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Leder 3
Vil du være med i Føk? 5
The Game of Physics 6
GoT 8
Side 9-dyr 9
Kampen om de fulde studerende 10
Genaflevering 14
Test: Hvor voksen er du? 18
Jensens Data 20
Forelæser-hetz 21

Krydsord 22
Noter fra en rustur 24
Rus-relaterede hetz 25
Føks guide til cyklister 26
MFSR 28
Franske fortolkninger 29
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Leder

I too like to live dangerously

I Danmark er der 261.432 mennesker, som hed-
der Jensen – og ét bøfhus. Der er også ét Føkhus,
som hedder Jensen, og det sidder du med hér.

Som det måske er læseren bekendt, stævne-
de Jensen’s Bøfhus ejeren af det lille lokale Jen-
sens Fiskehus for brug af navnet Jensen. Den 19.
september tabte fiskehuset sagen i Højesteret
og står nu til at betale 200.000 kr. i erstatning
til bøfhuset plus sagsomkostninger. Bøfhusets
stævning har vendt befolkningen imod dem,
og deres facebookside er oversvømmet af vrede
kommentarer. Dit eget lille lokale studenterblad
har for nyligt skiftet navn til Jensen’s Føkhus,
og kendskabet til netop omtalte retssag fik os
til at leve i konstant frygt. Dog fastslog ejeren af
Jensen’s Bøfhus til DR, at de kun vil have patent
på navnet Jensen i restaurationsbranchen, så vi
åndede lettede op. Det er jo enhver bekendt, at
man ikke kan få mad i et føkhus!

Før denne sag havde på redak-
tionsmøde d. 10. september inviteret to engel-
ske brandingeksperter til at fremlægge planen
for fremtid. Vi valgte dem pga. de-
res fremragende arbejde med at promovere vo-
res dejlige by. De holdt et kort og intenst oplæg,

hvor de pitchede forslag til bladets nye navn,
logo og identitet. På mødet vedtog man nav-
net “Jensen’s Føkhus”. Følgende forslag blev
nedstemt:

• Føkhus – Danish for progress

• Mads Føk – Danish for bøfhus

• Dr. Føk – Bøfhus for fredagsbar

• Dr. Føks Fredagsbøfbar

• Dr. Bøfs Fredagsføkhusbar

• Føks Fredagsfiskebar

• Dr. Jensens Fiskebøf

• Dr. Fisks Bøssebar

• Jensens Bøssefisk

• Jensens Fredagshus

• Madsens Føkhus

• Jensens Dr. Bøf

Konkurrence!
På forsiden er vi stolte over at kunne præsentere bladets nye navn, “Jensens’s Føkhus”, og
logo, i smuk forening med det gamle. Men hvad er et føkhus egentligt? Giv dit svar på
vores facebookside facebook.com/madsfoek og vind cd’en “Hits på dansktoppen” med
alle dine yndlingsmusikere som Kandis, Birthe Kjær, Bjørn & Okay, Richard Ragnvald, Jodle
Birge og mange andre.
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Hetzmaskine

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

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

Hetz:
Jonas: Var det egentlig ikke Jensens
Bøfhus som Alberto Contador spiste
på?

Hetz:
Mads: Det smager fandeme klamt dit
pandehår

Hetz:
Kristian Holm: Og så slår vi op
i calculus-bogen, “Den Store Fede
Stewart”. . .

Hetz:
FULO (om sædevarme i bilen) : Det
er rart indtil det føles som om man
har tisset i bukserne

Hetz:
Kristoffer: Det er satme blevet forår!
Det lugter af eksamensangst.

Hetz:
Vickie: Det er mig der snaver de
hjemløse!
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Shanghajnings propaganda

holder introducerende redaktionsmøde
torsdag d. 13. november

kl. 16.15 og 17.15
på Rådet (lokale 1535-129 på matematik)

Vil du gerne sætte dig præg på ? Sejt!

Drømmer du om en fremtid som kritisk journalist eller kreativ tegner,

har du gode idéer eller kan du noget specielt? Fedt!

Ved du ikke helt, hvad det er, men vil gerne vide mere? Ok.

Du er inviteret til åbent redaktionsmøde hos .

Det er uforpligtende og du kan komme og se hvem vi er, hvad vi laver og

hvilket evner vi har brug for for at sammensætte dette blad, du sidder med i

hånden. Du vil måske blive overrasket over, at man ikke behøver at

kunne alt muligt, hvis bare man har lyst til at være med.

Vi kvitterer med kaffe og kage til de fremmødte, og håber at se mange nye

interesserede fra alle studier. Mødet tager ca. en time eller derunder, og

hvis du ikke kan kl. 16.15 er der også mulighed for at komme kl. 17.15.

Tag en ve  under armen og find Rådet (overfor TÅGEKAMMERET).n
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The Game of Physics

The Game of Physics
En guide til hvordan du tackler nogle af livets svære spørgsmål

Folk spørger mig tit om, hvad jeg laver. Jeg
fortæller dem, at jeg læser fysik på Aarhus Uni-
versitet, hvilket rent faktisk også er sandheden,
og jeg er lige begyndt på kandidatdelen. En
typisk reaktion på sådan et svar er “det lyder
spændende/kedeligt, men er det ikke svært?”,
nogle gange efterfulgt af “jeg ved ingenting om
fysik, og jeg har ingen idé om hvad du laver”.
Som -læser kan du muligvis genken-
de sådan en eller en lignende situation.

Når du bliver spurgt om, hvad du laver,
kan du ikke give en detaljeret fysisk forkla-
ring af hvad du studerer, hvis du kun har
10 sekunder. Jeg har fx for nyligt færdiggjort
mit bachelorprojekt om et én-dimensionelt
kvantemekanisk system af tre stærkt kontakt-
vekselvirkende spin- 1

2 fermioniske partikler
fanget i et harmonisk oscillator-potential. Op-
gaven er rent teoretisk og meget teknisk. Selv-
om dagligdagssproget mangler ord til at beskri-
ve, hvad projektet egentligt handler om (hvor-
dan forklarer man en fermion til lægmand?),
så kan jeg alligevel give de fleste mennesker
en fornemmelse for, hvad det går ud på, hvis
jeg får en halv times tid. Men en forklaring
af projektet giver ikke nødvendigvis folk den
rigtige fornemmelse af, hvad jeg faktisk har
brugt tiden på. Al den fedten med formler med
papir og blyant, sørge for at overholde Pauli-
princippet, konstruere skudsikre argumenter,

numeriske beregninger i Matlab, lave grafer,
skrive kode, timers frustration, når tingene ikke
virker, osv. . . Jeg tror de fleste fysikstuderende
ved, hvad jeg taler om. Men så opdagede jeg
endelig, hvordan jeg effektivt kunne besvare
spørgsmålene “er fysik ikke svært?” og “hvad
laver du egentlig?”.

Jeg spiller fysik-spillet. Der er et sæt af
regler, som man skal følge. I min bachelor-
opgave følger jeg reglerne for kvantemekanik
(Schrödingerligningen, Pauli-princippet, kom-
muterende operatorer og simultane egenbaser
osv.), men det er ligesom at spille et spil. Der
er ingen grund til at bruge bare et sekund på
at bekymre sig om de filosofiske konsekven-
ser af kvantemekanik. Det er fuldstændig ir-
relevant, når man bare spiller kvantemekanik-
spillet! Man skal være smart og vælge sin stra-
tegi snedigt, hvis man vil gøre sig forhåbninger
om at vinde. Der er utallige måder at tabe på,
og der er lette og svære veje til succes. Jeg synes
godt man kan sige, at fysik er svært på samme
måde som Matador eller Risk er svært. I mangel
af bedre, så synes jeg faktisk dette er den bed-
ste måde at give folk en idé om mine daglige
anstrengelser, fordi det er let for folk at tænke
på anstrengelserne i et svært brætspil, med alle
op- og nedturene, frustrationerne, når tingene
ikke går den rigtige vej for én, og glæden ved at
vinde efter en lang kamp. Det er det, jeg laver.

Niels Jakob

Hetz:
Halvor: (Efter at have bidt i en ikke-
skrællet banan) Jeg tror stadig det
smager bedre end almindelig diller.

Hetz:
Magnus Geismar: Om store pi til pro-
dukt: Er det sum for produkt?

Hetz:
Anders Hüche : Puuha, jeg er for fuld
til at transponere.

Hetz:
Søren Birthin: Hvornår har jeg egent-
lig sidst formuleret mig på dansk?
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The Game of Physics

Hetz:
Kåre: Det der Påske. . . det har jeg
endnu ikke fundet ud af hvordan
fungerer.

Hetz:
Hørt i bølger og optik-LAB: Hvor er
det spektrum? Jeg har været inde i
det før, men aldrig når jeg skulle bru-
ge det.

Hetz:
FUTN om babyer: Babyer kan jo tåle
nogle andre ting end rigtige menne-
sker, så dét kan de ikke være.

Hetz:
FUMA: Hvorfor kommer ost ikke
med sådan et lille håndtag i bunden?

Hetz:
Bo: Er der ikke nogen, der har en
computer med internet Explorer?
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GoT

A Song of Ice and Fire

Bøgerne i A Song of Ice and Fire, og den
tilhørende tv-serie Game of Thrones er blevet
en kolossal succes, og tv-seriens seertal er ste-
get for hver ny sæson. Forfatteren, George R.
R. Martin, har skrevet fem af syv (eller måske

otte) bøger, og der er derfor heftig diskussion
om, hvad der venter i de sidste to bøger. Her
følger en kort opremsning af nogle af de mest
populære teorier, men for at undgå spoilers, er
bogstaver erstattet af tal og vice-versa.

