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Vildleder

Leder
Det er blevet den tid igen, hvor Danmarks Radio føler, de har behov for et skud folkelig
goodwill efter skuffelser som sidste sæson af
Arvingerne, anden sæson af Bedrag og 1864 (historiestuderende har stadig onde drømme om
Søren Malling som synsk). Og derfor sendes
Matador for syvende gang. Så når klokken bliver 20.00 om lørdagen, kan vi tænde fjernsynet,
høre den kendte titelmelodi og føle den lune
følelse af nostalgi, mens vi bliver taget tilbage
til en simplere tid. En tid hvor man ikke skulle
kæmpe med afleveringsdeadlines og en SU, der
aldrig helt slår til. En tid hvor man så Matador
første gang, på sofaen i ens forældres stue.
Men når du, kære læser, lørdag efter lørdag
sidder og svælger i nostalgien (og måske græder en lille tåre, når Maude kører Hr. Stein ud
til Grisehandleren) er det vigtigt at huske seriens dybere temaer. Et sådan tema er, at man
skal stå ved, hvem man er – se bare på Daniel
der springer ud som homoseksuel, Mads Skjern
der springer ud som røvhul og Erik Skjern der
springer ud som atomfysiker. Dog skal man
passe på med at nævne Matador for Dr. Føk, da
han stadig er bitter over, at rollen som Dr. Han-

sen gik til Ove Sprogøe og ikke ham.
Dr. Føk fik heller ikke lov til at lægge stemme til Let(h)-banen, på trods af at han ellers
sendte kommunen adskillige trusler. Til gengæld gik jobbet til den lettere kontroversielle
digter, cykelentusiast, journalist og filminstruktør, der om ikke andet må siges at have en af
Danmarks mest ikoniske stemmer. Og til trods
ikke vil kommentere på
for at vi på
det moralske i, hvordan Jørgen Leth har levet
sit liv, kan vi ikke lade være med at glæde os til
at høre hans stemme annoncere: “Vi er fremme
ved Nørreport”.
Har man mod al sund fornuft fået nok af
både offentlig transport og Matador, kan man i
nye brætspil,
stedet hygge sig med
der er at finde på midtersiderne. Til de med decideret udlængsel prydes dette blad af et interview med en hjemkommen udvekslingsstuderende. Er man til drama og romantik, kan man
læse om den mystiske kvinde "O", og vil man
høre nyt fra hiphoppens verden, har
også det! Vi chefredaktører glæder os dog mest
til det smukke tredje kapitel om Hr. Bieber.
Jakob Rye
Jonas S. Hansen

Hetz:
Rye: Nu er jeg nødt til at google Thomas Blachman.
Jonas: Du ved godt, at han bliver en
lille smule mere liderlig, hver gang
nogen googler ham?

Hetz:
Nuller: Vidste I, at Niels Bohr’s farfar var rektor på Bornholms gynmasium?
Stig: Var det hans farfar på hans mors
eller fars side?

Hetz:
Markus: Det er et faktum, at alle
astronomer tænder en lille smule på
Neil de Grasse Tyson.

Hetz:
Dimitri Fedorov: As soon as I get my
hands on a mac computer I install
Ubuntu.
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Druk & Hor

Druk & Hor
En Finansiel Redegørelse
Som studerende med Statens Uddannelsesstøtte som primær indtægtskilde må man være opmærksom på
sine finanser, så man ikke ender med at bruge månedens sidste uge på at spise havregryn og skraldet tun.
Samtidig bliver man nødt til at vedligeholde sjælen, så den kan holde til det alvorlige pres ved akademisk
arbejde. Det er en stolt og ældgammel tradition at opretholde ånden ved et jævnligt indtag af spiritus og
med rimelige mængder tilfældig sex. I denne artikel gives der to værktøjer til at opretholde et passende
niveau af druk og hor uden katastrofal økonomisk fallit.

Druk
I Fysisk FredagsBar (FFB) kan man få en Ceres Top (33 cl, 4.6 vol %) for 9 kr. Det giver en
literpris på 27.27 kr. Antag nu at man i stedet
har lyst til at blive beruset ved en anden drik,
f.eks. whisky, portvin eller finsprit (noget, der
ifølge kendere giver en lidt anden rus). Hvor
dyre dråber kan man så indtage for at blive lige så fuld, men ikke mere fattig, end hvis man
havde drukket Top i FFB? Denne "Top-i-FFBækvivalente"(TFÆ) literpris kan beregnes såre
simpelt ved hjælp af formlen
V
· 27.27 kr,
4.6 vol %
hvor V er den pågældende driks alkoholvolumen. I tabel 1 ses en række typiske alkoholiske drikke, deres alkoholvolumen og tilsvarende TFÆ. Det ses heraf, at man ikke på den studerendes budget kan tillade sig at investere i
spiritus med samme alder som en selv, men
at der bestemt er ganske hæderlige muligheder for at få sig en lidt anderledes brandert. Bemærk at alkoholvolumen for absint er den højeste, forfatteren kunne finde.
TFÆ literpris =

Hor
Under antagelsen at prostituerede ikke er inden
for økonomisk rækkevidde, samt at samleje ikke opnås ved at købe pæne ting eller drinks til
den anden part, er prævention den primære finansielle overvejelse ved sex. Det er selvfølgelig uforsvarligt ikke at bruge veldokumenteret
prævention, da uønsket graviditet slider hårdt
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på både sjæl og pengepung, ting der er vigtige
for den flittige studerende. Men hvilken form
for prævention er den mest økonomiske? Det
afhænger selvfølgelig af hvor ofte man har sex
(og med hvor mange forskellige).
I en simpel model kan vi betragte to former
for prævention, kondomer og p-piller. Ved at
finde priser på diverse hjemmesider og ved at
spørge folk forfatteren kender er det lykkedes
at konstruere figur 1 på næste side, hvor prisintervaller for kondomer og p-piller plottes mod
hyppigheden af samleje. Hvis man ved hvor ofte man har sex kan man finde den billigste præventionsform, og hvis man har et budget på
et vist antal kroner pr. samleje, kan man finde
ud af hvor ofte de forskellige præventionsformer tillader en at have sex. Generelt kan man
fra figuren entydigt sige om kondomer eller ppiller bedst kan betale sig. Hyppig sex fordrer
p-piller, mens sex en gang hver anden måned
giver bedst mening med kondom. Dog er det
ikke finansielt entydigt hvis man befinder sig i
“tvivlens trapez” – her må man søge svar i andre forhold end de finansielle.
Valget mellem kondomer og p-piller er
selvfølgelig også præget af mange andre vigtige faktorer, som f.eks. kønssygdomme, hvordan
man har det med følelsen af gummi samt i hvilken grad man er klar til at manipulere sine hormoner. Dette er ikke ment som en fyldestgørende redegørelse for alle faktorer i denne beslutning, men blot som et overblik over den finansielle side.
Andreas Bock Michelsen

Druk & Hor

Tabel 1: Druk. Forskellige alkoholiske drikke samt deres "Top-i-FFB Ækvivalente"(TFÆ) literpris.
Top
Vin
Portvin
Spiritus
Absint (max)
Finsprit
Vol %
4,6
12,5
20
40
74
95
TFÆ literpris
27,27
74,11
118,58
237,15
438,74
563,24

Figur 1: Hor. Pris pr. samleje ved brug af p-piller og kondomer med pris-intervaller for hver type
prævention.
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Blame Canada

På udveksling i Canada
Sebastian, der er i gang med første år af sin kandidat i fysik her i Århus, valgte at tage det første semester af
studieåret 16/17 på udveksling ved Dalhousie University i Halifax, Canada. I den anledning har
stillet Sebastian nogle spørgsmål om turen.
Efter en uge som turist i Toronto (der af Sebastian bliver beskrevet som en canadisk New
York City), ankom Sebastian til Halifax, hvor
han blev indlogeret i en større ejendom nær universitetet, hvor han havde lejet et fuldt møbleret værelse. Ejendommen var ud over Sebastian
beboet af 3 canadiere og 6 andre udvekslingsstuderende, hvilket skabte en god social dynamik.
På trods af at det fysiske institut ved Dalhousie University ifølge Sebastian havde samme faglige niveau som på AU, var størrelsen
noget mindre, hvilket kom til udtryk i et mindre udvalg af kurser. Sebastian skulle også vende sig til en markant anderledes studiestruktur.
Blandt andet var semesteret næsten en hel måned kortere end på AU på trods af, at pensum
havde samme størrelse! Der blev også lagt højere vægt på evaluering i løbet af semesteret:
“Hver uge har man afleveringer for i alle fagene, og ud over de daglige lektier var der ofte forskellige tests, quizzer, præsentationer og midterms. Alle
disse tæller en vis procentdel af ens karakter, så i sidste ende tæller ens skriftlige eksamen kun 30-50% af
ens endelige karakter. På mange måder er det rart,
for hvis man har gjort det godt i løbet af året, så betyder eksamen knap så meget, og der er mindre pres
på til eksamen. Ulempen er så, at man har meget at
lave i løbet af semesteret, fordi der hele tiden er en ny
aflevering eller test, der ligger og venter.”
I Canada fik Sebastian hurtigt nye venner,
først blandt de andre udvekslingsstuderende
som han lærte at kende i orienteringsdagene.
Senere også blandt de lokale (Sebastian beskriver canadierne som det flinkeste folkefærd i
verden) som han blandt andet lærte at kende
ved at spille på det lokale ultimate-hold. Med
ultimate-holdet blev der ud over de to ugentlige træningsgange også taget til turneringer og
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ikke mindst fester. Dog fandt Sebastian det mest
naturligt at bruge mest tid med de andre udvekslingsstuderende:
“Det sociale var rigtig godt. Der blev gjort meget ud af at lave begivenheder for alle udvekslingsstuderende, så der lærte man hurtigt en masse at
kende. Alle var jo i samme båd, så det var nemt at finde venner, og man fik hurtigt dannet en vennegruppe. Sammenholdet var virkelig godt, der gik stort set
ikke en weekend, uden at man lavede noget sammen.
Det blev både til kajaksejlads, roadtrips, fester, vandreture i den smukke natur, ishockeykamp, hummerspisning og meget andet.”

Sebastian fik også lejlighed til at være
turist. Han var i Montreal og New York. I sidstnævnte fik han chancen for at opleve kaosset
på aftenen for det amerikanske valg på Times
Square. Det blev også til flere ture ud i den vilde og smukke canadiske natur. Blandt andet beskriver Sebastian levende de klippefyldte kyster. Nogle af turens største oplevelser blev for
Sebastian at opleve det enorme vandfald Niagara Falls i nærheden af Toronto samt et roadtrip
til nationalparken på Cape Breton Island.
Til spørgsmålet om han vil anbefale at tage
på udveksling, svarer Sebastian et rugende JA:
“JA! Det har været de fedeste 5 måneder i mit
liv, og jeg ville ikke bytte det for noget som helst.”
Han tilføjer:

Blame Canada

“Jeg har været utrolig glad for at være afsted,
og det giver virkelig meget personligt at komme ud
af sin comfort zone og flytte til den anden ende af
verdenen og pludselig skulle bo alene i et helt fremmed land. Mit engelsk er også blevet en del bedre af
udelukkende at skulle begå mig på engelsk i 5 måneder. Desuden har jeg fået et kæmpe internationalt
netværk af venner rundt omkring i hele verden.”

legater, hvilket ifølge Sebastian gav en af hans
venner 30 000kr. til turen.
Hvis du overvejer at tage på udveksling, giver Sebastian afslutningsvis følgende råd:
“Det kan godt være tidskrævende at finde universiteter og de kurser, man gerne vil have, så
start med ansøgningen i god tid! Et andet tip er
at søge bredt! Det betyder knapt så meget hvor
man kommer hen, bare man kommer afsted, så er
jeg sikker på, at man vil få en fantastisk oplevelse for livet næsten uanset hvor man kommer hen.”

