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Om Mads Føk
Mads Føk er et uafhængigt kommunikationsorgan for de studerende ved mat-fys-faggruppen
på Aarhus Universitet. Mads Føk er et blad skrevet af studerende til studerende, og vi udkom-
mer 4 gange om året.

Uopfordrede indlæg modtages meget gerne. Ren tekst eller LATEX foretrækkes. Indlæggene
må gerne fremstå anonyme i bladet, men redaktionen skal vide, hvem der har skrevet dem.
Skriv derfor navn og kontaktadresse på de indlæg, du afleverer. Indlæg kan også afleveres i
Mads Føks postboks på Matematisk Informationskontor eller til et af de nedenstående redak-
tionsmedlemmer, men helst sendes direkte til indlaeg@madsfoek.dk. På vores hjemmesi-
de madsfoek.dk, udkommer de nyeste udgivelser på samme tid som de uddeles fysisk.
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Vildleder

Leder

Der har internt i været en del de-
bat om, hvorvidt bladet skulle indeholde en jo-
ke om den nylige bølge af sexskandaler. . . men
efter timers intern brainstorming, har vi ikke
kunne komme på en vittighed, der lever op til
bladets høje standarder. Desuden er emnet pro-
blematisk for redaktionen at dække (især med
en satirisk vinkel), da redaktionen udelukkende
består af hvide heteroseksuelle(?) mænd. Der-
for må du, kære læser, nøjes med redaktionens
løfte om ikke at trykke flere numre med fisting-
tema.

Men nu til det emne redaktionen virkelig
brænder for: 100-året for oktoberrevolutionen
(der sjovt nok foregik i november efter den vest-
lige kalender), hvor Lenin og hans Bolsjevikpar-
ti tog magten i den Russiske hovedstad, samt
efterfølgende i løbet af en mindre borgerkrig
(der omkom “kun” 7 til 12 millioner mennesker,
hvoraf størstedelen anslåes at være civile) sikre-
de sig kontrollen over resten af Rusland. Mag-
tovertagelsen har haft store konsekvenser for
(stort set) alle mennesker på planeten. Er man i
tvivl, kan man bare kigge på et kort. Tag for ek-
sempel Dr. Føk, der tjente penge til sine studier

ved at spionere for både De Forenede Stater og
USSR. Personligt kan jeg afsløre, at den russiske
borgerkrig danner bagtæppe til min (Rye, red.)
favorit Corto Maltese-tegneserie, Corto Maltese
i Sibirien (også kendt som “En hemmelig gyde
i Venedig”). En historie om et tog fuld af guld,
smukke kvinder, hemmelige selskaber, magtsy-
ge krigsherrer og ikke mindst pansertog. Med
andre ord, alt man kan håbe på i en tegnese-
rie . . . “Det gyldne hus i Samarkand” kan også
varmt anbefales. . .

Man ser også revolutionens farver i nisser-
nes røde klædedragter. Nogle vil måske påstå,
det er Coca Cola, der har gjort julemanden og
nissekostumer røde, men sandheden er, at de
små julevæsener gik over til de røde unifor-
mer i solidaritet med deres kammeraters kamp i
Rusland. I samme ånd har vi her på Mads Føks
redaktion valgt at pryde dette nummers forsi-
de med den kære Marxiboi iført denne type ho-
vedbeklædning.

Vi ønsker alle kammerater, proletarer og
andre læsere af en god jul og et godt
nytår!

Jakob Rye
Jonas S. Hansen

Hetz:
SEKR: Var det ikke Harald Blåtand,
der opdagede Grønland?

Hetz:
VC: (rydder op på sin computer) Der
er så mange af mine ting jeg gerne
ville kalde noget med øl.

Hetz:
Marcus: Kan du scrolle tavlen lidt
ned?

Hetz:
Philip: You know how you’re much
more emotionally invested if you
play The Sims by yourself, as oppo-
sed to when you show your game to
other people? I go see movies in the
cinema alone, so I can connect emo-
tionally.
John: Oh yeah, I do that with porn.

Hetz:
Simon: Hedonisme: Elsk dig selv;
dræb dine børn.
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Free2Play

AU Eventyret – Early Access
Vi har fået fingre i det længe ventede AU Eventyret, dog som en beta-udgave i early access. Her begynder
din fantastiske rejse for at redde universitetet fra en frygtelig skæbne! Sørg for at have en enkelt terning ved

hånden. Nu går det løs!

Start:

Vælg type (studie)

• Matematik - Huletrold
(+2 nattesyn, −2 sociale evner)

• Fysik - Kanonskytte
(+2 med ballistiske våben, −1 ansættelse
efter endt studie)

• Datalogi - Opfinder
(+2 penge, −2 styrke i brillerne)

• Kemi - Alkymist
(−2 lugtesans, −2 øjenbryn, +4 resistens
over for gift (alkohol))

• Astronomi - Clairvoyant
(+1 hold i nakken, +2 Dopplersyn, −4
nætters søvn)

• Nano - Gnom
(+4 gemmeleg, +2 skade fra at blive trådt
på)

• IT - Troldkarl
(+2 visdom, −1 kæreste)

• Statistik - Bondefanger
(+2 oddset gevinst, +2 galskab fra et ka-
otisk univers)

• Medicin - Kvaksalver
(+1 viden om anatomi, +1 håndspålæg-
gelse, −2 plads til Kapsejladsen)

• Teologi - Præst
(+2 viden om Gud, +1 cølibat, −2 anse-
else i videnskaben)

• Jurist - Tyv
(+1 jakkesæt og ’pagne, −1 i alt andet)

Dit eventyr skal nu til at begynde!
Der var engang en tid i AU’s fortid, hvor en
frygtelig heks forbandede universitetet, da
hun dumpede sit specialeforsvar. Bandende
og osende stormede hun ud af eksamenslo-
kalet, og da aftenen endelig kom, var hendes
formular endelig klar: gryden midt i hendes 2-
værelses lejlighed på Trøjborg stod og simrede,
mens hun sang og gnækkede. *Indsæt ondt ge-
nerisk citat om hvor vederstyggelige eksaminator og
censor er*, sagde den unge heks, og kastede sin
onde magi over AU.
Næste morgen, da alle de studerende var til
forelæsninger osv. sprang grene og buske med
torne frem rundt om hele universitetsparken.
(Note til mig selv: Hvilke planter er der tale
om? Spørg lige Britta fra Biologi om det her!)

I samme stund befinder du dig i Vandre-
hallen på Matematisk. Du ser plantevæksten,
men fatter mod, da du aner en vej ud af krisen.
Derfor beslutter du dig for at:
1) tage op i fysisk kantine for at få et overblik
over situationen. Gå til side 29.
2) gå ned i MatKant og få en bid mad. Gå til
side 7.

Lasse L S Berthelsen
Jesper Dam Knudgaard
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Bevillinger

Nyt bevillingssystem for de
videregående uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet meldte
d. 24. november ud, at der er indgået en bred
politisk aftale om at indføre et nyt bevillings-
system til de videregående uddannelser. Ven-
stre, Liberal Alliance, Det Konservative Folke-
parti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alterna-
tivet og Enhedslisten er med i aftalen. Ministe-

riet har udført en såkaldt “teknisk beregning af
de samlede økonomiske konsekvenser for in-
stitutionerne”, hvori ændringen af bevillinger-
ne fremgår: Aarhus Universitets bevilling stiger
ifølge denne beregning 18 millioner kroner fra
1702 millioner til 1720 millioner kroner. I gra-
fikken nedenfor ses ændringen for alle uddan-
nelser.

https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/
nyt-bevillingssystem-for-de-videregaende-uddannelser

Jonas S. Hansen

Hetz:
Bukseløs studerende: Det er det fede
ved datalogi, det er at man godt kan
sidde uden bukser på uden at der er
nogen der bliver sure.

