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Leder

Leder
Det er ved at være den tid på året, hvor
udkommer for sidste gang. Dette
kan give anledning til at reflektere over alt det,
vi har mistet det sidste år. Førsteårsstuderende
vil havde mistet lyset i deres øjne i mødet med
fag som Calculus og Lineær Algebra. Mange
timer er gået tabt til Facebook, Candy Crush
og Hearthstone. Umbilicus har tabt både Kapsejladsen, til TÅ
ÅGE KA M M ERET , og “Kampen om
Det Gyldne Bækken” til Kein Cortex (Psykologi). Yahya Hassan har tabt sin frihed. Justin
Bieber har tabt den sidste rest af sin politiske
korrekthed gennem sine dreadlocks. Alle der
har set Batman vs. Superman har tabt lidt af
deres sjæl og tro på menneskeligheden. Men
det største tab er dog, at Danmark har tabt sin
prinsgemal, der er blevet prins.
Men, kære læser, man kan også overveje

alt det, som vi har fået i løbet af det sidste år.
Gennem dine studier har du tilegnet dig store mængder viden – sandsynligvis på bekostning af dit mentale velbefindende. Du skal også
huske al den morskab og oplysning de sidste
tre numre af
har givet dit liv. Derfor kan du glæde dig til at læse dette nummer,
hvor
redaktion har erklæret krig
mod politisk ukorrekthed og kulturel appropriation.
er efter bladets produktion blevet klar over, at ved skrive bladet med latinske
bogstaver har vi approprieret romersk kultur.
For at rode bod på dette vil næste nummer udkomme skrevet med runer (for ikke at appropriere kinesisk kultur, vil runerne være ristet i sten
i stedet for papir). Vi ser frem til at udhugge bladet – knap så meget frem til distributionen.
Jakob Rye
Jonas S. Hansen

Hetz:
Datalog: Dansk og Engelsk er basically det samme fag, men på hvert sit
sprog.
Hetz:
Kasper: Der var da mange af jer, der
sad på Facebook under forelæsningen. Det kunne jeg se, ved at være på
Facebook.
Hetz:
Søren Fournais: Nogen spørgsmål?
Mette:: Ja. Ved du godt, at dine noter
står på bagsiden af en faktura?

Hetz:
Simon Christensen: Så skal vi bare
vifte lidt med den store tryllestav.
Hetz:
Simon: I ved hvad man siger, man
skal have sin kaffe som man skal have sine slaver.
Peter: Med mælk?
Hetz:
Philip: I dit succesfulde konsulentfirma, så når du skal hyre folk, så tager
du to tre ad gange. . .
Casper: Ja så knækker jeg et keyboard, og den der overlever får jobbet.
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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:
NJ: Det er svært at finde på en forside, når man ikke må være racistisk.

Hetz:
Bach: C++ er meget analog til at kunne bruge The Force.

Hetz:
Bach: Kan man opskrive en hjort som
en linearkombination af pikke?

Hetz:
Ida: Jeg har en PhD i læge

Hetz:
Kasper (Jomfru Jensen): Har du
egentligt hørt histrorien om den
gang jeg blev jomfru
Camilla (datalog): Ja det har jeg.
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Hetz:
Søren Fournais: Der er faktisk intet
at bevise, det er derfor det kaldes et
korollar.

Det gamle kantinekøkken

Tidsmaskinen på 8. etage
Når håndværkerne i denne måned rykker ind på 7. og 8. etage i bygning 1520, forsvinder et lille stykke
kantinehistorie på Aarhus Universitet.
har eksklusivt fået lov til at gå på opdagelse i det gamle,
stemningsfyldte køkken på 8. etage. Det blev en rejse tilbage til en svunden tid, hvor Fysisk Kantine var
helt sin egen. Se
Facebook-side for resten af billedreportagen. . .

René Tronsgaard Rasmussen
Jonas Svenstrup Hansen

Hetz:
Anonym matematiker: Jeg burde virkelig ikke have stået op i dag. . . Jeg
har også vendt mine underbukser
forkert.
Hetz:
Sune (efter at have været til Ig Nobel
foredrag): Der var en mand som var
far til 888 børn.
Bali: Så er der virkelig blevet plovet
igennem!

Hetz:
Kvindelig datalog på 2. år, starter
med A: VPN, er det ik det der GIT?
Hetz:
Andreas Boque Michelsen: Jeg amazede min kæreste med eksponentiel
vækst her den anden dag.
Hetz:
Jonatan: Esben Lunde Larsen har et
ansigt som kun en knytnæve kan elske.
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FFB flyttes

Flytningen af Fysisk Fredagsbar
bringer her en opsummering af begivenhederne om flytningen af Fysisk Fredagsbar (FFB), der
nu har hjemsted i 1525, lokale 231 og 229. Vi rapporterer de vigtigste konklusioner fra et møde mellem 45
studerende vedrørende flytningen, hvor en beskrivelse af flytningen samt en diskussion herom foreløb.
Artiklen er udarbejdet ud fra personlig deltagelse i mødet samt mødets referat udfærdiget af Louise Basse.
Artiklens indhold er baseret på hvad der blev sagt til mødet, og der tages derfor forbehold for fejl.
For mange studerende startede det hele
nok den 2. april. Processen havde på dette tidspunkt været i gang i et stykke tid, men det var
først her, offentligheden fik det at vide. I et opslag på Fysisk Fredagsbars Facebook-side samt
gennem den sædvanlige mailingliste kom to beskeder, den ene længe ventet, den anden noget
mere overraskende. Det var her vi fik at vide, at
grundet renoveringen af IFA’s bygninger ville
det være nødvendigt for FFB at flytte til andre
lokaler mens 7. etage blev bygget om. Den noget mere chokerende nyhed var, at FFB ikke vil
flytte tilbage til 7. etage når renoveringen er færdig, men derimod permanent er flyttet til andre
lokaler. Dette kom som et stort chok for mange af den traditionsprægede fredagsbars gæster. Inden længe ville FFB ikke længere kunne
bryste sig af at have den bedste udsigt på universitetet.
Denne udmelding gik ikke upåagtet hen.
En studerende valgte på opfordring at indkalde til et møde i fredagsbarens lokaler på 7. sal
angående beslutningen og processen, der førte
til denne. Formålet var primært at skabe klarhed omkring beslutningen og processen samt
hvad der kan gøres for at forhindre at noget lignende sker i fremtiden. Dette møde fandt sted
mandag den 4. maj klokken 17 og var aldeles
velbesøgt, med i omegnen af 45 studerende fra
alle trin i fysikuddannelsen, heriblandt undertegnede.

