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Om Mads Føk
Mads Føk er et uafhængigt kommunikationsorgan for de studerende ved mat-fys-faggruppen
på Aarhus Universitet. Mads Føk er et blad skrevet af studerende til studerende, og vi udkommer 4 gange om året.
Uopfordrede indlæg modtages meget gerne. Ren tekst eller LATEX foretrækkes. Indlæggene
må gerne fremstå anonyme i bladet, men redaktionen skal vide, hvem der har skrevet dem.
Skriv derfor navn og kontaktadresse på de indlæg, du afleverer. Indlæg kan også afleveres i
Mads Føks postboks på Matematisk Informationskontor eller til et af de nedenstående redaktionsmedlemmer, men helst sendes direkte til indlaeg@madsfoek.dk. På vores hjemmeside madsfoek.dk, udkommer de nyeste udgivelser på samme tid som de uddeles fysisk.
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Leder

Dogme-Føk
Ordet “dogme” vil måske give de fleste flashback til dansktimer i gymnasiet. Muligvis har
læseren lykkeligt glemt alt, hvad høn lærte i disse dansktimer. Men hvis rystede kamerabevægelser, dårligt lys og svimlende intimt skuespil ikke får en klokke til at ringe, så minder
vi her om Dogme95. I et forsøg på at bringe
skuespillet og fortællingen i front, skabte Lars
von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring
og Søren Kragh-Jacobsen i 1995 et sæt af regler for filmkreation, kendt som Dogme95. Under dette regelsæt skabtes bl.a. Festen, Idioterne, Italiensk for begyndere og Elsker dig for evigt.
Som filminstruktør skulle man aflægge Kyskhedsløftet, gengivet herunder:
“Jeg lover at underkaste mig følgende regelsæt udarbejdet og konfirmeret af DOGME
95:

• Filmen må ikke indeholde overfladisk
action. (Mord, våben etc. må ikke forekomme.)
• Tidsmæssig og geografisk fremmedgørelse er forbudt. (Det vil sige, at
filmen foregår her og nu.)
• Genrefilm accepteres ikke.
• Filmformatet
35mm.

skal

være

Academy

• Instruktøren må ikke krediteres.

• Filmen skal være farvefilm. Lyssætninger accepteres ikke. (Hvis der er for lidt
lys til exponering, må scenen udgå eller
en enkelt lampe påmonteres kameraet.)

Ydermere lover jeg som instruktør at afstå fra
at have en personlig smag! Jeg er ikke kunstner længere. Jeg lover at afstå fra at skabe et
“værk”, idet jeg prioriterer sekundet frem for
helheden. Mit ypperste mål er at aftvinge mine
personer og scenerier sandheden. Dette lover
jeg vil ske med alle midler og på bekostning
af al god smag og æstetik. Således aflægger jeg
KYSKHEDSLØFTET.”
Inspireret af Dogme95 valgte
redaktion i 1999 at indføre Dogme99, et regelsæt for at skrive artikler (en kopi af denne forefindes på side 16). Redaktionen dengang
udgav sågar et helt håndskrevet nummer af
, der overholdte reglerne i Dogme99.
Nu genopstår Dogme99! I dette nummer,
kære læser, har den nuværende redaktion valgt
at bedrive en raportage fra vores fredagsbartur d. 25. september 2015, der overholder kravene til Dogme99. Dette betyder, at artiklen er
skrevet on location i løbet af aftenen – al efterfølgende redigering er forbudt! Spring fluks
til side 17 og læs et ægte stykke Dogme-Føk!

• Optisk arbejde, såvel som filtersætning
af filmen er forbudt.

Jeppe & Niels Jakob

• Optagelserne skal foregå på location. Rekvisitter og scenografi må ikke tilføres.
(Hvis en bestemt rekvisit er nødvendig
for en historie, må en location vælges
hvor denne rekvisit forefindes.)
• Lyden må aldrig produceres adskilt fra
billedet eller omvendt. (Musik må altså
ikke anvendes med mindre det forefindes på optagelsesstedet.)
• Kameraet skal være båret. Al bevægelse
eller stilstand, der kan opnåes i hånden,
er tilladt. (Filmen skal ikke foregå, hvor
kameraet står, men der skal filmes, hvor
filmen foregår.)
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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:
Emilie Clausen: Hvis mikrobølger laver normale popcorn, må centibølger
give nogle kæmpe popcorn!
Hetz:
Studerende til Lineær Algebra forelæsning: Hey Jens, vil du ikke rulle
ned?
Jesper Funch: Hvem er Jens? Er det
mig? Vi kan da godt sige at jeg er
Jens.
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Hetz:
Dmitri: Chinese and all European
languages are basically the same. C
and Python are basically the same.
There are languages which are different like Haskell.
Hetz:
Else: Jeg har sat sådan en skrådimmer. . .
Andre dataloger: Backslash?
Hetz:
Kasper: Alt nord for Limfjorden det
er Grønland.

Lotte flytter hjemmefra

Lotte flytter hjemmefra
Lotte er blevet optaget på Aarhus Universitet
og skal til at flytte hjemmefra. Lotte er 20 år
og har ikke været vant til at skulle tage vare på
sig selv. Nu træder hun for alvor ind i de voksnes rækker! Lotte har oprettet en ansøgning på
ungdomsboligaarhus.dk og står nu på venteliste
ligesom mange andre. Hun har ikke tilmeldt
sig boliggarantiordningen, da Lotte er bange for
at ende på et gammel kollegie ude i Aarhus V,
hvor der er mange indbrud og humanister.

Totte er Lottes ven hjemme fra Vestjylland.
Han vil gerne flytte sammen med sin kæreste
i en 2-værelseslejlighed max 2 km fra universitetet, og gerne til under 3000 kr. pr. måned.
Totte har aldrig haft kontakt til virkeligheden,
det ved Lotte. Det er nok også derfor han har
Hetz:
Datalog til TØ i perspektiver i matematikken: Hvordan skal man forstå
53 ?
Instruktor: Ja, altså fem gange fem
gange fem.

søgt ind på et studie, hvor fremtidige jobs er begrænset.
Totte får ikke den lejlighed han drømmer
om, men Totte, og Tottes kæreste, finder en lejlighed i Viby til 6000 kr. pr. måned. Det viser sig
dog at være en dårlig idé at flytte sammen med
kæresten. Kæresten bider i søvne og har bidt
Totte hårdt i venstre arm. Tottes sår efter biddet
bliver gult og væskende, da der er gået betændelse i det. Lotte tager med Totte på skadestuen, da der går koldbrand i såret. Totte mister sin
venstre underarm og flytter fra sin kæreste.
Lotte synes det er synd for Totte, men hun
har nok problemer med sin egen boligsituation.
Udover at søge ungdomsboliger forsøger Lotte sig også med det private udlejningsmarked.
Det er ligesom at bevæge sig igennem en jungle
uden en guide. I junglen findes onde udlejere,
som kræver meget høje huslejer og store indskud, som der er ringe chance for at få noget tilbage af ved udflytning. Lotte har hørt, at udlejerne bruger pengene på gambling i forbindelse
med Dansk Petanque Forenings Danmarksturnering.
Selvom det med en bolig er svært ender
Lotte med at leje et værelse hos en jævnaldrende fyr, som bor i en lejlighed hans forældre har
købt til ham. De har købt lejligheden til ham,
fordi de forsøger at kompensere for den kærlighed han aldrig fik som lille, da hans forældre
altid var på golfbanen, og elskede rødvin mere
end ham. Men intet er så skidt, at det ikke er
godt for noget. Nu har Lotte et sted at bo!
Sara Mia Christiansen
Hetz:
Janus: Jeg er taget til Viby J, stedet
hvor udbrændte fysikstuderende går
hen for at dø.
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Invitation til alle