Sebastian kom afsted gennem en af AU’s
udvekslingsaftaler. Dalhousie University er et
af AU’s partneruniversiteter, og derfor skulle
der ikke betales tuition fee. Udvekslingen var
5 måneder, fra august til december. Det ærgrer
dog Sebastian, at han ikke havde tid til at søge
Rye
Sebastian Thomas Andersen
Hetz:
Jeffrey Hangst: This is a pretty crappy diagram. . . because I didn’t make
it.
Hetz:
Machon: Matematik er næsten kun
indavl.
Hetz:
Laurits: Vil du se noget?
René: Hvis du siger noget med LATEX
nu, smadrer jeg dig!
Hetz:
Frederikke (molekylærbiolog): *tager
det tredje stykke kage*
Mikael: Frederikke vær stærk!
Frederikke: Jeg prøver ikke engang
at stride imod.

Hetz:
Laura: Jeg er for doven til at blive
tyk.
Hetz:
Steen Hannestad (om BBN-koder):
Der findes en masse koder på markedet, så man kan bare Google det hvis man har sådan nogle lyster.
Hetz:
Kathrine: Onecolumn er ligesom et
eventyr.
Hetz:
Kathrine: Jeg tror, jeg vil til at have en
guldfisk. Nu har jeg haft en kaktus et
stykke tid, og det er egentlig gået meget godt.
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De 28 bedste bogstaver fra alfabetet

De 28 bedste bogstaver fra alfabetet
Udvalgt på en ikke tilfældig måde
Hvilket bogstav er det bedste? I dag spørger vi

professionelle typografer om, hvilke bogstaver de mener
er bedst.

(random.org)

Hvad er et godt bogstav?
Der er mange bogstaver i det danske alfabet. Så
mange at det til tider kan være svært at afgøre, hvilke bogstaver man skal vælge frem for
andre. Det er selvfølgelig et stort problem, og
derfor bringes her en liste over de bogstaver, du
burde vælge som dine klare favoritter, og hvilke
der er mindre genkendelsesværdige.
Et godt bogstav er selvfølgelig et, der bliver
brugt en del, men ikke nødvendigvis overbruges. Således vil et bogstav, som f.eks. "E" aldrig
1
kunne tage førstepladsen (slet ikke med en 28
sandsynlighed), da det er så overbrugt, at det er
kedeligt. Dog skal bogstavet gerne bruges nok
til at kunne genkendes, og et bogstav såsom "Z"
ville derfor også have svært ved at klare konkurrencen med ynde (der var på ingen måde en
1
for, at en af de to eksempler jeg har
risiko på 14
vist endte med førstepladsen).

Nævneværdige deltagere
Før vi går i gang med de rigtig seje bogstaver
er der lige nogle stykker, som nogen måske ville mene burde få en plads i alfabetet, men som
af forskellige årsager ikke har kunnet få lov at
komme med.
W Nogle ville måske mene, at "W" burde anderkendes i det danske alfabet,
men sandheden er, at det ville ødelægge længden af alfabetet fuldkommen, og
jeg er ret sikker på, at de fleste dansklærere ville være skuffede over at skulle have tatoveret endnu et bogstav på
deres storetæer. Et andet problem med
"W" er placeringen i alfabetet. Her ville
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de fleste tilhængere af bogstavet måske
mene, at det skulle ligge lige efter "V"
på plads nummer 23, men der er i det
danske alfabet præcedens for, at dobbeltbogstaver ligger på den "Spejlvendte plads". Således ligger "Å", som jo også
er et dobbelt A ("AA"), modsat "A". Dermed skulle "W" ligge som bogstav nummer 7 mellem F og G, hvilket bare føles
forkert.
ß Der kan på samme måde som for "W" argumenteres for, at et dobbelt-S ville være
en god ide, idet det ville få mange ord til
at fylde mindre, men giver det mening i
det danske sprog? Herfra bliver svaret et
klart nej!
ϑ Hvorfor ikke bruge græske bogstaver?
Θ var bare et eksempel, men hvis hele
det græske alfabet blev inkoorpereret i
det danske, ville det være meget lettere for nye studerende på scitech at vide,
hvordan man skal tale på studiet!
ð og þ Er to bogstaver fra det islandske alfabet,
som de bruger til at skrive henholdsvis
dh og th. Hvis bogstaverne ville blive
indført i det danske alfabet, kunne man
lade hvert bogstav få en mere specifik
lyd, og dermed måske lade det danske
sprog blive lettere at lære (hvis vi da er
interesserede i at få et nemmere sprog).

De 28 bedste bogstaver!
Så kommer det, alle læsere af denne artikel har
ventet på. Det medmindre du er sprunget introduktionen og de nævneværdige deltagere over

De 28 bedste bogstaver fra alfabetet

bare for at finde ud af, hvilket bogstav er DET
bedste – i så fald skal du dog vente lidt længere,
da vi starter fra 28 og bevæger os nedefter!

25—E Det mest brugte bogstav i hele det danske alfabet. Typograferne var alle egnige om, at dette bogstav er så set og
brugt, at der ikke er meget sjov ved det

28—X Er på alle måde det værste bogstav, der
er godt nok til at være på denne limen bare fordi det er meget brugt, er
ste. Den danske retskrivningsordbog har
der ikke nødvendigvis mange ord med
21 artikler, der starter med bogstavet,
bogstavet. Retskrivningsordbogen indehvoraf to bliver brugt til det store og det
holder således kun 1626 artikler med
lille bogstav. Man kan dog her kritiseE. Heriblandt elektroencefalogram, som
re sprognævnet for endnu ikke at have
viser sig at være en graf over hjertets
optaget X-men i ordbogen, da det nok
aktivitet. Jeg kan stærkt anbefale, at du
er der, flest bruger bogstavet. Interrefår sådan en, når du er ved at få dit blåsante ord med X er f.eks. "xenotranshvalehjerte indsat.
plantation", som betyder transplantation
fra dyr til menneske, så hvis du står og 24—A Er det første bogstav i alfabetet, men
mangler et grisehjerte, ved du nu, hvad
man kan jo ikke vinde hver gang. Slet ikdu skal have (sørg dog for at specifike når de skarpe typografer skal vinde.
cere dyret – hvis du bare beder om en
Især de gamle typografer (fra trykpreshjertexenotransplantation, kunne du ensens tid) var ikke glade for A. Det skyldde med et blåhvalehjerte, og det ville
tes især, at det store A kan bruges som
ikke give ting som dine lunger meget
forskellige tegn. Det kan både være et
plads).
vinkelsymbol ^ og et "for alle-symbol
∀. Disse symboler er dog ikke fuldkomvar overaskende
27—H Typograferne
men ens, og derfor ville det være uhelenige om, at H skulle have en 27.-plads.
digt, hvis en typograf i gamle dage kom
Det skyldtes, at det lille h, når det drejes
til at bruge et drejet A som vinkelsym◦
180 ligner et firtal. Retskrivningsordbobol. Retskrivningsordbogen indeholder
gen har 3235 artikler med H som forbog3060 artikler med A, hvoraf en er altstav. Det viser sig, at man på dansk sagmodisch, hvilket er et, en kende gamtens kan være rig på hunger, altså når
meldags, ord for; gammeldags. Det skal
man er hungrig (sulten)!
også lige bemærkes, at A(3–5)-format er
26—N N er et bogstav, som ikke står i så høj
optagede som ord i den danske retskrivkurs hos de professionelle typografer
ningsordbog, mens formater såsom A0,
. Ingen af dem kunne komme
A1 og A2 må nøjes med at blive brugt til
med en god grund til, at N skulle placeplakater, men være stemplet som ikkeres så langt nede på listen – de havde baeksisterende ord.
re noget indæt imod bogstavet. Et indebrændt had som sad bundet fast dybt i 23—L Er et bogstav, det er der ingen tvivl
deres hjerter. Den danske retskrivningsom, medmindre man er glad for at runordbog har 1602 artikler, der starter med
de ned, hvor L jo så bliver den venN, og nadir er et punkt på himlen lodret
stre nedrundingsparantes, mens fætteunder den, der ser punktet, så næste
ren, det store gamma bliver venstre opgang du står på hænder og skal fortælle
rundingsparantes. Disse to tegn er dog
nogen, at der er et fly over (under) dig,
spejlbilleder og kan derfor ikke roteres i
kan du altid bruge nadir som reference.
planet fra den ene til den anden. L gør

(stop med at sige, at det ikke er typografer der har lavet denne liste, jeg har jo flere gange forklaret, at det ikke er Random.org der har lavet den!)

(og altså ikke Random.org)

(stadig ikke Random.org)
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krav på 2465 artikler i ordbogen og er
ansvarlige for ord som lysdiode, hvoraf
den blå jo i 2014 vandt en nobel pris.
22—V V får lov til at stå for intet mindre end
2320 artikler i ordbogen, hvoraf flere måske er det rene volapyk. Et af dem er i
hvert fald, nemlig volapyk.
21—I Er det eneste enbogstavs stedord og har
i løbet af det sidste par snese år vundet
over det i dag mindre brugte "De"som
hovedordet for andenperson flertal. Det
er dejlig nemt at bruge, da man ofte
kan slippe afsted med at sætte en streg.
Der er i den danske retskrivningsordbog
1923 artikler med I, og skal man referere
til det samme værk flere gange, kan ibidem eller forkortelsen ibid bruges.

at mene, at det skulle ligge i den bedste
halvdel af bogstaver, og de endte derfor
med at give bogstavet en fin 19.-plads.
Der er intet mindre end 4367 artikler i
den danske retskrivningsordbog, og er
man til dårlig humor, kan burlesk bruges bravt og en burleske er et stykke lavkomisk teater eller musik.
18—J Er et bogstav, der har haft stor historisk betydning. Ikke nok med at Jesu
navn starter med J (hvor uenig eller enig
man er i, om personen har eksisteret),
så gør julen det også.J er meget sjældent brugt som startbogstav sammenlignet med dem, der tidligere er blevet set
(pånær selvfølgelig X) og må derfor nøjes med 520 artikler i ordbogen

20—R Er et bogstav som bruges ganske meget, 17—Q Er et dejligt bogstav, som bruges ganske
lidt. Det er det første ord på listen med
især i nyhedssammenhænge, da der her
færre ord under sig end X, som vi så i
bruges meget nutids-R. Faktisk er bogstarten, og man kan tælle ordene på tre
stavet så brugt, at det kommer på en anhænder og en næse, medmindre man vil
denplads over mest brugte bogstaver i
have alle artiklerne med – så må man
aviser! Da det er så brugt, er det jo også
skaffe to fingre mere. Bogstavet er et af
en selvfølge, at det ikke kan få en højere
de tre, der baserer sig på en cirkel, og to
placering, da typograferne tidligere gjoraf de ord der starter med Q kan staves
de udtryk for, at de ikke elsker overbrugmed K, hvis man er i det humør den dag,
te bogstaver. R gør krav på 2567 artiknemlig quilte og quilting. En kvilting er
ler i retskrivningsordbogen, og hvis man
to stykker stof med vat imellem, og det
gerne vil bruge R noget mere (det kunne
kan jo være relevant, at vide i en quiz.
jo være, at man var roman- eller novelleforfatter, hvor R ligger på en sørgelig
4.-plads over de mest brugte bogstaver), 16—C C er det trejde bogstav i alfabetet, og
typograferne har lagt det på en fin 16.kan man altid skifte sine kubikmeter ud
plads, fordi det kan bruges, når man er
med rummeter, hvilket ville bruge et r
i tvivl om, om man egentlig vil hav et
mere her og der.
S eller et K. Det er derfor også fore19—B Igen et godt bogstav til gammeldags
trukket blandt professionelle SP eller Ksmileyer. Her er vi mere ovre i den vespillere, der er ligeglade med, om de får
stlige ende, hvor smileyerne ligger ned,
et spørgsmål eller en konsekvens. Der
nemlig B-) eller B> eller noget lignenvar egentlig flere, der gerne ville have
kunne
de. Typograferne
haft C på en 14 12 ’te-plads. Bemærk venuden problemer blive enige om, at B
ligst at forestående var et blandet tal, ikfortjente en plads uden for 20’erne. Dog
ke 14 · 21 , da C så havde været bogstaelskede ingen af dem bogstavet nok til
vernes centrum. Der er i retskrivnings(som slet ikke er atmosfærisk støj fra Random.org)
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ordbogen 864 artikler med C, og går man
ind for chakra, er dette et godt bogstav.

til de typografer, der skulle repræsentere
det.