Flytningen
Fysisk Fredagsbar holdte fredag d. 13. maj
første fredagsbar i lokalet 1525-231 for enden
af førsteårsgangen, som er blevet givet til FFB
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under samme vilkår som lokalerne på 7. Skillevæggen kan åbnes, så TØ-lokalet ved siden af
indgår i bar-området fredag eftermiddag, men
forbliver et TØ-lokale resten af ugen. Dette betyder, at det samlede nye bar-areal om fredagen bliver lidt større end det gamle, men arealet
omkring FFB, der benyttes som studenterlokale
uden for FFB’s åbningstider, vil blive lidt mindre. Til gengæld vil der blive oprettet 88 m2 studiepladser på 8. etage, så det samlede studieareal vil blive større end nu. Det er dog i skrivende
stund endnu ikke besluttet, hvordan studiearealet på 8. skal indrettes.

Beslutningen
Ledelsens beslutning har flere årsager, men den
primære er sikkerhedshensyn. Det vurderes, at
der er sikkerhedsproblemer omkring det at have en fredagsbar på 7. etage med balkon med
lavt gelænder. Det er ikke en mulighed at ændre på balkonen, da bygningerne er fredede. De
andre årsager FFB har fået givet er, at det er et
ønske fra fakultetet, og at det vil mindske tyveri på instituttet, da gæster ikke længere skal
lukkes ind på hele instituttet, samt at det har
været en vurdering omkring maksimal udnyttelse af pladsen på instituttet. Ledelsen er også
klar over lokalets sentimentale værdi, men da
beslutningen er taget på basis af sikkerhedshensyn, vil dette veje tungest. Bekymringen har
været der i længere tid grundet ting, der er blevet tabt ud over altanen, og da FFB alligevel
skulle flyttes midlertidigt på grund af renoveringen, giver det mening at gøre denne flytning
permanent. FFB har klaget til ledelsen over beslutningen, og især måden beslutningen er ta-

FFB flyttes

get på, da den er taget uden at involvere de studerende.

Processen
Der var til mødet generel enighed om, at sikkerhedshensynet på sin vis også er reelt, og hovedparten af utilfredsheden for manges vedkommende er da også med processen, der har ledt
til beslutningen snarere end beslutningen selv.
Beslutningsprocessen har ikke involveret hverken fredagsbaren eller de studerende generelt,
hvilket er hovedårsagen til manges utilfredshed. FFB fik besked om beslutningen få uger,
før de videreformidlede den til de studerende,
og der er i skrivende stund ikke kommet en officiel udmelding fra instituttets side.
Det blev nævnt at en til mødet unavngiven
kilde, som har kendt til beslutningen i lang tid,
på et tidspunkt har snakket med den daværende bestyrelse for FFB, som så er gået til ledelsen,
da de ikke var klar over beslutningen. Her har
de fået at vide, at de ikke skulle sige det videre
til de studerende. På dette tidspunkt var beslutningen taget.
Ansvaret for at videreformidle beslutningen er altså tilsyneladende lagt hos FFB uden,
at de har fået nogen begrundelse. På denne baggrund var der også generel enighed om, at hvis
der skulle klages, skulle det snarere være over
processen end over den endelige beslutning om

at flytte FFB. På den måde ville man gøre det
klart over for instituttet, at de studerende ikke
synes, at det er okay at blive kørt over på denne
måde.
Til mødet var håbet for de flestes vedkommende at få indflydelse på præcis hvordan de
nye lokaler kommer til at fungere snarere end
at få omstødt beslutningen, samtidig med at få
de studerende mere involveret ved eventuelle
lignende situationer i fremtiden. Det var desuden holdningen blandt mange, at flytningen af
FFB ikke nødvendigvis er en dårlig ting, da der
i lang tid har været pladsproblemer, og lokalerne nu bliver større. Ledelsen har også været meget imødekommende angående at gøre de nye
lokaler så gode som muligt.

Fremadrettet
Der har nu været den første bar i de nye lokaler, og de er blevet godt modtaget. Specielt
er den ekstra plads velset blandt barens gæster.
Denne plads vil også fremadrettet blive udnyttet maksimalt med nye møbler. Til gengæld kan
det mærkes, at der kun er to toiletter på gangen,
så køen vokser sig længere end den gjorde tidligere, hvis man ikke søger mod andre etager. Alt
taget i betragtning var stemningen god, og der
ses ivrigt frem til de kommende fredagsbarer,
som altid.
Markus R. Mosbech

Hetz:
Simon: Har du sytten, jeg har atten
Mette: . . .?
Simon: Hvad, jeg troede vi snakkede
om tæer.

Hetz:
Nikolaj Bornholmer: Jeg er personligt meget glad for den spirituelle udvikling som der er sket blandt drenge
i svømmehallen.

Hetz:
Stig: (om kodning) Rigtige mænd
venter til de er færdige, så trykker de
F5 og håber det virker.

Hetz:
Simon Pañella: Skal du med hjem og
se mit spejderkostume?
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Stadig AU

DM i ScienceShow
vil gerne ønske KemiShow Aarhus mange gange tillykke med danmarksmesterskabet!

Hetz:
Markus: Hvis jeg skulle gøre noget
for at gøre mig selv kønnere, ville det
tage for meget arbejde.
Hetz:
Kasper Heiselberg: (Om hackathon
prototype design) . . . Skal man kunne slikke på den?
Hetz:
Thomas: Since today is my 100000th
birthday (base 2) there will be cake in
the kitchen at 3pm.
Olivier: Congratulations! Now you
are just one bit older.
Hetz:
Kasper: Der er jo ikke nogen som uddanner sig til kassedame
Esben: Jo, humanister.
Hetz:
Stick: Bare lige for at sige det. . . Jeg
har altså ret gode hår-gener!
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Hetz:
Strømskinken: Jeg skal også ud og
spise på torsdag!
Mads: Betaler fyren?
Strømskinken: Jeg betaler med min
krop!
Hetz:
Bach: En drage er bare en aerodynamisk abe med vinger.
Hetz:
Lasse: Du ser godt ud i dag.
Machon: Jeg var også i bad i dag.
Hetz:
Mogens: Man ved, man har skrevet
for meget kode, når man begynder at
slutte sine sætninger med semikolon.
Hetz:
Philip: Vi skal bruge et variablenavn
Jonas: (define alex (lambda (vs) . . .
Alex: Ej. Nu er jeg et lambda.
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Navn: Large Hadron Collider
Leveår: 2008–
Bosat: CERN, Geneve, Schweiz
Type: Super Protonsynkrotron
Beskæftigelse: Vi har ventet længe på denne skønne dame. Hun har med sin unge alder og utrolige attributer allerede gjort sig bemærket ved ikke blot at finde Higgs-bosonen, men også nå
PeV-energier, teste standard-modellen og supersymmetrier og lave quark-gluon plasma. Der findes ikke en eneste fysiker, som kan undgå våde bukser ved blot den mindste tanke om hendes
store energier og bløde magnetfelter. Hun er også en af de få acceleratorer, der har fået almen anerkendelse i form af en specialoptræden i fiktionens verden i bogen “Engle og Dæmoner”.
Fremtidigt liv: I fremtiden vil hundredevis af friske fysikere lege med denne spændstige dame og
finde ud af en hel masse ting som f.eks. CPT-brud, en opklaring af de forskellige GUT-teorier og
en undersøgelse af quark-gluonplasmas egenskaber.