MFSR Intromøde
Til alle studerende ved institutterne for matematik, fysik, kemi, datalogi samt nanoscience.
Har du nogensinde overvejet hvordan AUs
interne strukturer er? Hvordan får du indflydelse på, hvordan fremtidens AU ser ud? Vil du
være med til at forstå, hvad den der Fremdriftsreform egentlig betyder for os studerende? Vil
du gerne have mere indflydelse på dit og dine
studiekammeraters uddannelsesopbygning?
Så kom og mød dit lokale fagråd MFSR (Mat/Fys Studenterråd). Vi repræsenterer alle studerende på studierne matematik,

matematik-økonomi, fysik, nanoscience, medicinalkemi, kemi, datalogi, og IT i fakultetets råd
og nævn. Derudover arrangerer vi også en række arrangementer med relevans for studerende i løbet af året. Det næstkommende er introduktionsforedrag til LATEX, som bliver afholdt i
starten af Q2. Senere samme kvarter holder vi
foredrag om eksamenshåndtering.
Hvis du synes, det lyder spændende, så
kom og mød os til næste møde, som bliver afholdt onsdag d. 7. oktober kl. 17 på Rådet (B129
– lokalet over for TÅ
ÅGE KA M M ERET ).
MFSR

Hetz:
Nillo: Kender i penis-legen..? Nej ik’
den!!
Hetz:
Casper: Du er i det mindste ikke vokset op i en tid, hvor det kun er de rige, der har et hjem i deres klaver.

Hetz:
Else: Den her kop behøver du ikke
vaske, den er ren.
Astrid: Har du ikke slikket på den?
Hetz:
Sebastian: Jeg regner modulo 1.

Hetz:
Camilla (datalog): Omg, Jacob! Så siger du bare en masse mærkelige ord,
fordi du er sådan en computer-ting,
og så lyder det som om, du er klog!

Hetz:
Datalogi- og it-forelæser: Man kan
jo spørge, hvorfor I skal aflevere i
papir, når nu vi har Blackboard
Alle i auditoriet: ast{}griner
hånligtast

Hetz:
Kayla: The pressure of your shower
head is like someone softly crying on
you.

Hetz:
Toke: Der er jo altså også forskel på
om man har herpes ved læberne eller. . . andre steder.

Hetz:
Ida: Afleveringen handler om noget
med Johnson og knapsack.
Else: Man skulle bevise et eller andet,
og så skulle man gøre noget.

Hetz:
Christina (til Mathias): Du er sådan
lidt den akademiske udgave af æslet
fra Peter Plys.

Hetz:
Else: Jeg udvider dit sprogforråd!
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Hetz:
Mathias: Du har overbevist mig.
Philip: Det er fordi jeg har ret.
Mathias: Det er fordi jeg er ligeglad.

Invitation til alle

Studiestrukturinvitation
Hej medstuderende!
Som nogle af jer måske har hørt i krogene,
så arbejder fakultetet med at forny studiestrukturen for os allesammen. Nogen har nok hørt
snak om, at kvartersordningen er på vej ud. Det
er helt rigtigt, at fakultetet er i gang med at se
på, om der er måder studiestrukturen kan forbedres på, men det er ikke bare at ændre fra
kvartere til semestre. Nej, der er meget andet i
det. Og for at dem, det drejer sig om, også bliver hørt, har vi besluttet at holde et åbent møde
for alle studerende.
Her vil vi starte med at præsentere de ud-

kast, som er kommet fra fakultetsledelsen, og så
vil vi gerne høre jeres holdninger. Vi afholder
dette møde i starten af næste kvarter, så kom
og hør, hvad det er, der måske kommer til at
ske på fakultetet i løbet af de næste par år. Så
snart vi har booket et auditorium, lægger vi det
op på de forskellige fagråds og MFSRs Facebook (https://www.facebook.com/mfsr.
au.dk) og forsøger også at få det på institutternes kalendre.
På vegne af Sci-Tech tinget, Daniel, Mads,
Nana og Eske

http://www.smbc-comics.com/index.php?id=3871
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Befri øllen!

Den frie øl
Lad mig starte ud med at indrømme: Jeg elsker øl og har da også brugt en god sum penge i diverse fredagsbarer. Og det er med det
i bagtankerne, at jeg er så forfærdet over den
sandhed, der længe er blevet holdt skjult for
os. Vi har en idé om, at de øl, vi drikker, har
levet et langt og godt liv, men det er desværre ikke tilføldet. Alle øl, der bliver solgt på Science and Technology – uden undtagelser! – er
bur-øl. Selv de såkaldte “økologiske” øl som
økologisk humle eller Thy pilsner står så tæt
sammen i køleskabene, at de ikke engang kan
røre en kapsel! Og under produktionen fjerner
man øllinger fra deres mor, længe før de mentalt er parate, udelukkende fordi øllingerne rent
fysisk er vokset til samme størrelse og smag
som forøldrene. Dette efterlader mentale ar på
de små øllingers psyke, og de kan reagere meget aggressivt ved f.eks. at bruse over, når man
åbner dem.
Det er også langt de færreste, der ved, at
øl i naturen ikke er flokdyr. Det er faktisk ganske unaturligt at have så mange øl på så lidt
plads, som er tilføldet med bur-øl. Dette er muligvis noget den erfarne øldrikker har lagt mærke til: Når man har indtaget for mange øl på
for kort tid, bliver øllene samlet på et alt for

lille volumen. Dette gør øllene meget aggressive, og de vil forsøge at slippe ud. Dette har
i tidens løb ført til utallige uheldige episoder
blandt øldrikkere verden over. Skulle øllene ikke formå at undslippe, opstår der slagsmål mellem dem. Dette fører ofte til, at folk afsværger
sig øllen dagen efter. Men så snart smerterne er
væk, er der desværre ingen, der længere tænker
på øllenes ve og vel. Ølmishandlingen fortsætter ufortrødent.
Diverse bryggerier har da heller ikke hjulpet på situationen. Carlsberg betaler hvert år
store summer i lobbyisme til diverse folketingskandidater, så de ikke ændrer lovgivningen.
Ydermere er det kommet mig for øre, at Science
and Technology hvert år får betalt møllionbeløb
for at overbevise festforeninger og fredagsbarer
om, at øllene ikke tager skade.
Derfor opfordrer jeg jer; næste gang I er i jeres lokøle fredagsbar eller til en TÅ
ÅGE KA M M ER fest, så bestil kun fritgående øl. Hvor der er et
marked, er der varer, så hvis vi alle hjølpes ad
med at skabe et marked for fritgående øl, så må
de lytte og give os det, vi vil have. Hvis vi ikke
kan appøllere til deres sunde fornuft og etiske
anstændighed, så kan vi i det mindste appøllere
til deres pengepung.
En bekymret øldrikker