Hetz:
Mathias (dOvs-instruktor): Det er
virkelig underligt. Der er dOvs-
deadline i dag, men jeg har slet ikke
fået nogle mails i nat.
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Grunde til Føk

10 ± 2 grunde til at melde sig ind i
Mads Føk

Livet er fyldt af svære valg og tvivl. Som hvilken øl du skal købe i fredagsbaren, eller om du skal være med i
redaktion (svarene er åbenlyst hhv. Limfjordsporter og JA!). Derfor har undertegnede gjort

det lettere for dig at beslutte, at redaktionen er det rigtige sted for dig ved at lave en liste med
nogle få af de mange gode grunde til at lukke ind i dit liv.

1

fylder dit tomme og indholdsløse liv
med indhold, mening, sandhed og lys. Kender
du det, når du efter en lang dag på uni kæmper
dig hjem gennem blæsten og vinterregnen for
at varme en frysepizza med ekstra ost, som du
spiser under bruseren, da det er det eneste sted
ingen kan se dine tårer? Og ender dagen med
at ligge søvnløs, stirrende tomt mod vintermør-
ket, mens dine ører fyldes af lyden af regnen
og blæst, der slår mod din rude, lyden af din
underbo der spiller Mayhem og dine overboers
højlydte samleje? Her overvejer du et kort øje-
blik, da det føles som om at væggene i din klau-
strofobiske lille lejlighed er ved at falde sam-
men over dig, at gøre en ende på det hele, at
droppe ud og blive humanist. Men så husker
du en joke fra sidste nummer af , og
pludselig vender varmen tilbage i dit legeme og
tilværelsen giver mening igen.

2

Du får nye venner på tværs af studier og år-
gang: Godt nok er 3/4 af redaktionen pt. fysike-
re, men vi har også en datalog og en fra nano!
Desuden er redaktionens medlemmer nogle af
de sjoveste, flinkeste, højt begavede og arbejds-
omme mennesker man kan forestille sig. . . Eller
de er iværtfald mennesker. . . Men de vil gerne
være dine venner.

3

Redaktionen tager på tour de fredagsbar sam-
men. Undertegnede kan af mystiske årsager ik-

ke huske noget der skete efter kl. 19 på den
sidste tur. Men ud fra historierne fra de andre
deltagere (samt billederne og det faktum, at jeg
endnu ikke har fundet mine bukser), kan jeg
forstå det var en aldeles morsom aften.

4

Der er også kage. Dog kun til det introduceren-
de redaktionsmøde, eller når nogen har følt sig
inspireret til at bage. . . Mmmh, kage.

5

Man kan komme gratis til studenterhusets ar-
rangementer. Godt nok skal man skrive en arti-
kel om arrangementet, men gratis er gratis. Og
som vi alle ved, er de bedste ting i livet gratis,
som for eksempel .

6

Vi trykker stort set alt. Hvilket en læsning af
tidligere numre hurtigt vil bekræfte. Dette be-
tyder dog kun, at det kvalitetsindhold du bidra-
ger med bliver værdsat ekstra meget.

7

Du vil med garanti ikke blive rituelt ofret i et
forsøg på at opnå bedre eksamensresultater. I
et forsøg på at fremstå mere indbydende til po-
tentielle redaktionsmedlemmer, har bladets to
chefredaktøre besluttet at afskaffe de såkaldte
blodgaver til den store PAZUZU. Dette har ud-
løst store protester i redaktionen, da visse med-
lemmer hæfter sig ved det faktum, at man ik-
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Grunde til Føk

ke kan bestå videnskabsteori uden mindst at
nedgrave 3 rushjerter ved fuldmåne, mens man
nynner temaet til Dr. Who.

8

har brug for dig! er et
gammelt blad (44 år for at være mere præcis),
og det samme begynder man desværre at kun-
ne sige om redaktionen. Og som det kan ske,
når man kommer op i årene på uni, er flere re-
daktionsmedlemmer på tragisk vis blevet fær-
dig med deres studie, hvilket har efterladt store
huller i redaktionen, såvel som i vores hjerter.
Huller, som vi håber nye medlemmer kan fyl-
de (da oppustelige Brian Bech Nielsen-dukker
ikke helt gør det).

9

Det er meget mindre tidskrævende og forplig-
tende end du tror. Den tid, hvor chefredaktøre-
ne kunne holde resten af redaktionen indespær-
ret i deres kælder med nogle spande og skri-
vemaskiner er desværre overstået (det er og-
så derfor bladet ikke udkommer 8 gange om

året længere). Nu til dags står det frit for redak-
tionsmedlemmerne hvor mange redaktionsmø-
der, de har tid til at deltage i (der holdes et til
to op til udgivelsen af et blad, og de varer ca. 45
min), og om de kan komme til klippe-klistre (en
arbejdsdag der holdes op til udgivelsen af hvert
nummer, dvs. 4 gange i løbet af studieåret). Det
er også set, at ikke alle redaktionsmedlemmer
bidrager med noget til hver udgivelse (som de
dovne hunde de er).

10

Fik jeg nævnt kage? Mmmh, KAGE!

11

Det ville gøre undertegnede meget glad. Fak-
tisk næsten rørt til tårer (altså hvis jeg stadig
var fysisk i stand til gråd). Så slipper du også
for at vågne op i en ukendt kælder under data-
logi, lænket til væggen, tvunget til at læse kor-
rektur på de Hetz TÅÅGEKAAMMMERETS medlem-
mer har indsendt midt om natten i lettere (for
TÅÅGEKAAMMMERET ) beruset tilstand. En skæbne
ofte beskrevet som værre end Lineær Algebra.

Rye

AU Eventyr: Din tomme mave leder dig mod
enhver sulten studerendes slaraffenland. Men
hov, hvad er nu det?! En idrætsstuderende der
tager den/det sidste *indsæt madvare fra Mate-
matisk Kantine du godt kan lide*. Med ét beslutter

du dig for at:
1) Forsøge at forhandle med høn. Gå til side 35.
2) Prøve at rive maden ud af hænderne på den
idrætsstuderende. Gå til side 35.

Hetz:
CERM: Det er mega smart! men det
bliver en genaflevering.

Hetz:
Peter: Der var engang, hvor jeg syn-
tes, at det græske bogstav ‘nu’ ligne-
de et ‘v’. Hvor var jeg dog en kæm-
petaber.

Hetz:
Rasmus: Jeg mener at der er VM i
dart i Japan næste år, så det ville væ-
re et godt tidspunkt at tage til Japan
på.
Janne: Alle tidspunkter er gode tids-
punkter at tage til Japan på.
Kristoffer: Arg, måske ikke lige 1945.
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Julelys
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Side 9: Opfindelser

Navn: Hjulet

Alder: Mellem 5000 og 7000 år

Effekt: Gør det let at flytte tunge ting.

Om hende: Hendes smukke runde former har gjort hende attraktiv i årtusinder. Man siger, at tro
kan flytte bjerge, men hvis du rent faktisk vil flytte noget, er det hjulet du skal have fat i. Hun er
en af de oprindelige seks simple maskiner, og hun ved hvordan hun skal gøre en mand glad. Hun
er nemlig en af de vigtigste bestanddele i hurtige biler.

Yndlingssang: You Spin Me Round af Dead or Alive

Markus R. Mosbech
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Generator af jul

Lav dit eget personlige julehjerte

Gerth Stølting Brodal fra Datalogisk Institut har lavet en julehjerte-generator, der sikrer julestem-
ningen. Hop ind på users-cs.au.dk/gerth/julehjerter/ og design løs.

AU Eventyr: I midtbyen er der mange menne-
sker, men ingen hekse. Det ser ud til, at det her
er en umulig opgave. En enkelt tåre triller ned
af din kind. Du vælger nu at:
1) (Kun for medicinere) Gå på Heidis og drikke
skammen ihjel. Gå til side 24.