Nikolaj Jørgensen
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Frimærkeklub

Hetz:
Jonas: Hov, fik vi tjekket om Alex
opførte sig som en funktion?
Hetz:
Mathias: Har vi ikke alle haft lyst til
at skide i en sportstaske?
Hetz:
Carsten (tysker): I almost threw up
in Auschwitz because I was so hungover.
Hetz:
Kasper Chanson de Feu: Jeg har lige regnet samtlige indgange i en
6x6 matrix forkert. . . På forskellige
måder.
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Hetz:
Kathrine Henriksen: Jeg har lige fundet ud af at en Playstation ikke bare
er den der controller, der er også en
maskine.
Hetz:
Skinken: Et skridt er ca. en meter
Mads: Er mit skridt en meter
Skinken: Ja. . . Nej! Jeg mener.. altså
ikke dit skridt!
Hetz:
Fysiker 1: Der var en enkelt pige, der
var med til fodbold i går.
Fysiker 2: Var hun lækker?
Fysiker 1: Nej, hun er matematiker. . .

Ølkabalen

Dynastiets Fald
Danmark er i opbrud. IFA (Institut for Fysik
og Astronomi) er i opbrud. På nuværende tidspunkt sker der store ændringer i hvad der er
hvor, både i Danmark, og mere lokalt på IFA.
Regeringen har vedtaget udflytningen af statslige arbejdsplader, så en masse ting der tidligere var i København nu kommer herud i provinsen. IFA renoverer 7. og 8. etage, så FFB må flytte. Det er en kabale der skal gå op, og her på
vil vi gerne gøre vores, for at hjælpe
de travle planlæggere. Derfor har vi udarbejdet
en liste med forslag til ting der kan flytte ind på
7. nu hvor FFB ikke holder til der længere:
• Kirkeministeriet
Grundet folkekirkens faldende medlemstal, har folkekirken ikke længere brug
for så meget plads. Derudover ligger
Aarhus meget centralt ift. folkekirkens
primære medlemskreds, der befinder sig
i Nord-, Vest- og Sønderjylland. Som en
ekstra bonus er 7. sal tæt på Gud, da han
som bekendt befinder sig i Himmelen.
• Geodatastyrelsen
Geodatastyrelsen skal jo udflyttes uanset, og en udflytning til 7. sal på IFA vil
være en fordel, da man herfra kan se rigtig langt. På denne måde vil en større
del af styrelsens arbejde kunne foretages uden overhovedet at skulle forlade
kontoret. Man kan måske ikke se helt til
Grønland, men det kan man ikke nogen
steder i Danmark.
• ASTRID
På IFA er man meget stolt af partikelacceleratoren ASTRID, så hvorfor ikke give den en mere prominent placering?
Det har også altid virket lidt Fritzl-agtigt
at ASTRID har været låst inde i kælderen
i hele sit liv.

• Caféen?
Det er kommet os for øre at fysikerne mm. har en ganske glimrende fredagsbar på Københavns Universitet ved
navn Caféen?. Da Aarhus Universitet har
filialer i København, og i ånden af den
generelle udflytning af statslige arbejdspladser, ville det være meget passende
at KU også havde en filial i Aarhus, og
hvilken bedre måde at gøre sit indtog i
smilets by end med en fredagsbar? Og
så er det jo meget heldigt at der er lige
er blevet et lokale velegnet til fredagsbar
ledigt på 7.
• Rektors kontor
Rektor er universitetets højeste stilling,
og vores rektor er jo fysiker. Derfor giver
det kun mening at give ham det højest
placerede kontor på IFA. Det kan være
at fysikerne som tak kan få nogle ekstra
forskningsmidler.
• Redaktionslokaler til
er et helt vitalt nyhedsorgan
for store dele af Science and Technology. Derfor vil det være fornuftigt at give bladet permanente redaktionslokaler
med god udsigt, så man lettere kan spotte de gode historier.
• VIP-loge til Kapsejladsen
Da TÅ
ÅGE KA M M ERET altid vinder Kapsejladsen, synes vi fans at det kan være
lidt skuffende at vi skal sidde blandt
pøblen, hvis vi ikke er de særligt udvalgte der må være på tømmerflåden. Erfaringer viser jo også at lokalet fungerer
glimrende til at drikke øl i, hvilket er en
central del af Kapsejladsen.
Markus R. Mosbech
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Krydsord
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Løsningen til sidste blads krydsord.
Hetz:
Casper: You must construct additional tabs.
Hetz:
Jesper Bali: Man skal altid være
smart (prikker sig selv i øjet med en
blyant).
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Hetz:
Martin: Mit fit er bedre end dit!
Mathias: Min diller er mere lige end
din!
Hetz:
Astrid (datalog): Det er sjovt at høre
matematikere snakke om matematik.
Man får sådan lidt ondt i hovedet, synes jeg.

Krydsord

Atomer m.
uparret
elektron

Bar

Bogstav

Drik

Grundstof

10−9 s

109

1 𝑛

Akust.
(1 + )
𝑛
for 𝑛 → ∞ svingn.

Firkant

𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥
+𝑐

By
Prikker
per
tomme
Browser

Tesla

Udd.

103 m

Atomnr. 10

Land

Anholt
Turde

Ilt

Tre
ens

Patos,
logos
og …

Brint

Grundstof
før kulstof

To ens

Knus

Logaritme

Atomnr. 39

Forædling

Træsort
10−18 N

Y&F

Mantra

Firma
Være
Uran

Kager i
MatKant

Indsend din løste krydsord til red@madsfoek.dk eller på Facebook og
deltag i konkurrencen om en pakke bogstavpasta (nu i dobbelt størrelse)!
Vinderen annonceres på Facebook mandag d. 20. juni.