Hetz:
Dorte: Havde vi forfatterne på Young
and Freedman?
Hetz:
FUNA: Hvad sker der for folk der ikke kan finde ud af at tage deres tøj af?
Hetz:
GSEKR: Hvorfor kan folk ikke finde
ud af at tage tøjet af?
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Hetz:
Astrid: Skal de have egentlige
sections eller bare den der text
boyfriend? (om LATEXs textbfkommando)
Hetz:
#1: Ej, hendes hår er elektrisk!
#2: Det er dit også! Nej, hov, det er
bare mig, der hiver i det. . .

Side 9

Alder: 6 år.
Bor i: Århus.
Mål: 45,7 meter i omkreds.
Fritidsinteresser: At finde kure mod kræft, AIDS og andre uhelbredelige sygdomme.
Beskæftigelse: Ultimativ Synkrotronstrålingskilde.
Erfaring: Har været sammen med over trehundrede mænd men er ikke bange for at give sig i kast
med kvinder, hvis muligheden opstår.
Foretrækker fyre der: Virkelig forstår at operere hendes magnetfelt. God erfaring med rækkeoperationer og cirkelbevægelser er et stort plus.
Scores nemt hvis: Man er til LATEX og MATLAB.
Civilstand: I et åbent forhold med sin foraccelerator, ASTRID, som hun dog er fysisk forbundet til
via et vakuumrør.
Andet: Det kan godt være, der ikke er nogle stive legemer i speciel relativitetsteori, men hvis det
står til ASTRID2, vil der være en masse i partikelfysik.
Jesper Dam Knudgaard
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Løsningen kommer i næste blad.
God fornøjelse.
Hetz:
Sine fra IT (står med en enkelt chips i
hånden): Ej, jeg skal altså kunne passe min kjole på fredag!
Hetz:
Juan Justicia: Der er mere erigeret penis end der er rengøring i din hverdag.

Hetz:
Studerende: Jeg forstår stadig ikke
det dér. . .
Studerende (efter forelæserens svar):
Nåh, så det er ikke meningen, vi skal
forstå det dér?
Forelæser: Nej.
Studerende: Jamen, så har jeg
forstået det.
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Kunst og det der ligner

Kunst på Institut for Matematik
har for nyligt erkendt, at noget af det byggerod og andet ragelse, der ligger smidt rundt om på
AU, faktisk kaldes kunst. Denne åbenbaring har fået
til at bringe en anmeldelse af kunsten på
redaktion,
AU. Hvis du som læser tænker ´´jamen jeg ved jo ikke noget om kunst”, garanterer
at det gør vi heller ikke. I dette nummer anmeldes kunsten på Institut for Matematik.

Sted: 2. sal, 1532, ved lokale 218.
Hvad: “Landskab m.19 domkirke VII”, 2002, af
Mogens Gissel.
Bedømmelse: Serien af billeder af Mogens Gissel forekommer ved første øjekast som en uformelig sort/hvid masse, der leder tankerne hen
på, hvad der sker når man spilder sort krudt i
ens risengrød. Stirrer man længe nok på billederne, vil et landskab af hvide flader, huse og
træer åbenbare sig. Det formodes, at landskabet
kan ses fra en ikke nærmere defineret domkirke. Anmelderen husker dog ikke området omkring Aarhus domkirke så hvidt (så måske er
det Roskilde domkirke?). Værket kan fungere
som intellektuel stimulans, hvis nogle studerende føler de mangler dette i hverdagen, idet
man kan forsøge at identificere de enkelte figurer (er det et træ, er det en mand, NEJ det er et
HUS!). Det fører naturligt til en diskussion om
livets store spørgsmål; er vi i virkeligheden huse og træer? Billedernes kolde farver og mennesketomhed afspejler god matematik, men øger
dog ikke beskuerens humør.
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Sted: Biblioteket på matematik
Hvad: Globus over nattehimlen?
Bedømmelse: Værket ser ud til at være en globus over nattehimlen, og kompasset i bunden
tyder på, at værket faktisk har praktisk anvendelse. Det sætter anmelderen i et dilemma, da
noget med praktisk anvendelse naturligvis ikke kan være kunst. På den anden side yder begreber som “forbrugskunst” en vis popularitet.
Der er tvivl om, hvorvidt nogen nulevende person faktisk er i stand til at bruge globussen til
sit tænkte formål. På trods af en vis mængde
slid, vidner værket om højt håndværksmæssigt
niveau, både hvad gælder selve udformningen,
samt illustrationerne af de enkelte stjernebilleder. Man kan spørge sig selv, om værket ikke
nærmere burde stå på fysik, da stjernehimlen
er inden for fysikkens kompetenceområde. Det
vil dog være at berøve matematik for et af sine
kunstneriske højdepunkter.

Kunst og det der ligner

Sted: Rundt omkring på instituttets toiletter
Hvad: “Uden titel” af ukendt kunstner (der
gøres opmærksom på, at kunstneren faktisk
er ukendt for anmelderen, og værket, så vidt
kendt, ikke har tilknytning til en navnkyndig
popgruppe)
Bedømmelse: På toilettet støder man tilfældigt
på værket, mens man prøver at læse avisen (fra
staff lounge), ledes tankerne straks hen på Marcel Duchamps berømte “Fountain”. Værket ligner noget, der er designet til at holde cigaren,
mens man holder cigaren (
beklager
joken, da den åbenlyst er under bladets niveau,
der som bekendt kun er moderat under bæltestedet. Den ansvarlige anmelder er som straf
blevet tvunget til at se alle afsnit af “Familien
fra Bryggen”). Det kan dog ikke være tilfældet,
da rygning i årevis har været forbudt på matematik. Måske kan en papirblok placeres på værket, så udregningerne kan fortsætte, selv når
naturen presser sig på. Man kan sige, at man
skriver med kuglepennen, mens man skriver
med den anden kuglepen. Værket er åbenlyst
en kommentar til forbrugersamfundet, modulo
2 videnskab og Lykketofts skæg.