A. 1-6-4-28-4-5 14-5-4 19-20-1-18-11-19 19-28-14, 10-15-14 19-14-15-23, 5-18 13-29-19-
11-5 19-12-5-20 9-11-11-5 14-5-4-19 19-28-14 1-12-12-9-7-5-22-5-12. 5-14 16-15-16-21-12-27-18
20-5-15-18-9 16-29-19-20-29-18, 1-20 8-1-14 9 22-9-18-11-5-12-9-7-8-5-4-5-14 5-18 19-28-14
1-6 18-8-1-5-7-1-18 20-1-18-7-1-18-25-5-14 15-7 14-5-4-19 19-28-19-20-5-18, 12-25-1-14-14-1
19-20-1-18-11. 4-5-18-13-5-4 5-18 8-1-14 4-1-5-14-5-18-25-19’ 8-1-12-22-19-28-19-20-5-18. 1

B. 20-25-18-9-15-14 12-1-14-14-9-19-20-5-18 5-18 15-7-19-29 5-14 20-1-18-7-1-18-25-5-14.
13-5-14 20-25-18-9-15-14 5-18 19-28-14 1-6 4-5-14 7-1-12-5 11-15-14-7-5 1-5-18-25-19 15-7
12-15-18-4 20-25-23-9-14-19 11-15-14-5, 19-15-13 1-5-18-25-19 7-5-18-14-5 19-5-12-22 22-9-
12-12-5 8-1-22-5. 4-5-20 22-9-12-12-5 7-28-18-5 20-25-18-9-15-14 20-9-12 4-1-5-14-5-18-25-19
15-7 10-15-14-19 8-1-12-22-15-14-11-5-12. 2

C. 22-9 1-14-5-18 9-11-11-5, 8-22-1-4 4-5-18 6-1-11-20-9-19-11 11-15-13-13-5-18 20-9-12
1-20 19-11-5. 4-5-20 5-18 9-11-11-5 19-29 13-5-7-5-20 5-14 20-5-15-18-9 19-15-13 5-20
6-1-11-20-21-13, 13-5-14 1-12-12-9-7-5-22-5-12... 3

Simon

Hetz:
Stig Rasmussen : Jeg approksimerer
øl til demineraliseret vand.

Hetz:
Casper F: Jeg tror jeg ved hvad Ke$ha
og jeg har til fælles. Vi siger begge to
fuck the police.
Philip T: Ke$ha er mere fuck the ha-
ters. Men politiet er jo bare professio-
nelle haters

Hetz:
Trine : Min lejelighed stinker af løg.
Den er sikkert hjemsøgt.
Louise: Skræm den væk! Tag pel-
sen fra en kat, to pund sukker, en
rose, et postkort fra barcelona og
bølgeligningen, og kog det hele ind
og hæld det ud i toilettet. . . så for-
svinder den, med garanti.

1Afdøde Ned Starks søn, Jon Snow, er måske slet ikke Neds søn alligevel. En populær teori påstår, at han i virkeligheden er
søn af Rhaegar Targaryen og Neds søster, Lyanna Stark. Dermed er han Daenerys’ halvsøster.

2Tyrion Lannister er også en Targaryen. Men Tyrion er søn af den gale konge Aerys og lord Tywins kone, som Aerys gerne
selv ville have. Det ville gøre Tyrion til Daenerys og Jons halvonkel.

3Vi aner ikke, hvad der faktisk kommer til at ske. Det er ikke så meget en teori som et faktum, men alligevel...
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Side 9-dyr

– Draw me like one of your french girls. /DJ M.

Hetz:
Jacob studievejleder: Jeg ved, der
er mange gymnasier, der ansætter
nano-studerende, selvom de jo ikke
har undervisningskompetence i no-
get som helst.

Hetz:
Kenn D: På humaniora er der ingen
helligdage. Der er man arbejdsløs he-
le tiden.

Hetz:
Hagbart: I don’t know if this is piss
or beer, but now it is on my foot so it
doesn’t matter

Hetz:
Kenneth Kjærgaard: Giraf, det er den
uden snabel!

Hetz:
Christian Bonar Zeuthen: Nu er jeg jo
faktisk datter af en tandlæge. . .

Hetz:
Anders Dalskov: Min cykel står op af
stikkontakten. . . Nej, vent, det hed-
der en lygtepæl.

Hetz:
Philip: (om sit forsøg på at få en høne
til at lade sine kyllinger filme) “Jeg
kan også godt se, at det er lidt provo-
kerende, når der komme en næsten
2 meter høj abe ind i ens hjem mens
man passer på endnu en nyudklæk-
ket idiot”

Hetz:
Philip: “Mit Mickey Mouse-ur er
også blevet lidt forfaldent”
Ida: “Det er hårdt at vokse op”
Philip: “øh, jeg købte det i efteråret

Hetz:
Jeanette: I’m living on all of the ed-
ges!

Hetz:
Kenn: Livet er et par glatbarberede
baller

Hetz:
Kristoffer Arnsfeldt: G is a letter,
right?
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Kampen om de fulde studerende

Kampen om de fulde studerende
I den seneste tid har en gruppe restauratører sammen med lokalpolitikere og Aarhus Stiftstidende luftet

deres frustration over de studerendes fredagsbarer på Aarhus Universitet. Restauratørerne føler sig presset
af fredagsbarerne, som de mener har udviklet sig til “nogle af de største udskænkningssteder i byen med

åbningstider det meste af ugen.” Byrådsmedlem Lars Boye Mathiesen fra Liberal Alliance kalder det direkte
konkurrenceforvridende. Samtidigt har universitetsledelsen indført nye, fælles regler for fredagsbarer, hvor

det forlyder, at byens erhvervsliv har taget særdeles aktivt del i udformningen.

har besøgt en af universitetets na-
boer siden 1964, Vennelyst Bodega, for at få en
snak med indehaveren Lars Wagtmann. Lars
er forfatter til det læserbrev, der satte debat-
ten i gang – og så er han bestyrelsesmedlem
i “Restauratørforeningen af 1881”, som længe
har haft et horn i siden på fredagsbarerne. Det
er første gang, udsendte skriben-
ter oplever det lille værtshus indefra, men der
er pænt og indbydende, og så snart vi nævner
vores ærinde bliver der gæstfrit stillet to kolde
Carlsberg foran os på bardisken. En håndfuld
stamgæster holder nysgerrigt øje med os, mens
Lars går i gang med at fortælle.

“Det er ikke mere end 8 dage siden, så kørte
jeg forbi heroppe på Ringgaden. Så hang der et
kæmpe banner oppe på universitetsbygninger-
ne: ‘Danmarks Største Fredagsbar’.”

Lars sænker sine øjenbryn helt ned under
brillekanten i en skeptisk grimasse.

“Altså det er jo for det første offentlige byg-
ninger, de er i. Jeg ved ikke om de betaler hus-
leje, men det kunne jeg ikke forestille mig at
de gjorde. For det andet, så ved jeg ikke om de
er momsregistreret. Har de bevilling? Vi andre
er underlagt en hel masse restriktioner, som vi
skal betale til. Vi skal betale Coda-Gramex, af-
faldssystemer og fanden og hans pumpestok in-
den for det offentlige. Vi har nogle rimeligt sto-
re huslejer, og vi har personale, som skal være
registreret. Vi betaler overenskomstmæssig løn,
feriepenge og den slags ting, hvor man i fre-
dagsbarerne... ja nogen siger jo så at det er fri-
villig arbejdskraft, og det er det måske også et
stykke hen ad vejen nogle steder. Men jeg tror
ikke på, at det er frivillig arbejdskraft hele vejen

igennem.”

Lars finder den aktuelle udgave af “Vel-
kommen til Aarhus”-magasinet for nye stude-
rende frem fra en skuffe under bardisken.

“Man siger, at fredagsbarerne ikke er kom-
mercielle. Pengene bliver kanaliseret tilbage til
de studerende, og man har kun åbent nogle få
timer om ugen. Men så finder man sådan et
blad her: ‘Klubben er Handelshøjskolens legen-
dariske bar, hvor studerende for alvor kan slå
sig løs efter en hård uge. Klubben er kendt som
stedet, hvor der festes igennem – helst til den
lyse morgen.’ Altså det harmonerer jo ikke helt
med det, der står i læserbrevene.”

udsendte tager et nærmere kig
på bladet fra Aarhus City Forening, hvor der
er et lignende opslag om StudenterBaren i kæl-
deren ved Stakladen. De to barer har vundet
aoa.dk’s priser for byens henholdsvis bedste
fredagsbar og bedste ølsortiment. Imens fort-
sætter Lars ufortrødent. Han er for alvor ved at
have talt sig varm nu.

“Hvis ikke det her er kommercielt, så ved
jeg ikke hvad der er kommercielt. Og det er
dét, vi opponerer imod. Fredagsbarerne skal be-
grænses til at være noget der ligner kl. 2-3 om
eftermiddagen til kl. 8 om aftenen. Og så må de
unge altså gå ud i byen.”

“Tror du så de kommer herned?”

“Ja, jeg tror da ikke de går hjem og sætter
sig og keder sig.”
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Kampen om de fulde studerende

“Ud af 41 fredagsbarer var der kun 14, der
havde bevillinger. Jeg synes både politi og be-
villingsmyndigheder er nogle vatpikke. De bur-
de bare tage ud og sige, så lukker vi det her sted.
Hvis jeg står hernede én dag uden bevilling, så
er vi lukket på stedet. Så kommer de ikke og si-
ger, ”ved du hvad, det skal du altså lige have
bragt i orden”. Nej, de lukker os med det sam-
me.”