2) Gå op til Trøjborg og finde heksen. Gå til side
27.
3) Tage toget til Randers. Gå til side 18. (Ran-
ders)
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Red en proletar

Den nye store trussel mod den
danske arbejderklasse

Verden har i århundreder set en eksponentielt stigende udvikling på stort set alle videnskabelige områder.
Inden dette årti er ovre kan den teknologiske innovation dog have fatale konsekvenser for danskerne, i

særdeleshed den forholdsvist ubeskyttede arbejderklasse.

Siden industrialiseringen har den danske arbej-
der skullet arbejde hårdere og længere for at
kunne følge med maskinernes effektive dags-
rytme. Arbejderens anstrengelser har betalt sig,
og markedet har indfundet sig med tiden, og
mange er nu glade og tilfredse med deres plads
i samfundet. Men dette er i dagens Danmark
hastigt ved at ændre sig - måske for evigt.
Vi står over for en ledighed af bibelske pro-
portioner, en regulær syndflod af arbejdsløse,
kolde og sultne mennesker fra den nuværende
arbejderklasse. Med indtoget af den sidste nye
teknologi og viden styrter den indfundne orden
i grus, og tusindvis af menneskeliv kan meget
vel stå på spil.
En teknologi som for én arbejders pris kan ud-
føre fem gange arbejdet, som ikke kræver fag-
forening, sygeforsikring, betalt afspadsering,
sommerferie, eller endog mad, vand og ilt – en
arbejder i superklasse, som følger selv den mest
uetiske, umenneskelige ordre. Jeg taler selvføl-
gelig om zombier og udøde.

Hvad ved vi i øjeblikket? Vi ved at mæng-
den af døde mennesker overstiger mængden
af levende mennesker med rundt regnet halv-
fems milliarder. Vi ved fra den dokumenteren-
de HBO-serie The Walking Dead at zombier og
udøde er utrættelige, ustoppelige og vigtigst af
alt: styrkemæssigt på højde med endnu levende
mennesker.
Fra mytiske fortællinger som det legendariske

Dungeons & Dragons ved vi, at zombier og udø-
de med lethed kan kontrolleres med sindet af
blot en level 5 troldmand og dermed udføre
forholdsvist komplicerede opgaver, som nogle
arbejdere ikke ville være i stand til.
Der er altså på én gang tale om en erstatning
af arbejderklassen samt en ophøjelse af såkald-
te ”nekromantikere“ i samfundet. Takket være
fagforeningerne lever arbejderne nu på en god
løn, men tænk hvis man, uden at løfte en finger
mere end én gang, kunne indkassere omtalte
løn hundrede gange om måneden; det ville væ-
re en økonomisk ubalance på højde med den
nuværende diskussion om cheflønningerne el-
ler ministerpensionerne.

Hvis vi ikke ønsker et samfund kontrolleret
af zombiebetvingere, udødsdukkeførere og on-
de troldmænd, er tiden inde til at sige fra! Vi
må som ét folk, én nation, stå sammen mod den
udefrakommende innovation, og sikre arbej-
derklassens fremtidige succes i landet. Fejler vi
vores modstand, risikerer vi en massetilstrøm-
ning lig den, der illustreres i den anden doku-
menterende HBO-serie Game of Thrones, og her
vil selv ikke D. J. Trump-metoden med at bygge
en mur mod tilstrømningen være effektiv, som
det ses i samme eksempel.

Står vi sammen for arbejderne, kan vi sammen
stoppe nekromantikernes indtog; det er op til
danskerne.

Jesper Dam Knudgaard
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Studenterhus Aarhus

Studenterhus AARHUS
DECEMBER EVENTS

8 STUDENTERHUSET PRÆSENTERER

SECONDHAND BAZAR
TID TIL AT KØBE NOGLE LÆKRE SECONDHAND TREATS!

PUBQUIZ danmarks måske sværeste. 
LIGE MEGET OM SOLEN SKINNER, ELLER SNEEN FALDER - SÅ ER DER GOD STEMNING OG ØL PÅ SPIL HVER

ANDEN MANDAG KL. 20 I STUDENTERBAREN TIL PUB QUIZ - DANMARKS MÅSKE SVÆRESTE.

DIARY SLAM     
ENDNU EN GANG BYDER STUDENTERHUS AARHUS VELKOMMEN TIL EN GOD OMGANG DIARY SLAM. HAR 

DU VÆRET TIL DIARY SLAM FØR? SÅ VED DU DET UDMÆRKET: DET BLIVER VILDT HYGGELIGT!

URBAN NIGHT 
LIVEMUSIK I STUDIECAFÉEN! 

SÆT DIN EKSAMENSLÆSNING PÅ PAUSE OG KOM MED NÅR VI INVITERER 5 URBAN ARTISTER PÅ SCENEN.

NORDIC ECHOES          
I ANLEDNINGEN AF AFSLUTNINGEN PÅ AARHUS 2017 - EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD OG AARHUS 

2017 FINALE, ARRANGERER STUDENTERHUS AARHUS EN MUSIKALSK AFTEN, HVOR VI SAMME

N RUNDER KULTURÅRET 2017 AF MED GURLI OCTAVIA, PENNY POLICE & MATHIAS WINTHER PÅ SCENEN. 

DET SKER PÅ OFFICERSPLADSEN KL. 20:00-23:00

LUFTENS HELTE 
STAKLADEN ÅBNER DØRENE TIL EN AFTEN I FESTEN OG MAGIENS TEGN. VARM STEMMEBÅNDENE OP, OG GØR 

JER KLAR TIL DEN VILDESTE FEST, NÅR LUFTENS HELTE GÅR PÅ SCENEN. 

09
DEC

02
DEC

GRATIS

SE MERE PÅ WWW.STUDENTERHUSAARHUS.DK8

04
DEC

GRATIS

06
DEC

07
DEC

16
DEC

BILLETPRIS  FORSALG 
MEDL/ ALM 20.- / 40,-

BILLETPRIS  FORSALG 
MEDL/ ALM 30.-/ 50,-

BILLETPRIS  FORSALG 
  MEDL/ ALM 80.-/ 100,-

SE MERE PÅ WWW.STUDENTERHUSAARHUS.DK

GRATIS
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Studenterhus Aarhus

8

8 SE MERE PÅ WWW.STUDENTERHUSAARHUS.DK

STUDENTERBAREN FEJRER JUL
Igen i år tilbyder vi lækre, velsmagende, underlige, særlige og sjove 

juleøl. Vi garanterer, at kvaliteten er i top! 

I år  har vi omkring 70 forskellige juleøl fra nær og fjern - så kom 

forbi og tyvstart julestemningen!

Studenterbarens åbningstider
Mandag - torsdag: kl. 12 - 02

Fredag: kl. 12 - 03

Lørdag: kl. 20 - 03

Søndag: lukket
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smbc

https://www.smbc-comics.com/comic/how

AU Eventyr: Du står nu foran den store tjørne-
hæk, og med dine nyfundne kræfter vander du
hækken med store mængder vand fra unisøen.
Hækken visner i løbet af et par minutter. Nu er
der kun én ting tilbage at gøre, nemlig at finde
og stoppe heksen.

Du begynder at gå mod:
1) midtbyen. Gå til side 10.
2) Trøjborg. Gå til side 27.
3) togstationen, så du kan tage toget til Randers.
Gå til side 18.
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Dansk pulp

En sag for Luckner
Døjer De med uønskede vampyrer? Har De fremmanet et spøgelse, som De nu ikke kan få til at gå igen? Så

ligner det en sag for Luckner!

Det er nok de færreste, der har hørt om leje-
morderen Luckner med speciale i overnaturlige
væsner. Han arbejder for det store lejemorder-
firma Mord A/S, hvor han er den mest ansete
medarbejder, og bliver betalt derefter. Og penge
er der behov for, foruden pænt tøj, købekællin-
ger og dyr whisky duer helten ikke. Han tager
kun imod de mest udfordrende opgaver, rutine-
opgaverne kan rugbrødsarbejderne jo tage sig
af.