Sted: 2. sal, 1531, ved lokale 219
Hvad: Portræt af Sven Bundgaard (25. 4. 1912 –
21. 12. 1984)
Bedømmelse: Portrættet af grundlæggeren
af Institut for Matematik rejser en række
spørgsmål; hovedsageligt hvorfor man har
valgt at portrættere ham som halv klingon. Det
siges, at hvis man sidder og laver TØ inden for
portrættets synsfelt, vil Bundgaards øjne følge
dine udregninger, og skulle du lave en fejl, vil
du forevigt være forbandet til at lave fejl i dine
Fourierrækker (til gengæld vil du havde held
i kærlighed, hvilket selvfødelig er sekundært
sammenlignet med Fourierrækker). På trods af
en hvis aura af visdom forbedrer billedet ikke
ligefrem humøret på de studerende. Med andre ord savner denne anmelder enhjørninge og
blomster.
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Kunst og det der ligner

Sted: 2. sal, 1530, ved lokale 217
Hvad: “Uden titel” af Pia Jensen
Bedømmelse: Det kan læses, at værket er fra
“Kunstevent ved IFA 21/05-2007”. Anmelderen
vil dog så tvivl om denne påstand, da figurerne

på billedet mere har karakter af børnetegninger,
end noget man lærer på en kunstskole. Måske
skyldes dette kunstnerens promille ikke var
helt lille under værkets tilblivelse. Anmelders
teori er, at værket blev til efter en nat på
ÅGE KA M M ERET , måske i håbet om at bruge det
TÅ
som pant for flere øl. Teorien bekræftes af, at
ÅGE KA M M ERET kan læses i toppen af billedet.
TÅ
Desuden har noget, der ligner CERM’s horn en
prominent placering midt på billedet. Værket
kan også ses som et forsøg på at beskrive, hvordan en rus oplevede hendes/hans forsøg på at
løse en calculus-aflevering på kammeret. Det
passer godt med de underlige skikkelser, de udflydende farver og hvordan, der er en samling
tilfældige matematiske symboler midt på billedet.

Fotos: Jonas Svenstrup Hansen
Tekst: Rye
Hetz:
Andreas (ranter om årsindtægt): Det
tager kun 11 måneder. . .
Mathias (afbryder): . . .at handle i
Fakta.
Hetz:
Mathias Holm Brændgaard (under
lab i Bølger og Optik): Hey, har du
en vibrator? Det virker ikke, når jeg
bare bruger fingeren!
Hetz:
Datalog fra bioinformatics-gruppen:
That’s typical biology. They tell you:
“Something is like this”, and then
you go: “Oh, really?”, and then they
go: “Nah.“
Hetz:
Lau: Hvis du skramler med grydelågene, kommer vi til at forstyrre
modstanderne. . . Eller, jeg mener naboerne.
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Hetz:
Mathias (datalog): Nu har jeg ikke
mere strøm! Fuck mit liv!!!
Hetz:
Mette Malle: Kogler er flotte.
Hetz:
Mette Malle: Lækker kogle!
Hetz:
Mathias til Andreas: Må jeg smage
din agurk?
Hetz:
FUHN: Der er ikke noget federe end
at putte noget i munden, som ikke lige var det man regnede med.
Hetz:
FUMA: Nanna er bare SÅ træt af pik.
Er det ikke rigtigt?
Nanna: Mjooo. . .

5/10-2015

De danske Føkmyndigheder oplyser om ændringer i vilkår for ophold på Science and
Technology, som den nye danske regering gennemfører
Danmark har besluttet at stramme reglerne for studerende på en række områder.
Det danske parlament har netop vedtaget:
•

At stramme reglerne for modtagelse af SU som beskrevet i fremdriftsreformen.

Universitetsledelsen vil fastholde og sikre:
•

At der ikke må overnattes på institutionens grund.

•

At man forventes at kunne benytte MatLab uden forudgående kursus eller
undervisning.

•

At de forældede etagebeskrivende skilte aldrig fornyes eller tages ned.

•

At kagestykkerne i FysKant aldrig er lige så store som i MatKant.

•

At man ikke er garanteret en fast plads efter fire år, når man begynder på specialet.

•

At man konstant må forklare sin familie at astrofysik altså ikke er det der med
stjernetegnene.

Integrations- og Differentiationsministeriet

Integrations- og Differentiationsministeriet

DogmeFøk
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Rædslernes teorem
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Horrorscope

Horoskoper

Vædderen
En sortklædt mand udfordrer dig til lynskak.
Under spillet går det op for dig, at din modstander er Døden, og du spiller om din sjæl. Du
vinder spillet, men bliver efterfølgende sagsøgt
af Ingmar Bergman.

Tyren
Vær varsom over for horoskoper. Hvis du ikke er, opdager du sandheden om menneskets
eksistens, og på grund af fortvivlelsen, der efterfølgende rammer dig, dropper du ud og bliver professionel hundetræner.

Tvillingen
Det er en mørk og stormfuld aften... Julen nærmer sig, og du opdager en ustyrlig trang til nissekød. Du har svært ved at kontrollere dine lyster, og efter flere ugers sult bukker du under
og fortærer en hel nissefamilie. Nissesamfundet
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beslutter sig for at tage hævn, og du ender i en
kamp til døden mod Lunte fra Nissebanden.

Krebsen
Efter en gåtur på en rapsmark lider du af stærk
analkløe. Du går til lægen, men høn afviser, at
der er noget galt. Kløen fortsætter og du begynder at mistænke din læge for ikke at tage dig
alvorligt. I kommer op at slås og i kampens hede falder din læges ansigt af. Din læge viser sig
at være et krabbemenneske, og I bliver beamet
op af høns rumskib.

Løven
På trods af dit handicap færdiggør du din lægeuddannelse. Du får privat praksis med ekspertise i analkløe men mister den igen efter din
hemmelige identitet som krabbemenneske bliver afsløret af en patient. Du bliver kidnappet
af rumvæsner fra planeten Zorg, og de forhører
dig og din patient omkring Pokémon GO.

Horrorscope

Jomfruen
Du er kæmpe Pokémon-fan, men du kan ikke
få det nyeste Pokémon-spil. Du tager til Jorden
sammen med nogle venner for at få fat i spillet,
men din smartphone er ikke kompatibel med
Jordens apps. Du kidnapper en læge og hans
patient i håbet om, at en af dem har en smartphone, der kan spille Pokémon GO.

Vægten
Du tager ned i Matkant og køber et stykke kage
og en øl. Du spiser et stykke af kagen og med
ét vokser du til enorm størrelse. Med hovedet
stikkende op af gulvet i matlab beslutter du dig
for at tage en tår af din øl. Du skrumper tilbage
til din normale størrelse igen. Jubii! Desværre er
du også skyld i, at Matkant skal renoveres.

Skorpionen
Til Stiftelsesfesten møder du en høj, mørk fremmed. I bliver dybt forelsket, og du tager med
ham hjem. Næste morgen vågner du op og opdager, at du har været sammen med Donald
Trump. Da du er en del af en minoritet, stikker du af så hurtigt som muligt. Inden du går,
stjæler du dog hans toupé som et minde om en
fantastisk nat.