15—Ø Øer er der mange af i det danske land.
Af dem ligger mange øst for halvøen
jylland. 1419 er større end 100 m2 , 443
er navngivne og 72 er beboede. Havde
en større del af de yderst proffesionelle
typografer været fra øer, havde de måske været gladere for dette bogstav, men
det er dog lige akkurat ikke i den bedste
halvdel. Der er 249 artikler i ordbogen
med Ø, hvoraf tre er forskellige typer af
øde.

12—Y Det eneste bogstav der er godkendt til
at være fornavn. Det er kun godkendt
for kvinder, men der er alligevel flere
mænd end kvinder, der hedder Y til fornavn, mere præcist 3 kvinder og 5 mænd
i Danmark (med kun 3 kvinder betyder
det, at såfremt en af dem gik bort eller
udvandrede, ville det ikke længere være
offentligt, hvor mange kvinder der hedder Y). Der er intet mindre end 105 artikler med Y, og Y konkurrerer derfor på
ingen måde om at være mindst brugt.
Af de 105 artikler er de tre kopibeskyttede. Det drejer sig om yletter, ymerrog
Yalerfra yalelås.

14—O Så er vi kommet til den bedste halvdel
af bogstaverne. Typograferne var ganske
enige om, at det første af dem skulle være O. Det skyldtes især, at det lille o har
uendelig mange spejlingsakser. Det betyder, at o i modsætning til bogstaver
som A er ligeglad med, hvordan det indsættes i en trykke. Ingen af typograferkunne dog komme på andre
ne
positive ting om bogstavet, og det kunne
selvsagt dermed ikke ligge højere. Der
er 2050 artikler i retskrivningsordbogen
med O.
(ingen Random.org brugt her)

13—T Et helt fantastisk bogstav. Ikke nok med
at det er forbogstav for både typograferne, forfatteren og det ærbødige
ÅGE KA M M ER (ordet tågekammer er
TÅ
desværre udgået af den danske retskrivningsordbog, hvilket ingen ved sine fulde fem forstår – hvordan skal man så tage billeder af partikelbaner?), nej det er
skam også brugt, når folk skal lære at køre bil. Når det så er sagt, kunne typograferne ikke blive enige om, hvor det
skulle ligge og endte derfor med at give det en uheldig placering. Der er 4028
artikler med T i retskrivningsordbogen,
og T kommer dermed ind på en løbende
andenplads over at have flest ord under
sig. Det 1337’ne ord med T er tillidsrepræsentant, og T har vist mistet tilliden

11—Z Lige akkurat ikke godt nok til at komme med i top ti. Det mener de højtærede
i hvert fald ikke.
typografer
Z har ellers den fantastiske egenskab, at
skriver man grimt, er der ingen forskel
på bogstavet Z og tallet 2. Der er 79 artikler i retskrivningsordbogen med Z, og
er man dansk prinsesse som er gift med
en zar, er man blevet til zarina.
(Atmosfæriske partikler fra random.org)

10—F Det første af de ti bedste bogstaver, og
der er en helt klar grund til, at F ligger her. Der er nemlig virkelig mange
ord med F, og ønsker man et meget diverst sprog, kan man derfor ikke klare
sig uden. F’et giver mulighed for ligature, da det kan flette sig sammen med både i’er og t’er. Der er intet mindre end
5274 artikler i den danske retskrivningsordbog med F, og den 5000’ene er færdsel.
9—K Kun en kujon kan ikke klare K’s klarhed, som katastrofalt klargører kulturens kunnen i kanon. Kan kække knægte knække koden og koncentrere kadaveret konsistent? Kridt krediteres for
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kommende kærlighed, kaldes kanonernes knirkende krudt klar? Og lignende
ting kan konstrueres med k, og derfor
kan typograferne så godt lide bogstavet,
at det fik en fornem 9.-plads. Det hjælper
dog også, at det er forbogstavet på byen Korsbæk, alle typografers yndlingsby. Der er 5003 artikler i ordbogen med
k, og det er da også synligt, at bogstavet ikke er en letvægter. Ønsker man et
fad til småretter, kan det være en god ide
at ønske sig et kaberetfad, da en kaberet,
på trods af også at være et sådant, også
kan skaffe dig billetter til et teaterstykke
med musik og dans.
8—D Er i anvendelse ikke nogen letvægter, da
der er 2582 artikler med D i retskrivningsordbogen. D er ud over et bogstav
også et tal, nemlig 500. Og det er jo svært
at decimere et tal.
7—M Ganske udemærket bogstav lyder det
fra enhver typograf med respekt for sig
selv. Det er jo også forbogstavet på helten Mads Skjern. M er ikke blandt de
rigtig tunge drenge, men heller ikke en
af de små, med sine 3094 artikler i den
danske retskrivningsordbog. Af måleenheder er SI nok ofte de bedste.
6—S Dette bogstav kan arbejde mere, end
man måske lige skulle tro. Ikke nok med
at være det første bogstav i Skjern, nej
S er også det bogstav med flest artikler bag sig i den danske retskrivningsordbog. Jeg kan med det samme afsløre, at der er intet mindre end 8751
artikler, der starter med S i den danske retskrivningsordbog. Med sådan et
repetoire kan man måske undre sig over
, som jo tidlitypograferne
gere har sagt højlydt, at for brugte ting
er for kedelige. Men når man så ser på,
hvor S ligger på, listen over mest brugte
bogstaver, indser man hurtigt, at S langt
(på ingen måde tilfældighedens magter)
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fra er i toppen. Det allersidste ord med S
er såvel.
5—Å Nu er vi i top 5, og der er ikke langt igen.
Å er en kende sjældent, men så heller ikke sjældnere. Der er 199 artikler med Å
i den danske retskrivningsordbog, og Å
kan derfor ikke klassificeres som by! (det
kræver jo, som bekendt, 200 indbyggere
at være en by i Danevældet) Så længe Å
ikke er i nogens ågerkarlekløer, skal det
nok gå for Å.
4—P Er igen et fantastisk bogstav, der ser ud
på næsten samme måde både stort som
småt. Så hvis man har skrifttypen på .tff
format er det jo blot at zoome lidt ind
og hæve bogstavet, og så man har et
hjemmelavet stort P. der er 3589 artikler
med P i retskrivningsordbogen, og det
er nok kun de færreste blandt læserne,
der bliver præster. Til gengæld kan det
være, man får brug for en pacemaker,
hvis man skifter sit hjerte ud med en blåhvals.
3—U Typograferne
var ved disse sidste tre bogstaver virkelig meget i tvivl. De havde egentlig
tænkt sig at sætte U på en 25.-plads til
at starte med, men endte med at lave en
U-vending og kom derfor i top 3. 2831 er
antallet af artikler med U i retskrivningsordbogen, og det er usikkert, hvordan
vejret bliver i morgen.

(som på ingen måde har noget med baggrundsstråling eller Matador at gøre)

2—G Er et meget anvendt bogstav. Det har
dog sine problemer: Laver man små
"g“er lidt for hurtigt, kan de meget nemt
komme til at ligne tallet 9. Den danske
retskrivningsordbog har hele 2589 artikler med g som forbogstav. Et interessant
ord med g er goniometer, eller bare en lidt
mere fornem vinkelmåler.
1—Æ Det allerbedste bogstav. Hvis jeg havde
spurgt en typograf om, hvilket bogstav

De 28 bedste bogstaver fra alfabetet

denne ville foretrække for bare ganske
få dage siden, havde jeg på ingen måde forudset, at Æ var blevet svaret. Men
typograferne har været stædige som æsler og fået trumfet det igennem. Det
skyldes på ingen måde astronomisk tilfældighed, at æ er blevet det bedste bogstav af dem alle, men som de siger:
Ét bogstav over dem alle
Ét bogstav kan finde dem alle
Ét bogstav kan bringe dem alle
og i mørket lænke dem alle

At det bogstav skulle være Æ, havde
jeg dog aldrig set komme. Der er 258
artikler i sprognævnets ordbog med æ,
hvoraf et er æggedans.

Det var vel nok chokerende hva’? Tænk engang
at de yderst professionelle typografer
skulle vælge Æ som det bedste bogstav blandt
dem alle.

(Ikke tilfældigheder)

Thorbjørn Erik Køppen Christensen

Hetz:
Nikolai (til Tessa): Dit sexliv er lidt ligesom min matlab kode; det indeholder masser af fejl, og ingen ved hvorfor det fungerer, men det gør det bare. . .

Hetz:
Stig: Det er kvindernes internationale kampdag. Hvordan skal vi fejre
det?
Juan Justicia: Man skal vel kæmpe
mod en kvinde??

Hetz:
FUYE: Ej du dufter godt! Har du
spist noget med ost?

Hetz:
Juan Justicia: Hvad er det for en
mærkelig måde, han skriver sin aflevering på?
Stig: Det er Word.

Hetz:
Anders Møller (om graf over javascript eval forbrug): Og så lyder det her måske åndsvagt, men
javascript-programmører laver også
mange åndsvage ting!
Hetz:
Janne: Jeg er godt nok blevet træt af
at læse om tørv.
Hetz:
Markus: Jeg er Mr. Antiklimaks.
Hetz:
Nikolaj Zinner: Det var nok ikke særlig smart, det jeg gjorde der. . . Ok jeg
fortsætter lige.

Hetz:
Niklas: Nogle gange føler jeg bare, at
universitetslivet cirkulerer om kaffe,
øl og dårlige undskyldnigner.
Hetz:
Rene: Er der nogen, som har Klaus
Mølmers telefonnummer? Han skal
se det her fjedersystem!
Hetz:
FUWI: Det har jeg faktisk også tænkt
over: hvis jeg engang skal være gymnasielærer, så skal jeg have mig en toga.
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Uddrag fra en dagbog

Bieber-bog
Redaktionen er endnu endang kommet i besiddelse af afslørende uddrag fra Justin Biebers dagbog. I dette
nummer af
afsløres tredje afsnit af Justin Biebers hede fantasier, der også udgør sagaens
afslutning. De foregående uddrag kan findes i
40-4 og 43-1.
Jeg husker tydeligt åkandernes sagte svæven over kanosøens stille vand. Krusningerne
på vandet svinder langsomt og afslører et kærligt blik. Men dagen startede i et helt andet
tempo. Over horisonten på min iPhone 7S i
goldcover med 256 GB hukommelse skimter
jeg lysets fra en kamerablitz: jeg er opdaget...
igen. Det er problemet ved at have 93 mio.
følgere gå Twitter, der er altid én i nærheden,
og min seneste tweet, “Sidder i #Tivoli og #arbejder på mit nye #album #inspiration #swag
#musik #justinbieber”, blev i løbet af 5 min
retweetet og liket 120.000 gange. Mine mange selfiehungrende fans flokkes om mig som
gribbe omkring et frisk bytte. En af dem langer
ud efter mine nye Calvin Klein-trøje, men jeg
rejser mig resolut og smækker min MacBook i.

