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Leder
Det danske samfund står over for større konflikt (lidt på samme måde som menneskeheden
står over for en større krig mod kaninmænd),
da flere offentlige ansatte og deres arbejdsgivere har besluttet sig for, at de har brug for lidt ekstra påskeferie. . . og har opdigtet en uenighed
om løn som påskud. Men du, kære læser, kan
fortsat sove trygt,
skal nok fortsætte med at udkomme, selvom alle andre dele af
samfundet bryder sammen – da
redaktion de sidste 46 år, af den danske stat, har
været udsat for en lockout og derfor ikke fået
løn for vores altafgørende arbejde.
Men i disse usikre tider han den danske befolkning kun et fast holdepunkt, nemlig at X
Faktor stadig oplyser fladskærme, rundt om i
landet. Dette program har nu i årevis succesfyldt har paralyseret befolkningen, så staten i
samarbejde med Arla kunne foretage mystiske
ritualer, der oplyser og forvrænger nattehimlen over Danmark fredag aften mellem 20.00 og
redaktion at
21.00. Faktisk prøvede
stille op til årets udgave af reality-programmet
for at bringe programmet lidt mere kant og kvalitet, men også for at få andel i pengene og
groupierne. Desværre gik redaktionen ikke videre fra de indledende auditions, da dommerne ikke kunne se det geniale, dybt smukke og

erotiske i vores 7 mand store acapella version af
Swans sangs Oxygen. For at gøre ydmygelsen
desto større, mente DR, at det ville være uetisk
at vise os på landsdækkende TV, da “det ville
være at udstille personer med åbenlyst psykiske lidelser”. Disse etiske principper har dog
ikke holdt DR tilbage fra i årevis at have både
Thomas Blachman og Søren Ryge på sendefladen.
Til sidst vil vi gerne komme med en advarsel mod kaninmændene, der lever under jorden og formerer sig som. . . Ja, kaniner, og snart
forlader deres underjordiske huler, og med deres overlegne antal undertvinger sig overfladen. Derfor må vi mennesker forberede os på
den kommende krig. Personligt har jeg skaffet
mig et forråd af 50 kg dåsetun, 100 glas syltede agurker, 20 l benzin, 200 kg hakkede tomater (på dåse) samt 2 pakker skovmandsrugbrød.
Måske undrer du dig over, hvordan undertegnede har fået indsigt i truslen, da kaninmændene som bekendt er usynlige for mennesker når
de bevæger sig på jordoverfladen. Dette skete,
da en hemmelig agent fra Lada, der var gået undercover som hjemløs, advarede mig mod dem.
Så husk kære læser, de kommer, og de kommer
snart. . .
Jakob Rye
Jonas S. Hansen

Hetz:
Jesper (om Trump): Det er som om
hans taler bliver meget bedre, når
man ikke kan høre, hvad han siger.
Hetz:
Jakob Rye: Der er få ting i verden,
man burde blive henrettet for, og en
af dem er memes.

Hetz:
Peter: Jeg lever bare med at være
død.
Hetz:
Th3is: Hvorfor har jeg ikke gamet
mere i mit liv?!? Der er så mange fede ting jeg er gået glip af!
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Præstationsfremmende præparater

Doping til BODYCRASHING:
Tilståelse
Igen i år er BODYCRASHING1 løbet af stablen. Dette arrangement har til formål at yde nødhjælp ved at
stille sult og tørst hos de fattige studerende, der gerne vil være med. I mellemtiden er dette dog også blevet
til lidt af en publikumssport. Netop derfor har en af deltagerne bekendt sine synder over for publikum til
undertegnede medlem af
.
Det

er

efterhånden blevet tradition, at
har et medlem af redaktionen med i
BODYCRASHING. Ligeledes er det i selv samme sammenhæng også ved at være tradition,
at der bliver ørlet en del på i hvert fald ét
af de medlemmer, der melder sig hertil. Til
ÅGE KA M M ERETS julefest blev dette studieårs
TÅ
overørlede redaktionsmedlem antastet af en
af de andre vindere i den kategori, han deltog i. Dette redaktionsmedlem blev da oplyst
om en historie af stor alvorlighed vedrørende
BODYCRASHING, men uden yderligere informationer, før en uge efter under et eksklusivt
interview.