Skytten
Efter en dyb depression opdager du dit talent
for golf. Du vinder guld i OL, og til verdens-

Hetz:
FUAT: Findes rensdyr?
Hetz:
Lea Lund: Hvis Jantzen er matematikkens Messi, så er Basse O’Connor
Linse Kessler.

mesterskabet møder du dit livs kærlighed. Du
er desværre blevet så rig og succesfuld, at du
kan være sammen med hvem som helst. Du
er din kærlighed utro gentagne gange, og hver
gang truer høn med at smadre din bil, hvis du
gør det igen.

Stenbukken
Du leder efter en god studieplads og efter lang
tids søgen havner du på rektors kontor. Det er
lidt akavet til at starte med, men efterhånden
vænner I jer til situationen og I får et stærkt og
varmt venskab. Han deler endda gladeligt sin
kaffe med dig.

Vandmanden
Du tager på ferie i Amazon-junglen med en
gruppe af dine nære venner. Du opdager, at I
ikke er alene, da dine venner begynder at forsvinde en efter en. På grund af dine jyske aner
tager du kampen op mod fjenden, men du får
skudt din arm af, og dit kranie bliver brugt som
et trofæ.

Fisken
Efter en hård fredagsbarstur vågner du op med
ustyrlige tømmermænd. Du undrer dig over,
hvorfor øl giver så mange tømmermænd, og efopdager
ter at have læst en artikel i
du sandheden om bur-øl. Du bliver frelst og bliver forkæmper for salget af fritgående øl.

Hetz:
Anders (foran valgboksen): Hvor
skal man sætte krydset hvis man vil
stemme blankt?
Hetz:
Kristoffer: Jeg er så jysk, at når jeg
forsøger at lave en københavnsk accent, så bliver det til fynsk.
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Russerne svarer

Ny på uni
Efter en hektisk studiestart er russerne efterhånden begyndt at falde til på universitetet. Eller hvad synes de
selv? Vi har taget pulsen på studielivet blandt de nystartede studerende.
Vælg tre tillægsord, der beskriver din studiestart:
– Interessant, underholdende, informerende.
– Ristet, flyvende, underholdende.
Hvad var det bedste ved din studiestart?
– Der blev gjort meget for at man skulle få en
god start med sit hold.
– Gratis bajs!
– Vildt gode og hyggelige sociale arragementer
til at ryste os sammen!
– Tutorernes evne til at tvinge alle i snak med
hinanden.
Hvordan er det at finde rundt på universitet/etagerne/lokalerne?
– Lidt svært i starten, men hurtigt lært.
– Blandt de lokaler, vi bruger her i første kvarter, er alt nemt og overskueligt at finde rundt i.
Resten af lokalerne og de øvrige etager er lykkeligt glemt.
Hvilke ord, som man bruger meget på dit studie,
synes du er forvirrende og hvilke forkortelser ved du
ikke, hvad betyder?
– Der er ikke rigtig nogen ord der er forvirrende, eller forkortelser jeg ikke ved hvad betyder.
– Har totalt styr på det!

– Mat4.
– Ingen ved hvad STUDIETID det er?
– Alle snakker om det: Ceres TOP.
– Er TK en festival uden oplukkere?
Hvilken kantine/madsted er den/det bedste?
– Kantinen på matematisk.
– Den bedste kantine er helt klart den, hvor
man får mest kaffe for pengene. Ved dog endnu
ikke hvilken det er.
– Mat4’s holdlokale.
Hvad er det bedste råd en tutor har givet dig?
– Det er okay at få en genaflevering.
– En tutor sagde, at hvis man har problemer
skal man bare gå i bad.
– “Du må IKKE lege med Cramer!”, hvortil der
gik 2 min., og jeg var i færd med at drikke Ceres
med Cramer.
Er der noget, du virkelig har lyst til at dele med alle
?
dem, der læser
– Man kan hurtigt få for meget GD!
– Den eneste forskel på en datalogistuderende
og en alkoholiker er, at datalogen får SU for at
drikke.

Christina Gøttsche
Hetz:
Mathias: Vores speciale er over 75 sider nu! . . . Vores backlog er også over
75 sider.

Hetz:
FUAT: Er der nogle som vil med ned
i matkant? Jeg kan nemlig ikke nå salatbøtterne til salatbaren.

Hetz:
Andreas Troelsen: Jeg er tyk, fordi
der er nogen, der har slettet min .exefil. . . So I can’t run.

Hetz:
Hares: Vidste i at hunden grand danojs betyder store dansker? (Mente
grand danois)
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Vandrehallen sutter

Uovertruffen guide til universitetets
bedste læserum
Er du en lille fortabt rus, der mangler et sted at arbejde med calculussen? Er du en god gammel uni-boer,
der har brug for lidt fred fra førnævnte? Eller har du bare brug for et stille sted, hvor du har albuerum, så
det basker? Bekymr dig ikke,
hjælper dig med årets bedste, hotteste og mindst brugte læserum.
Vi her på
er meget store tilhængere af at læse på universitetet sammen med vores medstuderende, men vi føler os efterhånden
som sild i en tønde. Alle stimler sammen i alt
for små rum, fanget i vandrehallens lumre atmosfære. Og det gør det svært at formulere en
tanke, når synapsens affyring bliver afbøjet af
varmestråling fra alt for mange snurrende harddiske. Så vi har fået nok og er gået på jagt i den
nærmeste omegn og har fundet en top 7 over
fine steder, hvor du kan være absolut alene.

og smut ind til varmecentralen. Her er hyggeligt indrettet med en rumdeler af rør og et fint
lille arbejdsbord.
Pros:
• Tropisk varme året ud.
• Du kan tørre dit våde tøj.
Cons:
• Tropisk varme året ud.
• Andre tørrer deres våde tøj.

7: Varmerummet

For at holde os varme i de kolde dage giver vi
det varme rum:

6: iNano-loftet

Kemi er en fed bygning med bløde stole og behageligt informerende faretegn. Her finder du
et rigt udvalg af rum med bløde sofaer og gode
stole. Især 2. og 3. etage i bygning 1513 er godt
indrettede. Desværre er der alt for mange mennesker, så disse kan vi ikke anbefale.
Heldigvis har kemi en kælder, og i kælderen er der ingen. Trænger du på en godt kold
vinterdag til at få bearbejdet de kolde øre og
den sene kemirapport, så tag elevatoren til 0.

Få steder er så friske som iNanos lokaler. Alting
bærer præg af at være spritnyt og designet til
seriøs leg. Vil du tage helt del i legen, kan du
snildt slå dig ned lige inden for døren i foyeren, men her kan det godt blive en smule for
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useriøst. Derfor har iNano også sit seriøse legerum, hvor man meget pædagogisk bliver informeret om, hvor stille du skal være af smileytreenigheden. Vi har dog her på
erfaret, at der selv i stillerummet er en smule for
meget unødig spas. Derfor anbefaler vi at man
tager op i de højeste luftlag og indtager iNanos
loft over bygning 1590.
Det er nok ikke meningen, at du skal kunne komme her op. Men så meget desto bedre.
Det anbefales, at man kører ræs med lokalets
blå vogn om natten - lad os kalde det et eksperiment eller noget.
Pros:
• Meget rummeligt.
• En dejlig lugt af træ.
• Overraskende stille.
• Eget baglokale.
Cons:
• Ingen bord og stol (tag tæppe med).
• En dejlig lugt af hormonforstyrrende
stoffer.