Med hastige skridt maser jeg mig ned igennem menneskemængen i Tivoli-gaden, der alle
triple-taker mig, men jeg ænser det ikke. Med
et sæt fanger mine øjne en smuk skikkelse, som
jeg følger ind i et mørkt rum. Mine mange fans
bemærker ikke mit listige træk, og jeg føler mig
sikker i min nye vens selskab. Hans blik penetrerer mit inderste væsen, men selvom min sjæl
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er blottet, føler jeg mig tryg i hans kyndige hænder. Jeg mærker en bevægelse bag mig, og en
fast hånd klemmer sagte min højre balle. Tomlen udforsker nænsomt nærområdet, og i samme øjeblik vender jeg mig hurtigt rundt. Men
en forvirring rammer mig, idet den fremmedes
ansigt kælent smiler til mig fra alle sider, og
hans inviterende smil kilder sommerfuglene i
min stenhårde sixpack. Mine øjne leder febrilsk
efter en udvej fra dette kabinet af spejle, men
hvorend jeg søger, blokerer den frække fremmede vejen. Efter sekunders tøven tager han
hårdt fat i min silkebløde Calvin Klein $29.99velfugtede hånd, og et sagte støn undslipper
mine silkebløde Calvin Klein $29.99-velfugtede
læber. Det beroliger mig, at hans hænder er bløde som mine. “Kom med,” hvisker han i mit
øre.

Min fremmede ven ved tydeligvis, hvordan man undgår mine mange fans. Uden at
blive opdaget tager han mig hen til styrkeprøven. “Prøv du først,” siger han selvsikkert, som
om han ved, at han er bedre end mig. Normalt
kan jeg ikke udstå den slags egoistiske og selvcentrerede typer, der tror de er bedre end alle
andre, men hans charme overvinder mig. Mit
første slag med den tunge hammer sender ste-
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nen et godt stykke opad, og jeg smiler i håb
om anerkendelse. “Udmærket forsøg, min ven,
men du holder forkert på hammeren,” siger han
og stiller sig bag mig. Hans silkebløde hænder omslutter mine som trygge vanter og viser, hvordan jeg bedst tager et sikkert greb om
det spændstige skaft. Vi føler forskellige steder.
Gnider langsomt frem og tilbage for at finde
det perfekte punkt. “Kan du mærke det? Her
har du fuld kontrol,” hvisker han og begynder
at tælle ned. . .10, 9, 8,. . .Jeg kan mærke spændingen stiger i min krop, og jeg fokuserer på
målskiven ved min fod. . . .3, 2, 1 og jeg udløser alle mine kræfter i en euforiserende rus, der
sender chokbølger gennem min krop ud i de
yderste spidser. Et højlydt pling fra klokken i
toppen af tårnet vidner om min præstation. Jeg
dejser om af udmattelse i hans varme arme.

En beroligende vuggen vækker mig timer
senere. Mørket er ved at lægge sig over Tivolis
kanosø. Jeg ser, at min fremmede elsker er ved
min side og styrer båden med sindsro. Brylcreemen i hans hår skinner i solens sidste stråler
og kaster skygger over åkanderne på det stille
vand. Vi er alene i den eneste båd på vandet. Inde fra breden råber en kvinde i Tivoli-uniform:
“Du dér, vi lukker nu, så kom ind til breden!”
Ha, så længe min nye ven er ved min side, kan
jeg forsikre alle om, at Tivoli er åben. Men hvorfor tiltaler hun os sådan? Han reagerer ikke på
tilråbet. Jeg kigger ud over kanoens ræling og
ser et ansigt komme til syne i vandsvulpene. Jeg
ser ham, mit smukke bekendtskab, min syndige fantasi. Jeg er alene igen, men jeg ved, at han
kommer igen, når jeg mindst venter det.

Den flotte tatoverede Bieber bliver overrasket af en mystisk fremmed.
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Historien om O
Det er i disse dage kommet en
’er for ørene, at visse typer individer ikke accepteres af nogle andre typer
individer. Derfor kommer her en samfundskritisk fortælling om en kvinde, som denne
’er kalder for
“O” (for at holde hendes anonymitet intakt).
Jeg mødte første gang O for lang tid siden. Hun
var en lidt speciel én, men ikke desto mindre
holdte jeg af hende lige fra starten. Der er dem,
der vil mene, at jeg har længtes efter hende fra
før jeg blev født, og måske er dette endda delvist sandt. O har altid været der for mig, når
jeg har haft brug for hende, og hun har støttet
mig og hjulpet mig gennem hele mit liv. Hun
har gang på gang givet mig ny styrke til at fortsætte mit liv, som jeg plejer. Derfor er jeg hende
evigt taknemmelig, for hvad hun har gjort for
mig gennem mit liv.
Jeg finder det utroligt, at jeg nu er i denne
situation, hvor jeg kan rapportere, at nogen bestemt ikke er af samme opfattelse af O som jeg.
Hvorledes nogen kunne have den opfattelse af
O, at hun skulle være uønskværdig, begriber jeg
ikke. Men ak, sådan ligger landet desværre. Der
er enddog dem, der bevidst forsøger at holde O
uden for en given kreds, på trods af at hun altid
er godt selskab og med garanti vil have det godt
med samtlige tilstedeværende medlemmer af
selvsamme kreds. Hun forsøger ivrigt at være
en del af næsten alle folks liv, og det tror jeg da
de fleste, der kender hende sagtens kan mærke.
De fleste lader hende dog også være en del af
klubben, om man så må sige. Men op til flere
af disse mennesker er så nedrige, at de blot udnytter hendes godhed og smider hende ud igen,
når de ikke har brug for hende mere.
Denne kvinde der bærer næring til vores
liv bør da for alt i verden værdsættes, men det
er som om, at nogle blot tager hende når de
har brug for hende og manipulerer hendes gode væsen til at hjælpe dem selv. Jeg finder mig
selv spørgende til, hvorfor dette mon er. Hvorfor ville man udnytte en så god kvinde, der ikke
gør andet end at være behjælpsom? Dog har jeg
en mistanke.
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En mulig forklaring
Der er nok visse mennesker, der ikke ligefrem
er tilfredse med O’s livsstil. Her taler jeg om
den del af O’s livsstil, der har med kærlighed
og kærlighedsaktens område at gøre. Det er ikke nogen nyhed, at O har været en del af denne
verden i lidt tid efterhånden, men man kunne
da godt lade en ældre dame få lov til at nyde sine lyster i ro og mag. Det kan da ikke passe, at
man skal sættes i en bås, bare fordi man på dette ene punkt er så forskellig fra andre i denne
verden.
O er polyamorøs. Hun er som sådan ikke
fast bundet med en mand, i stedet har hun typisk 2 mere eller mindre faste fyre. Blandt visse
grupper har hun kun én, da hun godt ved, at
det ikke ligefrem er set på som normalt at være
polyamorøs. Men til tider kan hun dog også ses
blandt mange flere, med personer af begge køn.
Dette sidste er bevidnet af mange, der alle har
set, hvorledes kun kan sætte ordentligt gang i
en fest, når først det bliver varmt, og hurtigt bliver det da typisk lidt voldsomt. Jeg skal da ikke
undlade, at jeg måske også selv er kommet til at
nyde hende og hendes tætte venindes selskab et
par gange.

Et møde med en ny mand
For noget tid siden mødte O en mand, hun
hidtil ikke havde kendt før. Jeg har dog kendt
denne mand i flere år nu, og jeg glemmer aldrig
den dag, jeg mødte ham sådan rigtigt. Det var
for mig en dag tilbage i den tid, hvor jeg gik i
folkeskole. Jeg vidste godt, hvem manden var,
men jeg havde ikke det helt store kendskab til
ham endnu. Lige siden den dag, hvor jeg for
første gang stiftede kendskab med ham, forekom det mig da klart, at han er en lidt ulækker

Historien om O

og klistret én. Han har trods alt indirekte forårsaget krige og er blandt andre med til at styre
verdens finansielle markeder. Lad os for anonymitetens skyld kalde denne mand for "Ö", efter
hans tyske navn.
O blev straks stærkt forelsket i Ö, og Ö havde det på sin vis helt fint med, at O var polyamorøs og så alligevel ikke. Jeg har talt med O,
og hun betror mig de vildeste ting. Hun har fortalt mig, at Ö godt kunne se sig selv sammen
med O under de rette omstændigheder, så Ö gik
med til at have noget sjov med O og hendes, på
daværende tidspunkt, to fyre.
Dog ville Ö altid gerne være øverst og ville
ikke vige fra dette, selv trods omhyggelig forsøg på overtalelse, og hvis man blandede lidt
rundt i hvad der skete ved disse hændelser, så
ville Ö alligevel altid ende øverst på en eller anden mystisk måde. Trods det virker som om,
der er reel kemi mellem O og Ö, så lader det
dog til, at Ö ikke bærer noget ønske om at parre
sig med O, som hun da ellers gør med flere andre. Dette fandt både jeg og O ret mærkværdigt,
da Ö er helt tilfreds med at gnides op ad alle
mulige andre, hvor han da ikke nødvendigvis
altid selv er øverst. Derfor har O nu besluttet
sig for, at hun heller ikke vil parre sig med Ö.
En god omgang er passende men en decideret
parringssituation kan der ikke være tale om.
Men hvem ved? Hvis nu O eller Ö ændrer
sig en smule, så kan det være, de en dag kan
danne noget reelt magisk sammen, for der er
alligevel en svag tiltrækning mellem de to. I
mellemtiden tager O sig dog til takke med Ö’s
fætre, der er lidt mere villige til at indgå i et tæt
forhold med O, og de smyger sig da om hinanden og rygtet vil da også vide, at O har parret
sig med én eller flere af disse.

Pointen
Min pointe med denne historie er så såre simpel, at enhver burde tage ved lære af denne.

Man skal for det første lade andre i samfundet
komme til og lade dem være til. Det nytter ikke
noget, at man ikke vil dem, bare fordi de ikke
er, som man gerne helst ser alle andre er. Dernæst, så er det altid vigtigt at huske kærligheden. Hvis ikke de rette betingelser er til stede
for, at man kan være sammen, så må man skabe
disse. Man skal ikke give op, bare fordi der ser
ud til at være noget i vejen for, at man kan være sammen – man skal i stedet kæmpe for, hvad
man inderst inde gerne vil.
Da du nu har læst denne historie færdig,
så virker disse pointer måske lidt tamme, men
fortvivl ej. Som tak for din tålmodighed med
min “wall of text” er her et billede af O med
hendes to nuværende fyre, samt et billede af Ö
(billederne er med firkant for øjnene for at bevare personernes anonymitet).

O med hendes to fyre.

Hr. Ö inde i hvad der må formodes at være et
kemilaboratorium.
Ps. Stop hydrofobi! Det er 2017 for dælen!
Rune N. T. Thorsen
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Dræber

Matador-anmeldelse
I anledning af at Matador nu genudsendes for 374. gang (±370), bringer vi her i
en
anmeldelse af matadorer. Jeg er blevet specielt udvalgt til denne opgave, da jeg aldrig har set Matador og
derfor kan gå upartisk til opgaven uden forudindtagetheder.

Matador Mix
Matador Mix-slikposen fra Haribo blev introduceret i 1983, året før Matador blev genudsendt første gang. Lige siden har den været Haribos suverænt bedst sælgende slikpose i Danmark. Det står dog en smule sløjt til med indholdet, så vidt denne anmelder kan vurdere.
Blandingen består af lunkne lakridser og vattet
vingummi. Blandingen indeholder intet nyskabende eller spændende, blot masseproduceret
gelatine med smag til pøblen. Der er tale om
et rædsomt produkt, og jeg vil anbefale DR at
sagsøge, da dette produkt har potentiale til at
skade deres ellers så velrenommerede Matadorbrand. Slikket smager dog sødt i et eller andet
omfang, så det er vel altid noget.

barn. Det er dog de færreste, der kan huske at
have spillet det til ende. Spillet er notorisk langtrukkent og skaber fjendtlighed blandt spillerne, som få spil kan. Der bliver som regel råbt
skældsords langt værre end noget, der nogensinde er blevet ytret i Counter Strike og League
of Legends. Det rygtes, at Matador er årsagen
til 70% af skilsmisser i danmark samt 80% af
tvangsfjernelserne. Når dette er sagt, er spillet
faktisk ganske sjovt, og det er umådeligt tilfredsstillende at se sin søster aflevere Carlsberg,
når hun lander på dit hotel, eller se dine forældre gå direkte i fængsel efter de har solgt dig deres besiddelser for at overleve Kgs. Nytorv. Det
er dog mindre fedt, når hævnaktionerne sætter
ind, og du opdager at din søster har tisset i din
seng og dine forældre har inddraget dine lommepenge det næste år. Så holder matadorpengene ikke så længe alligevel.