I Fredagscaféen sælges der altid øl
udsending stod og langede øl over
disken i fredagsbaren oppe på Institut for Datalogi, da den føromtalte vinder af BODYCRASHING (og hyppig ørler på
udsending) kom derop og var klar til at blive interviewet. I (mere eller mindre) hemmelighed interviewer
udsendte da vinderen.
Forløbet går omtrent som følger:
V2 : Jeg har en tilståelse vedrørende BODYSCRASHING. Jeg har taget doping. Jeg har taget 4 håndkøbspræparater fra apoteket inden BODYCRASHING gik i gang
M3 : Det må jeg nok sige. Lige præcis hvilken type
doping er der tale om?
V: Der er tale om paracetamol, ibuprofen, acetyl1 “Bræk

udsendte, at der
står nu klart for
er tale om en meget alvorlig handling, da BODYCRASHING jo til mestendels er en publikumssport, hvor det gælder om at generere store og lange brækstråler. Dette vil kvalmestillende midler selvfølgelig modvirke, hvilket egentlig ikke er fair over for de mange tilskuere eller
de andre deltagende i konkurrencen. Men som
vinderen påpeger, så er der ingen regler på området – overhovedet!
Vinderen forklarer ellers videre; det viser
sig at årsagen til, at høn valgte at tage doping
var, at høn var forkølet. Nuvel en forkølelse
har vi alle haft, men høn forklarer endvidere,
at dette førte til en bekymring om forringelse
af ydeevner under konkurrencen, hvorfor der
da er tale om brug af disse præparater som reelt præstationsfremmende midler. Symptomerne som høn oplevede var bl.a., at høn havde
ondt, når høn sank og høn kunne ikke trække vejret gennem næsen. Begge disse medfører selvfølgelig et næsten uundgåeligt handicap ifht. BODYCRASHING, men vinderen er
enig med den udsendte i, at dette stadig ikke
retfærdiggør brugen af præstationsfremmende
midler. Man lader jo eksempelvis heller ikke en

Og Desuden Yder Cerm Rationel Afskaffelse af Sultne Homo Sapiens i Naturvidenskabelige Gemakker”

2 Vinderen
3

cystein og xylometazolinhydrochlorid. (henholdsvis smertestillende og febernedsættende, antiinflammatorisk og smertestillende lægemiddel,
slimopløsende hostemiddel samt medicin mod
tilstoppet næse og bihulebetændelse, red.) Det

udsendte
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cykelrytter bruge EPO, fordi han har en dårlig
kondition.
Vinder undskylder sin nederdrægtighed
over for
udsendte, men afslører
herefter også, hvorfor høn valgte at gå til bekendelse.
Det viser sig, at der ikke er regler ifht.
doping i BODYCRASHING. Der er simpelt
hen mangel på regulering af dette område. Vinderen efterlyser da regler på området,
da det vel egentlig er muligt at proppe sig
med kvalmestillende midler inden deltagelse i BODYCRASHING, hvilket ville være for-

færdeligt, givet størstedelen af pointen med
tilskuersportsdelen heraf.
“Hvor er EU, når man endelig har brug for
udsendte sig. Det har
dem”, noterer
desværre ikke været muligt at få EU’s kommissær for uddannelse, kultur, ungdom og sport,
Tibor Navracsics til at udtale sig om sagen, men
vil være der på pletten, så snart dette emne vil blive taget op i Europa-parlamentet
(hvilket forventes at være sandsynligt som antallet af dage efter offentliggørelsen af denne artikel går mod uendelig).

Rune N. T. Thorsen
Hetz:
Hans Fynbo: . . . xspace{} så nu vil jeg
tale om emner, der er mere almen
dannelse.
Titel på slide: Fredelig og *ufredelig*
brug af atomkerner.
Hetz:
Claus: Hva’, er der lækre piger i Aalborg?
Mads: Tja, der er nok lækre piger alle steder med mere end 100.000 indbyggere.
(Evt) Mads: Ej, man kan måske også
gå lidt lavere.
Claus: På standarderne?
Hetz:
Emilie: Kan man stadig få kaffe i
FFB?
Jens Bo: Den store derovre (kaffemaskinen) virker ikke længere.
Emilie: Hvorfor står den så der og er
så stor og grim?
Bach: Er det mig i snakker om?
Hetz:
Forelæser: Nu kommer vi til vibration
Sidsel: YES!!
Hetz:
Hans Fynbo: Så bygger man bare en
atomreaktor, men det er jo dybt trivielt.