Det er almen viden, at Fysisk Fredagsbar har
universitetets bedste udsigt, og den udsigt er
der også, når baren lukker. Stolene er bløde,
bordene gode og så er der en smule bedre plads,
når øllen ikke er frit tilgængelig. Ikke desto
mindre er det et lille rum og lidt for attraktivt,
og der er ingen grund til at tage det første, det
bedste rum med udsigt. Du kan i stedet med
fordel tage ud på balkonen, hvor der er overraskende ubefolket.
Dette er absolut det friskeste rum på
universitetet med uovertruffen udluftning.
Uheldigvis er man meget højt oppe, og
uden vinduer kan det være svært at holde de dødsensfarlige måger på afstand; en
mågeplettet opgave er ikke i ordentlig stand
til at blive afleveret. Uerfarende russer, tag jer i
akt!
En smart arkiekt har dog i sit fremsyn udstyret balkonen udendørstrappen med en gitterlåge, hvilken helt. Så sæt dig i trappesatsen,
nyd den friske loft og grin af mågerne og deres
manglende tommelfingre.
Pros:
• Har jeg fået sagt at der var god luft?
• Fysikere er dovne, trappen er din!

Til når du er seriøs for sjov. Vi giver:
• Et godt, blødt moslag til bagenden.

5: Fysikbalkonen

• Uendelig underholdning i frustrerede
måger.
Cons:
• Ingen borde i trappeopgangen.
• Egner sig ikke for de højdeskrække.
• Måger, uanset frustrationsniveau, larmer forfærdeligt.
Hvem elsker fugle? Vi elsker fugle, og vi giver:
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4: Midten af ASTRID2

Det er skønt at være på universitet og lære teori på højeste niveau. Nogle gange kan man dog
godt føle, at der er langt fra bøgernes teori, og
især som rus kan afstanden mellem den teori,
vi lærer, og den praktiske kunnen, vi skal have i fremtiden, være uoverskuelig. Der findes
dog heldigivs et perfekt sted, hvor du både kan
finde stilhed OG en meget tæt, omkringsluttende sammenhæng med videnskaben, når den er
størst.
Dybt nede i kælderen under fysik ligger
ASTRID2, Danmarks største partikelacelerator
og det tætteste du kommer på CERN inden for
landets grænser. ASTRID2 er omringet af en høj
mur, der holder støj og forstyrrende medstuderende ude og den skønne videnskab inde. Tag
derned, når den røde lampe lyser, for et ordentligt skud videnskabs chakra.
Pros:
• Omringet af videnskab.
• Rigeligt plads til hele din rapportgruppe.

3: iNano-hul

Lad os antage, at du ikke er til højder men har
brug for frisk luft. Lad os antage, at du godt kan
lide kældre men ikke kan lide mørke. Lad os antage, at du er i iNano området men helst ikke
vil interagere med din omverden. Kan du finde
en god læseplads her? Svaret er ja, og hypotetiske personer af ovennævnte slags skal ikke lede
længere.
Blandt iNanos småarbejde-arbejdende laboratorier og mikroskopisk-indeholdende lagre
er der et enkelt, unavngivet lokale, som ikke er
et lokale, med borde, der ikke er borde, og et
loft, der er mindre loft, end det er luft. Hvad
dette firkantede huls egentlige funktion er, er
ligegyldig, men dets potenfor os i
tiale er ikke til at ignorere. Dette er det absolut
bedste læselokale for den enlige student i iNano.
Pros:
• Luft og lys – som på en mark i en Disneyfilm.

• Mystiske muterende egenskaber.
Cons:
• Kræver mindst novice level climbing eller lockpicking at indtage.
For muligheden for at blive en real life X-man
får ASTRID2:

• Vindstille.
• Under jordhøjde.
• Indretningen kan omrokeres, så det er
yderst optimalt.
• Mulighed for at lave et tøndefort.
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Cons:

• Pefekt indretning til effektiv læsning.

• Frasen “gå efter det unummererede
rum” er ikke videre informerende.

• God plads.

• Loftets vandafbøjning er håbløst ineffektivt - medbring paraply.
Vi har en fin firefarvet paraply, som vi glæder
os til at bruge:

2: Eksamenslokalet

• En konstant følelse af at blive overvåget
af en meget ihærdig professor.
Cons:
• Borde og stole kan ikke flyttes på trods
af deres lette vægt - ingen fleksibilitet.
• Klokken 23.15 hver torsdag vælter stolen bag dig på mystisk vis.
• Risiko for at blive udsat for en 7 dages
maraton eksamen med evig fortabelse af
sjæl som følge.
Jeg ville egentlig ikke have givet dette rum nul,
men kvinden i mit skab tvinger mig til at give
det:

Benjaminbygningen har et fedt navn. Det lyder ubeskrivelgt hyggeligt. Derfor var vi i
meget overraskede, ja, rent ud sagt
forskrækkede, da vi opdagede dette lokale.
Det siges, at der tilbage, dengang datalogi endnu var ungt og uden fordomme, arbejdede en professor i denne bygning, der havde en
lidt “nytænkende” tilgang til eksamensformen.
Hans studerendes onde ånder hjemsøger stadigvæk stedet, et problem for fakultetet men en
gave til fredssøgende studerende. Da spøgelser
selvfølgelig ikke findes, kan du få hele lokalet
for dig selv, og bedre lokaler findes nærmest ikke.
Rummet er indrettet i en dejlig klassisk stil
med god adgang til strøm ved samtlige borde. MEDBRING DOG FOR GUDS SKYLD DIT
EGET PAPIR! Det kan nok ellers være fristende,
men du må ALDRIG skrive på det guldnede papir med den røde blyant der ligger på bordet på
anden række 2 pladser fra sydvendige væg. Du
er blevet advaret.
Pros:

side 34

1: Uni-...

