkert, vil din hamster dø
af strålesyge i kælderen på fysik.

Jomfruen

Pas på trolde, der spørger dig om vejen til hu-
maniora. De vil højst sandsynlig blot aflede din
opmærksomhed, mens de stjæler din øl.

Vægten

Du skal ikke skue hunden på hårene. Læg i ste-
det mærke til dens elegante poter.
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Skorpionen

Tager du på cykelferie i weekenden, vil din fo-
relæser modtage en citruspresser med posten. I
så fald vil din næste forelæsning omhandle gre-
goriansk kirkesang.

Skytten

Udnyt enhver mulighed for at kravle i træer.
Pas dog på ikke at blive set af gartnerne i uni-
parken. Ser de dig, vil de fodre dig til ænderne
som offer til Cthulhu.

Stenbukken

Møder du en person med psoriasis i fuldt ud-
brud, vil du modtage store summer penge fra

en anonym giver, hvis du tager på date med
vedkommende.

Vandmand

Den kommende tid vil du opleve stor glæde
ved stangtennis. Men husk nu at passe dit stu-
die. Ellers vil den højeste af dine forelæsere læg-
ge særligt mærke til dig og i sidste ende afpres-
se dig til at slå græsset ved hendes sommerhus.

Fisk

Du vil i den kommende tid støde på Cthulhu i
uniparken. Du vil dog ikke komme til skade, da
Cthulhu stadig sover i dybet af unisøen.

Hetz:
Mia Baatrup: Mega smart med en
magnet der er magnetisk

Hetz:
Kristoffer: Bare rolig, jeg er et binært
stjernesystem.

Hetz:
Mathias Løkke: Jeg ved ikke hvor
mange måneder der er i april

Hetz:
Klaus Thomsen (efter sidste bevis i
Q3)): Ahhh. . . Så skal jeg ikke bevi-
se noget før efter sommer. Så kan jeg
sidde og gøre det helt for mig selv -
det er meget sjovere!

Hetz:
Simon Schou Simonsen: Klaus
Thomsen - bad boy!

Hetz:
Signe Greve: Jeg tror du forbrænder
mere ved at spise sæd– eh bladselle-
ri.

Hetz:
Siri: Mine katte er bedre mennesker
end I er!

Hetz:
Martin: Det der ligner omkring en
kvadratmeter.
Nana: Men den er jo ikke kvadra-
tisk. . .

Hetz:
Sara: Gmail siger at min indbakke er
0% fuld. Den har vist aldrig været i
FFB!

Hetz:
Klaus Thomsen: . . .uanset hvilken lil-
le epsilon-pølse, jeg tar’.

Hetz:
Martin: Det må satme være træls at
skulle til Hjørring kun med parkour!

Hetz:
Amanda: Overvej lige hvad ‘Rum-
fart’ betyder på engelsk

Hetz:
Urbak: Har i nogensinde prøvet at je-
res højre testikel sover?

Hetz:
Siri: Altså, da jeg læste matematik
drømte jeg også ALTID at jeg var en
matrix. Og jeg skulle rækkereduce-
res!
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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

Humanistfrygt
Kære Dr. Føk.
Det er kommet mig for øre, at der er nogen der
rent faktisk læser humaniora. Kan du forklare denne
mærkelige adfærd? Bliver disse mennesker afpresset,
eller er det en konspiration? Muligvis skulle man
sende en biolog til at observere disse væseners ad-
færd.

Et bekymret menneske

Kære Skabshumanist
Humaniora er moderne tids svar på naturlig
selektion. Det er en vigtig proces for artens vi-
dere overlevelse og bør derfor ikke interfereres
med. Der er en tendens til overvægt af kvin-
der på humaniora som reaktion på verdens sti-
gende befolkningstal. Som bekymret humanist
behøver du dog ikke overveje noget af dette, da
det ligger langt fra dit fagområde.

Dr. Føk

Forventelig reaktion
Kære Dr. Føk.
Jeg er i den uheldige situation, at jeg får tæsk af mine
studiekammerater, når jeg svigagtigt skifter fra ma-
tematik til fysik til sommer. Hvad kan jeg gøre for
at undslippe((((((((

deres blodtørstige næver min retfærdi-
ge straf?

Den feje rus

Kære Rengøringsrusser
Som fysiker vil du opleve mange steder både i
kælderen og højere i bygningerne, hvor lyden
ikke slipper ud. En løsning på dit problem ville
altså være at opholde dig der i længere perio-
der, evt. sammen med Astrid.