Lars slår i bordet med et glimt i øjet for
at vise, hvor hurtigt politiet ville lukke hans
værtshus. Vennelyst Bodega har åbent til klok-
ken et om natten, i weekenden, og da Lars søgte
om lov til at holde åbent til klokken to, fik han
afslag fra Bevillingsnævnet.

“Det er fordi du er for fed, Lars,” råber en
storsmilende kvinde fra bordet bag os, efter-
fulgt af en hjertelig latter blandt de andre stam-
gæster. Lars ryster på hovedet og henviser til
nogle paragraffer i bevillingsloven, som han ik-
ke har fået sat sig helt ind i endnu. Det er ty-
deligt, at stamgæsterne ikke kun kommer for at
drikke øl. Lars og hans bodega udgør et socialt
knudepunkt.

Lars synes, det er lidt uretfærdigt, at han ik-
ke må holde længere åbent, for i de snart 10 år,
han har drevet værtshuset, har der aldrig været
ballade og ikke én eneste klage fra naboerne.

“Og så bliver man jo endnu mere harm, når
man kan læse, at fredagsbarerne får bevillinger
til klokken to. Vi yder jo trods alt noget til sam-
fundet – det gør de ikke. Vi genererer en eller
anden indtægt til samfundet i form af moms,

og vi skaber arbejdspladser og den slags.”

Der opstår en kortvarig, pinlig tavshed.
udsendte kaster et blik ud under

de mørkerøde markiser og ser bilerne suse for-
bi i eftermiddagssolen på Nørrebrogade. Der er
efterhånden kun nogle få stamgæster tilbage i
baren, og røgen fra en cigaret breder sig forsig-
tigt ud i lokalet. Det er på tide at skifte emne.
Niels Jakob spørger, om Lars har nogle gode
spil i baren, eksempelvis raflebægre.

“Ja, der er mange, der rafler. Du kan jo godt
se, at det er et lille sted, så vi har ikke bordfod-
bold og billard og sådan noget. I dagtimerne
har jeg et rimeligt voksent publikum, hvor de
fleste er fra 40 år og op efter. Fredag og lørdag
har vi en del flere unge mennesker og giver den
også løs med musikken. Dem, der er her nu, gi-
der ikke, at det banker ud af højtalerne.”

En gang imellem er der live-musik på pro-
grammet, og sidste år lagde baren hus til en
oktoberfest med lederhosen, Heidi-kostumer
og tysk hornorkester. Oftest, når der er sær-
arrangementer, er det dog noget stamgæster-
ne arrangerer. De har dannet en forening med
ugentligt kontingent og en bestyrelse. Til okto-
ber skal de en weekend til Esbjerg og Fanø – og
så holder baren lukket.

“Men jeg vil hellere end gerne have unge
mennesker herned,” siger Lars, og understre-
ger, at stamgæsterne også sætter pris på de un-
ges selskab. Og så er vi tilbage ved fredagsba-
rerne.

“Det er jo klart, at der er en bagatelgrænse.
Det skal jo ikke være sådan, at der ikke er no-
get, der kan lade sig gøre. Det er de store steder,
jeg er ude efter – ikke de 14 mand, der sidder
oppe på et eller andet sted og får sig 2-3 øl fre-
dag eftermiddag. Når så baren lukker kl. 6-7-8
stykker, så går de ned i byen for at få et par styk-
ker mere. Det er jo dér vi skal hen. Selvfølgelig
kan vi ikke sidde på det hele. Der er jo også
sportsklubber, hvor de deler en kasse bajere ef-
ter kampen. Det skal der jo være plads til.”

“Det er det kommercielle i det, der irriterer
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Kampen om de fulde studerende

mig. Hvis det er kommercielt, så må de indord-
ne sig under de samme regler som os andre.”

“Men hvis de store steder efterlever de samme
regler som jer, så er det vel i orden?

“Men gør de det?” spørger Lars uden at
virke overbevist. Han skeler mod reklamen for
‘Klubben’ i bladet, som stadig ligger åbent på
bardisken.

Studenterlauget: Kritikken har intet
på sig

Da forelægger kritikken for Stu-
denterlaugets Bar Manager, Jasper Falk Outzen,
kan vi høre ham ryste på hovedet i den anden
ende af telefonen. Han understreger, at Klub-
ben, som er Handelshøjskolens fredagsbar, bli-
ver drevet i overensstemmelse med alle regler-
ne omkring løn, økonomi, alkoholbevillig osv.,
og at de driver bar under “nøjagtig samme
vilkår som alle andre.” Han mener, at kritikken
om konkurrenceforvridning kommer fra byens
værtshuse, fordi de har personlig økonomisk
gevinst ved at få flere kunder.

“Der er ikke nogen fredagsbarer, der tjener
penge til nogen personer. Alle fredagsbarer på
uni, og der er lige meget om det er på Han-
delshøjskolen, Nobelparken eller hvor pokker
det nu er, så tjener de penge med det formål at
gavne de studerende yderligere. Der er jo ikke
nogen, der tjener penge på noget som helst.”

Vi konfronterer Jasper med citatet fra “Vel-
kommen til Aarhus”-magasinet, som afviser, at

det er noget, de har skrevet. “ ’Fest til den lyse
morgen’ – det kan vi jo ikke, vi lukker kl. 02,”
siger han, og påpeger, at sådan ville de aldrig
selv have beskrevet Klubben. Ifølge ham er en
fredagsbar “et sted, de studerende har mulig-
hed for at få et break fra studiet om fredagen og
få samvær med deres klassekammerater.” Om
byens barer kan udfylde den rolle er uvist. Des-
uden nævner Jasper Falk Outzen, at Klubben
er meget mere end en fredagsbar. På hverdage
mellem kl. 11 og 17 er der cafe, hvor de stude-
rende kan få et frirum fra studierne. Han mener,
at det ville gå ud over studiemiljøet, hvis Klub-
ben ikke var det.

“Så mangler der jo noget. Folk er jo glade
for at være her og bruger Klubben som deres
frirum i dagstimerne.”

Jasper Falk Outzen stiller sig tvivlende
overfor påstanden om, at byens barer vil få flere
kunder, hvis man indskrænkede fredagsbarer-
nes åbningstider yderligere.

“Folk vil nok søge et andet sted hen. Der er
også mange, der bare vil gå ned i Føtex og købe
en flaske billig hvidvin og sætte sig hjem. Jeg
tror ikke nødvendigvis byen vil få mere ud af
det.”

mener: Det er på tide at få
ryddet misforståelserne af bordet

Der skulle kun en lille smule opsøgende jour-
nalistik til at vise, at debatten om fredagsba-
rer er præget af alvorlige misforståelser. Restau-
ratørerne baserer deres anklager på rygter og
antagelser, og når de raser mod fredagsbarer-
ne er det åbenbart underforstået de store spil-
lere som Klubben og StudenterBaren, de taler
om. Dem, der i medierne fremstår som fredags-
barernes hårdeste modstandere, med bl.a. Lars
Wagtmann i spidsen er, når det kommer til styk-
ket, kun modstandere af de store kommercielt
drevne barer. De små steder, hvor en gruppe
studerende i fællesskab kan drikke nogle øl og
have socialt samvær – altså hvad vi normalt vil
forbinde med en fredagsbar – går helt fri.
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Kampen om de fulde studerende

Kritikken preller naturligt af på de få pro-
fessionelt drevne barer, som for længst har
sørget for at have alt på det rene. Det er i stedet
de helt små barer, drevet af frivillige, som føler
sig truffet af kritikken. De forsvarer sig med, at
kritikken er ude af proportioner; at de aldrig
nogensinde har eller vil udgøre en konkurrent
til byens natklubber og værtshuse; at strenge
regler, ekstraudgifter og bureaukrati truer med
at lukke og slukke for studiemiljøet på deres
fag. Men restauratørerne talte jo til de store ba-
rer, og de må derfor fejlagtigt tro, at svaret kom-
mer fra fra en sådan; at de ramte plet med de-
res kritik, og at barerne forsøger at gemme sig
bag falske påstande om frivillighed og lav om-
sætning. De ser store bannere med “Danmarks
Største Fredagsbar” og ved vitterligt ikke, at
der slet ikke er tale om en reel fredagsbar, men
snarere om en mindre festival én gang om året.
Problemet er i sin enkelthed, at restauratører og
universitetsstuderende begge bruger ordet ’fre-

dagsbar’, men tænker på forskellige ting.

Alt imens går universitetsledelsen i
selvsving og fyrer en bredside af mod samtlige
fredagsbarer på universitetet. For man skal da
ihvertfald ikke risikere at have noget i klemme
hos byens erhvervsliv. I sidste ende er alle tabe-
re – lige fra de studerende til restauratørerne,
som i virkeligheden lever højt på, at tusindvis
af unge mennesker samles fredag eftermiddag
over en øl og i mange tilfælde fortsætter ned i
byen efterfølgende.

mener, at der bør gøres noget
for at få ryddet misforståelserne af bordet. Man
kan invitere restauratørerne indenfor bag de
gule mure for at vise dem, hvordan en typisk
fredagsbar ser ud. Og universitetsledelsen og
fredagbarerne må indse, at kritikken fra byen
ikke går på de små fredagsbarer, men kun de
store kommercielle. Det kan ikke ende godt,
hvis vi bliver ved med at tale forbi hinanden.

René Tronsgaard Rasmussen & Niels Jakob Søe Loft

Hetz:
Marcel Bökstedt: “Never make a
choise unless someone forces you
to.“

Hetz:
FUZU (til kor): Det lyder rigtig dej-
ligt når I alle tier stille på samme tid.