Enhver liste skal have sin førsteplads. Alt andet
er ledt op til dette punkt, til den endegyldige
ende. Det er her, at kødet, midten, kernen, af artiklen ligger, dets sjæl. Intet er derfor mere passende end denne super centrale situation. Her
er luft, her er lys, her er masser af energi, her
er liv, her er det ligegyldigt, om det regner eller
sner, her kan du være uanset, hvilken retning

Vandrehallen sutter

du går på, her kan du komme hen, også selvom
du har mistet dit kort, og, vigtigst af alt, her er
du helt, helt alene.
Jeg taler selvfølgelig om unisøen – den
evigt centrale livrige sø, biologernes ynlingsvæde, russernes første minde, kapsejladsernes
kampplads. Under søens overflade er du ét
med Uni-sjælen, og dit sind bliver roligt og klart
som vandspejlet over din isse.
Du vil snart finde, at over tabet af de
skrøbelige papirer og den dyre Mac, du hev
herned i din læseiver, intet betyder, når dine læsefærdigheder og genkaldelsesegenskaber
overstiger det forståelige. Hvad der før var
svære termer og rodede ligninger, dine før så
hadede abstraktioner, bliver nu til skøn musik
og super dimensionel billedkunst. Og, lige før
du rører bunden og opnår plørevandsnirvana
og mest af alt har lyst til at give søen:

vandet. Få iltfattige sekunder senere står du på
bredden til unisøen, pissekold, mega våd, fyldt
med adskillige unævnelige mikrober og uden
dine hårdttjente notater og hele ugens afleveringer og rapporter.
Dine skuldre synker en milimeter, en enkelt
tåre former sig i din øjenkrog. Du vender ryggen til din forrige livsmission, udregner i hvor
lang tid du skal skære ketchuppen fra pastaen
for at få råd til en Acer og gør dig selv mentalt
klar til at læse blandt alle de andre i Vandrehallen.
Pros:
• N/A.
Cons:
• Det er en fucking sø.

indser du, at du ikke kan trække vejret under
Aleksander Ross Møller
Hetz:
René astro: Hvis man får noget galt
i halsen, skal man bruge Helmholtzmetoden!
Hetz:
Markus: Jeg er bygget til direktørtid.
Hetz:
Andreas (datalog): Skulle lige rename nogle filer, beklager sent svar.

Hetz:
Casper: Did you know that the 21st
word for SQL is “noSQL”?
Hetz:
Lea: Min mor er familiemor.
Simon Banerjee: ER HUN FAMILIEMORDER?!
Hetz:
Andreas: Hej mit navn er fem kebab. . .jeg vil gerne bestille kebab
med kebabkød.

Hetz:
Stine om afdeling i Salling: Jeg tror
det bliver godt at komme over i
børnesko, så for jeg lov at røre lidt
ved børnene.

Hetz:
Kasper: Hvis vi er øb og bøv, så er du
fuckface!

Hetz:
Pyrus (Alletiders Julemand): Af alle
vilde koste er det den vildeste kost,
jeg har prøvet!

Hetz:
Andreas Troelsen (om sin luftmadras): Den er forfærdelig at skrive
med. Jeg mener pumpe op.
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Win by induction

xkcd.com/1516
Hetz:
TreFUAN: Jeg ved ikke, hvordan
man er sexet som mand.
Hetz:
Nerusan Indramohan (om at have
lavet dragen på dansegulvet): De
kunne lige pludselig alle sammen
moonwalke.

Hetz:
Malte om hvor fedt matematik er:
Hvorfor har vi valgt teknisk fysik?
Andreas: Det ved jeg ikke!
Hetz:
FC Mogens: Et Tabasco-lavement ville være bedre end Astrophysics of
Extreme Objects.

Hetz:
Simon Banerjee: Min multifrugtjuice
er pasteuriseret, det er jo uden æg!

Hetz:
Nikolaj: Har du set vores instruktor
Brandons ben? De er satme pæne.

Hetz:
Simon Eskildsen: Jeg skal hjem og
spise snart, ellers bliver jeg grumset.

Hetz:
Mogens: Den dag mine russer møder
Carl-e, har jeg fejlet som tutor.

Hetz:
Simon: Jeg kan ikke få UV-lysdimsen til at virke?
Mille: Har du sat den til?
Simon: Nåå nej!

Hetz:
Mogens: Du kan ikke hetze mig for
alt.

Hetz:
Georg Bruun: Det her er fysikmatematik. Altså matematik hvor
man smider det væk, som man ikke
kan løse.
Hetz:
Casper: Web scale måler man på
mangel af dokumentation.
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Hetz:
Mogens: Jesus var ikke rigtig. En
mand der kan lave vand om til vin
kan ikke kun have 12 disciple.
Hetz:
Lea (foran Kim der er tysker): Tror lige jeg skyller de her vindruer, de er
vist tyske.

Spørg Dr. Føk

Spørg Dr. Føk
Spørg Dr. Føk er en brevkasse for alle læsere af Mads
Føk. Dr. Føk har svar på alt mellem himmel og jord.
Indsend dine spørgsmål enten ved at aflevere det i Føks
postkasse på Matematisk Informationskontor, eller til
drfoek@madsfoek.dk. Alle spørgsmål skal være forsynet med navn og adresse, men bringes under mærke her
på siden. Vi forbeholder os ret til at forkorte brevene.

Kulinarisk ekspertise
Kære Dr. Føk.
Doktor, doktor, hvorfor er der en flue i min suppe?

Rektors kontor. Selvom der ikke er letpåklædte
damer eller happy hour, serverer rektor dog
både rundstykker og hjemmelavede chokoladeboller.

Supermanfanboy3.
Dr. Føk
Kære Batmanfanboy4
Hvad bilder De Dem ind? Tror De, at min brevkasse er et middel, hvorved man kan komme
med dårlige tjenervitser? Jeg har været i den
her branche i 43 år uden nogen problemer, og
så kommer sådan en fræk ung lemmedasker og
prøver at tilsvine min integritet med den form
for uanseelig opførsel. Usle lazaron! De burde
være taknemmelig for de ekstra proteiner i stedet for at stille dumme spørgsmål.
Dr. Føk

En tur på uni
Kære Dr. Føk.
Hvad er den bedste fredagsbar?
En glad studerende
Kære Rus
Den bedste fredagsbar er kendt som
fornødenhedsbaren. Den dukker kun op, når
russerne virkelig har brug for den, og den sælger øl til rigtig billige priser med happy hour
fra 19-20. Desuden er der letpåklædte piger
og morgenbollefyre, der serverer shots og friske rundstykker. Er man dog ikke længere rus,
må man nøjes med den næstbedste fredagsbar:

Flad fjerpragt
Kære Dr. Føk.
Kan man egentlig godt stryge en due?
Randolf
Kære Duedrengen
Med lidt god vilje kan man naturligvis stryge
alt. Spørgsmålet er, hvorvidt man bør gøre det.
Duer er meget alsidige og kan anvendes som
mange forskellige ting, f.eks. brosten, værktøj,
fjernbetjeninger o.m., men vigtigst af alt er deres funktion som strygejern. Selvom det ikke
er en logisk modstrid at stryge et strygejern,
blev det dog stadivæk vedtaget af FN i 1963 –
i den særlige Stryge-konvention – at man ikke
vil tillade nogen form for strygning af strygejern. Højesteret havde sågar en sag i 1987, hvor
en ung mand fra Herning forsøgte at stryge en
rotte. Da rotter også hører under strygejernskategorien, mente man, at han havde forbrudt
sig mod Stryge-konventionen og han blev dømt
for forbrydelser mod menneskeheden. Forsøger
du at stryge en due, risikerer du at havne i samme situation.
Dr. Føk
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Uddrag fra en dagbog