Dr. Føk

B(j)ørnefrygt
Kære Dr. Føk.
Jeg har mistet både tæppe, marmelade og honning i
forbindelse med den seneste Kapsejlads. Jeg er bange
for at Peter Plys er på rov i parken, og venter bare på
at hafferlaffen kommer og ta’r mig.

Den frygtsomme

Kære Grisling
Det har alle dage været en skam at spise både
marmelade og honning på samme tid, og du
bør derfor gå hjem, børste dine tænder med
brun sæbe og skamme dig grundigt. Desuden
behøver du blot at sætte dig under soluret ved
Aula’en på en nat uden måne, så behøver du ik-
ke at vente længere.

Dr. Føk

Feber lørdag aften
Kære Dr. Føk.
Hvordan lærer jeg at danse? Jeg prøver hele tiden,
men det føles bare så forkert.

Den usikre

Kære John Travolta
Normalt bliver det lettere at danse, når ens buk-
ser ikke er alt for stramme. Så føles det måske
heller ikke så akavet. Hvis dette ikke virker, så
få en bedre musiksmag.

Dr. Føk
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Hetz:
Hans: Endelig føler jeg mig hurtigere
end Hitler. . .

Hetz:
Kenneth: Jeg har boet lige i røven på
SEKR hele tiden uden at vide det!

Hetz:
Jens B: Jeg tror at Jens har et meget
personligt forhold til sin computer
Jens: Jeg tror også at I ville give en
segmentation fault, hvis jeg bad jer
gøre det jeg bad min computer om

Hetz:
Jonas O. Petersen: Jeg har glemt min
lygtepæl nede ved bordet

Hetz:
Rasmus: Tyskere er jo bare svenskere
forklædt som mennesker.

Hetz:
Philip: Jeg tror min lidenskab er
større end mit had til Mick Øgendahl

Hetz:
Jesper Funch Thomsen: Hvis man
tænker over det, er det stadig forvir-
rende, men det er stadig rigtigt.

Hetz:
Philip: Er der nogen der har en sort
tusch?
Emma: Nu er jeg jo ikke IT’er, vel. . .

Hetz:
Maiken: Jeg har for meget penis til at
date rigtige mænd

Hetz:
Philip Tchernavskij: Two rights don’t
make a wrong

Hetz:
Jesper Funch Thomsen: Hvis det skal
være en interessant funktion, skal det
være en kompliceret definition.

Hetz:
Lars Bojer Madsen: If you take a hard
leather ball and hit a small kid with it
in the head, you would get a lot diffe-
rent result than if you hit a large blo-
ke!

Hetz:
Fabricius: Her luger råddent – det er
så dejligt friskt.

Hetz:
Mads Baggesen: Er du god til at va-
ske gulv?
FUZU: Spise kul? Ja, det er jeg!

Hetz:
Mathilde Hoeg: Jeg ville gerne sælge
min krop for en samlemuffe

Hetz:
Eskild: Ac er det dig der lugter af
brændt elektronik?
Marianne: Eskild, du forstår virkelig
at charmere damerne. . .
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Uddrag fra en dagbog

Bieber-bog
Redaktionen er kommet i besiddelse af afslørende tekster fra selveste Justin Biebers dagbog, under hans

ophold i København.

Arret på hans pande skinner i månelyset,
som arret på min sjæl. Hans kappebeklædte
krop bevæger sig langsomt gennem de kolde
stengange, men han holder mig varm. Hans
tynde arme holder om mig, mens vi vandrer
mod rummet. Rummet. Jeg har hørt om det før.
Læst om det i bøger. Harry virker selvsikker,
som om han ved hvad der skal ske.
Jeg er ikke så sikker. Jeg har gennemtænkt dette
øjeblik tusind gange. Drømt om det. Fantase-
ret om det. Og nu går vi her, side om side.
Hans høje figur i relief mellem søjlerne. Han
lader usynlighedskappen glide ned over sin
blege krop. Vi er fremme. Han smiler skævt til
mig. Blodet pulserer i min krop, og jeg mær-
ker begæret fylde mig. Døren går op med en
lang, knirkende lyd. Den går i bag os, men jeg
kan mærke hans nærvær og varmen fra hans
krop. Det gør mig tryg. Ingen siger noget. Jeg
hører kun hans stønnende åndedræt. Jeg bliver
et øjeblik usikker. “Hvor er du?” får jeg frem-
stammet.
Med et bliver svævende stearinlys tændt. Han
svinger elegant og selvsikkert sin tryllestav,
og jeg hører besværgelsen “lumos” som en
sommerbrise mod mit ansigt. Lyset er svagt
og blødt. Jeg træder et skridt tilbage. En lyses-
tage rammer gulvet. “Skræmte jeg dig?” siger
han med en smule bekymring i stemmen. Jeg
svarer ikke. Han smiler. “Erecto”. Lysestagen
rejser sig op. Jeg kan ikke andet end gentage
ordet i mit hoved. E-rec-to.
Han går stille hen imod mig. Stiller sig helt tæt
op ad mig og lægger sin hånd på min kind. Han
kigger begærligt ned på min hals og åbner en
knap i min skjorte. Jeg skælver, men jeg rører
mig ikke. Pludselig går der en djævel i mig. Jeg
kan ikke holde mig tilbage mere, og flår tøjet
af hans slanke krop. Læber mødes. Tøjet føles