Løsningen kommer i næste blad.
God fornøjelse.
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Brok

side 14

Den anden side: Visir

Følelsernes relevans
har genbesøgt Kasernen og bringer en ny artikel fra kasernebladet Visir – et smukt
studentertidsskrift på 75 numre, udgivet to gange i semestret for de æstetiske fag på AU. Bladet kan findes
fysisk på Kasernen og virtuelt på issuu.com/kasernebladetvisir og kendes på sit kunstneriske
omslag og kritiske litteraturanmeldelser.
En passage i litteraturen, som jeg ofte vender tilbage til for dens skildring af følelsernes
relevans, er i George Orwells 1984. Faktisk så
går der ikke en måned, uden den på én eller anden måde har været oppe og vende i mit hoved.
Man kan sige, at det er noget nær min yndlingsbeskrivelse, hvis da sådan én eksisterer.
Den udspiller sig således: Hovedpersonen
Winston og hans fortrolige elsker Julia befinder sig uden for det massivt overvågede London, og de har netop påbegyndt en kærlighedsaffære, en højst ulovlig gerning der anskues
som politisk højforræderi. Konsekvenserne erkender parret hurtigt, og især Winston er forstemt ved tanken om, hvad der sker, når de ikke længere kan være sammen. Dystert forklarer
han Julia, at de netop har underskrevet deres
egen dødsdom. Men Julia er ung og håbefuld,
og spørger retorisk “Don’t you enjoy being alive?”, alt imens hun skubber sin krop mod hans.
“Don’t you like feeling: This is me, this is my
hand, this is my leg, I’m real, I’m solid, I’m alive!” Det varme rus i mellemgulvet gennemsyrer Winston, ligesom det gennemsyrer mig, og
han lukker hjerteligt denne accept og følelse af
liv ind.
Igennem romanen bliver denne følelse
oprørernes våben mod det tyranniske, politiske system. For mig bliver det en påmindelse
om følelsernes relevans – og nu snakker jeg ikke om følelsen af koldt stål eller et blødt tæppe mod fingerspidserne, men en uhåndgribelig
følelse der gennemsyrer mig fra top til tå, og
som falder som lun regn gennem min krop – og
en endelig accept af hvad der forårsager enhver
menneskelig handling. Men Winston og Julias
kamp mod systemet bør ikke reduceres til pure
fiktion; en mindeværdig passage der kun eksi-

sterer i mit hoved eller en udelukkende litterær
præstation – det er en kamp om følelserne, som
vi alle må tage op, og hvori mange overgiver sig
– en kamp om den sjette sans.
Det sker næsten altid i det små: Ved
spøgerier i fodboldholdets omklædning, under
samtaler til fester eller i Nyhederne, den manglende respekt for følelserne. Forholdet er kendetegnet ved populære statements rangerende fra
“jeg ku’ hende godt” af en fordrukken ven (eller, Gud skal vide det, af mig selv) til “Mindst 45
mennesker dræbt i dobbelt bombeangreb” – en
simpel statistik – sidestillet på TV2’s hjemmeside med “Her er EM’s officielle All-Star hold”.
Det kommer til udtryk i vores idoler, som Barney Stinson, playboy og velfungerende sociopat
i den populære tv-serie How I Met Your Mother.
Selvom manuskriptforfatterne ikke skyr fra at
anerkende karakterens dybt problematiske forhold til kvinder (de bliver løjet for, udnyttet og
skrottet), så er Barney Stinson stadig en af de
mest citerede og vellidte karakterer i det nye
årtusinde.
Det sker i mig selv, og det sker i alle omkring mig; den populære diskurs, der negligerer følelserne og fremmer det rationelle og kyniske, hænger som en tåge over vores sind. Vi
som kultur er blevet rædselsslagne for det, der
ikke kan måles og vejes, for det vi ikke kan tage
og føle på, og derfor nøjes vi ofte. Vi nøjes med
det videnskabeligt beviste, affægter religionen
som noget irrationelt og som konsekvens sløres
vores sind og vores sanser. Og når endelig solen bryder med skyernes tåge, misser vi med
øjnene, chokerede over det uvante lys og føler
et ubehag over denne altgennemtrængende kilde.
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Den anden side: Visir

Men det er ikke kun tåge eller mørke, vi famler i. En voksende del af vores kultur synes
i højere grad at acceptere følelsernes relevans,
og tager således kampen op. Pixars nye og anmelderroste film Inside Out sætter følelserne i
førersædet – bogstaveligt talt – og kæmper for
en anerkendelse af disses relevans, i særdeleshed sorg og bedrøvelse, som hovedelementer
i dét at være menneske. Det handler ikke om
at besejre følelserne, og dermed reducere sig til
noget mindre end levende, men at leve i dem,
forstå dem og ikke mindst at turde snakke om
dem. Og når jeg tænder for fjernsynet, og dermed flygtningedebatten, er kontrasten til det

kyniske og rationelle argument som regel til stede – empati, sorg, liv, lys.
Forståelsen for at et pathos-argument ikke altid er et svagt argument, og at det
uhåndgribelige, det der ikke kan indfanges af
vores fem sanser, er af essentielt stof og værd
at kæmpe for. For den sjette sans er hverken flyvende tallerkener, evnen til at se døde
mennesker, en åndelig dimension eller andet
voodoo- og heksekunst men derimod noget
så simpelt og samtidig komplekst som vores
følelsesregister. Det handler om den mest virkelige virkelighed, og problemerne vi har med
at acceptere den.
Jeppe Lauridsen

Hetz:
Astrid (datalog): Malte har lige været
til eksamen nede i K-lan-lokalerne
(red. Benjamin-hallen).
Hetz:
Christian Bach: Sidder og nynner 99
luftballon. “Hvordan siger siger man
egentlig luftballon på tysk?”
Hetz:
Ida: *fortæller om en meget religiøs
veninde, der påpeger eksempelvis
godt vejr som Guds værk*
Anders: Det er ligesom Oliver og
Emacs.
Hetz:
Jakob Brask: Om den linære innovationsmodel: “Tampon guirlanden! Det hedder den fra nu af. . .“
Hetz:
Bock: Som én engang sagde: Linux er
kun gratis, hvis din fritid ikke har nogen værdi.
Hetz:
Philip: With problems like these,
who needs solutions?
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Hetz:
Datalog: Jeg kan godt lide, at din
aflevering bare er to billeder af en
støvsuger.
It’er: Det er jo et it-fag.
Hetz:
Karl: (I telefon til byens burger): Ja
hallo, snakker jeg med nogen?
Hetz:
Philip: Jeg skal ikke kunne sige at det
er umuligt at svejse under vand.
Casper: Jeg tror det største problem
er at holde vejret.
Hetz:
Kasper Heiselberg: Kan jeg blive en
videnskabsgigolo?
Hetz:
Prodekanen om, at man ikke behøver
et udenlandsophold under sin PhD:
You could also go to a mediocre university, like Copenhagen.
Hetz:
Professor: (har lige besvaret et praktisk spørgsmål fra en studerende)
Doesn’t that sound about right?
Prodekanen: I wasn’t listening.