Det kræver snilde, når dagens opgave er
vampyrer, varulve, hekse, satanister, gengange-
re, gouls, dødninge og dæmoner, og der sluttes
af med at kæmpe med regnskabsafdelingen og
omkring kvitteringer. Luckner har, på trods af
at være dansk 70’er-pulp, flere lighedspunkter
med sin moderne kollega, Archer, fra tv-serien
af samme navn.

Når blodet flyder, klinger kasseapparatet,
og de deler dyre vaner og en ligegyldig attitude
over for omverden. Jeg kunne sagtens forestille
mig de to sidde på en bar til langt ud på natten
og dyste på anekdoter for at finde ud af, hvem
af de to seje herrer, der er sejest.

Han dukkede første gang op i det legenda-
riske, men for de fleste glemte, gyserblad GRU
i 1973. Per Sanderhage, medredaktør på GRU,
skrev den første korte novelle for at fylde lidt
plads ud i bladet og retfærdiggøre den forsi-
deillustration, man ville bringe. I løbet af 70’er-
ne nåede Luckner at medvirke i fire noveller
samt én gæsteoptræden i søsterbladet DRACU-
LA, inden han forsvandt igen, da skrækgenrens
tid var forbi i Danmark ved slutningen af årtiet.

Selvom Luckner gik i glemmebogen blandt
almindelige læsere, var der en gruppe hardcore
GRU-fans, der ville have mere.

Da densiteten af sådanne mennesker er høj
i Århus Tegneserieloge, var det også i deres un-
dergrundsblad Nørd Nyt, at Luckner gjorde et
comeback i 2012. Historien, igen fra Per San-
derhages hånd, var spritny, men året var stadig
1974. Heldigvis blev det til meget mere end en
engangsfornøjelse: Hele seks nye optrædener i
Nørd Nyt, og den nye opsamlingsbog “En sag
for Luckner” føjer endda endnu to til rækken.

“En sag for Luckner” er vaskeægte dansk
70’er-pulp. Der er knald på, fart og tempo, men
historierne bliver aldrig dumme, og Per Sander-
hage har tit et es i ærmet eller en overraskel-
se klar til Luckner og læseren. Per Sanderhage
mestrer skrivestilen, og det bliver en fornøjelse
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Dansk pulp

at læse hans spidsfindige formuleringer og fede
udtryk. Bogen kan anbefales til alle, der er klar
på lidt nostalgisk hygge-gys og kulsort humor
og er en oplagt julegave.

Per Sanderhage:
En sag for Luckner – Den samlede portefølje

1973-2017
SerieKlubben (2017)
311 sider
Kan købes på saxo.dk eller ved direkte ved hen-
vendelse hos forlaget

Niels Jakob Søe Loft

AU Eventyr: Du banker forsigtigt på døren ind
til rektors kontor, og du hører et “kom bare
ind”. Indenfor ser du Brian, der er godt igang
med et spil minigolf på sit kontor. Han beder
dig tage plads, og et par akavede fem mintter
går med at han ikke kan ramme golfbolden i
hullet.
Da han endelig er færdig, retter han sig mod
dig og siger med et alvorligt udtryk i ansigtet:

“Du er universitetets eneste håb. Du alene har
evnerne til at fjerne tjørnekrattet og stoppe den
onde heks. Men først skal du lære at bruge kraf-
ten.”
*Indsæt træningsmontage, hvor Brian ridder på din
ryg, ligesom Yoda i Imperiet Slår Igen.*
Gå til side 14.

Hetz:
Jonatan: Rebecca Black er faktisk ri-
melig cool!

Hetz:
Instruktor Nikolaj: Den her tavle har
lige periodiske randbetingelser, så
jeg fortsætter lige herovre.

Hetz:
Zinner (Forelæser i Videregående
Mekanik): Jeg stillede engang en
eksamensopgave i 3-legeme proble-
met. . . Vi har 5 minutter tilbage, så
lad mig lige forklare hvorfor alle la-
vede den forkert.

Hetz:
Dimitri Fedorov: Relativistic things
are always easier and much more lo-
gical.

Hetz:
Lukas Buchmann: (Under AMO-
forelæsning) Everybody should get
up every morning and think “fuck-
ing hell, quantum electrodynamics is
amazing”.

Hetz:
Christine (angående ubåds-sagen):
Ingen arme, ingen kage

Hetz:
Casper (roterer på kontorstol): Jeg
har det virkelig sjovt. (stopper) Jeg
har det virkelig dårligt. . .

Hetz:
Claus: Sexually transmitted devia-
tion.

Hetz:
Mads: Jeg har 30 timers førstehjælps-
kursus.
Monika: I morgen??

Hetz:
Jeanette (5 års fysiker): Jeg vil helst
ikke lære om for mange fysiske fæ-
nomener.

Hetz:
Rollespiller: Hvad konsistens har det
der flagermuselort og kan jeg putte
det i min taske.
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Krydsord

Software-
lagre

Adskilte

Gl. adm.
enhed

Dæk på
engelsk

Bygge-
stenen

Lem

Slags

Hvede-
gluten

1018

Volu-
menet

Efter-
ligne Sr Joule Tids-

måler Partiklen 1000 Vejle-
derne

Tal for
potens

Tone
Dis

Konge-
dømme

Atomnr. 92

Union
Atom

nr. 117

Ikke
ned

Måler
Fred
Volt

Forkor-
telse

Varmer

Navn

Tone

Dyr
Metal

To Ens

109

D I S J U N K T E
A M T R E U K
T I R E U T s
A T O M E T O P
B E N U R R O
A R T O V E N
S E I T A N R E
E U L V E N N
R U M F A N G E T

Løsningen til sidste blads krydsord (nu i LATEX takket være Daleif!).

AU Eventyr: Du ankommer med toget til Ran-
ders og bliver straks mødt af tre unge mænd i
Royalbukser, siddende på deres scootere, alle
med Mokaï og Tempt i hænderne. “Fuck kom-
munen!”, råber den ene. “Hallåh, igåh. Skal vi

ikk’ ned på ’Daisy, eller hva?.” Du beslutter
dig for straks at begå seppuku for at undgå at
skænde din ære yderligere. Gå til side 24.
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Krydsord

Computerspil

Ikke
konver-

gent

Modsat
vest

Mudder

Sr

Ratio-
nelle
tal

Fugl

M31

Grund-
stof 19

Watt

Jod Enhed
Ikke

exoter-
me

Uni på
Island Farvet Formør-

kelse Enhed Lille
billede

Hovedstad

Nummer
Gl.dags Brint

To ens

Metal
Uran
To ens

109 kg m
s2

Metal
log2

Engelsk
værtshus

Fantasi-
skabn.

Enhed
Universitet

kg m s−2

Tone

Grund-
stof 9

Skan.tekn.

Gas
1000 Jod

Vandstrøm

Indsend din løste krydsord til red@madsfoek.dk eller på Facebook og
deltag i konkurrencen om en hemmelig præmie!

Vinderen annonceres på Facebook mandag d. 4. december. Løsningen kommer i næste blad.

God fornøjelse.
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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:
Mogens: Første skridt til at fejle er at
prøve.

Hetz:
Lasse: Ingen fest uden incest.
Markus: Kommer du fra Sønderjyl-
land eller sådan noget?

Hetz:
Simon: Jeg laver Word. . . Jeg føler
mig beskidt.

Hetz:
FUIV (om Den Store Bagedyst):
Det er næsten værre at have i sin
browser-historik end porno.

Hetz:
Sangild: Er skrabeæg ikke scrambled
eggs?

Hetz:
Peter: Nævn en bedre fisk end laks.
Simon: Hummer.
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Hetz

Hetz:
Zinner: Let me counter your
question with another question.
Does your question even have any
meaning?

Hetz:
Zinner: Jeg kan lineær algebra! Fuck
yeah, bitches!

Hetz:
Christian: Ermin behøver jo ikke at
score. Han tager bare sin søster med
hjem
Ermin: I er da bare jaloux!