Bieber-bog
Redaktionen er endnu engang kommet i besiddelse af afslørende uddrag af Justin Biebers dagbog. I dette
nummer af
afsløres Justin Biebers hede dagdrømme om en trekant mellem ham, Benedict
Cumberbatch som Sherlock og Martin Freeman som Dr. Watson.
Jeg vandrer rundt i Londons regnvåde gader. I det fjerne ringer klokken til ulvetimen og
en saxofons tuden fra jazzklubberne toner stille
ud. Mit hovede er tåget af cigaretrøg og whiskey. Valget står mellem endnu en pint ved et
tomt bord, eller endnu en nat i min tomme seng.
Jeg stopper op foran “The fox and tail”, men
i døråbningen står en høj fremmed mand og
blokerer min indgang. Hans gennemtrængende blik penetrerede min sjæl og mine følelser.
Jeg kendte ham fra tv. Jeg kendte ham fra mine drømme. Dem, jeg ikke engang vidste, at
jeg havde. “Jeg tænkte nok, at du ville komme her, Justin,” siger han uden at kigge op.
Hans dybe stemme sender varme bølger igennem mit underliv. Jeg spørger hvorfra han kender mit navn. “Det kan du vist godt selv svare på”, siger han hoverende. Hans evner udi
seduktion og deduktion kender ingen grænser.
Hans maskuline hånd tager hårdt fat lige over
min spinkle hofter, og han hvisker selvsikkert i
mit øre: “Du er let at gennemskue. Hvorfor du
bærer guldkæder, hvorfor du altid har v-necks
på, og hvorfor dit hår ligner lesbisk hårmode
fra 90’erne.” Et lille støn undslipper mine læber
idet han løfter op i min trøje for at tjekke min
6-pack. . .
Vi står foran den velkendte hoveddør på
221b Baker Street. Vi betalte ikke for taxaen ud
af centrum, da chaufføren naturligvis genkendte den famøse Sherlock Holmes. Han sad med
sin hånd på mit lår under hele turen, og jeg kunne knapt kontrollere mit dyriske begær, mens
chaufføren blinkede vidende til mig i bakspejlet. Mine tanker løber i forvejen. Jeg føler mig
tryg og alligevel nervøs, idet Sherlock langsomt
stikker nøglen ind i nøglehullet. Hoveddøren
går indbydende op, og i øjeblikkets rus ænser
jeg ikke rejsen fra foyeren til de silkebløde lagner.
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Fra mørket hører jeg de forførende toner af
Sherlocks virtuose violinspil. Et gys af velvære
går igennem mig da jeg genkender melodien.
Det er de første toner fra mit tolv gange platinvindende single-hit “Baby”. Da jeg hæst begynder at synge med, fører han sin kontrollerende
hånd op foran min mund. Jeg kan lugte nikotinen på hans fingre og smage den friske harpiks
fra violinens strenge. Med et blidt pres tvinger
Sherlock mig ned på den velredte seng. Englene
fra den smagfulde stuk stirrer mig dybt i øjnene, men dette bliver ikke en nat for engles åsyn.
Pludselig mærker jeg et par varme hænder,
der langsomt kærtegner mine lår. Samtidig giver et andet par hænder mig bind for øjnene, og
et gisp undslipper mine læber, da det går op for
mig, at vi ikke er alene. Sherlock hvisker mig
i øret: “Deducér, min kære popprins, hvem er
den tredje person?” Hænderne undersøger min
lår med kirurgisk præcision. Jeg konkluderer, at
det må være en læges hænder: “Watson!” Sherlock hvisker ophidset et bekræftende “Mmm”.
Jeg hører en knitrende lyd og mærker en
svag varme mod min kind. En sød duft af
ulmende tobak når mine næsebor. Sherlock
spørger inderligt, om jeg også er en stor pibenyder. “Og hvordan foretrækker du skaftet?” indskyder Watson med et blidt greb i mine lår. “Erigeret, min kære Watson,” udbryder jeg. Sherlock må have forstået min hentydning, for i dette øjeblik river han bindet fra mine øjne, og
jeg genkender hans muskuløse silhouet. Han
har sin ikoniske hat på. Og intet andet. Hans
nøgne krop glinser i stearinlysets skær som de
regnvåde teglsten i Londons gader.
[Her følger adskillige sider, som vi på redaktionen desværre ikke fysisk kunne skille ad,
så du må selv forestille dig afslutningen på historien.]

Haiku

Den flotte tatoverede JB med sin elskede SH.

Haiku
jag känner en bot
hon heter Anna. Anna
heter hon, ja vist

fredagsbarføkbartur
føktastisk eventyrsrus
redaktionel druk

hvor er Charmander?
Charmander er på Ærø
hvor Mew ikke er

Mønsted Kalkgruber
ZUBAT! ZUBAT! ZUBAT! BAT!
ZU! BAT! BAT! BAT! ZU!

efterårets glød
eksamensperiode
regnvejr i sindet

Haiku: fem syv fem
måske har du bemærket at
disse er primtal

Hetz:
Henrik Bærbak: It should be bleeding edge and we are bleeding a lot
in this course, so why not bleed to
death?

Hetz:
Jonas (om fakultet): Vi har arbejdet sygt meget med de der. . .
udråbstegns-funktioner.
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Kalenderen
Fredag d. 9/10–2015

1. kvarter slutter og TÅ
ÅGE KA M M ERET holder stiftelsesfest.
Tag en øl eller 5, du har fortjent det.

Onsdag d. 14/10–2015

Eksamensperioden starter, sorte skyer samler sig, det blæser
op til storm og kragerne synger om dommedag.

Onsdag d. 28/10–2015

Eksamensperioden slutter. Du har overlevet, men desvære
måtte du ofre et øje for at komme igennem Calculus 1.

Torsdag d. 29/10–2015

2. kvarter starter. Ja, eksamensperioden er lige slut. Ja, livet
er hårdt.

Mandag d. 9/11–2015

Gågaden er julepyntet. Dette stresser dig, da jul er ensbetydende med eksamen.

Torsdag d. 26/11–2015

“Pigernes Kro” bliver for en aften til damernes kro, når Kandis giver koncert. Der formodes at være flammekastere og
fyrværkeri.

Tirsdag d. 1/12-2015

Julekalenderne starter, og du stortuder endnu en gang over
den syge søster i Absalons Hemmelighed.

Onsdag d. 16/12–2015

2. kvarter slutter. Men vigtigere: Rye har fødselsdag, han
ønsker sig LFP.

Tirsdag d. 24/12–2015

Det er jul! Du vælger at låse dig inde i dine forældres kælder
for at fokusere 100 procent på forberedelserne til eksamen i
kvantemekanik.

Tirsdag d. 28/12–2015

Eksamensperioden starter. Jul og nytår har aldrig været en
hindring for at afholde eksamener.

Torsdag d. 31/12-2015

Det er nytår. Start det nye år liggende i en urinlugtende rendesten sammen med en flaske GD og en hjemløs.

Torsdag d. 22/9-2016

Ærø oplever et voldsomt boom i turismen, da Ærø viser sig
at være det eneste sted i verden, hvor man kan fange Charmander i Pokémon GO.

http://xkcd.com/1570
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