Matador (tyrefægter)
Den oprindelige matador, afledt af det spanske
ord ’matar’, som betyder at dræbe. Matador betyder simpelthen dræber og er den tyrefægter,
som giver tyren det sidste dræbende stød. Denne tyrefægter udfører kun den sidste del af tyrefægtningen, efter hans håndlangere har såret og
udmattet tyren. Det virker altså lidt vattet. Måske er dette årsagen til Matador Mixens skuffende karakter? Til gengæld har matadoren som
regel en superflot skinnende dragt og et sværd.
Det er altså lidt sejt at have et rigtigt sværd.

Matador (brætspil)
Matador er brætspillenes ’grand old man’. Dette er et spil alle kan huske at have spillet som
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Matador (trumf i l’hombre)
Kortspillet l’hombre er notorisk komplekst i
sit regelset. Denne anmelder har selv efter en
gennemlæsning af wikipediasiden ikke indset,
hvordan det virker, ud over at det er et af de få
kortspil, hvor reglerne definerer, at spillet foregår i positiv omløbsretning op ad bordet. Trumferne i spillet hedder matadorer og er fastsat efter et sindrigt system. Hvis du sidder med de ni
højester trumfer, matadorer, er der tradition for
at de andre spillere giver dig en femmer hver.
På denne måde er dette bestemt det mest indbringende matador for dig, da det ikke er matadorpenge du får.

Dræber

Donald Trump, byggematador
Donald Trump er det bedste eksempel på en
byggematador. Han bygger huse og stikker af
fra regningen, og hans hud- og hårpragt er en
tyrefægter værdigt. Han har egenhændigt gjort
verden til et meget mere spændende sted, da
du aldrig ved, hvad han finder på næste gang.
At se nyhederne er blevet lidt ligesom at se Game of Thrones, bare med atomvåben. Det skaber ekstra spænding, da du også selv er med

i handlingen, så det er dit eget liv, der er på
spil hver dag. Han har bestemt også udviklet
sig som karakter, da han startede som en comic
relief-karakter i verdens største realityshow, det
amerikanske præsidentvalg. Han blev dog så
vellidt, at han fik sit helt eget show, hvor han
har fået ansvar, og så ser man hvad der sker. Det
eneste minus ved denne matador er, at han har
små hænder, så desværre ingen topkarakter.

Markus R. Mosbech
Hetz:
Søren: (om at vedhæfte et billede
til genafleveringerne som instruktor): Det er godt nok også en insult
til eleverne, at de får en fuckfinger af
en ginger.
Hetz:
Niklas: Er du klar over, hvor elegant
en skovsnegl er?
Hetz:
Niklas: Der er ikke noget bedre end
et hyggekorstog.
Hetz:
Claus: Jeg skal ind til lægen og deepthroate et kamera, så jeg har genfundet respekten for min kæreste.
Hetz:
Claus: Virker data?
Anders: Ja vi skal bare tage nogle
nye.
Hetz:
Simon: Prøv at tænke på alle børnene
i Afrika. De har jo ikke vand i deres
stinkskabe.
Hetz:
Tilde (med klipsemaskine i ansigtet):
Ja ja, jeg er jo ikke dum. . .
Hetz:
Lasse: Stereotypen om tyskere er, at
de er effektive.
Line: Ja, se bare holocaust!

Hetz:
Ulrik: Jeg fjerner lige Mein Kampf fra
litteraturlisten.
Hetz:
Freksen: Det skal være det nye i
Tiger! Der er for-løkker og whileløkker, og så skal der også være LarsLøkker!
Hetz:
Carla: I breathe CSS. I was molded by
it. But like, old-style CSS.
Hetz:
Peter: Der er ikke mange ting der kan
gøre mig angst, men når døren til
kantinen ikke vil åbne. . .
Hetz:
Mads: Den mand havde mere vakuum i sit skæg end aparaturet i kælderen.
Hetz:
Peter: Har du aldrig været venner
med nogen for at sparke hans far?
Hetz:
Bock: Hvor fandt du den henne?
Søren: På toilettet. . .
Hetz:
Simon: Wow, det er et godt kamera.
Mads : Ja, den har bedre opløsning
end mit spejl derhjemme.
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Anmeldelse

Damn
Langfredag udkom den amerikanske rapper Kendrick Lamars nye plade Damn. Damn er Lamars første
rigtige album siden det jazzede og eksperimenterende mesterværk To Pimp a Butterfly fra 2015. Så
forventningerne til Damn har været høje. Til alt held er Lamar en fremragende rapper med høje ambitioner
og stærke tekster til at bære dem. Musikalsk tager Damn et skridt væk fra To Pimp a Butterflys jazzede
udtryk til fordel for en lyd, der trækker mere på samtidens trap og pop.

Albummet åbner med det korte intronummer
Blood, hvor Lamar prøver sig som barmhjertig
samaritaner. Hvilket resulterer i, at han bliver
skudt af en blind dame. Sådan er livet åbenbart,
når man har afrikansk blod i årerne. Herefter
følger pladens første endelige nummer DNA,
hvor Lamar sammen med produceren Make
Will Made It, har skabt en af karrierens stærkeste bangers. Frank Oceans Blonde (fra 2016)
spøger på den afdæmpede Yah.
Generelt er albummet en nedtonet affære
(med undtagelse af enkelte bangers), lyt bare
til den smukke produktion på Feel. Der giver
Lamar mulighed for at reflektere over sine følelser. Den Rihanna-featerne Loyalty, kunne på
godt og ondt sagtens havde hørt hjemme på en

Drake-plade med sin fine melodi og poppede
produktion.
Frank Ocean spøger igen på den fine Pride, der med sin langsomme melankoli står i
stærk kontrast til den efterfølgende banger (og
første single) Humble, hvor Lamar er i et (for
ham) ukarakteristisk stolt og pralende lune. Albummets svageste sang er den kærlighedssyge
Love, hvor Zacari får lov at messe ”love me”,
hvilket måske godt kunne være undværet. Til
gengæld er Bonos (fra U2) omkvæd på XXX ret
vellykket.
Lamar forsøger på den 7 min lange Fear at
samle en række af albummets tematiske tråde
op. Sangen omhandler Lamars angst og frygt i
forskellige faser i livet over en jazzet produktion, der giver mindelser til To Pimp a Butterfly.
På det stærke afslutningsnummer Duckworth
(Kendrick Lamars borgerlige efternavn), viser
Lamar, at ingen kan fortælle en historie helt som
ham. Før et skud lyder, og vi er tilbage ved begyndelsen.
Damn er på trods af temaer om synd og religiøsitet (eller måske til dels på grund af dem)
ikke et lige så stærkt album som To Pimp a Butterfly eller Good Kid M.A.A.D City (fra 2012).
Men mindre kan godt gøre det, og Damn er fuld
af gode produktioner og tekster. Med andre ord
tyder alt på, at Lamar i fremtiden ikke bliver
en mindre lysende stjerne på hiphoppens nattehimmel.

Rye
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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:
Tessa: En hest kan faktisk godt ligne
en ko, hvis man lige lader være med
at se på den.
Hetz:
Jesper Funch: Hvorfor har mennesket to hænder? Fordi vi kan nå frem
til en vilkårlig permutation, udelukkende ved brug af simple transpositioner!

Hetz:
Studerende: Vores opgave 10 er ikke
så tilfredsstillende.
Forelæser: Jamen det er den ikke. Det
er meningen med den.
Hetz:
Stig: Er det noget, jeg har skrevet? Så
kan du tage det som et axiom.
Hetz:
Esben: Der er altid vildt god musik
til begravelser.
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Regler

Regler til Mads Føk-tador
-tador er et spil, der spilles på samme måde som det klassiske familiespil Matador, men er bygget op omkring universitetslivet, specielt på Science and Technology. Hensigten er, at spillepladen, e-boks-kort og institutter klippes ud af bladet, for at man kan spille spillet. E-boks- og institutkortene klippes ud
individuelt. Ud over materialerne i dette blad
skal du bruge papir og noget at skrive med til at
holde styr på dine finanser og besiddelser samt
to terninger og spillebrikker. Hver spiller vælger inden spillet en spillebrik, f.eks. en ølkapsel.
e-boks-kortene placeres i en bunke, evt. på det
markerede NY E-POST-felt. Hver spiller starter
med kr. 30.000 og placerer deres brikker på SUfeltet. Passerer man dette felt senere, modtager
man kr. 4.000. Det aftales hvem der starter, dette

kan f.eks. afgøres ved at trække lod eller bunde
øl. Den sidste løsning leverer også automatisk
spillebrikker.
Der er også inkluderet 6 tomme e-bokskort. Spillerne opfordres til selv at udfylde dem
med noget de vil synes er sjovt at have med i deres spil. Forskellen på dette og almindeligt Matador er primært, at der bruges institutter mm. i
stedet for grunde, læsepladser i stedet for huse
og fredagsbarer i stedet for hoteller og reeksamen i stedet for fængsel. Som basis er reglerne
de samme som for matador, men man kan lave
de ændringer, man synes er sjovest (bund en øl
for at bestå reeksamen?).
Vi opfordrer alle spillere til at rydde op efter sig selv efter spillet. God fornøjelse fra re!
daktionen på

Hetz:
Henrik B. Pedersen: Der kommer en
periode med Labview, hvor man laver store knapper. Det går over.

Hetz:
Markus (til kapsejlads): Hvis nogen
har brug for noget frugt eller sådan
noget, så har jeg en shandy!

Hetz:
Søren Fournais (forelæser i analyse
2): I fysik betyder ordet “formelt”, at
man gør det rigtigt - i matematik betyder det, at man snyder.

Hetz:
Ion: Jeg skal tilbage til Randers, for
dér står min scooter.

Hetz:
Lasse: Det er ikke et alkoholmisbrug,
når man er studerende.
Hetz:
Line: Min kæreste læser til ingeniør.
Anna: Fedt, så kan han hjælpe med
afleveringerne.
Line: Ja, det var da derfor, at jeg valgte ham.
Hetz:
SEKR: Nu er det lige meget med
den bacheloropgave. Nu har jeg min
romkugle.
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Hetz:
Johannes: Wow, to punkter, det er
næsten lineært.
Hetz:
Sangild: Fysikere er nok dem, som er
længst væk fra virkeligheden.
Hetz:
FUBØ: Hallo, den kalder bare på at
få photoshopped en kæmpe pik ind
i.
Hetz:
Kirsten: At tygge er jo også at motionere.

Tag til den nærmeste kantine. Flyt
brikken frem, og hvis De passerer
"SU", indkassér da kr. 4.000.

Tag til Matkant. Flyt brikken frem, og
hvis De passerer "SU", indkassér da
kr. 4.000.

Ryk brikken frem til den nærmeste
kantine og betal ejeren to gange den
pris, han ellers er berettiget til. Hvis
kantinen ikke ejes af nogen, kan De
købe den af banken.

Ryk brikken frem til den nærmeste
kantine og betal ejeren to gange den
pris, han ellers er berettiget til. Hvis
kantinen ikke ejes af nogen, kan De
købe den af banken.

De har lagt penge ud til en
julefrokost. Mærkværdigvis betaler
alle straks. Modtag fra hver
medspiller kr. 500.