Hetz:
Dmitri Fedorov (om Lagrange multipliers): You can ask me how it works.
It’s just magic.
Hetz:
Ion: Er World of Warcraft ikke Real
Time Strategy?
Hetz:
Stine: Er det det der ligestilling? Det
skal jeg ikke have noget af.
Hetz:
Simon: Jeg vil hellere drikke alene,
end dabbe alene.
Hetz:
Claus: Jeg har det med whiskey som
jeg har det med kaffe. I starten kunne
jeg ikke lide det, så drak jeg en kande
af det, og nu elsker jeg det!
Hetz:
Luis: Kan blinde kode C?
Hetz:
D2 aüritz (til sød pige): Jeg har tænkt
over noget. Du ligner faktisk lidt
Gadaffi.
Hetz:
GFORM (bunder en ketchup): Jeg
har lyst til pølse nu.
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Cookie time

Af Katrine Alice Glasscock
Hetz:
Random Rus: Du er fysiker, så jeg
regner med, du er god til matematik.

side 6

Hetz:
FUAK: Du var ikke engang fuld i går.
FUAT: Nej jeg var ikke fuld. Jeg var
bare dum!

Ikke klik-madding

Jordstråler får dig til at tisse i
bukserne
Har du nogensinde oplevet en voldsom, uforklarlig hovedpine? Har du oplevet at have sovet dårligt? Lider
du af ledgigt, astma, eksem eller mangel på kreativitet? Så er du måske påvirket af farlige jordstråler!
Jordstråler er, helt simpelt forklaret, en diametral modsætning til de almindelige kosmiske
stråler. De er modsat de kosmiske stråler negativt ladede, og derfor farlige for levende organismer. Det er højenergiske stråler som vi endnu ikke har udstyret til at styre og udnytte 1 .
Der er flere forskellige teorier om dannelsen af disse stråler, men den mest accepterede
er at de dannes i jordens kerne. Man har kendt
til jordstråler siden oldtiden, da man kunne
se hvor dyrene trivedes. De steder dyrene var,
måtte jo være steder med lidt eller ingen jordstråling. De er som nævnt farlige for levende organismer, og kan føre til hyppige vandladninger, manglende kreativitet, irritation og kolde
fødder 2 . De fleste organismer mærker disse negative effekter, men enkelte dyr elsker jordstråling, såsom katte og myrer.

Jævnfør Jordstråling.dk 3 virker jordstrålerne som røntgenstråler, men da strålerne ligger i
et andet “bølgeområde”, har vi endnu ikke instrumenter, der kan måle frekvenserne fra jordstrålingen.
Strålerne kan desværre ikke destrueres,
men de kan heldigvis afbøjes og omdirigeres fra
Deres hjem. På nettet findes der mange, der sælger særlige apparater, dippedutter og produkter, der kan være behjælpelige mod disse stråler,
og naturligvis virker disse produkter kun i en
begrænset periode, ofte omkring 5 år. Derefter
bør du naturligvis anskaffe dig nye produkter,
selvfølgelig til fuld pris.
Alt i denne artikel er i øvrigt taget direkte
fra kilderne, og er proffesionelle geobiologer og
jordstråle-opmåleres viden, delt på hjemmesider på det Store Brede Netværk.

Hetz:
Sheila: Jeg er ikke racist, jeg er bare
fynbo.

Hetz:
William: En pige på tinder har skrevet: “Sikke stort, varmt smil du har”.
Hvad skal jeg svare?
Niklas: “Så skulle du se min pik.“

Hetz:
Simon: Jeg er ikke alkoholiker. Alkoholikere har et problem med alkohol.
Jeg har et problem uden alkohol!
Hetz:
Stig: Jeg vil gerne krænke dig, men
jeg har ikke nok hænder til det.
Hetz:
Claus: En dag giver jeg bare op på
humor.
Niklas A: Så er julerevyen et godt
sted at starte.

Hetz:
Kristoffer: Fuck en lang artikel, der er
jo 3 siders linjeafstand.
Hetz:
Carl (DSD forelæser, til review): Vi
tager den bare bagfra. Det er alligevel det, jeg foretrækker.
Hetz:
FUWI: Jeg har lige lånt 15.000 kroner.
Såå. . . Matkant..?!