Hetz:
Ermin: Føler I jer også som en hacker,
når I sidder og bruger terminalen?

Hetz:
Line: Dropud.nu er en af mine mest
besøgte hjemmesider i løbet af de
sidste 3 dage. . .

Hetz:
Peter: Jeg putter salsa på mine peber-
nødder. Jeg er sofistikeret.

Hetz:
Emilie : Nikolaj, du er mit største
kvindelige forbillede.

Hetz:
Mette: Jeg boede i Aarhus i 3 år, før
jeg flyttede til Jylland.

Hetz:
Andreas “garbage”: Jeg har lige ædt
en lille pose nødder og rosiner i ar-
rigskab.

Hetz:
(Medicinstuderende på FysBib): Jeg
forstår ikke de der sygdomme!

Hetz:
Flohr: Er der nogen der kender en fy-
sisk konstant med værdi 3,2 gange
105?

Hetz:
Hørt til TØ: “Kardashian coordinates
(cartesian coordinates)”

Hetz:
Rushannes: *åbner munden men når
ikke at få sagt noget*
Lasse: Nej, jeg skal noget på torsdag!
(Lasse tror Rushannes vil få ham på
TÅGEKAMMERET, red.)
Rushannes: Jeg ville bare spørge om
du ville med i MatKant. . .

Hetz:
Simon: Vi kan fejre sommersolhverv,
med druk og hor!
Kirsten: Dét synes jeg faktisk er en
god idé!

Hetz:
Kirsten: Det er rigtigt, jeg er både fy-
sisk og mentalt handikappet

AU Eventyr: Du falder på knæ og starter din
desperate bøn. Med et sæt mærker du Yahwehs
varme omslutning, og en overnaturlig ro finder
dig. Du bønfalder ham at hjælpe i denne svære
tid, og til dette svarer han:
“Gå blot, mit barn, mod de som hjælper andre,

thi der skal du finde det du søger. Salig er De,
som hjælper med computerproblemer; spørg
blot ved IT Help-desk.”
Gå til side 31.
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Touren

Tour de fredagsbar
Kender vi ikke alle det at sidde en fredag aften i sin vante fredagsbar og have lyst til eventyr. Men hvor skal
man tage hen? Redaktionen har været på den årlige Tour de fredagsbar for at finde svar. Her kommer en

anmeldelse af de besøgte barer, så du kan begive dig informeret ud på din egen Tour.

Kalkulerbar

Mange mennesker! (Matlab)

40 % er fysikere på Tour

Bezzerwizzer

Udvalg:

Stemning:

Turnering: Beerpong

Nanobar

Der er kage, slik og jobmesse!

4 slags Breezers fordelt på 26 kasser

Ej mange slags øl

Udvalg:

Stemning:

Jobmesse: Nano

Fredagscaféen

Dødsquake (computerspillet Quake +
øl)

Egen øl (dBock) og mange andre på fad
og flaske

Godt besøgt!

Udvalg:

Stemning:

#computerspillende: 16

Jerry’s

Teknisk set ikke en fredagsbar

(ØL)Udvalg:

Stemning:

Pizza: Sygt nice
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Touren

Panta Rei

Øl til en femmer!!!

Udvalg:

Stemning:

Filosoffer: Hvem er hvem

Fredfest

Lidt underlig tom stemning først på aftenen. Da
vi vender tilbage senere, er der rigtig gang i fe-
sten.

Udvalg:

Stemning:

Lys: Stroboskop

Kommabar

JAAAAAAA, ØLPONG!

Øl, guldøl, tempt, portvin, mjød, drink

Udvalg:

Stemning:

Ølpong:

Theosbar

Blå Thor til en 10’er

Thorbjørn er meget begejstret: “Dette er
Himlen!”

Både fest og lounge/fredagsbar

Udvalg:

Stemning:

Musik: Perfekt lydstyrke

Frikadeller

500 g hakket svine- og kalvekød

1 lille løg

1 dl mel/rasp/havregryn

1 æg

lidt mælk

salt + peber

AU Eventyr: Med heksen i lænker, er hendes
onde magi endelig stoppet, og i stedet for at
sende hende til Bloksbjerg, ender hun sine dage
på RUC. Du fejrer din sejr i fredagsbaren med
alle dine studiekammerater. Under ceremonien

tildeler prinsessen dig en medalje for dit helte-
mod, mens Chewbacca står akavet ved siden af,
uden at modtage en tilsvarende medalje.
Du lever lykkeligt til dine dages ende.
The End

side 23



Rebus

AU Eventyr: Du ligger i det våde græs (husk
at ændre det her til noget andet), og langsomt
indsnævres dit synsfelt. Din vejrtrækning stop-
per langsomt. Det bliver mørkt. Den brusende
lyd i dine ører bliver langsomt til et hyl og for-

svinder derefter helt. Følelsen forsvinder grad-
vist i hele din krop. Først fingrene og tæerne, så
armene og benene. Du har det koldt og varmt
på én gang, og med et endeligt åndedrag forla-
der livet din krop. The End
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xkcd

https://xkcd.com/1854/

AU Eventyr: Da kommunens bygninger ligger
uden for universitetsparken, er du nødt til at
finde et hul i tjørnekrattet. Heldigvis finder du
et ret hurtigt (der kan man bare tale om ex ma-
china, hva’?). Da du endelig kommer derned og
får forklaret dem situationen, er det ved at blive
sen eftermiddag. Du snakker med afdelingen
for Teknik og Miljø, som inderligt beder dig at

lade tjørnekrattet være. Der har været nedskæ-
ringer i deres budget.

Du beslutter dig for at:
1) Gå til rektor, og høre hvad han synes du skal
gøre. Gå til side 16.
2) Lade hækken være, og prøve at finde den
onde heks. Gå til side 27.

Hetz:
Mathias: Man når til et tidspunkt i sit
liv, hvor man ikke længere har brug
for fysisk føde, men man bare kan
overleve på teoretisk fysik og mate-
matik.

Hetz:
Sebastian: Det er ligesom kokain, Ru-
ne, der er aldrig nok.

Hetz:
Mogens (Thulesen Dahl): Hvordan
undgår man at blive dømt for ruffe-
ri?

Hetz:
Rasmus: Når man fatter det, så for-
står man det!

Hetz:
Kirsten : Der er ikke særlig høj musik
i aften. . .
Simon: Hva?!

Hetz:
FUØN: Er det overhovedet barer i
Thisted?
FUDR: Velkommen til Jylland, har vi
andet?!

Hetz:
Hørt på TK: Jeg har drukket øl i dag
kun fordi jeg skulle instruere.

Hetz:
Machon: Du skal ikke stille den nær
Klaus, så drikker han den bare!
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Fake news

Alternative Føkta
I en verden hvor alle nyheder handler om den sidste nye frygtelige hændelse, giver dig et lille

afbræk i form af dette fabrikerede nyhedssegment.

Valgplakater tages ned til tiden

Efter kommunal- og regionsrådsvalget den 21.
november gik der ikke mange timer, før samtli-
ge valgplakater i Aarhus igen var ude af bybil-
ledet. Dette skyldes et nyt tiltag på tværs af alle
politiske partier, samt i særdeleshed deres ung-
domsafdelinger. Der er opstået en konsensus
om, at det at lade sine plakater hænge oppe
efter valget er aldeles uacceptabelt, og på høj-
de med aktivt at sprede affald i gaderne, hvil-
ket naturligvis under normale omstændigheder
ville udløse en bøde.
I løbet af de sidste par år har brugen af valg-
plakater opnået en nærmest infamøs status hos
befolkningen, idet det anses som et forældet og
unødvendigt værktøj i en mere og mere digi-
taliseret verden. Af selv samme grund snakker
Folketinget i disse dage om at afskaffe valgpla-
katerne, og i stedet opfordre partierne til at op-
søge befolkningen og vælgerne i øjenhøjde via
opslag på sociale medier, paneldebatter og må-
ske endda mærkelige videoer på youtube.
Danskerne kan til det næste folketingsvalg der-
for se frem til ikke at skulle vade rundt i pap i
ugerne inden selve valget, og i stedet undersø-
ge kandidaterne på deres egne vilkår og træffe
en klog og oplyst beslutning baseret på andre
variable, end hvilken kandidat de synes er køn-
nest.