I Stjernernes Tegn

iScience: I Stjernernes Tegn
Vi bruger alle sammen horoskopet i vores hverdag, men det er de færreste der rent faktisk ved hvordan den
fungerer. I denne episode af iScience ser vi på astrologien.
iScience er en løbende serie af artikler i
som undersøger alternativ videnskab. Vi dækker den vigtige lærdom, som man
ikke lærer på universitetet. I denne episode skal
vi undersøge hvad Astrologien går ud på.
Videnskab er kompleks, i iScience undersøger
vi den imaginære del.
Du kender godt situationen. Du overvejer
at spørge hende den helt specielle ud, men du
ved ikke om det er det rette tidspunkt. Det kan
også være, at du overvejer at investere SU’en i
kvarterets udvalg af fagbøger, men du ved ikke om økonomien kan klare det. I disse situationer må man gribe til stærke midler, så man
finder sit horoskop frem og tjekker om man har
mindst 4/5 hjerter i den næste måneds kærlighedsliv og mindst 6/5 mønter i økonomien.
Astrologien er en gammel videnskab, som
hjælper mange mennesker gennem deres hverdag. Den viser én vejen til at tage de optimale
beslutninger i livet. Astrologien er fra tilbage i
de helt gamle dage hvor man ikke vidste meget
om verden. Dengang lyn og torden var forklaret
ved enten Zeus eller Thor. Der havde man hurtigt indset at Solens position på himlen styrede
årstiderne og at Månens trak tidevandet efter
sig. Derefter var det let at indse at også planeternes gang over himmelhvelvingen måtte have
stor betydning.
Den astrologi som vi kender fra vores hverdag er blot en ud af mange versioner af astrologi, som findes i verden. Det er samtidigt også
den eneste rigtige, mens de andre versioner er
hedensk overtro. Jeg vil her præsentere en kort
og forsimplet version af hvordan astrologien
virker. En dybere gennemgang af emnets finesser kræver et kursusforløb på i alt 30 ECTS point. Solens bane over himmelhvelvingen kaldes
ekliptika. I vestlig astrologi er denne opdelt i 12

dele af 30 deg hver. Ens stjernetegn er herefter
bestemt af hvilket stjernetegn Solen stod i, da
man blev født. Herefter kommer en meget teknisk process hvor ens fremtid beregnes ved anvendelse af Putin’s algoritme med variablerne:
Ens fødselskoordinater i alle 4 dimensioner(tid
og sted) samt planeternes position til dette tidspunkt.
Hvis man kigger i et hvilket som helst sladderblad i Danmark, så vil man finde et horoskop. Horoskoper er overalt, og de forudsiger alle sammen hver deres fremtid. I det ene
blad bliver man opfordret til at opsøge den store mørke fremmede mand, i det næste bliver du
opfordret til at skifte til Aalborg Universitet fordi dine evner inden for gruppearbejde har fået
5/5 stjerner. Men hvem skal du tro på, når de alle forudsiger noget forskelligt? Svaret er ingen
af dem. Det er klart at ingen af disse sladderblade er i stand til at forudse hvad der sker i din
fremtid. Alligevel er der alt for mange som tror
på dem. Det er imponerende, at man er omgivet
af så mange hundehoveder og hængerøve, lusede amatører, elendige klamphuggere, latterlige
skidesprællere, talentløse skiderikker, impotente grødbønder, småbørnspædagoger og socialdemokrater!
Det er slet ikke videnskab. Det er klart
at tilfældige folk ikke bare kan skrive et horoskop. Man må forstå, at det er et hårdt arbejde at tilegne sig viden omkring verden. Derfor
er det kun uddannede videnskabsmænd, som
man kan sætte sin lid til. Af denne grund er
’s horoskop, man skal bruge, hvis
det
man ønsker det rigtige resultat. Der er netop et
horoskop, ikke flere. Vores horoskop er udarbejdet gennem grundige observationer af himmellegemer på Ole Rømer-Observatoriet. Vores
horoskopskrivere består af en astro-uddannet
elite, som nøje efterprøver horoskopet og tester
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det for fejl. Alt dette sker inden I ser det færdige produkt. Vi håber derfor at I læsere vil holde jer til vores horoskoper og ikke støtte disse

fupmagere, der approprierer vores horoskopvidenskab.

Frederik Stick
Hetz:
Christina: Jeg tror folk bliver sure,
hvis jeg kaster op i renrummet. . .
Hetz:
Camilla: Jeg kan godt lide at arbejde
med børn; jeg har bare altid hadet deres mødre.
Hetz:
Mathias (Får): Gad vide, om jeg nogensinde har set en asiat græde?
Ida: Ej, Mathias. . .
Mathias: Jamen der kan jo ikke komme tårer ud af de dér små øjne!
Hetz:
Peter Matzen: Hvad? Har vi salt og
peber. Det her bliver sku da gourmet!
Hetz:
Philip: I den originale Turingtest skal
en person kommunikere med noget i
en black box og vurdere om det er fake eller gay.
Hetz:
Kasper: Jeg kan jo trække klandringerne fra i skat.

Hetz:
Nanna: (Siger noget usammenhængende)
Marie : Du er ligesom en baby Nanna. Dem skal man også lige lære at
forstå.
Nanna : Det er virkelig tit du sammenligner mig med en baby.
Hetz:
William: At have TÅGEKAMMERET
skrevet med småt liggende på sin
computer er ligesom at have
børneporno liggende.
Hetz:
Mathias (Får): Haskell er ret løs. . .. og
det er dens programmører også.
Hetz:
Mogens: Stig har ikke haft oldtidskundskab i folkeskolen. Han kaldte
det samfundsfag.
Hetz:
Andreas Fender: That’s both disgusting and cute, at the same time
Manuel: That sums up Ida pretty
well.

Hetz:
Mikkel (skriver til Mathias i en sms):
Jeg har det ikke så godt, så jeg kommer ikke til Sparetime Teaching i dag
:(
Mathias: *i sit svar* Aww, okay *sender beskeden og lægger telefonen fra
sig* Fuck dig, Mikkel!

Hetz:
Kathrine: Jeg har meget kort kjole på,
men det er ok, der er ikke noget, man
ikke må se.

Hetz:
Nikolaj Bornholmer: (Sagt meget ophidset) Jeg har set filmen Ghandi,
jeg har set en mand der går fra den
ene ende af Indien til den anden
for at lave salt! Jeg har UENDELIG
tålmodighed.

Hetz:
Philip: Hvorfor findes den emote af
en fiskegut der kigger om et hjørne?
Casper: Det kan være han leder efter
bait.
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Hetz:
Nanna: Jens-jakob (tidligere chef-red
Niels Jakob) er mit spirit animal.