De skal holde påskefrokost og får et
tilskud fra hver medspiller på kr. 500.

Det er Deres fødselsdag. Modtag fra
hver medspiller kr. 200.

De har fået penge tilbage i skat.
Modtag kr. 3.000 af banken.

De har solgt nogle gamle studiebøger. De har samlet pant efter Kapsejlads.
Modtag kr. 1.000.
Modtag kr. 1.000.

Hetz classic

Hetz:
Georg Bruun: Det bliver absolut ikke
sidste gang, I ser dette medmindre I
dropper ud af kurset lige nu!

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

Hetz:
Søren Fournais: Det er et relativt stort
tal; det er større end 2.

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

Hetz:
Jesper Funch: Jeg ved efterhånden ikke hvordan teorien for overslagsregning er. Det kan være vi skal have et
overbygningskursus i overslagsregning.
Hetz:
Nanna: Magnus? deler du bare med
0 for at få det der?
Hetz:
Olivier: Computer science might as
well be called computer magic.
Hetz:
Astrid (datalog): Jeg ved ikke, hvad
jeg laver her. Jeg hader computere.
Hetz:
Klaus Thomsen: Det eneste vi matematikere bruger tal til er at nummerere siderne i vore bøger.
Hetz:
Henrik Bærbak Christensen: Man
kan ikke gardere sig mod en programmør, der implementerer funktionen, som på juleaften lukker systemet ned og skriver “penis” i databasen.
Hetz:
Kenneth: FUET, du kommer lige fra
gymnasiet, ikke?
FUET: Tjah, jeg kommer faktisk lige
fra forelæsning.

Hetz:
Jens: Det her polynomium er herre
nice, som man siger i fagsproget.
Hetz:
Mikkel (datalog): Angående det dér
0 og 1, så har jeg en sjov historie.
Hetz:
Nanna: FUNK, du bekræfter bare
ALLE fordomme jeg har om 19-årige
drenge.
FUNK: Jeg er altså 21.
Hetz:
Frej: Det dér træ ligner sådan en forvokset plante.
Hetz:
Bodil: Tror da fanden han ikke tager
telefonen, det er hans studienummer
jeg ringer til!
Hetz:
Ole: Egentlig er pokémon bare en
kombination af frimærkesamling og
sten-saks-papir.
Hetz:
René: Man spørger ikke om størrelsen på en anden mands laser!
Hetz:
Hans Fynbo: Det er egentlig en ok
opgave – det kan ikke udelukkes at
man på en god dag, hvis man er i
topform, kan løse den. . .
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Hetz classic

Hetz:
Maiken: Jeg tror ikke det compiler
hvis du putter det på et stykke køkkenrulle.

Hetz:
Nikolaj: Det lød som om, du sagde
Skynet crashede. Det ville have gjort
Terminator-filmene rimelig kedelige.

Hetz:
Anja (under programmering til itPDP): Jeg er så frustreret nu, at jeg ville smide tøjet for en datalog der ville
ordne det for mig!

Hetz:
Axel Svane: . . . en glat funktion, en
gauss. Enhver svigermors drøm!

Hetz:
Lars Bojer Madsen: Vi er alle Justin
Bieber i aften. Og jeg er baby.
Hetz:
Jesper Funch Thomsen: Nu har jeg
viftet så meget med hænderne, at jeg
næsten begynder at flyve.

Hetz:
Christoffer: Man skal aldrig antage,
at en eksamen på Uni er fornuftig.
Hetz:
Jakob: Alt over 02 er forskning.
Hetz:
Axel Svane (Om selvinduktans): . . .
det er phi. . . selv-phi, som det hedder nu om dage.

Hetz:
Niels Jakob: . . . der var jeg mere i
nostalgi-mode end jeg var i pædofilimode.

Hetz:
Kasper: Alt nord for Limfjorden det
er Grønland.

Hetz:
nf: Jeg skulle lige til at sige, at det var
en pæn måne, men så så jeg, at det
var en lygtepæl.

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:
Hans Kjeldsen: Kurset vil bestå
af klassiske forelæsninger, hvor jeg
snakker og I sidder på Facebook.
Hetz:
Jacob: Weekend betyder jo bare at
kantinen er lukket, og man skal bruge kort for at komme ind.
Hetz:
Studerende:Er det et y eller et firetal?
Jesper Funch Thomsen:Mit y ligner
ikke et fire, hvis man først opdager
at det er et y nu, så har man et problem.
Hetz:
Kathrine: Det der er altså en pæn
graf. Ku godt.
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Hetz:
#1: Ej, hendes hår er elektrisk!
#2: Det er dit også! Nej, hov, det er
bare mig, der hiver i det. . .
Hetz:
FUMA: Nanna er bare SÅ træt af pik.
Er det ikke rigtigt?
Nanna: Mjooo. . .
Hetz:
Andreas: Jeg er tyk, fordi der er nogen, der har slettet min .exe-fil. . . So I
can’t run.
Hetz:
FUAT: Er der nogle som vil med ned
i matkant? Jeg kan nemlig ikke nå salatbøtterne til salatbaren.
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8 STUDENTERHUSET

PRÆSENTERER

MAJ & JUNI
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POP/ROCK

SOFIE DAUGAARD // COUSIN

MAJ

Dør: kl. 20.00 Forsalg: 20/40 (medlem/alm)
NETPARTY AARHUS (NPAA)

48 TIMERS LAN EVENT NETPARTY AARHUS (NPAA)

12

MAJ

Info og billet Via hjemmeside www.npaa.dk
STUDENTERHUSET PRÆSENTERER

FOLK/ROCK

INGELINE // MATHIAS WINTHER

17

MAJ

Dør: kl. 20.00 Forsalg: 20/40 (medlem/alm)
STUDENTERBAREN

QUIZ

PUB QUIZ

- DANMARKS MÅSKE SVÆRESTE
Dør: kl. 20.00 Gratis adgang
BALKAN BEATS 2.0
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22

MAJ

BALKAN

01
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Dør: kl. 20.00 Forsalg: 20/40 (medlem/alm)
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BALÍ // RASMUS BO
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Dør: kl. 20.00 Forsalg: 20/40 (medlem/alm)
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STUDIESTART AARHUS

Vi byder alle nye og nuværende studerende
velkommen (tilbage) til Aarhus.
Tidspunkt: kl. 14.00 - 23 Gratis adgang
Hovedsponsorer:

Øvrige sponsorer:

Århus Kommune
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FEST/EVENT

31.

AUG

Studenterhus Aarhus

8

EKSAMENSFEST ELLER RUSFEST
Mangler I et sted til festen?

- Det er gratis
- Vi bemander baren
- Vi rydder op og gør rent efter dig
Du skal blot invitere gæsterne og feste.
Kontakt os på
mail: info@studenterhusaarhus.dk
Tlf: 86 18 30 21
VÆR MED I STUDENTERHUSETS LØBEKLUB!
- Profesionelle coaches 2 gange om ugen!
- Træning på flere niveauer
- 100 pr måned

8

SE MERE PÅ WWW.STUDENTERHUSAARHUS.DK
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Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 100
1:
kr. 600
2:
kr. 1.800
3:
kr. 5.400
4:
kr. 8.000
Fredagsbar: kr. 11.000

Pantsætningsværdi: kr. 1.000

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 50
1:
kr. 250
2:
kr. 750
3:
kr. 2.250
4:
kr. 4.000
Fredagsbar: kr. 6.000

Pantsætningsværdi: kr. 600

Pantsætningsværdi: kr. 1.400

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 200
1:
kr. 1.000
2:
kr. 3.000
3:
kr. 9.000
4:
kr. 12.500
Fredagsbar: kr. 15.000

Pris:
kr. 2.800
Pris for studieplads: kr. 2.000
Pris for fredagsbar: kr. 2.000

Pantsætningsværdi: kr. 1.200

Pris:
kr. 2.000
Pris for studieplads: kr. 1.000
Pris for fredagsbar: kr. 1.000

Pantsætningsværdi: kr. 1.000

Pantsætningsværdi: kr. 600

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 150
1:
kr. 800
2:
kr. 2.000
3:
kr. 6.000
4:
kr. 9.000
Fredagsbar: kr. 12.000

Pris:
kr. 1.200
Pris for studieplads: kr. 1.000
Pris for fredagsbar: kr. 1.000

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 100
1:
kr. 600
2:
kr. 1.800
3:
kr. 5.400
4:
kr. 8.000
Fredagsbar: kr. 11.000

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 50
1:
kr. 250
2:
kr. 750
3:
kr. 2.250
4:
kr. 4.000
Fredagsbar: kr. 6.000

Pris:
kr. 2.400
Pris for studieplads: kr. 1.000
Pris for fredagsbar: kr. 1.000

γ – Bioscience

Pris:
kr. 2.000
Pris for studieplads: kr. 1.000
Pris for fredagsbar: kr. 1.000

Pris:
kr. 1.200
Pris for studieplads: kr. 1.000
Pris for fredagsbar: kr. 1.000

β – Fødevarer

α – Kommunikation og Kultur β – Agroøkologi

β – Husdyrvidenskab

α – Kultur og Samfund

Pantsætningsværdi: kr. 1.600

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 250
1:
kr. 1.250
2:
kr. 3.750
3:
kr. 10.000
4:
kr. 14.000
Fredagsbar: kr. 18.000

Pris:
kr. 3.200
Pris for studieplads: kr. 2.000
Pris for fredagsbar: kr. 2.000

γ – Biomedicin

Pantsætningsværdi: kr. 1.400

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 200
1:
kr. 1.000
2:
kr. 3.000
3:
kr. 9.000
4:
kr. 12.500
Fredagsbar: kr. 15.000

γ – Molekylærbiologi og
Genetik
Pris:
kr. 2.800
Pris for studieplads: kr. 2.000
Pris for fredagsbar: kr. 2.000

smbc
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δ – Fysik og Astronomi

Pris:
kr. 4.000
Pris for studieplads: kr. 2.000
Pris for fredagsbar: kr. 2.000

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 350
1:
kr. 1.600
2:
kr. 4.400
3:
kr. 12.000
4:
kr. 16.000
Fredagsbar: kr. 20.000

Pantsætningsværdi: kr. 2.000

ε – Geosciencce

Pris:
kr. 4.400
Pris for studieplads: kr. 3.000
Pris for fredagsbar: kr. 3.000

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 350
1:
kr. 1.800
2:
kr. 5.000
3:
kr. 14.000
4:
kr. 17.500
Fredagsbar: kr. 21.000

Pantsætningsværdi: kr. 2.200

δ – iNANO

Pris:
kr. 3.600
Pris for studieplads: kr. 2.000
Pris for fredagsbar: kr. 2.000

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 300
1:
kr. 1.400
2:
kr. 4.000
3:
kr. 11.000
4:
kr. 15.000
Fredagsbar: kr. 19.000

Pantsætningsværdi: kr. 1.800

δ – Kemi

Pris:
kr. 3.600
Pris for studieplads: kr. 2.000
Pris for fredagsbar: kr. 2.000

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 300
1:
kr. 1.400
2:
kr. 4.000
3:
kr. 11.000
4:
kr. 15.000
Fredagsbar: kr. 19.000

Pantsætningsværdi: kr. 1.800

Pantsætningsværdi: kr. 2.400

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 400
1:
kr. 2.000
2:
kr. 6.000
3:
kr. 15.000
4:
kr. 18.500
Fredagsbar: kr. 22.000

Pris:
kr. 4.800
Pris for studieplads: kr. 3.000
Pris for fredagsbar: kr. 3.000

ε – Miljøvidenskab

Pantsætningsværdi: kr. 2.200

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 350
1:
kr. 1.800
2:
kr. 5.000
3:
kr. 14.000
4:
kr. 17.500
Fredagsbar: kr. 21.000