Fysiker dømt for dyremishandling

En kendt kvantefysiker fra et kendt dansk uni-
versitet blev i lørdags fængslet i seks måneder
efter en langtrukken dyremishandlingssag. Fy-
sikeren er dømt for med vold til hensigt at have
lukket en kat inde i en låst kasse sammen med
en radioaktiv kilde og en gaspatron. Domstolen

kunne ikke bedømme, hvorvidt katten var død
eller levende, grundet kassens høje sikkerheds-
niveau, men vurderede at handlingerne var til-
strækkelige til at udskrive en dom for dyremis-
handling, da man formoder at katten har lidt
overlast ved at være låst inde i en mørk kasse.
Fysikeren udtaler til , at høn ikke
havde nogle intentioner om at yde skade på
katten, men at høn i bakspejlet godt kunne se
domstolens pointe. Høn forsikrer i øvrigt også

om, at høn fortryder sin skødesløs-
hed, og forsikrer at det ikke vil ske igen.
Fysikeren forventes ikke at anke dommen, men
kan muligvis søge om en tidlig løsladelse under
formildende omstændigheder.

Nisseoptog: kommunistisk propa-
ganda

Efter et populært nisseoptog i Ebeltoft i tirs-
dags rapporterer samtlige kommunistiske par-
tier i både Danmark samt resten af Europa nu
eksploderende medlemstal. Fire kommunisti-
ske partier er allerede opstillet til folketingsvalg
og forventes ifølge de seneste meningsmålin-
ger at overgå både C og SF i mandattal. Mange
danske eksperter mener, at nisseoptogets røde
farvetema og strukturerede marcheringsmeto-
de har frembragt en underbevidst tilhørsfølelse
over for klassiske sovjetiske kommunister i til-
skuerne. Effekten er endnu ikke fuldt ud forstå-
et, men konsekvensen deraf kan ikke benægtes.
Allerede nu arbejdes der på højtryk i Ameri-
kas Forenede Stater for at forbyde nisser, og
præsidenten offentliggjorde i går aftes, at lan-
det officielt var i en krigstilstand med Nordpo-
len. “Santa Claus and his little elves are a tre-
mendous danger to the United States of Ame-
rica. Sleigh man is on a suicide mission and we
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Fake news

will bring him and all that support him to justi-
ce,” udtaler statslederen i et ekslusivt interview
med på Twitter.
Danske eksperter undrer sig en anelse over
amerikanernes beslutning om at erklære krig

mod Nordpolen, da det er almindeligt kendt,
at julemanden bor på Grønland. Ingen har dog
ulejliget sig med at kontakte den amerikanske
regering med denne nyhed.

AU Eventyr: Du befinder dig endelig på Tor-
denskjoldsgade. Du ser tydeligt en tyk røgsøjle
stige til vejrs fra et nærtliggende lejlighedskom-
pleks. Du ringer høfligt på døren og venter tål-
modigt på, at dørtelefonen bliver svaret. Da du
til sidst når op på fjerde etage, sparker du døren
ind og tager heksen med bukserne nede (altså,
ikke bogstaveligt talt med bukserne nede, men
metaforisk).
Du svinger ud efter hende med en venstre
hook, men adræt undgår hun din næve. Hun
svinger sin tryllestav mod dig og sender en ild-

kugle mod dig. Med voldsomme andengrads-
forbrændinger, løber du mod hende.
Slå med en terning (sekssidet).

(1) Du snubler og falder med ansigtet først ned
i det hårde trægulv. Gennem gulvet hører du
underboen, der brokker sig over sin larmende
overbo. Heksen skynder sig at kaste endnu en
besværgelse over dig. Gå til side 24.
(2 til 6) Med dine sidste kræfter formår du at
overrumple hende. Gå til side 23, medmindre
du er jurist, så gå til side 33.

Hetz:
Mogens: Man kan da ikke lægge ting
sammen med forskellige enheder.
Casper: Det kommer da an på hvor
forskellige de er.

Hetz:
Carla: It’s really amazing how all of
a sudden, a particular saint is willing
to listen to you because you copy-
paste something 20 times on face-
book.

Hetz:
Dina: Jeg forstår det ikke sådan rig-
tigt, men jeg forstår det godt nok til
at bullshitte mig gennem den her op-
gave.

Hetz:
Christian (om skiftet til semester-
struktur): Mængden af trælshed er
bevaret.

Hetz:
Fjerbæk: Lokalbedøvelse er overvur-
deret, når man har øl.

Hetz:
Allan Grønlund (forelæser, om bil-
ledgenkendelse): If you have color
images then you have 3 layers: red. . .
black and white.

Hetz:
Snemanden: Jeg havde brugt halvan-
den time på at finde ud af, hvem den
mørkhårede pige du sad med var.
Phitzan: Det var Dyrmose. . .
Snemanden: Det kunne jeg jo ikke vi-
de!

Hetz:
Nikoline: Det er måske lidt forkert at
have et crush på faren, og så blive gift
med datteren.

Hetz:
Dina: En sort politimand - det er jo
forrykt!

Hetz:
Sheila (under et spil hint. Kategorien
er at mime Italien): Jeg har en idé om
at det røde ord er Eiffel Tårnet.
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Hetz

Hetz:
Ole Bjælde (om fusion): Så sker der
noget magi inde i skyen.

Hetz:
Bimse: Er der gruppepres? Jeg vil
være med!

Hetz:
Hasse: Jeg skulle have lavet lektier i
går, men så skulle jeg lige noget an-
det
Sidsel: Det lyder som mit liv!

Hetz:
Niels Jakob: Med den volumen der er
i mine lunger, kunne jeg i hvert fald
blæse 10 penisser op!

Hetz:
Sheila: Prøv at Google hvid asparges
og pik.

Hetz:
Dmitri: Curl! What a good word, is it
french?

Hetz:
Johanne: FURK, hvad laver du?
FURK: Jeg hækler.
Johanne: Men hvad hækler du?
FURK: Jeg hækler en tangatrusse til
et marsvin.

Hetz:
Niels-Jakob: Det her er en rigtig dan-
skerfest, hvor folk bare sidder ved
bordene og drikker tæt.

Hetz:
Thorbjørn: En dag vågnede djævelen
op og tænkte; hvordan kan jeg øde-
lægge livet for naturvidenskabelige
studerende. Og så skabte han white-
boardet.

Hetz:
Mathias “Får”: (om Rick Astley) Har
han lavet andre sange? What, det har
han!!!

Hetz:
Liv Hornekær: It moves at the speed
of light; that’s pretty fast.

Hetz:
Jeppe: Strangeness. Bare drop kon-
ceptet helt, og lad vær med at brug
det. Så virker det hver gang!

Hetz:
Marie Louisa (om permutationer):
“Det er jo forhelvede bare at bytte
rundt på tallene!”

AU Eventyr: Du løber op ad trappen, og an-
kommer forpustet (og lettere forvirret over
hvorfor du valgte at løbe) til kantinen. Med dit
falkeblik skuer du nu over hele uniparken og
ser fortvivlelsen malet i folks ansigter. Specielt
én elev skiller sig ud, nemlig en grædefærdig
idrætsstuderende, der sidder i hjørnet af kanti-
nen (du kan kende det ud fra høns powerpoints
med billeder af lårmuskler, og mangel på La-
TeX).