Hetz:
Louise: Jeg havde stillet min sult med
tørst

Hetz:
Jens Jomfruhummer: Hvad er
forskellen mellem Østen og Mel-
lemøsten?

Hetz:
Else: (om at læse bøger, der ikke
handler om datalogi) “Det er jo rig-
tige ord.“

Hetz:
Casper: Altså, Jesus lærte en mand at
fiske, jeg vil lære en mand at bygge
en fiskestang.

Hetz:
Jakob Hjørringgaard: Jeg synes mine
bryster er store nok.

Hetz:
Casper: Du har nok aldrig spist Sol
Over Gudhjem, vel? Fucking rå æg.
Fucking purløg. Fucking røget sild.

Hetz:
VC: Emacs er jo lort!

Hetz:
Kathrine: Vi mødes ved det første
sted man kan købe candyfloss
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Genaflevering

Omnibus har formået at kreere et kort over universitetets fredagsbarerer. Desværre er det fyldt
med fejl, og dømmer det til en genaflevering.
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Thesis Defense

xkcd.com/1403

Hetz:
FUTN: Jeg kender faktisk nogen, der
går på Aarhus Universitet.

Hetz:
Peter Hald (hovedtaler) : Jeg har en-
gang skudt en kemishower med en
frikadelle

Hetz:
M3: Det ved jeg godt! Det er et svar
jeg kender spørgsmålet på!

Hetz:
GFULO: Har I hørt om den der men-
struationskop?
FURK: Den skulle være bedre end
bind og tamponer!
Hahn: Hvad skal pigerne så kaste ef-
ter hinanden, når de bliver sure?

Hetz:
Magnus: Vi havde indgangsord, men
vi gik hen for at høre noget tyrkisk
bryllupsmusik

Hetz:
Philip: Nogle gange har jeg bare brug
for en oppustelig dansepartner i ska-
bet.

Hetz:
Christian: Jeg styrer maskinen lidt
sejt

Hetz:
OVC: Mamanamanam, du er som en
helt. . . Dit hår er i hvert fald som
smurt i vaseline

Hetz:
Signe: Hvor er Doktor Bombay
egentlig blevet af? Alle spørger, in-
gen ved det.

Hetz:
Signe: Vand snyder jo også, fordi det
er så fladt.

Hetz:
Mikkel: Jeg spiller rollespil i elskovs-
hulen.

Hetz:
Anders: Christina, vil du ikke nok
hetze mig for noget?

Hetz:
Nick: Hvad kalder man en prototype
på jysk?
Ølle: Æ’ færdig
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NaNaNaNaNaNaNaNa

smbc-comics.com/?id=3489

Hetz:
FULO: Jeg tror der er mytteri i mine
hjerneceller idag.

Hetz:
Philip T: Her har jeg haft biseksuel
sex.

Hetz:
Sine: Har du ikke huller i ørene?
Hvad putter du så i ørene?
Ida: øh, vatpind
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SuperNova

xkcd.com/1422

Hetz:
Else: *muntert, om en aflevering* Det
giver mening; jeg forstår godt, hvad
vi har lavet.

Hetz:
Philip: Jeg er pænt sikker på, at jeg
har set en homo spise en burger. . .

Hetz:
Lasse: *kigger på spidsen af en
drinkpind*
Ida: “Tænkte du, at den lignede en
butt plug?”
Lasse: “. . . Ja. . .“

Hetz:
Udvekslingsstuderendes noter til
HCI-forelæsning: Focus shift analy-
sis focus on the focus of the users
focus

Hetz:
Tilfældig studerende på datalogi:
“Jeg har ligget og drømt om de to
strenge hele natten.“

Hetz:
Markus: Alle s’erne er små, bortset
fra det store

Hetz:
Bach: En konference, er det ikke bare
en forelæsning, der varer flere dage?

Hetz:
CBM’s far: man kan godt have et
godt liv selvom man er skaldet

Hetz:
FUBI: Lidt til tæer er man vel altid

Hetz:
Henriette Lund: Jeg lugter ikke - det
gør jeg altså ikke!

Hetz:
FUNL: Skal vi ikke se en Disneyfilm
når vi kommer hjem?
FURT: Hvis vi ikke allerede var kære-
ster vil jeg sige ja bare for at få dig
med hjem

Hetz:
Jeppe: Christina du er fysiker i vores
hjerter
Lasse: Det er du ikke i mit, du er min
nemesis!

Hetz:
Lasse : Arj det sagde du ikke vel? Det
var meget sjovt i øvrigt!

Hetz:
Fysiker: Jeg vil hellere være datalog
end MØK

Hetz:
Fysiker: Jeg har været nanotutor, nu
vil jeg være fysiktutor. Jeg har taget
én for holdet

Hetz:
Bodil: Tror da fanden han ikke tager
telefonen, det er hans studienummer
jeg ringer til!

side 17



Test

Hvor voksen er du?
Når man er fyldt 18 er man ifølge loven voksen, og når man læser på universitetet forventes også en vis

grad af voksen og ansvarlig opførsel. Men hvor voksen er du egentlig? Dette har sat sig for at
besvare for dig. Du skal blot notere de svar, der passer bedst med din egen overbevisning og optælle point

fra skemaet på næste side. Gennemføres testen ikke, ses det som et tegn på manglende evner/intelligens eller
seriøsitet. Voksenheden må derfor betragtes under babystadiet.

Spørgsmål 1 - Hvor mange Pokémon’er findes
der?

A Poké-mon???

B 150/151

C 386

D ca. 720

E ca. 850

F RIGTIG MANGE!!!

Spørgsmål 2 - Hvad laver du lørdag morgen?

A zzzzZZZzzzzZZZzzz..

B Ser tegnefilm. Hvad ellers!?

C Laver afleveringer

D Ååh.. mit hoved..

E Familiehygge med hjemmebagt brød og
stempelkaffe

F Du har allerede været på løbetur

Spørgsmål 3 - er

A Sygt grineren

B Ganske morsomt

C Knæhøj karse

D Vildt godt

E Toiletpapir

F #YOLOSWAG

Spørgsmål 4 - Hvad er dit foretrukne TV-
program?

A Game of Thrones

B Hammerslag

C Paradise Hotel

D Antikkrejlerne eller Kunstquizzen

E My Little Pony: Friendship is Magic
F Deadline

Spørgsmål 5 - Du identificerer dig mest med

A Anders And
B Fedtmule
C Bart Simpson
D Klaus Thomsen
E Einstein
F Dine forældre

Spørgsmål 6 - Uni er

A Fest og øl
B Et sted for faglig udvikling
C Nye venner og fælleskab
D Et sted for udvikling og opsamling af vi-

den til kommende generationer

Spørgsmål 7 - Din foretrukne marmelade er

A Ingen marmelade
B Jordbær
C Hindbær
D Solbær

Spørgsmål 8 - Din ynglingsdrik er

A GD!!
B Kaffe
C Te
D Øl
E Sodavand
F Mokai
G The

side 18



Test

Tæl dine point sammen
Herunder kan du se, hvor mange point du har
fået for hvert spørgsmål.

Spørgsmål 1
-redaktionen oplyser, at der er 719

Pokémon pr. d. 20/09-14.
Svar A giver 5 point, svar B giver 4 point, svar
C giver 3 point, svar D giver 2 point (1 point
hvis du har tjekket på internettet), svar E giver
1 point, svar F giver 0 point.

Spørgsmål 2
Svar A giver 2 point, svar B giver 0 point, svar
C giver 4 point, svar D giver 1 point, svar E
giver 5 point, svar F giver 2 point.

Spørgsmål 3
Svar A giver 1 point, svar B giver 5 point, svar
C giver 4 point, svar D giver 3 point, svar E:

redaktion dømmer dig til en særlig
cirkel i helvede, svar F giver 0 point.

Spørgsmål 4
Svar A giver 2 point, svar B giver 3 point, svar
C giver 1 point, svar D giver 5 point, svar E
giver 0 point, svar F giver 4 point.

Spørgsmål 5
Svar A giver 2 point, svar B giver 1 point, svar
C giver 0 point, svar D giver 4 point, svar E
giver 3 point, svar F giver 5 point.

Spørgsmål 6
Svar A giver 0 point, svar B giver 3 point, svar
C giver 2 point, svar D giver 5 point.

Spørgsmål 7
Svar A giver 5 point, svar B giver 1 point, svar
C giver 3 point, svar D giver 4 point.

Spørgsmål 8
Svar A giver 5 point (4 point hvis du er tutor),
svar B giver 4 point, svar C giver 3 point, svar D
giver 2 point, svar E giver 1 point, svar F giver
0 point, svar G: Lær at stave!

Så voksen er du:

0-6 point: ønsker dig tillykke med, at
du både har vist dig voksen og ansvarsfuld nok
til at gennemføre testen. er også im-
poneret over, at du kan gå og ikke kravler som
andre på dit udviklingstrin. Du ønskes held og
lykke i din akademiske karriere og opfordres til
at huske at skifte ble, før du tager til forelæs-
ning, af hensyn til indeklimaet.

7-13 point: Du er ikke rigtig barn, men slet, slet
ikke voksen. Mor og far er stadig de bedste i
verden, der både sørger for mad, tøjvask og om-
sorg. I længden bliver du nok nødt til at indse,
at mor og far ikke altid kan være der for dig, og
måske skulle du prøve en GD.