Videnskabsfolksrebus
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Konferenceliv

Rejseberetning fra Japan
delse med en konference i april. Konferencen
med det mundrette titel “Coherent Control of
Complex Quantum Systems” blev arrangeret af
Okinawa Institute of Science and Technology
(OIST) og afholdt på den sydligt placerede tropeø Okinawa i løbet af den lille uge, den 18.21. april 2016. Kort fortalt gik konferencen ud
på, at folk fra hele verden præsenterede deres arbejde indenfor eksperimentel eller teoretisk fysik omhandlende kontrol og manipulation af kvantesystemer af atomer og lys. Det
er et fysikområde, hvor teoretiske og eksperimentelle grupper arbejder tæt sammen på at
bygge og styre forskellige sjove kvantesystemer
med atomer og lys, og på længere sigt kan det
bane vejen for fremtidig kvanteteknologi som
kvantecomputere og kvantekryptering osv. På
konferencen snakkede folk dog om ting, der
var mere nede på jorden, f.eks. om deres forskningsgruppers nyeste eksperiment eller nye teoretiske metoder og resultater.

Ankomst og Seaside House

Som ph.d.-studerende på fysik siden februar ændrede mit uniliv sig lidt. Jeg er stort set
færdig med at følge kurser, til gengæld er jeg
begyndt at undervise som instruktor. I øjeblikket har jeg et hold af kemikere og et hold af
medicinalkemikere i Moderne Fysik K. Det meste af tiden bruger jeg dog på min faste kontorplads, hvor jeg arbejder på forskellige forskningsprojekter, retter afleveringer og laver Tø til
de kurser, jeg instruerer i. Ellers kan et typisk
dag indeholde møder med vejledere, samarbejdspartnere eller studiekredse. Af og til sker
det også, at ph.d.-studerende får lov til at komme udenfor de gule mure, og det er hvad jeg
vil berette om her: en rejse til Japan i forbin-
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Jeg fulgtes med professor i fysik, Klaus Mølmer,
og hans ph.d.-studerende, Alexander Holm Kiilerich, fra århus til Okinawa. Turen gik først
med fly fra Billund til Frankfurt, efterfulgt af
en 11-timers flyvetur til Nagoya i Japan, og til
sidst til den endelige destination på Okinawa.
En noget udmattende rejse, men når man bliver
indkvarteret på universitetets moderne konferencecenter, Seaside House, beliggende lige ud
til kysten med let tropisk brise ind i gennem
vinduet, så går det lige an at tage en slapper
og komme sig over jetlagget. Fra Seaside House var der direkte adgang til stranden, og dette
blev tit benyttet i den lange frokostpause. Man
skulle dog være opmærksom på alle de farlige havdyr, man kunne risikere at træde på og
dø af, så sandaler var påkrævet. Fx var der en
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fyr, der så 10 giftige havslanger på en soppetur, mens andre blev udsat for en stime af (ikkegiftige) flyvefisk, der fløj hen over vandoverfladen.
Dagen forløb ofte med talks om formiddagen, lang frokostpause med tid til at gå på stranden, talks efter frokost og postersessions indtil aftensmaden. Postersessionen foregik på den
måde, at alle havde en poster med, der præsenterede deres arbejde. Der var rig mulighed for at
networke med de andre deltagere, fortælle om
ens eget projekt eller høre om andres resultater.
Efter aftensmaden, som også blev lavet og serveret på Seaside House, kunne man gøre, hvad
man ville. Et yndet mål var den lokale bar med
mulighed for at synge karaoke, spille dart, drikke øl eller drikke whisky fra en kæmpe krukke
lageret på en giftslange.

er også vilde med at tage billeder af sig selv
og hinanden, når de er i Japan, og personalet
havde set sig nødsaget til at forbyde selfiestænger ved hvalhaj-akvariet “af sikkerhedsmæssige årsager”.

Ekskursion
Det faglige program om tirsdagen var ganske kortvarigt, og foregik til en afveksling ikke på Seaside House, men på selve universitetet, OIST. Universitetet er et såkaldt “graduate
university”, så der er ikke studerende ud over
ph.d.-studerende. Det lå på toppen af en bakke højt hævet over træerne nedenfor med udsigt ud over havet. Bygningerne har kun nogle
få år på bagen, og alt er helt nyt og pænt. Det
er tydeligt at mærke, at Japan investerer massive beløber på forskning og uddannelse. Og på
OIST skal der over de kommende år ansættes
mange nye forskere – en situation, vi kun kan
drømme om i vores del af verden.
Efter besøget på universitetet tog vi på
turisttur rundt på Okinawa. Vores guide fortalte om øens kultur og historie, som er lidt anderledes end resten af Japan, fordi de i lang
tid var deres eget kongedømme (dog som vasalstat under Kina). Siden blev øen invaderet
af Japan, og efter anden verdenskrig etablerede
amerikanerne en militærbase på øen (og de er
der stadig den dag i dag). Turistturen gik bl.a.
forbi Okinawas store akvarium, hvor der var
delfinshow og fodring af hvalhajer. Japanerne

Tokyo
Efter konferencen havde Alexander og jeg 12 timer i Tokyo om fredagen indtil det næste fly gik
til Frankfurt. Uden de store planer for hvad, vi
ville se, tog vi rundt i byen på må og få. Vi fik
set nogle af de meget turistede steder som det
store tempel, en klassisk japansk have og turistbutiksgader, og ellers gik vi bare rundt og oplevede byen.
Tokyo er virkelig en storby: togene kører
i flere etager, og i metronetværket flyder folk
rundt i strømme gennem gangene. Det var en
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stor glæde at finde vej ud af metrostationen og
på vej op ad trappen endelig se sollyset igen.
Tokyos beboere forstår virkelig at udnytte pladsen, og selv en anonym trappeopgang ved en
metrostation kan være indgangen til adskille
små restauranter skjult i hyggelige huler dybt
under jorden. Det vildeste, vi så, var alle de mikrorestauranter, der levede under stenhvælvingerne i broerne, der holdt metrotogbanen oppe. Hver gang et tog kørte på broen, rystede
det hele, panderne raslede og gæsternes snak
blev overdøvet. Sammen med røgen fra togene
og stegepanderne og de utallige japanske businessfolk gav det gaden en helt særlig stemning,
der leder tankerne hen på den dystopiske by fra
Blade Runner. Efter en oplevelsesrig dag fandt vi
ud til lufthavnen igen og vendte snuden mod
Europa.

Afrunding
Hvis du får chancen for at komme til konferencer eller workshops ude i verden, så
vil jeg klart anbefale dig at gribe chancen.

Der er masser af fagligt udbytte, og det giver et godt indblik i, hvad der rører sig i
ens fagområde. Desuden er det hyggeligt at
møde nye mennesker, der arbejder indenfor det
samme felt og udveksle idéer og erfaringer.