Du vælger nu at:
1) Gå hen og trøste den stakkels person. Gå til
side 35.
2) Finde hjælp hos rektor. Gå til side 16.
3) Finde hjælp ved kommunen. Gå til side 25.
4) Spørge om hjælp ved IT-Help-desk. Gå til
side 31.
5) (Kun for Teologer) Spørge Gud om hjælp. Gå
til side 21.
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Stadig på tryk

AU Eventyr: Du sparker den idrætsstuderende
lige i milten, og høn hoster nu blod. Til trods
for høns langt overlegne fysik, er høn nu sendt
til tælling.
Nu hvor du har fået lidt spænding i dit liv, er
du klar til næste kapitel. Du vælger derfor at: 1)
Finde hjælp hos rektor. Gå til side 16.

2) Finde hjælp ved kommunen. Gå til side 25.
3) Spørge om hjælp ved IT-Help-desk. Gå til
side 31.
4) (Kun for Teologer) Spørge Gud om hjælp, gå
til side 21.

Hetz:
Simon: Hvad er det for et integrale
du har løst, som giver sådan et grimt
resultat?
Markus: Det er bare kvant.

Hetz:
Henrik Stetkær: Det gode ved mate-
matik er, at man ikke behøver at tæn-
ke sig om.

Hetz:
Simon: Jeg føler mig beskidt, når jeg
skriver kode uden at kommentere.

Hetz:
Aslan: What’s in your old apart-
ment? You can almost burn your old
apartment as long as the forwarding
pointer is there.

Hetz:
Jesper (medlem af redaktionen):
Hvis I skal til at betale for Mads Føk,
så skal vi sgu også til at lave noget
bedre.
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Haiku

Haiku
Trussel mod Danmark
arbejdernes undergang

nekromantiker

Eventyrets start
tjørnehæk om unipark
heksen dræbes straks

Lenin Stalin Marx
Guevara Castro Engells

Mao Trotskij Sohn

Indskolingselev
kun iført underbukser

glemt nissehue

Danmark er i chok
nisser er kommunister

vælter velfærden

Julen nærmer sig
alt er ringe og for dyrt

kom nu januar

AU Eventyr: Du ankommer til IT Help-desk,
og forklarer dem situationen. De nikker aner-
kendende og nævner, at de havde et lignende
tilfælde for et par år siden da en gymnasieelev
på studiepratik prøvede at installere Ubuntu.
De beder dig om at prøve at slukke og tænde

for den og opdatere dine drivere.
Det hjælper ikke.
1) Søg hjælp ved rektor. Gå til side 16.
2) Led efter hjælp hos kommunen. Gå til side 25.

Hetz:
Tessa: Jeg lever for stinkende mad

Hetz:
Thorbjørn: Jeg tror måske du er ved
at løbe tør for RAM.
Monika: Jeg har en lader her.

Hetz:
Troels: Får som i får, eller får som i
mæææh?

Hetz:
Johan: Jeg har lige visket det ud, men
det gælder stadigvæk.

Hetz:
Nikoline: Prøv at putte lidt vand i og
se.
Sidsel: Man må altså ikke putte vand
der op!

Hetz:
Line: Har du lavet afleveringen i
kvant?
Lukas: Nej.
Line: Så kan vi ikke bruge dig til så
meget. . .

Hetz:
Nikoline: Sidsel, nu har jeg hetzet
dig.
Sidsel: Var det der med vand i ske-
den?

Hetz:
Andreas: Livet er for kort til at ræk-
kereducere.

Hetz:
Morten: “Så går Månen i super-
nova”.
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Horoskoper

Horoskoper

Vædderen

Du er kommet i økonomiske vanskeligheder og
kontakter derfor en person under kaldenavnet
“Søkoen”. Da du møder høn, opdager du at det
faktisk bare er en søko. Du fortryder straks val-
get af ordet “bare”, i det søkoen tager tre af dine
fingre som en forebyggende dummebøde.

Tyren

Du glemmer at tage nissehue på til klippe-
klistre på TÅÅGEKAAMMMERET , og som straf skal du
smide tøjet foran dine medstuderende til næ-
ste fredagsbar, som instrueret af FORM. Dette
skaber i cirka 4 timer ramaskrig i medierne, og
FORM får for blufærdighedskrænkelsen et dask
over håndleddet og et fast “sig så undskyld!”

Tvillingen

Du udråbes ved en fejl som FORM på
TÅÅGEKAAMMMERET , og i frustration over hele ti-
den at blive kaldt dum, udvikler du en kur mod
kræft, en flyvende bil og omdanner Danmark til

et socialt og politisk utopia. Du bliver dog sta-
dig kaldt dum og ender dine dage trist og de-
primeret med en flaske vodka i hånden og Po-
kémon GO på mobilen.

Krebsen

Du foreslår til redaktion at sætte en
frø på forsiden, men bliver prompte sat op ad
en væg med bind for øjnene. Inden du rigtigt
kan nå at opdage hvad der sker hører du or-
dene “Skyd!” Du mærker projektilerne ramme
dig durk i brystkassen og forbløder på det hår-
de stengulv.

Løven

Det går op for dig at du skal til eksamen i ja-
nuar. Desværre har du grundet semesterstruk-
turen glemt, hvordan man går til eksamen. Du
glemmer din blyant til de skriftlige eksaminer
og knækker hele tiden kridtet til de mundtlige.
Du trøster dig selv med en tur til Legoland.
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Horoskoper

Jomfruen

Du opdager, at en del af dine medstuderende
mangler tre fingre på venstre hånd og er me-
get undvigende når du spørger ind til det. Du
beslutter dig for at skygge nogle af dem og op-
dager at de ofte mødes med en søko på en itali-
ensk restaurant. Du opdages desværre af en af
søkoens lakajer og myrdes brutalt midt på ga-
den.

Vægten

Du afslutter din uddannelse, lander et fedt, vel-
betalt job, får en lækker kæreste og en penthou-
selejlighed i centrum af Aarhus. Desværre går
proletariatet kort efter i oprør, og både du og
din familie dør herefter i den kommunistiske re-
volution.

Skorpionen

Du sendes i forbindelse med en militær aktion
til det nordlige Canada for at opspore og dræ-
be julemanden. Du undrer dig lidt over, hvorfor
julemanden ikke er hjemme på Grønland, men
stiller ingen yderligere spørgsmål. Efter et par
uger myrdes du og hele din deling af en sulten
jærv.

Skytten

Du åbner en dør uden at tjekke efter fælder,
og rammes næsten med det samme af en un-
derlig følelse i hele kroppen. Da du ugen efter

tager til lægen henvises du til en heksedoktor,
som kan fortælle dig at du er blevet forbandet
af en ond troldmands sikkerhedsforanstaltning.
Du mister permanent to point i constitution.

Stenbukken

Du kommer under et forsøg en kat i en kasse
med en radioaktiv kilde og en gaspatron og sig-
tes kort efter for dyremishandling. Du dømmes
af højesteret til selv at skulle afsone i en kas-
se indtil en tilfældig radioaktiv kilde henfalder.
Den valgte “radioaktive” kilde udvælges dog af
en ikke-fysiker, og du lever resten af dit liv i en
kasse med en helium-4 kerne.

Vandmanden

Du beslutter dig for at reagere på en artikel,
hvor du tilbydes at “sælge din krop”. Efter et
kort møde ledes du ind i et sparsomt belyst, lidt
dunkelt lokale. Dagen efter vågner du op med
tung hovedpine. På dit natbord ligger 30 000
kroner i kontanter, og på din mave er et ar hvor
du dagen før fik taget din ene nyre fra.

Fisken

Du finder løsningen til alle verdens problemer
og stiller derfor op til kommunalvalget. Du er
desværre skidegrim, og dette skjules ikke effek-
tivt nok på dine valgplakater. Danskerne væl-
ger at stemme på Chads istedet for dig, og du
skriver bittert en grim besked om alle kvinder
på www.reddit.com/r/incels.