14-20 point: Du er ved en skillevej i livet; er
“Sygt grineren” eller “Knæhøj Kar-

se”? Du er voksen og ansvarlig men føler dog
en stor nostalgi for den tabte barndom. Når du
tilfældigt støder på tegnefilm i TV, kan du ikke
modstå fristelsen til at se afsnittet færdigt. Dine
forældre vasker stadig ofte tøj for dig, men det
er kun et spørgsmål om tid, før du bliver rigtig
voksen. Prøv at se Kunstquiz på DR K – du vil
måske blive overrasket.

21-27 point: Du er voksen – faktisk er du
ved at blive gammel. Selvfølgelig nægter du
hårdnakket denne påstand, men du er i det
små ved at planlægge dit familieliv. Snart vil
du planlægge din pension for til sidst at plan-
lægge din begravelse på plejehjemmet, mens du
forgæves venter på besøg. Er livet ikke dejligt?

28-35 point: Kære forelæser. sætter
pris på, at du prøver at holde dig opdateret med
de studerenes hverdag. håber du har
nydt dette nummer og gør opmærksom på, at
du selvfølgelig er voksen og ansvarlig.

Rye
(& TEX-stian)
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Fisk vs. bøf

Jensens Data
Som måske bekendt har Jensen’s Bøfhus d. 19.
september fået medhold af Højesteret i sagen
om restaurantnavnet Jensen. har
som en vigtig kommentar til striden dokumen-
teret de kvantitative resultater af boykottet af
Jensen’s Bøfhus og den kontante støtte til Jen-
sens Fiskerestaurant.
Som vist på graferne ses klart en lineær tidsud-
vikling for både antal likes på Facebook-siden
Boykot Jensens Bøfhus og penge doneret til fiske-
restauranten via caremaker.dk. Data er op-
samlet under tilblivelsen af denne udgave af

.

Det forekommer rimeligt at ekstrapole-
re det lineære fit og dermed undersøge kon-
sekvenserne af navnekampen. Således kan

afsløre, at Facebook-siden mod Jen-
sens Bøfhus på blot to måneder vil have li-
ge så mange likes som Danmarks nuværende
befolkning – eller så mange gæster, der årligt
besøger bøfhuset. Fiskerestauranten vil desu-
den over de næste 30 år få doneret flere pen-
ge end bøfhusets årlige omsætning. Prøv selv at
bruge formlerne til at forudsige restauranternes
skæbne!
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Jonas H.

Hetz:
Trine Rasmussen: “Så bliver jeg glad
på hele indersiden.“

Hetz:
Jørgen Granfeldt: Der var ingen pa-
renteser i det jeg sagde

Hetz:
Christian Bach: Hvad er det der sker,
når asfalten f.eks. er varm, og ilten
over den krøller?

Hetz:
Random medicinal kemiker: . . . altså
døde mennesker i en fryser fylder
lige så meget som levende menne-
sker. . .

Hetz:
Dr. Matzen: Alt gik fint, indtil nogen
sked på gulvet.

Hetz:
Johan P: Jeg siger ALT, hvad der står
i bogen. Den siger bare lidt mere.
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Forelæser-hetz

Hvordan er din forelæser?

Hetz:
Peter Bro Miltersen: Back in those
days, mathematicians wrote letters
to each other. Delivered by donkey,
I guess.

Hetz:
Peter Bro Miltersen: [. . .] but Von
Neumann never answered the let-
ter, perhaps because he was dying of
cancer.

Hetz:
Lars Bojer Madsen (AMOII): We
have now transformed the linear
problem into a non-linear problem,
which is very nice.

Hetz:
Jens Ledet Jensen: (om megaparsec)
En eller anden enhed, der ikke er til
at forstå. . .

Hetz:
Ole Caprani: “Så så jeg den her fyr
i jakkesæt omgivet af musikinstru-
menter og tænkte, at sådan en ville
jeg være. Så leger jeg med lego. Det
er jo fedt, ikke. . .“

Hetz:
Peter Bro Miltersen: That’s nice, I
think. And it gives us a lot of street
credit in the math community.

Hetz:
Jens Ledet Jensen: “Hvordan tegner
man et fly? .. Jeg kan tegne en fisk!”
*tegner begejstret en fisk på tavlen*

Hetz:
Georg Bruun: Nu går vi igennem det
med alle dirty details.

Hetz:
Niels Egede: Ikke-relativistisk bly er
meget tæt på at være tin

Hetz:
George Bruun: Står og regner med lo-
garitmer:“er jeg så nødt til at gange
dem her ud, ah men det er jo latter-
ligt”.

Hetz:
Tim: Print out the articles. I know
we’re killing trees and all but you’ll
be smarter because of it

Hetz:
Frank Grundahl: MatLab burde for-
bydes! Det er jo en forbrydelse mod
menneskeheden!

Hetz:
Ulrik Uggerhøj: Den der er en natur-
konstant, og 4 pi er noget matematik.

Hetz:
Peter Bro Miltersen: (dKS) We are in
the business of putting other people
out of business

Hetz:
Jesper Funch: I må altså ikke drille
forelæseren

Hetz:
Jørgen Christensen-Dalsgaard: I
don’t do salads. I’m a theoretician,
so I’ve only heard of it

Hetz:
Lars Bojer: Så skal man enten gå hjem
og gå ind i sit fourier-rum eller ac-
ceptere den som den er.

Hetz:
Andrew Swann: Hvis man smider de
to ting together. . . øh, sammen.
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Løsningen til sidste blads krydsord.
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Krydsord
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Løsningen kommer i næste blad.
God fornøjelse.
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Grin over andre end dig selv (muligvis dig selv?)

Noter fra rustur

• En rus påstod at han blev syg pga. kebab
og ikke pga. øl.

• En tutor sang, i søvne, med på fælles-
sang.

• En mandlig datalogi-tutor blev slået af
sin rus i at kunne flest programmerings-
sprog.

• En rus havde haft sprintertrøjen næ-
sten hele weekenden. Ti udfordrere rot-
tede sig sammen så de kunne udfor-
dre høn hvert femte minut (det er jo en
gentleman-sport). Det tog dem omkring
halvanden time (ca. 16 øl), før sprinter-
trøjen blev vundet. Den seje sprinter-
rus udfordrede derefter gruppen i, hvem
der kunne ligge længst tid i fosterstil-
ling.

• En gruppe russer gik på tur i skoven
og kunne ikke finde tilbage igen. De gik
kolde da de var 100 meter fra hytten.

• En gruppe tutorer havde forberedt deres
udklædning så dårligt, at russerne ikke
kunne gætte, hvad de var. De drak straf-
GD som undskyldning.

• Under eksamen i MæLK under SOL
var et eksamensspørgsmål at der skul-
le tegnes “SOL”. Den første rus der trak
spørgsmålet, kiggede undrende på det –
og begynder at tegne et SOL-kort. Det
virker ikke, så han tegner nogle russer
der løber rundt og han tegnede pile mod
tutorerne. Det blev ikke gættet. Senere
kom et nyt hold, der også trak SOL. Rus-
sen tegnede en SOL, og tegningen blev
gættet på cirka fem sekunder. De blev
selvfølgelig dumpet, fordi spørgsmålet
var for nemt.

• Under SOL var der servernedbrud hos
STADS. Flere russer blev derfor tilmeldt
eksamen i “Danske børnerim” og “Ord-
ekvilibristiske udtryk”. En rus rappede
sig til en bestået eksamen i sidstnævnte,
fik 10 gratis ECTS-point og blev overført
til Nordisk.

• En person blev afbrudt i at defækere på
en anden persons fødder.

• Der var noget med en porre. En hård po-
rre. Mandlig dat-tutor blev slået af rus
med porre. Tutor ville have hårdere por-
re. Porre knækkede.

Musen på væggen

Hetz:
PR: Man kan jo ikke gå på druk på en
torsdag

Hetz:
Jørgen: Det var bare fordi jeg syntes
det var nemmere at gange med 8 end
at gange med 10, men det er der vist
ikke så mange der synes

Hetz:
Johan P. Hansen: Det er en variabel,
så den kan man kalde hvad man vil,
men jeg vil nu ikke kalde den x, for
det er jo et z

Hetz:
Johan P. Hansen: Nu forlader vi den
reelle verden. . .
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Rus-relaterede hetz

Rus-hetz

Hetz:
Henrik: (sagt på rusturen) russere er
som ukrudt, de skal bare holdes ne-
de!

Hetz:
Bodil: . . . hvis man så i det mindste
kunne havet scoret en rus eller dick-
slappet noget mad i køkkenet

Hetz:
NNIT: nu er jeg sådan en good guy
når jeg er ædru, så vil jeg også have
lov at være en bad guy når jeg er fuld

Hetz:
(på rustur) Forstyrrende element #1:
Det er klamt, at du tænder på men-
struationssex.
Forstyrrende element #2: Nej du er
klam fordi du tænder på analsex.

Hetz:
FUTN: Man kan ikke have en ynd-
lings rus.. Fordi, altså de er jo russere!

Hetz:
FUTN: FURT ligner en rus! Nej nej
nej, han har bare tøj på ligesom en
rus!

Hetz:
Rus: Så.. Det er ligesom i går?
Tutor: Ja, men det er jo en anden dag!

Hetz:
Datalogi rus: Hvad pokker er NFIT?

Hetz:
Stig: Hvis mine russer arrangerer en
Rus2tur, så drikker jeg 100 bajere!

Hetz:
Rus: Jeg synes, at vi skal mødes klok-
ken 18.
Kenneth: Du vil gerne have sex?

Hetz:
Andreas: *siger noget om datalogi-
forelæseren Olivier”
Ida: “Men vi har Aslan”
Andreas: “Er det et program?”
Ida: “. . . Det er forelæseren.“

Hetz:
Rasmus Ravn (rus): Årgh, jeg kan
mærke dig!.. jeg kommer ikke til at
sidde ned i morgen.