kvælende. Det som om han kan høre mine tan-
ker, for i samme øjeblik bevæger hans hånd sig
ned og kærtegner kanten af mit undertøj og min
hofte. Med ét løfter han elastikken og lader sin
hånd glide ind. Legende. Han smiler drilsk og
ser mig i øjnene. Samler begge hænder om mit
ansigt og kysser mig dybt og inderligt. Hans
behårede bryst føles uldent og maskulint mod
mit glatte, og jeg trykker mig op imod ham.
Jeg kan mærke hvordan hans bukser er spændt
til bristepunktet. Jeg føler mig svimmel af
begær. Lysten stiger til endnu uanede højder.
Jeg prøver med rystende hånd at åbne knappen
i hans bukser, men han stopper mig. Han syn-
ker langsomt i knæ, mens han kigger mig dybt i
øjnene. Pludselig giver han mig et kraftigt skub.
Jeg falder. Kniber øjnene sammen og venter på
at ramme det kolde gulv. Men det sker ikke.
Bløde puder rammer min ryg og mit hoved
synker ned i bløde silkelagener. Som med magi
hiver han bukserne af mig. Jeg kigger op, og
ser hans ansigt mellem mine ben. Jeg strækker
min hals og læner hovedet tilbage i nydelse.
Fjederne knirker i takt med vores kroppe. Jeg
kan ikke holde mig tilbage mere. Jeg stønner
sagte “stop”, men Harry reagerer ikke. Vildska-
ben stråler ud af hans øjne. Han løfter hovedet
op. Hans maskuline hænder griber hårdt fat om
mig . . .

Ved DU hvordan historien ender? Redaktionen
inviterer til intimoplæsning. For at komme med
skal du bare gøre følgende: Send DIN afslut-
ning på historien til red@madsfoek.dk. Vinderen
får chancen for at læse HELE historien op for de
studerende på NAT, ved et uspecificeret arran-
gement i løbet af Q4. Så hold dig ikke tilbage.
Send os en mail og bliv den heldige vinder.
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Haiku

Den flotte tatoverede JB med sin elskede HP.

Haiku
Die motherfucker
Geto Boys i ørene
Brian og Stewie

Brian Bech Nielsen
Ny verdensreligion
Vor store leder

Føler mig biased
En frygtelig test jeg tog
I want to Beliebe

Følelsesporno
Føler mig inspireret
Sort på hvidt papir

Haiku digte sux . . .
Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla
Bla Bla Bla Bla Bla . . .

Britney fucking Spears
Valensbåndskavalergang
Niels Jakob er dum
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Kalenderen
Torsdag d. 09/05-2013 Kandis spiller på Sindal Marked. Kom til et godt gratis silde-

bord (dog kun til kl 11.00) og tombola!

Søndag d. 12/05-2013 Mors dag. Læg bøgerne/øllen og ring hjem/besøg hende.

Tirsdag d. 14/05-2013 Nogen fylder 25. Forvent kanel.

Søndag d. 19/05-2013 Pinsedag. Du har fri alligevel, det er søndag.

Madndag d. 20/05-2013 2. Pinsedag. Du har fri, wuhuuu!

Torsdag d. 23/05-2013 Hans Motherfucking Otto Badass Bisgaard er konferencier ved
Jelling Musikfestival.

Lørdag d. 25/05-2013 “Oplev en nostalgisk festival med fut i fejemøget” med Jo-
hnny Logan og Safri Duo! In other news: Aalborg Karneval.

Fredag d. 31/05-2013 Det er sidste dag i Q4 og TÅ̊AGEKAAMMMERETholder majrevy
med fest!

Onsdag d. 05/06-2013 Grundlovsdag og Fars dag - ring og mind ham om det.

Fredag d. 7/06-2013 Eksamensperiode starter.

Fredag d. 14/06-2013 Kublai Khan smadrede de dér Borjigin-prinser engang i 1287.

Fredag d. 21/06-2013 Længste dag. Winter is coming.

Onsdag d. 17/07-2013 Det er sommer. Du sveder forhåbentligt.
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