Men det sjoveste er at opleve andre steder og se,
hvordan tingene foregår her – både på det lokale universitet og i den lokale kultur. Hvis du
er kandidat- eller ph.d.-studerende og arbejder
med kvantefysik, så kan jeg kraftigt anbefale at
tage på “Okinawa School in Physics: Coherent
Quantum Control” d. 27. september til 6. oktober 2016, som også arrangeres af OIST. Tilmeldingsfristen er 29. maj og alt er betalt, læs mere
på groups.oist.jp/cqd.
Niels Jakob Søe Loft

Hetz:
Jan Arlt: It’s really for the simplicity
that we use complex notation.
Hetz:
SEKR: Læser et stykke tekst: “Mon
der er fejl i det her? Det er jo ikke til
at se med alle de røde understregninger!”
Hetz:
Philip: Hvad skal vi se?
Casper: Batman versus superman!
Philip: Det kan vi godt. Det er altså
ikke særlig høj kvalitet.
Casper: Filmen eller rippet? Ayy
lmao
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Hetz:
Mathias “Får”: Jeg stoler ikke på
links efter midnat. Links er som
gremlins - de skal ikke have mad efter midnat.
Hetz:
Olivier Danvy: Use Emacs, and edit
at the speed of thought.
Hetz:
John: Omg, it’s like giant chickens!
Oh, it’s a goose, that’s why.
Hetz:
Nikolaj Bornholmer: Da jeg så den
der film, “Divergent”, heppede jeg
på skurkene. Hun er en divergens, så
hun skal udslettes!

Konferenceliv

Hetz:
Martin Fisker Thimsen: Jeg har SÅ
mange argumenter, de er bare alle
sammen dårlige.
Hetz:
Philip Pankuweit: Nu tænker jeg jo
ikke ret ofte, så det er ikke der problemet ligger.
Hetz:
Martin: Det er den eneste konsekvens: Posthum henrettelse.

Hetz:
Astrid, datalogi: Ej hvor pinligt, jeg
fik 12 i videnskabsteori!
Hetz:
FUUS (pakker ny computer ud): Den
lugter alt for meget af ny og alt for
lidt af sved. . .
Hetz:
Dmitri Federov : The difference between n2 and n! is like the difference
between life and death.
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Horrorscope

Horoskoper

Vædderen
Du beslutter dig for at prøve en ny fredagsbar.
Ved en fejl tror du, at Aros er kunsthistories fredagsbar og drikker dig fuld inde i en postmodernistisk skulptur, der forestiller en stor ølflaske. De andre besøgende tror, du er en del af
skulpturen, og du slipper først væk næste morgen.

Tyren
Du får til afleveringsopgave at skrive en syntax
checker. Efter store problemer afleverer du den
færdige udgave til din instruktor, der tester den
og finder ud af, at du ved et tilfælde er kommet til at skrive Skynet. Din aflevering overtager hurtigt verden, og menneskets civilisation
lægges i ruiner.

Tvillingen
Du beslutter dig for at gå i din sædvanlige fredagsbar, men ender i et konferencelokale. En
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del folk fra administrationen, som du ikke tidligere har set i baren, sidder dog og drikker
der. Du får en hyggelig aften i deres selskab og
forstår pludselig, hvorfor en eksamensplan kan
tage så lang tid at lægge.

Krebsen
Du opdager en pludselig skaldyrsallergi, men
bliver så medlem af Krebsens Vennekreds, som
er en støttegruppe for andre med skaldyrsallergi. Da du imidlertid selv er et skaldyr, begynder du at betvivle din eksistens og søger derfor
hjælp til selvhjælp hos Ude og Hjemmes brevkasse.

Løven
Du oplever en pludselig forelskelse i Jørgen
Leth, men må ærkende, at du som bleg studerende ikke kan tiltrække dig hans opmærksomhed. For at få hans opmærksomhed beslutter du
dig for at vinde Tour de France, din plan ser ud

Horrorscope

til at lykkes indtil du, under en nedkørsel i Alperne, falder og styrter i døden.

Jomfruen
Du har op til eksamen oplevet massivt stress,
hvilket resulterer i dårlig svøn. På trods af dette lykkes det dig at forberede dig godt til din
mundtlige eksamen i lineær algebra. Desvære
er du så fokuseret på eksamen, at du på selve
eksamensdagen glemmer at tage bukser på. Du
opdager dette under karaktergivningen, og du
skammer dig så meget, at dit hjerte stopper. Du
er død.

Vægten
Du møder en høj, mørk fremmed. I forelsker jer
i hinanden og har et længere forhold. Desvære
ender I med at gå fra hinanden, dette får dig til
at revurdere dit liv og tage på en verdensomsejling. Midt på Stillehavet svømmer en hval ind
i båden, hvilket fører til et hul i skroget, og du
drukner alene i det mørke vand.

Skorpionen
Du finder ud af, at en gal professor er ved at udvikle et dommedagsvåben. Da ingen tror dig,
beslutter du og tre venner at bryde ind på IFA
og ødelægge dommedagsvåbenet. Desvære farer du under indbruddet vild i kælderen. I flere
dage vandrer du desperat rundt, indtil du dør
af sult, helt alene i mørket.

Skytten
Du bliver af en gruppe mandlige medstuderende overtalt til at drikke en Mokaı̈. Flere genstande følger, og pludseligt befinder du dig på en
stripbar. Med da opdager du, at stripperen på

scenen er din mor. Du flygter i skam. Desværre ender du midt på en trafikeret vej, og bussen
når aldrig at stoppe. Du ender som en klat blod
på vejen, og derfor skal man aldrig drikke Mokaı̈.

Stenbukken
Du beslutter dig for at løbe en tur i skoven. Desværre bliver du kidnappet af militante syriske oprørere. Du tilbringer de næste 10
måneder i en syrisk landsby. Imidlertid bliver
du gode venner med oprørene, som du langsomt får overbevist om, at bacon, chips og internetporno er meget bedre end krig og ødelæggelse. I beslutter jer for at tage til Los Angeles
og prøve lykken som filmstjerner. På vej over
Atlanten sætter jeres flymotor ud, og I styrter i
døden.

Vandmanden
Du stiller et spørgsmål til en forelæsning
og kommer ved en fejl til at promovere
voldtægskultur. Men da du forsøger at undskylde. bliver din udtalelse til en større mediebegivenhed. Inden længe bliver du som den
første siden 1950 henrettet. Henrettelsen foregår som en offentlig afbrænding på Christiansborg slotsplads.

Fisken
horoskoper og begynder
Du læser
at frygte for dit liv. Derfor begynder du at være
iklædt cykelhjelm hele tiden. Dette fører til, at
du bliver socialt isoleret, da ingen vil ses sammen med “taberen med cykelhjelmen”, som
igen fører til en større depression. I et forsøg på
at komme videre i dit liv, tager du på en længere rejse til Spanien, hvor et møde med en løbsk
tyr fører til din smærtefulde død.
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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.