Hetz:
Kathrine: Vi har en tørstig tutor. Er
der nogen der ikke har været der
endnu

Hetz:
Kasper Kat (rus): Der er ikke noget
galt ved at være nazi
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Føks guide til cyklister
I anerkendelse af det store antal cyklende studerende som læser , bringer vi her en guide til,

hvordan du kan blive en endnu bedre cyklist. Vi vil her gennemgå flere forskellige eksempler, der kan øge
din trafikforståelse, så du kommer bedre og mere effektivt gennem trafikken.

Klokken er 8.06, og du nærmer dig krydset
mellem Langelandsgade og Nordre Ringgade.
Du har tydeligvis travlt, men lige som du nær-
mer dig krydset, skifter lysreguleringen til rød,
inden du når over. Her vil den effektive cyk-
list bemærke, at lyset for fodgængerne, der skal
over Ringgaden, skifter til grønt! Denne mulig-
hed skal man selvfølgelig ikke lade slippe, og
du kan derfor sagtens køre over fodgængerfel-
tet sammen med de gående og fortsætte på for-
tovet ned ad Langelandsgade indtil du når din
destination lige i tide.

Du har mod forventning haft fag på Katri-
nebjerg og skal tilbage til den rigtige del af uni-
versitetet inden din næste time starter. Din fo-
relæser gik dog fem minutter over tid, så du
har travlt, hvis du skal nå til TØ med ham den
lækre instruktor. I stedet for at krydse Paludan–
Müllers Vej kan du derfor, som en effektiv cyk-
list, cykle i den venstre side af vejen. Da det er
de andre cyklister, der kører i højre side, er det
også dem, der skal være opmærksomme på dig!

Efter en lang dag på universitetet skal du
også hjem og slappe af. Og du ved lige, hvad
der hjælper – gamle afsnit af Bones på TV3!
Men ak, det starter om små ti minutter. Hvor-
dan skal du dog nå det? Du cykler i fuld fart op
ad Langelandsgade og nærmer dig Statsbiblio-
teket. Her er der simpelthen så mange cyklister,
som spærrer for at, du kan nå hjem og se Bones.
Og nu bliver der også rødt! Heldigvis skal du til
højre i krydset, og du behøver selvfølgelig ikke
vente på alle de andre mennesker. Du fortsætter
derfor ufortrødent med at køre forbi alle dem,
der holder i kø, og når du når enden af menne-
sker, svinger du bare for rødt – det er helt ok!
Og hvis der bliver grønt inden du når at svin-
ge, må du bare gøre opmærksom på dig selv og

køre mellem de andre. Husk, at det er dem, der
skal være opmærksomme på dig!

Det er vigtigt, at du ikke bliver stresset af
at cykle. Derfor vil det være en fordel at høre
noget god musik, som kan lukke omverdenen
ude. Så slipper du for at høre på bilisten, der
dytter af dig, bare fordi han ikke selv var op-
mærksom på, at du cyklede over fodgængerfel-
tet, mens han havde grøn pil.

Mens du kommer cyklende, opdager du at
din skærm sidder løs, og du er derfor tvunget
til at bremse op og sætte den fast. Der har dog
desværre udbredt sig den misforståelse, at man
skal række hånden i vejret, når man standser.
Hvis du gør dette, risikerer du blot, at de andre
cyklister opfatter det som, at du gerne vil ha-
ve en high five, og du kan således bruge lang
tid på at uddele high fives. Den effektive cyklist
bremser således hårdt op uden at række hånden
i vejret for ikke at forvirre de andre cyklister.

Det er blevet en sen aften i fredagsbaren.
Du vælger at køre hjem i stedet for at køre end-
nu en øl indenbords. Du formår at tumle dig
ned til cykelstativet og låse din cykel op. Det
er en mørk og stormfuld aften. Så du tænker,
at du bør tænde dine cykellygter – men vent
et øjeblik! Det er farligt at cykle med lys på –
især når man er fuld. Du risikerer at tiltræk-
ke dig uønsket opmærksomhed fra pigebander
og højresvingende lastbilchauffører – for ikke at
nævne strømerne! Altså bortskaffer den effekti-
ve cyklist sig straks sine cykellygter og diverse
reflekser.

Det er hårdt at være studerende. Man skal
nå mange ting, og du har således mindre tid i
hverdagen end de mennesker, der går på arbej-
de og har små børn. Derfor skal du udnytte ti-
den godt! De fleste fokuserer på at cykle, når de
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skal på universitetet. Men som studerende kan
du sagtens gøre mere end én ting ad gangen.
Udnyt derfor turen på jernhesten til at samle op
på, hvad der foregår i dine venners liv, svare på
dine sms’er og tjekke Facebook. Du kan også
sagtens nå både morgenkaffe og havregrøden

mens du cykler hen til universitetet. Og når du
alligevel kører forbi Nobelparken, så saml da
en udgave af MetroXpress op! Det er vigtigt at
være en god samfundsborger og læse de dagli-
ge nyheder.

Christian Mariager, Lasse Ahrendt og Sara Mia Christiansen

Hetz:
Philip: “Altså Kasper, livet kan ik-
ke kun være Fjällräven og tutor-t-
shirts.“

Hetz:
Jens Kusk Block: “Det her polynomi-
um er herre nice, som man siger i
fagsproget.“

Hetz:
Lauge: Man plejer at sige, at det ko-
ster bønder at spille skak, og i det-
te tilfælde koster det åbenbart venner
at være ven med mig.

Hetz:
Simon: Man skal ikke være kræsen,
hvis man er lurer
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Om delfiner, navne og studenterpolitik

Om delfiner, navne og
studenterpolitik

Delfinen ovenfor er et udtryk for at følgende
tekst er lavet af MFSR. Nu tænker du måske
”MFS–what???”, og det er helt okay. Følgende
tekst er nemlig lavet af MFSR om MFSR og MF-
SR’s aktiviteter, så du forstår det hele lige om
lidt.

Forvirret? Det skal du ikke at være.
MFSR står for Mat/Fys-StudenterRåd, dvs. vi
er dit lokale studenterråd og vi dækker stu-
dierne: Matematik, Mat-Øk, Fysik, Kemi, Na-
no, Medicinalkemi, IT og Datalogi. Så ja, vo-
res navn er måske ikke så sigende. Tilgengæld
dækker vi dit fag! Og vi taler din sag både i stu-
dienævnet, akademisk råd og mange andre ud-
valg.

Derudover gør vi alt hvad vi kan for at du
får et bedre studie. Vi afholder f.eks. hvert år
to LATEX-foredrag, så dine intruktorer kan bli-
ve glade for dine afleveringer og dermed give
god feedback, så du bliver glad for dit fag og dit
studie. Vi laver også eksamensforedrag, Linux-
foredrag, brokkemøde og meget mere.

Hvis du vil følge med i hvad vi laver kan
du finde os på:
www.mfsr.au.dk
www.facebook.com/mfsr.au.dk

Du kan selvfølgelig også holde øjne åbne
efter lilla plakater med en delfin, som den du
ser ovenfor, rundt på institutterne. Så er du sik-
ker på, at du hører hvad MFSR kan gøre for dig!

På vegne af MFSR
Bo Tranberg, Formand
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Antihipster/hipster

5 gange jeg har været uenig med
internettet og mine nørdede venner
Bliver du ofte irriteret over folk på internettet? Mener du, at dine venner tager fejl? Elsker du Final

Fantasy VII uden at skamme dig? Så læs blot videre om de gange, jeg har været uenig med internettet. Jeg
vil lige pointere, at dette er en antihipster-liste. Dermed sagt er alle følgende generelt populære ting, som

diverse højtråbende internetskikkelser har været uenig i.

1. Pokémon Emerald er det bedste
pokémonspil. Mange mennesker ser frem til
det nye med X og Y, mens andre er forblændet
af nostalgi. Jeg selv sidder fast i den tredje gene-
ration af Pokémon. Og jeg elsker det! Misforstå
mig ikke. Jeg holdt også meget af Red og Blue,
men Ruby/Sapphire/Emerald var de originale
spil langt overlegne med gode pokémoner, et
interessant sideplot, interessante sidekarakter,
gode gym battles og et langt bedre udseende.
Jeg mener ikke, man skal hylde etteren mere
end toeren for at gøre noget, som toeren også
gør, blot en del bedre. Og det var, hvad Ru-
by/Sapphire og specielt Emerald gjorde – i
hvert fald efter min mening. Hvorfor så ikke
holde af de nyere spil? De er ikke dårlige, men
der er gået inflation i antallet af pokémoner,
typer og stats. De har gjort spillet unødvendigt
kompliceret. Tredje generation nåede en god
”middle ground”, og jeg holder den dag i dag
stadigvæk meget af spillene.

2. The Dark Knight Rises var en fantastisk film
og en værdig efterfølger til The Dark Knight.
Lad mig først starte med at sige dette: The Dark
Knight er en overvurderet film. Med det mener
jeg slet ikke, at den er dårlig – tværtimod! Jeg
vil nok sige, at det er den bedste superheltefilm,
der findes. Problemet er, at mange mener, at det
er den bedste film overall, og det kan jeg slet
ikke give dem ret i. Efter The Dark Knight blev
nogen skuffede af Rises overordnet set, nogle
kunne ikke lide Banes optræden og andre brød
sig ikke om slutningen. Jeg er uenig i alle de
pointer. Jeg synes, at filmen var god, Bane var i
det mindste badass og interessant, hvilket han

sjældent får lov til at være, og for en sjælden
gang fik Batman en lykkelig slutning. Som Bat-
manfan har jeg set nok versioner, hvor han dør
ensom og hadet af alle sine bekendte og følgere.
For første gang har jeg set noget nyt, og det glæ-
der mig inderligt.