Pris:
kr. 4.400
Pris for studieplads: kr. 3.000
Pris for fredagsbar: kr. 3.000

ε – Ingeniørvidenskab

Pantsætningsværdi: 2.600

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 450
1:
kr. 2.200
2:
kr. 6.600
3:
kr. 16.000
4:
kr. 19.500
Fredagsbar: kr. 23.000

Pris:
kr. 5.200
Pris for studieplads: kr. 3.000
Pris for fredagsbar: kr. 3.000

ζ – Matematik

Pantsætningsværdi: 2.600

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 450
1:
kr. 2.200
2:
kr. 6.600
3:
kr. 16.000
4:
kr. 19.500
Fredagsbar: kr. 23.000

Pris:
kr. 5.200
Pris for studieplads: kr. 3.000
Pris for fredagsbar: kr. 3.000

ζ – Datalogi

Pris:
kr. 7.000
Pris for studieplads: kr. 4.000
Pris for fredagsbar: kr. 4.000

Pris:
kr. 6.000
Pris for studieplads: kr. 4.000
Pris for fredagsbar: kr. 4.000

Betal hvis der er #studiepladser:
0:
kr. 550
1:
kr. 2.600
2:
kr. 7.800
3:
kr. 18.000
4:
kr. 22.000
Fredagsbar: kr. 25.000

Pantsætningsværdi: kr. 3.000

η – Jura

Pris:
kr. 6.400
Pris for studieplads: kr. 4.000
Pris for fredagsbar: kr. 4.000

Betal hvis der er #studiepladser:
0:
kr. 600
1:
kr. 3.000
2:
kr. 9.000
3:
kr. 20.000
4:
kr. 24.000
Fredagsbar: kr. 28.000

Pantsætningsværdi: kr. 3.200

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 500
1:
kr. 2.400
2:
kr. 7.200
3:
kr. 17.000
4:
kr. 20.500
Fredagsbar: kr. 24.000

Pantsætningsværdi: kr. 2.800

η – Økonomi

Pris:
kr. 6.000
Pris for studieplads: kr. 4.000
Pris for fredagsbar: kr. 4.000

Betal hvis der er #studiepladser:
0:
kr. 550
1:
kr. 2.600
2:
kr. 7.800
3:
kr. 18.000
4:
kr. 22.000
Fredagsbar: kr. 25.000

Pantsætningsværdi: kr. 3.000

Pantsætningsværdi: kr. 4.000

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 1.000
1:
kr. 4.000
2:
kr. 12.000
3:
kr. 28.000
4:
kr. 34.000
Fredagsbar: kr. 40.000

Pris:
kr. 8.000
Pris for studieplads: kr. 4.000
Pris for fredagsbar: kr. 4.000

θ – Klinisk Medicin

Pantsætningsværdi: kr. 3.500

Betal hvis der er # studiepladser:
0:
kr. 700
1:
kr. 3.500
2:
kr. 10.000
3:
kr. 22.000
4:
kr. 26.000
Fredagsbar: kr. 30.000

θ – Psykologi

η – Statskundskab

ζ – Forretningsudvikling og
Teknologi
Pris:
kr. 5.600
Pris for studieplads: kr. 3.000
Pris for fredagsbar: kr. 3.000
kr. 3.000

kr. 3.000

Pantsætningsværdi: kr. 1.500

Ejes også
betales kr. 200 for antallet af
øjne, terningerne viser.

Betal kr. 100 for antallet af øjne,
terningerne viser.

Pris:

@lkymia

Pantsætningsværdi: kr. 1.500

Ejes også @lkymia betales kr.
200 for antallet af øjne,
terningerne viser.

Betal kr. 100 for antallet af øjne,
terningerne viser.

Pris:

smbc

http://www.smbc-comics.com/comic/fables
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kr. 2.000

kr. 4.000

n = 3:

n = 4:

Pantsætningsværdi: kr. 2.000

kr. 1.000

n = 2:

kr. 4.000

kr. 2.000

kr. 1.000

Pantsætningsværdi: kr. 2.000

n = 4:

n = 3:

n = 2:

n = 1:

kr. 500

n = 1:

kr. 500

Betal hvis n kantiner ejes:

Betal hvis n kantiner ejes:

kr. 4.000

Pris:

Pris:

kr. 4.000

Samfundsfaglig kantine

Studenterhusfondens kantine
kr. 4.000

kr. 4.000

kr. 2.000

kr. 1.000

kr. 500

Pantsætningsværdi: kr. 2.000

n = 4:

n = 3:

n = 2:

n = 1:

Betal hvis n kantiner ejes:

Pris:

Matematisk kantine
kr. 4.000

kr. 4.000

kr. 2.000

kr. 1.000

kr. 500

Pantsætningsværdi: kr. 2.000

n = 4:

n = 3:

n = 2:

n = 1:

Betal hvis n kantiner ejes:

Pris:

Nobelparkens kantine

Krydsord

Studentermad 10⁶ g
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Indrykke

I

N
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E

N

T

E

R

Enhed

Entropi

Løsningen til sidste blads krydsord.
Hetz:
Nikoline: Det er da ikke så meget i
forhold til, hvad du spiser normalt.
Sidsel: Jeg har ikke spist særlig meget i dag.
Nikoline: Hvad har du da spist i dag?
Sidsel: 2 boller, en banan, havregryn,
frokost, pizza og en pose skumfiduser. . .
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Hetz:
EFUIT: Hvis jeg kan huske det, var
jeg ikke fuld.
Hetz:
Jens: Det bedste ved en kat er, at den
bliver kørt over før eller siden.

S
E

Krydsord

Påstande

Nukleon- Rumtal
station

103

Dansemusik

Republik

dQ/dt

10-4 T

Poesi
1024

Z=16

Enhedssys.

Kong

tr(A)

Ilt

Jod
Joule per
coulomb

Bolognese
Fodboldhold

Prog.sprog

1000

And

Joule

Kortspil

Entropi
Vær

1012 J
1018

Let
Luftvåben Kvælstof

Vekselstrøm

Tre ens

Stjerneeksplosion

Union

106

10-18
Vitamin

Coulomb Coulomb
per volt per sek.

Kraftenhed

dm3

Skrald i
kredsløb

Indsend din løste krydsord til red@madsfoek.dk eller på Facebook og
deltag i konkurrencen om en pakke bogstavpasta!
Vinderen annonceres på Facebook mandag d. 12. juni. Løsningen kommer i næste blad.

God fornøjelse.

side 41

Rebus: Dansk film og tv
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De har deltaget som forsøgsperson i De har deltaget som forsøgsperson i
et medicinsk forsøg. Modtag kr. 1.000.
et sociologisk forsøg.
Modtag kr. 1.000.

De er blevet sæddonor. Modtag
kr. 1.000 og måske et barn.

De er blevet instruktor i
videnskabsteori. Modtag kr. 1.000,
men mist dine medspilleres respekt.

De er på besøg hos Deres
bedsteforældre. Modtag kr. 1.000 og
en liter brun sovs.

holder forårsreception. Modtag
smørrebrød kr. 1.000.

De har vundet i fredagsbarsquizzen.
Modtag kr. 500.

De vinder kostumekonkurrencen til
karnevalsfest. Modtag kr. 500.

Værdien af egen pant udgør kr. 200.

De modtager “Studie-legatet for
værdigt trængende” på kr. 40.000. Ved
værdigt trængende forstås, at Deres
formue, dvs. Deres kontante penge +
institutter + studiepladser og
fredagsbarer, ej overstiger kr. 15.000.

De har modtaget deres ølregning.
Betal kr. 3.000. De er lettet.

De har modtaget Deres
tandlægeregning. Betal kr. 2.000.

De har cyklet over for rødt. Betal kr. De har købt nye studiebøger. Betal kr.
1.000 i bøde.
1.000.

Betal Deres ulykkesforsikring - kr.
1.000.

De har tegnet et sumtegn på
Betal for en kasse øl kr. 250.

De har delt
betal for en kasse øl kr. 250.

De har købt en øl i byen. Betal kr.
250.

De lægger an på censor for at få en Grundet dårlig planlægning falder din
bedre karakter, men det lykkes ikke.
eksamen sammen med en tur til
Tag til reeksamen.
Tenerife. Tag til reeksamen.

Eksamen i videnskabsteori falder
sammen med Roskilde Festival. Tag
til reeksamen i videnskabsteori.

I anledning af rektors fødselsdag får
du merit. De benådes for reeksamen.
De kan beholde dette kort eller sælge
det.

Ny studieordning: kurset er ikke
længere obligatorisk. De benådes for
reeksamen. De kan beholde dette kort
eller sælge det.

Måneden var kortere end forventet.
Ryk frem til "SU".

Det er sommerferie, så De behøver
ikke studere. Ryk frem til "SU"

Der er gratis kaffe og kage til overs
efter foredrag. Ryk tre felter frem.

Eksamenslæsningen går godt, da De
har fået en tidligere studerendes
De skal bunde en lunken LFP. Ryk tre
formelsamling. Ryk tre felter frem.
felter tilbage.

De tager et shot Gammel Dansk. Ryk Der fest på Umbi i aften. Ryk frem til
tre felter tilbage.
"Klinisk Medicin".

De er kørt i unisøen. Betal kr. 3.000
for en ny cykel og tag til lægen.

Biogas har fødselsdag. Ryk frem til
"Bioscience". Passerer De "SU",
indkassér da kr. 4.000.

Deres cykel er punkteret. Betal for
skift af slange kr. 300.

holder fest. Ryk frem til "Matematik".
Passerer De "SU", indkassér da kr.
4.000.

Haiku

Haiku
Otteogtyve
skal der stå på min lærers
allerstørste tå

rummets baggrund har
intet i dag bestemt nej
typografer vandt!

Korsbæk kalder glad
Matador genudsendes
og nu i HD

Studenterhuset
elsker plads at få her på
Føks bedste sider

spille skal du glad
Mads Føk-tador det gode
spillet om AU

druk og megen hor
nogle skade skulle nok
andre vandrer frem

Bieber af mange
gendkendes snart på gaden
ønsker kun lidt fred

Skjern kommer med tog
tog til byen Korsbæk hen
overtager den

Æ er helt sikkert
bedst blandt bogstaver siger
typograferne

grisehandlerens
kone, sit barnebarn kan
lide modsat far

Hetz:
Claus: Det her er godt nok et tørt
stykke skinke.
Kirsten: Du skal altså tale pænt om
din mor.
Claus: Min mor ville græde hvis hun
hørte det, men hun kan ikke undvære fugten.

Hetz:
Lasse Falck: Jeg kan ikke lide at få en
busk ind i munden (om broccoli, muligvis).

Hetz:
Lasse: Er der ikke fem smagssanser?
Mads: Jeg har kun tre: en til brun
sovs, en til kartofler og en til frikadeller.

Hetz:
Janus: Hvis din kæreste kan lide rom,
så giv ham en god flaske i fødselsdagsgave.
Kathrine: Hvorfor det? Han har allerede én i forvejen.

Hetz:
Mads: At installere Ubuntu er som
at brække ryggen og lære at gå igen:
man bliver helt glad over de små
skridt.

Hetz:
Sidsel: Tequila er en invers investering.

Hetz:
Kristian med K (om grunden til at tage en uddannelse): Jeg vil bare gerne
have råd til en maler, så jeg kan stå og
spanke ham uden at blive sagsøgt.
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Horoskoper

Horoskoper

Vædderen

Tvillingen

Du afviser en omrejsende sælger, der rejser med
sin meget unge søn, da du køber alle varerne til
din butik direkte fra frabrikkerne. Sælgeren bliver så fornærmet, at han åbner en konkurrerende forretning over for din. Imidlertid er du så
ærlig og hårdarbejdende, at din konkurrent må
dreje nøglen om. Desvære tager sælgeren hævn
ved at sætte ild til dit hus. Du bliver langsomt
kvalt i et flammehav, mens du hører skrigene
fra alle, du elsker.