Caveafobi
Kære Dr. Føk.
Jeg har hørt at ’buret’ vender tilbage til august, men
siden min blå mandag har jeg været virkelig bange
for bure. Hvordan undgår jeg at blive fanget (igen)?
en 5. års rus
Kære evighedsstudent
Den bedste måde at undslippe burets griske
kløer, er at efterkomme deres krav og udføre
Burmors “beskidte arbejde”. Du vil sandsynligvis skulle foretage “hits” på diverse medlemmer af tutorgruppen, eller lytte til lange, kedelige fortællinger om burbossens fortid som rustutor. Det er dog ikke rent negativt at ligge under for buret. Du vil efter hårdt, loyalt arbejde sikkert kunne få en beskyttende hånd holdt
over dig - imod en vis mængde beskyttelsesGD, selvfølgelig.
Dr. Føk

Integrationskrise
Kære Dr. Føk.
For nylig havde jeg et problem med et integrale. Lige meget hvad jeg gjorde forblev det dumt og ville
ikke noget som helst. Hverken min instruktor eller
forelæser kunne få det til at makke ret og jeg besluttede mig for at gå til min nærmeste matematiker for
at få det fikset. Han kiggede længe på det, justerede det i grænserne og så så pludselig vredt på mig
mens han hvæste:“hvordan har du lavet det integrale”? Jeg svarede frejdigt, at jeg såmænd blot havde
taget en differentialligning, ganget med nævneren
på begge sider af ligningen og så ellers integreret derudaf. Her var jeg nødt til at forlade hans kontor i al
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hast, mens kridt, blyanter og ukvemsord føg om ørene på mig. Efterfølgende har jeg modtaget en stævning fra Integralernes værn og Foreningen til Differentialregningens bevarelse, der begge begærer mig
enten henrettet eller i det mindste fængslet. Som om
dét ikke skulle være nok, så tør jeg ikke gå ned i matkant efter trøfler mere, da befolkningen på matematik sender mig onde øjne og truer mig med Øglernes
Venner. Jeg er selvsagt bange og aner ikke mit levende råd, jeg har endda overvejet at begynde at gå med
kridtholder, men min kæreste truede da med at gå fra
mig. Hjælp Dr. Føk, hvad gør jeg?

Den fortvivlede fysiker
Kære Henrik Marestald
Selv om jeg selvfølgelig er ked af at høre, at du
er havnet i problemer hos matematikerne, synes
jeg at du skal forsøge at sætte dig i deres sted.
Du har jo ved at bruge integraler, benyttet dig
af matematiske metoder, og dermed approprieret matematisk kultur. Denne opførsel hører ingen steder hjemme i 2016, og vi bør ærligt talt
stille højere krav til hinanden i denne progressive tid. Jeg synes derfor, at du bør give en formel undskyldning til alle matematikere verden
over. Selvom dette aldrig vil kunne rette op på
din fejl, eller fremover give dig mulighed for at
vise dit ansigt i matematisk kantine, vil du redde manges sårede følelser efter din tankeløse
handling.

Dr. Føk

Haiku

Gratis forargelse
Kære Dr. Føk.
Jeg har på det sidste kørt en del med tog, og bruger derfor mere og mere af min tid på vej til og fra
hovedbanegården. På denne rute bliver jeg dog hver
gang stukket en form for skrivelse i favnen ved navn
“MetroXpress”, i øvrigt ofte mod min vilje!. Jeg har
i forgårs for første gang kigget nærmere på skriveriet, og finder nu mig selv i en forvirrende situation.
Jeg kan simpelthen ikke gennemskue, om MX er en
avis, eller hvad? Du må som alvidende kunne hjælpe
mig!

Kære Joakim
Selvom MetroXpress umiddelbart godt kan ligne en avis, er den rent faktisk defineret som et
“ikke-nyhedsmedie”! MetroXpress benytter sig
af den højst kontroversielle handling “avisappropriation”. Mediet fremstiller simpelthen sig
selv som en avis, og snyder derved læsere til at
tro at de er interesserede i indholdet, selv om de
reelt set ikke kunne være mere ligeglade.
Dr. Føk

Flemming

Haiku
ingen haiku her
det er nemlig kulturel
appropriation

Hetz:
Andreas: Hvad er det, du laver?
Bach: Jeg stalker piger.
Andreas: På Facebook?
Bach: På LinkedIn.
Hetz:
VC: Skal jeg tage ansvar? For så vil
jeg altså hellere bunde en bajer. . .
Hetz:
Ulrik: Wow! Der er vand i åen.
Hetz:
Pedalen (Datalog): Digital kærlighed
er den bedste form for kærlighed
Hetz:
Kasper: Jeg ser ikke porno; jeg læser
om nye Emacs modes.

Hetz:
Stig: På den tid det tager dig at åbne
PowerPoint, kan du nå at lave dine slides i Beamer. (. . .) (får at vide,
at PowerPoint koster penge) Ved du,
hvad der også koster penge? Lort!
Det betyder da ikke, at jeg vil have
det. (. . .) Den største fordel ved Beamer er, at det ikke er PowerPoint.
Hetz:
Markus: Hvorfor går det altid ud
over mig?
Strømskinken: Det er fordi du er
svag, Markus.
Hetz:
Jesper Buus(forelæser): Jeg tegner
et græsk bogstav, så det ser mere
højplan ud, end det er.
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Kalenderen
Fredag d. 27/5 –2016

ÅGE KA M M ERET holder Majrevy og fest. Tag en øl eller ti.
TÅ

Mandag d. 30/5 –2016

Q4 slutter, og du kan være stolt over næsten at have overlevet
(endnu) et år på uni.

Fredag d. 3/6 –2016

Eksamensperioden starter. Synd at du mentalt har været på
ferie siden april.

Søndag d. 19/6 –2016

Kandis spiller til Ans Byfest. Husk knæklys og vær klar til
twerking.

Lørdag d. 25/6 –2016

Roskilde Festival starter. Det samme gør monsunregnen.

Fredag d. 1/7 –2016

Eksamensperioden slutter, og du har måttet erkende, at improviseret dans ikke er en god taktik til eksamen i lineær algebra.

Loedag d. 23/7 –2016

Grøn Koncert gæster Aarhus. Husk, jo mere du drikker, jo
flere penge til kampen mod muskelsvind.

Lørdag d. 30/7 –2016

UN’s International Day of Friendship. Det er aldrig for sent
at blive brony.

Onsdag d. 24/8 –2016

Rusdagene starter. Se de nye studerende, før håbet i deres
øjne forsvinder.

Mandag d. 29/8 –2016

Q1 starter, og du indser, du har brugt det meste af din ferie
på at spille Candy Crush.

Tirsdag d. 30/8 –2016

Den nye World of Warcraft expansion Legion kommer, så hvis
din læsemakker pludselig forsvinder, skal du ikke være bekymret.

Torsdag d. 8/11 –2029

Præcis 13 år efter de store brag, udgraves en næsten intakt
udgave af Mads Føk i atom-ødemark 5C (tidligere kendt som
Jylland). Bladet opfattes som et religiøst skrift. Æret være Dr.
Føks navn!

http://xkcd.com/939/
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