3. Justin Bieber-jokes er ikke sjove. De er bare
ikke sjove. De var aldrig sjove. De bliver aldrig
sjove. Han var en talentfuld ung mand, der nu
er en kæmpe douchebag. Tillykke! Hvor mange
musikere er ikke douchebags? Har I set Kim
Larsen? Eller Ted Nugent? Eller Dave Mustai-
ne? Eller Bruce Dickinson? Nogle musikere er
røvhuller – og det er uanset genren. Jeg hader
pop, men jeg er træt af at hade Justin Bieber.
For det er ikke sjovt, og det var aldrig sjovt. Det
var malplaceret jalousi og misundelse, og det
var grimt. Jeg gider ikke se/høre på det mere,
så stop med de tåbelige Justin Bieber-jokes!

4. Final Fantasy VII er ikke overvurderet. Nog-
le folk mener, at FFVII er et overvurderet spil,
som ikke fortjener den hyldest, det har fået. Og
i deres umodne utilfredshed bliver skuffelse
til raseri og had. Had til Aeris/Aerith, had til
Cloud, had til Sephiroth, ja, had til alt ved spil-
let. Og det er ganske enkelt ikke fair, for det er
et ganske godt Final Fantasy-spil. Karakterer-
ne er interessante og elskværdige, historien er
rent faktisk god – noget ikke mange FF-spil kan
prale af – og sidst men ikke mindst har skur-
ken dybde og er vel portrætteret. I min mening
er Sephiroth som skurk kun overgået af Kefka.
Skurke som Exdeath og ham der den rigtige
skurk fra FFIV – nej, ikke badass big brother
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Golbez, men ham den anden – er forglemmeli-
ge, uinteressante og uden nogen karakter over-
hovedet. Sephiroth er i lang tid den ultimative
“good guy”, men bliver lige så stille mere og
mere forskruet og ondsindet. Man ser ham bli-
ve en skurk, og man forstår ham faktisk også
lidt. Det alene er en fantastisk præstation for et
Final Fantasy-spil.

SPOILER ALERT!
5. Slutningen på HIMYM var præcis, som den
skulle være. Mange brokkede sig over slutnin-
gen på hitserien How I Met Your Mother, og jeg
forstår dem ikke. For mig kunne slutningen ik-

ke blive bedre i og med, at den gjorde hele 6.-9.
sæson om i løbet af to afsnit. Slutningen øde-
lagde Robins og Barneys forhold, og endelig fik
Barney lov til at være sig selv i stedet for at være
fastlåst i en tvungen socialt acceptabel idé om
far, mor og børn. Vigtigere endnu så gav slut-
ningen mig et glimt af, hvorfor jeg holdt af seri-
en til at starte med. Det var aldrig et spørgsmål
om at møde moderen, men om de skøre even-
tyr, de kom ud for på vejen. Den følelse var stort
set væk igennem de sidste sæsoner. Slutningen
mindede mig om den følelse. For det kan jeg
kun holde af den.

The antihipster hipster

Hetz:
Anders: Hvis det er en lineær accele-
rator, så er det ikke bøvlet!

Hetz:
Sine: “Andreas, du er lidt tøset.“
Andreas: “Din mor er tøset!”
Sine: “Ja, men hun hedder så også
Ulla og er en pige.

Hetz:
M: Skal vi sende dig ned i folkesko-
len igen?
J: Det går ikke, jeg er for glad for de
der piger

Hetz:
FULO til Johan:: Heklagade? He-
kla er det dragen fra Brødrene
Løvehjerte?
Johan:: Det er en orkan. . . Vent! Jeg
mener vulkan. Sjovt, som orkan er
tæt på at være et rigtigt ord

Hetz:
Valdemar (lang dag med itPDD): Jeg
vil se jer spille Mujaffa på en spæk-
hugger!

Hetz:
Lukas: “Der står i den her regel, at
man altid har pligt til at oplyse om
fejl. Gælder det altid?

Hetz:
Mikkel (datalog): “Angående det dér
0 og 1, så har jeg en sjov historie.

Hetz:
Else: (da hendes kage vælter) “Hov,
så bliver jeg aldrig gift.“
Mikkel: “Wow, that escalated quickly

Hetz:
Peter Matzen: Jeg skal hjem og glase-
re min skinke.

Hetz:
Emma: Jeg havde en gang en dukke,
den gav mig stress.

Hetz:
Casper Muurholm: Jeg har ondt af al-
le, der ikke er mig.

Hetz:
Jenssss: Man skal heller ikke søge på
“LATEX transparent”

Hetz:
Ida: Til næste pigeaften øver vi os i at
gøre det med støvsugeren.

Hetz:
Mogens fys2: Tavleorden er humani-
ora, og det står jeg ved!
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Gratis adgang til
naturvidenskabelige foredrag

Vidste du, at du som studerende på SciTech
kan komme gratis til foredrag indenfor en ræk-
ke naturvidenskabelige emner? Ungdommens
Naturvidenskabelige Forening (UNF) Aarhus
har sørget for en bred vifte af forskere og eks-
perter til at formidle deres emne til offentlighe-
den, med vægt på at det skal være forståeligt for
personer, som har gennemført en gymnasieud-
dannelse. Med dit studiekort har du dermed
adgang til foredrag om spændende og aktuelle
emner formidlet på en nem og forståelig måde.
Alle foredragene foregår på Universitetet (ty-
pisk Aud. E på Matematik) og med start kl.
17.15, medmindre andet er angivet. Herunder
kan du se et udvalg af de foredrag, vi tilbyder i
Q2:

Leddyrenes erobring af landjorden, ved Lektor
ved Bioscience AU, Peter Funch, tor. d. 23. okt.

Hacking: White hat/black hat, ved direktør for
Solido ApS, Henrik Kramshøj, tor. d. 30. okt.

Minedrift i Rummet, ved astrofysiker og
konsulent ved DTU, Institut for Rumforskning
og Rumteknologi, Michael Linden-Vørnle, tor.
d. 6. nov

0, 1,
√

2 – hvor kommer tallene fra?, ved Lek-
tor ved Matematikisk Institut, Videnskabsstu-

dier AU, Henrik Kragh Sørensen, tor. d. 13. nov.

The International Space Station, ved chefin-
geniør ved NASA Kennedy Space Center, Dr.
Ravi N. Margasahayam, tir. d. 18 nov.

Viden forpligter – om bioteknologi og biologiske
våben, ved analytiker ved Center for Biosikring
og Beredskab, Liselotte Hedegaard, tor. d. 20
nov.

Plasma, ved Professor ved DTU, Fysik, Jens
Juul Rasmussen, tor. d. 27. nov.

Ageing, ved Lektor ved Institut for Mole-
kylærbiologi og Genetik AU, Suresh Rattan,
tor. 4. dec.

Medicin i Nazityskland: menneskeforsøg med
dødelig udgang, ved lektor i historie, SDU, Ther-
kel Stræde, tor. d. 11. dec.

Det anbefales at reservere plader. Tilmelding,
detaljer og en komplet oversigt over hele vores
program kan findes på aarhus.unf.dk.

UNF Aarhus, som består af frivillige uni-
og gymansiestuderende kan træffes i forbin-
delse med alle vores arrangementer på vores
kontor i Vandrehallen på Matematik eller på
aarhus@unf.dk.

På vegne af UNF Aarhus
Nanna Bill Andersen
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smbc-comics.com/?id=3489

Hetz:
FUTO: Jeg kender ikke andre navne
på potteplanter
Vildemoes: Solsikker?
Fumy: Stuebirk.

Hetz:
Minister: Man ved man er på ma-
tematik, når mellemrummet mellem
trapperne er stort nok til at man rent
faktisk kan hoppe ud.

Hetz:
Stig: Jeg har set samtlige dværge i
Danmark, og ingen af dem er med i
tutorforeningen

Hetz:
Casper F: Hetz early, hetz often,
det er mit nye motto. Eller det har
det faktisk været i et stykke tid ef-
terhånden.

Hetz:
Camilla: (om madlavning) Jeg bor
sammen med en dreng, så vi har al-
tid løg.

Hetz:
Anders F: Jeg fatter det ikke, hvad
for nogen mennesker gør sådan no-
get der?
Casper F: Mig! Jeg gør sådan noget
der!

Hetz:
Elinor: Kategorien er pattedyr, du må
ikke sige kat eller hund!
Jonatan : . . .. Mis??

Hetz:
Magnus: Kan du lige give mig en
twerk-shop?
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Horoskoper

Vædderen

Du cykler din sædvanlige vej hjem fra uni, da
der lige pludselig er en modkørende cyklist,
som kører ind i dig. Han mumler noget om, at
det er dig, som skal være opmærksom på ham,
da det er din side af cykelstien, og han henviser
til et obskurt magasin, han har læst. Du har en
dårlig dag.

Tyren

Du bliver opmærksom på, at en anden person
forsøger at trænge sig ind på dit domæne. I ste-
det for at være venlig vælger du straks at angri-
be opkomlingen og servere ham en stævning.

Tvillingen

Du skal på en tur rundt på de forskellige fre-
dagsbarer sammen med dine venner, men fordi
du har brugt Omnibus’ kort, farer du vild. Du
ender i Harlev og beslutter dig for at droppe ud,
købe en knallert og være mega truck.