AU Eventyr: Med heksen i lænker er hendes on-
de magi endelig stoppet, og i stedet for at sen-
de hende til Bloksbjerg, ender hun sine dage
på RUC. Du fejrer din sejr i fredagsbaren med
alle dine studiekammerater. Under ceremonien
tildeler prinsessen dig en medalje for dit helte-

mod, mens Chewbacca står akavet ved siden af,
uden at modtage en tilsvarende medalje.
Du er dog stadig jurist, og for dem er der ingen
lykkelige slutninger.
The End
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Spørg Dr. Føk

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

Spørg Dr. Føk

From Russia with Love
Kære Dr. Føk.
Min kæreste har forladt mig og er taget til Marien-
lyst med sin veninde Marlene. Jeg har forsøgt at tage
hævn ved at brænde hans lejlighed ned, sælge hans
Fiat til skrot og sprede hans tøj ud over Vesterbro,
men det er bare ikke nok. Han har også en kat, men
jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved den. Har du nog-
le gode ideer?

Tovepigen

Kære SysAdmin
Hvis han har efterladt katten hos dig, kan det
kun betyde to ting: 1. Han er ligeglad med kat-
ten, 2. Han er en russisk “sleeper agent”, der har
infiltreret Danmark i et kommunistisk forsøg på
at vælte Vesten, og han har brugt sit forhold til
dig som et skalkeskjul, men efter Trumps sejr
og Ruslands stigende magt i USA, er det ble-
vet vurderet af Moskva, at der ikke er mere at
komme efter i Danmark. Han er blevet beordret
tilbage til Moderlandet (hvis du kigger godt ef-
ter vil du se, at Marlene er et anagram for Mo-
derlandet), men da de danske lufthavne er på
“full alert”, kan han ikke komme hjem ad kon-
ventionelle veje, så han er tvunget til at bruge
den tophemmelige ubådsbase, som, ifølge FN-
aftalen af 1837, er placeret i Marienlyst. Uanset
hvilken af de to ting, det er, så er han fuldstæn-
dig ligeglad med, hvilke grufulde ting du gør
ved hans kat. Fokuser derfor i stedet på hans
XBOX. Efterlad den eventuelt i en vandpyt på
Enghavevej.

Dr. Føk

Oplagte trivialiteter
Kære Dr. Føk.
Jeg har lagt mærke til at forelæsere, litteratur og an-
dre studerende refererer til forskelligt stof som “tri-
vielt”, “indlysende”, “oplagt” og “klart”, men jeg
synes ikke altid dette er tilfældet. Hvornår har man
lov til at sige, at noget er trivielt? Er der et bestemt
kørekort man kan tage for at få lov til at bruge ordet,
en form for “License to Trivial”?

Den forvirrede matematikrus

Kære Fysikop
Svaret på dette spørgsmål er trivielt og er over-
ladt som opgave til læseren.

Dr. Føk

Mo’ money, mo’ problems
Kære Dr. Føk.
Jeg er en fattig studerende, der mangler penge til ju-
legaver til min familie. Jeg overvejede rufferi, men
efter Vejle-sagen har jeg besluttet, at det nok ikke
er den smarteste ide. Hvordan kan jeg skaffe penge
uden at behøve at sælge mig selv eller andre?

Den fattige studerende

Kære Jens Vejmand
Der er mange, der mener, at hvis man vil over-
leve i vores moderne og ufølsomme tidsalder,
kan man af og til være nødt til at sælge sig selv.
Nogle mennesker sælger deres seksualitet som
prostituerede, nogle sælger deres kroppe til vi-
denskaben og atter nogle sælger deres sjæle til
dekanen på BSS. Alle tre ting er dog uforsvar-
lige og medfører stor risiko for liv og legeme,
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Spørg Dr. Føk

som jeg som altvidende ikke kan støtte op om.
Vi lever i en fornuftig tid, hvor viden og logik er
i højsædet, og at tage del i så forældede og bar-
bariske traditioner er, efter min mening, fuld-
stændig tåbeligt. Jeg vil derfor fraråde dig den
slags pjat. I stedet vil jeg råde dig til at blive
en del af en af de hurtigst voksende industrier

i nyere tid: Jordstrålebekæmpelse. Flere og fle-
re mennesker har indset farerne ved jordstråler,
og hvis du slår til nu, kan du med en lille inve-
stering få et enormt afkast på ingen tid.

Dr. Føk

AU Eventyr: Dit forsøg på at *indsæt ting du
prøver* mislykkes gevaldigt, og den idrætsstu-
derende tager det meget ilde op. På med bokse-
handskerne, for nu starter slagsmålet!
Høn svinger ud efter dig med en lige højre,
men du er heldigvis hurtig nok til at undgå
høns slag.

Slå nu med en terning (sekssidet).
Slår du 1, bliver du sparket i milten. Gå til side
24.
Slår du 2-6, sparker du høn i milten. Gå til side
30.

Hetz:
Ole bjælde: Placerer et sort hul over
Randers i ppt.

Hetz:
VC: x er et godt tal.

Hetz:
Simon: “Hvis der står Lagrange for-
an det så tror jeg på det.“

Hetz:
Katrine: My logic is sound and com-
plete. . . ish

Hetz:
Emma (snakker om to fyre, der begge
har et crush på hende): Bare fordi jeg
får slik af den ene, betyder det ikke at
jeg skal tage imod slik af den anden!

Hetz:
Mads: Der er ikke nogen forskel på
“x” og chi!

Hetz:
Nikolaj: Man *normerer* bølgefunk-
tioner, man *normaliserer* børn ude
i ghettoen.

Hetz:
Andreas: Hvordan er det nu; der er 1
radian på en cirkel ikke?
Simon : Nae, der er vel pi radianer på
en cirkel. . .?
Joakim: Der går 2pi radianer på en
cirkel.

Hetz:
Ulykkelig stemme hørt på Fysisk Bi-
bliotek: Jeg vil hjem!

Hetz:
Ermin: Hvordan siger man egentlig
“Java” på engelsk?

Hetz:
Ion *til TØ*: Ahmad, kan du ikke for-
klare det, så tegner jeg?
Ahmad: Nej, du forstår det bedre. Du
kan forklare, så er jeg cheerleaderen.

Hetz:
FUDO: Om at holde julefrokost i ti-
merne op til TK’s julefest: Er vi ikke
enige om, at det er smartere, end det
er dumt?
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Kalenderen
fredag d.8/12 2017 Det er sidste undervisningsdag, og TÅÅGEKAAMMMERET holder

traditionen tro julefest og revy. Kom i julestemning med
sang, dans og masser af alkohol.

lørdag d.9/12 2017 Kuturhovedstaden slutter med masser af gratis arangemen-
ter. Det er en god anledning til at tænke tilbage på alle de
kunstudstillinger, du ikke så, Let(h)banen der aldrig åbnede
samt den koncert med Anohni, du først har hørt om nu.

søndag d.24/12 2017 Det er juleaften. Den dag på året hvor flest mennesker dør af
overspisning, så pas på med juleanden.

fredag d.29/12 2017 Kandis spiller på Farsø Hotel, forvent en brutal maratonkon-
cert med masser af headbanging.

søndag d.31/12 2017 Det er årets sidste aften. Ude i byen er der fest og fyrværkeri,
men du sidder alene hjemme bøjet over eksamenslæsningen,
som den gode studerende du er.

tirsdag d.2/1 2018 Eksamensperioden starter. Vær klar til en måneds intens
kamp mod klokken, bøgerne og censor.

lørdag d.27/1 2018 Eksamensperioden slutter. Forhåbentlig er du og de fleste af
dine venner kommet igennem uden alt for mange tabte lem-
mer.

mandag d.29/1 2018 Forårssemesteret begynder, selvom det stadig er vinter.

fredag d.9/2 2018 TÅÅGEKAAMMMERET holder kyndelmissefest sammen med Bro-
cas Bodega. Du vædder med din læsemakker om hvorvidt
du kan score den berømte Broca, hvem det så end er.

onsdag d.21/2 2018 TÅÅGEKAAMMMERET holder Verdens Kedeliste foredrag. Husk at
medbringe hovedpude.
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