Du tager tilbage til din hjemby for at præsentere
din nye kæreste for din far og din adoptivmor,
samt endeligt at komme ud af skabet over for
dem. Da din far er religiøs, frygter du, han vil
slå hånden af dig. Til dit chok støtter din far din
beslutning fuldt ud – faktisk bliver han så indspireret af dig, at han selv springer ud som homoseksuel. Din far stjæler din kæreste og sælger sit forretningsimperium for at rejse verden
tynd med ham. Du bliver så såret af din kærestes forræderi, at du i løbet af de næste fem år
drikker dig ihjel. Du dør kold og ensom i en rendesten ved en jysk motorvej.

Tyren
Din gamle, lettere senile, svagthørende tante
fylder 100 år, og I holder stort fødselsdagsselskab. Under festlighederne kommer det frem, at
din tante faktisk er ti år yngre end først antaget.
Da denne information breder sig i selskabet,
begynder flere gæster at tage deres afsked. På
grund af sin dårlige hørelse misforstår din tante
situationen og tror, du har fornærmet dronningen. Hun vælger derfor at stikke dig ned med
en sløv dolk. Du dør hurtigt, men smertefuldt.
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Krebsen
Du forelsker dig i den lokale jernbanearbejder,
efter han tævede din ekskæreste. Da han er engageret i det lokale kummunistparti, får han arrangeret en bryllupsrejse gennem Rusland og
tilmed et møde med Stalin. Desværre for dig
har Stalin en af sine paranoide dage, da i møder ham, og det ender med, at din mand bliver
skudt, og du ender dine dage i en gulag-lejr.

Horoskoper

Løven

Skorpionen

Efter i en periode at have haft problemer med at
betale din husleje, kræver du højere løn for din
rolle i landets mest populære TV-serie. Da instruktøren hører dit kræv, tager han dig med ud
på en bagtrappe for at kunne diskutere sagen
under fire øjne. Efter en længere ophedet diskusion bliver instruktøren træt af dit ævl og skubber dig ned af trappen. Du falder og knuser kraniet mod cementgulvet fem etager længere nede. Det sidste du hører er instruktørens hånlige
latter. Din død forklares med, at du snublede på
vej op af trappen.

I kraft af dit hverv som doktor skriver du et
indlæg i Politiken, hvor du udtrykker din bekymring for forureningen i den lokale sø. Du
mistænker, at Niels Bohr Instituttet har dumpet
radioaktivt affald i søen og går så vidt som til
at fraråde badning. Din artikel bliver så dårligt
modtaget, at der opstår en vred hob uden for
din praksis. Efter at være blevet slæbt efter en
hest gennem byen, bliver du smidt i søen. Efter
tre dage dør du af kræft på grund af strålingen
fra søen.

Skytten
Jomfruen
Efter din mors død gifter du dig med en ældre
overlærer, der især sætter pris på din madlavning. Men da bryllupsnatten endelig oprunder
og dit blod bruser, ignorerer han dig helt i ægtesengen. Da du bliver mere desperat, låser han
dig ude på altanen. Til alt held er det en dejlig
sommernat. Desværre bliver din overbo så træt
af din snorken, som han hører gennem en åben
altandør, at han tager sit jagtgevær og skyder
dig.

Da myndighederne beslutter sig for at forfølge
dig på baggrund af din religiøse overbevisning,
søger du som sidste udvej hjælp hos din mangeårige chef. Desværre er din chef fraværende, og
du bliver i stedet modtaget af hans kone. Efter
at have forklaret hende situationen lover hun at
køre dig i sikkerhed. Da I er nået et stykke ud
af byen, beder hun dig træde ud af bilen, hvorefter hun skyder dig flere gange med et jagtgevær. Det viser sig nemlig, at hun virkelig ikke
kan lide pastafarier.

Vægten

Stenbukken

Efter en succesfuld grisehandel tager du dig en
øl på jernbanecafeen. Her møder du en handelsrejsende og hans unge søn. Efter en længere
samtale beslutter du at lade dem overnatte hos
dig. Midt om natten, mens dig, din kone og din
datter sover, står den handelsrejsende op, tager
krigsmaling på og binder dig og din familie til
jeres senge. Herefter bruger han de næste to dage på systematisk at torturere jer, mens hans søn
grinende ser på. Efter jeres død spiser han din
lever med favabønner og chianti.

Du begynder en affære med din gifte chef. Men
efter en vild aften, hvor bankdirektøren (din
chef) tog dig på adskillige bankdiske, finder du
ud af, at du er gravid. Da du fortæller din elsker
dette, bliver han meget bekymret. Graviditeten
er ikke særlig langt henne, så du kan nemt få en
abort (hvilket jo er fuldt lovligt i dagens Danmark), men din elsker går ikke ind for abort og
fortæller derfor hans kone, at du er pastafari.
Hun skyder dig med et jagtgevær en mørk aften.
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Horoskoper

Vandmanden

Fisken

Du spiller Matador med dine nære venner,
bankdirektøren, doktoren og obersten. Desværre er du ved at tabe spillet. For at redde din ære
beslutter du dig for at forgifte de andre spillere.
Desværre bliver du set af stuepigen, mens du
hælder gift i vinen. Herefter bliver du tvunget
til at drikke al den forgiftede vin, mens bankdirektørens kone truer dig med et jagtgevær. Du
dør i store smerter.

Da der er begyndt at gå rygter om en femte sæson af TV-serien Matador, beslutter du dig for
at opsøge settet. Derfor sniger du dig en stormfuld aften ind på det tomme set. Desværre slår
lynet ned på det, og der udbryder brand. Du
dør i flammehavet sammen med drømmen om
en femte sæson af Matador.

Hetz:
Kathrine: Mit bachelorprojekt er blevet væk! Jeg er sikker på at jeg har
lavet det!

Hetz:
FORM: Vi er fra TÅGEKAMMERET,
vi er en fest- og foredragsforening
her på scientology.

Hetz:
Amin (til Styrkeprøven om en tennisbold): Man spiller med den, men den
er lille.

Hetz:
Janne: Hvordan får de overhovedet
instruktorer i lineær algebra? Der er
jo ikke nogen, der kan finde ud af
det.

Hetz:
Amin (til Styrkeprøven om en lineal):
Den er lidt stiv. . .
Hetz:
Sine: Hvorfor har jeg chips ud over
det hele?
Annemie: Det behøver jeg vist ikke
svare på. . .
Sine: Men jeg putter det jo i munden!
Hetz:
Claus: At brække en magnet over er
ligesom at skære en regnorm over i
to - den dør.
Hetz:
Jill: Are you safe in a car in a thunderstorm?
Joakim: Ikke hvis Line kører.
Hetz:
Dimitri Fedorov: Don’t despair - you
can always be a bad example.
Hetz:
Forelæser om p2p: Then there is the
“superpeer” - I prefer the batpeer!
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Hetz:
Jesper Funch Thomsen (til Lineær
Algebra-forelæsning): Det står lidt
langsommere i bogen, men det kommer selvfølgelig an på, hvor hurtigt
man læser
Hetz:
Dimitri Fedorov: In danish you need
to be careful when using “en øl” or
“et øl”, so in order to sound professional you say “to øl”.
Hetz:
Rasmus: Gram er jo ikke en enhed,
det er millikilogram.
Hetz:
Asger: Eftersom Ivan er blevet ridder, må han være en crypto-knight
Hetz:
Kasten Riisager (under TØ i KernerII): Foreløbig siger I en masse rigtige
ting, men det er ikke altid relevant,
det I siger.

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.

Datadating
Kære Dr. Føk.
Som trofast datalog på tredje år har jeg nu været
til en del fester med TÅ
ÅGE KA M M ERET , men det er
desværre også heri mit problem ligger. For til disse
fester sker det desværre alt for tit at både jeg og mine
studiekammerater går alene hjem, og jeg begynder at
ane et mønster. Kan du fortælle mig hvorfor dataloger altid går alene hjem?
Datalogen med den tomme seng
Kære Kommende scoretrold
Det er generelt svært at score til en
ÅGE KA M M ER -fest, såfremt man ikke er en lækTÅ
ker mediciner som jeg, men det kan lade sig gøre, som kondomautomaten i garderoben vidner
om. Jeg scorede selv meget til TÅ
ÅGE KA M M ER fester i mine unge dage, så jeg har en god håndfuld tricks at dele ud af. For det første skal du
evaluere, hvad du kan tilbyde. I dit og dine
kammeraters tilfælde er det en datalogistuderende, så I vil nok ikke have så let ved det,
som jeg havde. Det næste skridt er at udvælge
sig en målgruppe. Her er man nødt til at tage
højde for, hvad I tilbyder for at vælge et mål
Hetz:
Niklas: Jo ældre man bliver, jo bedre
bliver man til petanque.
Hetz:
Annemie (datalog): Jeg ved ikke rigtigt, hvordan sådan nogen virker. . .
altså: computere.

med scoringssandsynlighed større end 0. Jeg
har foretaget nogle indledende udregninger og
er nået frem til et ideelt scoringsmål for jer. I
skal simpelthen til at score hinanden. I er alle
på samme niveau, og I er alle desperate. Hvis
I bare begynder at tage med hinanden hjem, er
der ingen, der går hjem alene.
Dr. Føk

Dovenskab
Kære Dr. Føk.
Hvorfor svarer du på så få spørgsmål? Jeg husker engang, hvor De mindst svarede på fem spørgsmål per
nummer, og dengang udkom bladet 8 gange om året.
En trofast læser gennem mange år.
Kære Gamle Krikke
Jeg har i disse dage slet ikke tid til at svare på alt
jeres ævl. Desuden har jeg på det seneste brugt
-tador med
mange timer på at spille
Lise Nørgaard og Ghita Nørby.
Dr. Føk
Hetz:
Dina: Må man godt lave en for-løkke
i en for-løkke?
Kristine: Ja, du må også godt lave
en for-løkke, i en for-løkke, i en forløkke, i en for-løkke, i en for-løkke—
Hetz:
Mark: H er det ottende tal.
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Kalenderen
Onsdag d.24/5 2017

ÅGE KA M M ERET holder Majfest og revy. Tag din læsemakker
TÅ
under armen og få dig et grin og en øl eller tre.

Fredag d. 26/5 2017

Q4 slutter, og du er mere end klar til at holde sommerferie.
Synd du har et par eksamener.

Fredag d. 2/6 2017

Eksamensperioden starter, men du har forlagt dine bøger.

Fredag d. 9/6 2017

Northside starter, og Radiohead er dit yndlingsband, så det
er ærgeligt, du ikke fik billet.

Søndag d. 18/6 2017

Kandis spiller til Ans byfest. Det bliver vildt, vådt og frækt.

Onsdag d. 21/6 2017

UN’s international day of Yoga. Anusara, Bikram, nøgenyoga og ølyoga – der er mange mugligheder.

Fredag d. 30/6 2017

Eksamensperioden slutter. Det er sommer, du har fri og adskillige reeksamener lige om hjørnet.

Onsdag d. 23/8 2017

Russerne kommer. Gem dig i kældre, på lofter og vær klar til
at kæmpe for din studieplads til sidste blodsdråbe.

Mandag d. 28/8 2017

Efterårssemesteret 2017 starter. Ja, det er hvad de kalder Q1
og Q2 nu.

Søndag d. 3/9 2017

Brian Bech Nielsen har fødselsdag. Rygtet siger, han ønsker
sig LFP og GD (hvem gør ikke det).

Søndag d. 20/2 2022

DR sender første afsnit af deres nye dramasatsning, en genfortolkning af Matador sat i nytiden. Mads Skjern er her en
IT-iværksætter, og stuepigen Agnes er nu en filippinsk aupair ved navn Ak Niss. Yahya Hassan har rollen som Boldtz,
der har KORSBÆK PIZZA OG KEBAB ved Banegården.
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