Krebsen

Du tager ned på Vennelyst Bodega for at få dig
en velfortjent fyraftensøl. Men det er dyrt at
drikke hver dag, så du spørger om du kan få
studierabat. En af stamgæsterne sender dig et
venligt, men bestemt blik, og du beslutter dig
for at trække din forespørgsel tilbage.

Løven

Du opdaterer din iPhone 4S til det nye iOS 8.
Der begynder at komme røg ud af højtalerne.
Du vælger derfor at skifte til Windows Phone
og får derved et mere indholdsrigt liv.

Jomfruen

Du tager ned på Café Stiften for at få dig en vel-
fortjent fyraftensøl. Men det er dyrt at drikke
hver dag, så du spørger om du kan få studie-
rabat. Du får en opsang om at studerende hele
tiden er i byen og ender derfor med at betale
meget mere for din øl end de andre.
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Horrorscope

Vægten

Du kaster dig ud i at hækle en ugle til din
nyfødte niece, men du får problemer med op-
skriften og får i stedet hæklet en struds i fuld
størrelse. Som reaktion gemmer du dit hoved i
sandet i ren skam og glemmer derfor at aflevere
din eksamensrapport til sommerskole og dum-
per.

Skorpionen

Du deltager i en stavekonkurrence og kom-
mer hele vejen til finalen. Din modstander ta-
ber overraskende, da hun kommer til at stave
drikken te med et h – heldigvis ved du, at dette
aldrig har været tilladt i det danske sprog.

Skytten

Du læser med interesse reklamen for en sæd-
bank og beslutter dig for, at du gerne vil hjælpe
barnløse par. Men på vejen derned husker du
på, at du i forvejen har 12 børn og tre katte og
derfor nok ikke skal sætte flere i verden.

Stenbukken

Efter at have tabt rigtig mange spil til hunters
vælge du at bruge alt dit dust på at lave en Le-
eroy. Desværre har du ikke set, at han bliver
nerfed og du ender med at skifte til murloc dru-
id, som du vinder rigtig mange spil med.

Vandmanden

Da du var overbevist om, at Skotland ville
løsrive sig fra det Britiske Imperium, har du al-
lerede pakket kufferten med sækkepibe og kilt
og farvet ansigtet i bedste Braveheart-stil. I ren
skuffelse over valgresultatet vælger du at stil-
le op til Folketinget for de konservative, selvom
du egentlig selv stemmer på Enhedslisten.

Fisken

Du vælger at åbne en fiskerestaurant, som du
navngiver med dit eget efternavn. Efter hen-
vendelse fra en anden restauratør bliver du
tvunget til at skifte navn på restauranten. Dit
efternavn er derfor nu Bøfhus.

Hetz:
GKA$$: Nej, men så det der døds-
psyko-fag, som. . .
Mamanamanam: Hvad, det var da
ikke slemt?
GKA$$: Det er kun fordi du end-
nu ikke forstår, hvor meget du ikke
forstå

Hetz:
Nanna: FUNK, du bekræfter bare
ALLE fordomme jeg har om 19-årige
drenge.
FUNK: Jeg er altså 21

Hetz:
Anders: Jeg fik at vide i min bad-
mintonklub, at når man blev 22 år så
døde man

Hetz:
Christian: Altså det dér er ikke at tale
med accent
Anders: Jeg taler bare ligesom dig

Hetz:
Daniel: Du er muligvis det første
menneske i verden, der har set mit
coverbillede på Google+

Hetz:
Camilla “Lilla” Agentoft: And then
Maria’s boyfriend is kind of an E.T.
guy.

Hetz:
Gitte (IT1): Hedder det en geopard
eller en gepard?
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Sir Spermalot
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Cheats

smbc-comics.com/?id=2800
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Haiku

Haiku

På Jensens Bøfhus
Må du ej hedde Jensen

Ta’ og smut pomfrit

Restauratører
Alkoholbevillinger

Slut med fredagsbar?

De grønne mursten
Det blå græs, en gul himmel

Farveforvirring

Jensen og Jensen
Kun én vil stå tilbage

Når støvet lægges

Uni fredagsbar
Ned i byen ej jeg tar’

Haha haha ha!

Sæd, livets svømmer
Jeg dig sælge for’n femmer

God sædkvalitet

Hetz:
Maise: Bare fordi man ikke er tutor
kan man godt spille homo

Hetz:
Hans B: Det er jo ikke noget vi hiver
ud af den blå hat.

Hetz:
Sofie: Jeg tror jeg har fundet det
magiske tal. Det er vist 3.

Hetz:
Kenn: I’ll send them a message they
can’t defuse.

Hetz:
Astrid: “Ida, du skulle ikke have vist
mig Humans Of New York! Jeg er
håbløst bagud på 9gag! Jeg har ikke
været derinde siden torsdag i sidste
uge!”

Hetz:
Ida: Har du set, at de har fået gafler i
Regnecentralen?
Astrid: *excited* Nej, men jeg har
hørt det

Hetz:
KA$$: De har nogle syyyygt stenede
bøger ovre på Biologi.
Mette Malle: Ja - der er ret mange af
de der.. ord

Hetz:
FUBI: Det er også lang tid siden jeg
er blevet hetzet

Hetz:
Frej: Det dér træ ligner sådan en for-
vokset plante

Hetz:
Jacob: Det er jo ikke den mest kristne
hudfarve.

Hetz:
Poul: Jacob har jo ikke lavet andet
end at brokke sig de sidste to uger. . .
eller - jeg har faktisk ikke set ham de
sidste to uger, men jeg tror han har
brokket sig hele tiden.
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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

Hvide penge
Kære Dr. Føk.
Jeg har set, at der er en ny sædbank, og jeg kunne
godt bruge lidt ekstra penge. Skal jeg gøre det eller
lade være?

#dentrængende

Kære Quickshot
Det kan være en glimrende idé. Dengang jeg
var ung, donorede jeg ofte og tit. Personligt fo-
retrækker jeg Dalgaards Spermatorium – tid-
ligere Jensens Spermatorium – men bankerne
Det Hvide Guld, Spermekassen Kronjylland og
Sexarbejdernes Landsbank kan også alle anbe-
fales. Men du skal endelig ikke gøre det for pen-
genes skyld, du skal gøre det for at have dine
unger rendende rundt i hele verden. Jeg sætter
selv stor pris på, at vide, at befolkningen er infil-
treret af tusindvis af små og mellemstore Føk’er
med små og mellemstore akademiske titler. Det
er dog en god idé at tale med din familie, ven-
ner og kæreste først. Alle rådede mig til at lade
være, og min frisør og min nabo slog hånden af
mig. Men jeg fortryder intet!

Dr. Føk

Skotlands nationaldyr
Kære Dr. Føk.
Jeg har hørt rygter om, at der for nylig er blevet set
en enhjørning i Riis Skov. Er det rigtigt, og hvordan
fanger man sådan en enhjørning?

Enhver

Kære Alle og
Naturligvis er der ikke blevet set en enhjørning

i Riis Skov. Du burde – selv som rus – være gam-
mel nok til at vide bedre end at tro på sådanne
fabler. Riis Skov er noget, vi bilder små børn
ind, så de lærer at opføre sig ordentligt. Når
du er naiv nok til stadig at tro på Riis Skov, er
det ikke forsvarligt for dig at lære at fange en-
hjørninger. Spørg igen, når du er blevet voksen.

Dr. Føk

Hvor himmel og helvede mødes
Kære Dr. Føk.
Hvad er der på 8. etage i fysikbygningen?

Snemand Frost

Kære Frøken Tø
Ligene af alle dem, der stiller for dumme
spørgsmål. Og en udsøgt fredagsbar kun for
folk på 2. år eller derover.

Dr. Føk

Berusset
Kære Dr. Føk.
Hvad er forskellen på en rus og en russer?

Den Onde

Kære Vladimir
Der er meget sjældent forskel på de to. Begge
drikker uanede mængder vodka, taler et umu-
ligt sprog, fremviser gerne deres bare overkrop-
pe og har en alt for stor magt, til skræk og ræd-
sel for alle os andre.

Dr. Føk
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Kalenderen
fredag d. 10/10-2014 Q1 slutter, du fejrer det med at indhente alt det søvn du

mangler.

onsdag d. 15/10-2014 Eksamensperioden starter.

onsdag d. 29/10-2014 Eksamensperioden slutter.

torsdag d. 30/10-2014 Q2 starter. Uni er rar.

lørdag d. 1/11-2014 Kandis spiller i Torvehallerne i Vejle, det bliver en fest.

mandag d. 10/11-2014 Du hører at du kan komme til at være med i
redaktion og du kan næsten ikke vente.

torsdag d. 13/11-2014 holder indtroducerende redaktionsmøde kl. 16.15
og kl. 17.15 på Rådet, hvor alle er velkomne til at komme og
høre hvordan man kan være med. Der vil være kaffe og kage.

torsdag d. 20/11-2014 Du overvejer livets store spørgsmål og skriver til Dr. Føk.

mandag d. 1/12-2014 Det er første december og du er træt af julepynt!

onsdag d. 17/12-2014 Q2 slutter, SKÅÅÅL!

onsdag d. 24/12-2014 Det er snart jul, og du er kommet dig over dit had til julepynt.

mandag d. 29/12-2014 Eksamensperioden starter.

onsdag d. 31/12-2014 Det er snart nytår. Om 3... 2... 1...

lørdag d. 24/1-2015 Eksamensperioden slutter. Du er nu halvvejs i gennem året.

mandag d. 26/1-2015 Q3 starter.

zortag 52087-99 Quolqatar og høns allierede erobrer Utax (tidligere kendt
som Jorden), og tager befolkningen som slaver.
udkommer for sidste gang.
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