1 http://www.basishelse.dk/jordstrÃěling
2 http://www.jordstraaling.dk/jordstraaler.htm
3 http://www.jordstraaling.dk/jordstraaler.htm
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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:
Christian: Hvis der er noget der hedder lineær algebra, er der så også
noget, der hedder eksponentiel algebra?
Hetz:
Celik: Der er da ikke så mange pæne
piger i dag. Er medicinerne gået i hi?
Hetz:
Klaus Thomsen: Altså, der er en positiv sandsynlighed for, at jeg sidder
som en gås derovre om to minutter!!
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Hetz:
Simon: Skal jeg lige åbne word igen?
Peter: Ja, så skal jeg i hvert fald have
strålebehandling.
Hetz:
T2 1 ONF: Du er ikke gammel – du har
bare en stor (og voksende) potens!
Hetz:
Jesper: I min verden er alle metoder
Fock-metoden.
Hetz:
FUDO: Vi har kun danskvand med
brus i.

Side 9: Opfindelser

Navn: Landbrug
Alder: Ca. 11.500 år
Enestående evne Hun kan føde størstedelen af jordens befolkning, såfremt hendes befrugtning
ikke misbruges.
Om hende: Efter at have mødt hende er alle på et eller andet tidspunkt skiftet over til at bruge
hende, frem for sine konkurrenter. Det vidner om hendes store og frugtbare gode væsen, der giver
alle mennesker noget at savle over.
Beskæftigelse: Hun bruger størstedelen af sin tid på at sørge for, at alle hun har kært ikke skal gå
sultne i seng. Det lykkes dog ikke altid, og derfor må eksempelvis russerne hver vinter undvære
hende – hvilket nok også er derfor de kan virke lidt sure østpå. Undertegnede ville i hvert fald
blive lidt knotten, hvis ikke han kunne nyde hendes nærvær.
Senere liv: I de senere år er hun blevet mekaniseret og har år efter år fået rekorder for at udnytte
sine evner til at lave endnu vildere comebacks efter hendes korte årlige pause.
Yndlingssang: Marken er mejet

Rune N. T. Thorsen
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Studenterhus Aarhus

Studenterhus AARHUS
UDVALGTE EVENTS
8 STAKLADEN

MARTS

LIVE

UDENFOR PÆDAGOGISK
RÆKKEVIDDE

30

MAR

Et anderledes stand up show med tidligere indsatte.
Start: kl. 20.00 Forsalg: 80/100 (medlemmer/ikke-medlemmer af Studenterhus Aarhus)
ERHVERV OG KARRIERE

INTERNSHIP DAY

15

MAR

Skal du have en fed praktikplads i efteråret 2018?
- mød virksomheder, der tilbyder praktikpladser i efteråret 2018.
- hør hvad de lægger vægt på i ansøgningen og i rekruttering.
Start: kl. 12.30 Gratis adgang men tilmelding påkrævet.
STUDENTERBAREN

PUB QUIZ

- danmarks måske sværeste.
Hver anden mandag. For datoer se www.studenterhusaarhus.dk
Start: kl. 20 Gratis adgang
STAKLADEN LIVE

EMIL STABIL - live i Stakladen.

19.

MAR

24.

MAR

Med tre DMA nomineringer, ”Årets Nye Navn” til GAFFA Awards
2016 og en guldcertificering (10.000 streams) er der lagt op til en
fest.
Start: kl. 20 .00 Forsalg: 130/150 (medlemmer/ikke-medlemmer af Studenterhus Aarhus)
Se alle vores events - debatter, koncerter, fester, karriere, ture,
secondhand og meget mere på www.studenterhusaarhus.dk/kalender.

8

SE MERE PÅ WWW.STUDENTERHUSAARHUS.DK
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Studenterhus Aarhus

8

TAG MED OS PÅ IT-VIRKSOMHEDSBESØG

Tænker du på, hvad der skal ske efter studiet, eller er du allerede færdiguddannet?
Søger du et relevant studiejob eller en spændende praktikplads?
Vi fylder minibusser med studerende fra bla. Science & Technology og kører ud og
besøger 4 virksomheder, der alle arbejder med IT.
I denne omgang har vi fokus på kommunikation, IT og teknisk ingeniør/maskinmesterstuderende.
SE MERE PÅ WWW.STUDENTERHUSAARHUS.DK /KALENDER/EVENT/JOB-CRAWL

VÆR MED I STUDENTERHUSETS LØBEKLUB!
- profesionelle trænere 2 gange om ugen.
- alle kan være med uanset niveau.
- vi vægter deet sociale og den positive energi højt.
- prøv en træning med os, og se om det er noget for dig.

8 SE

MERE PÅ WWW.STUDENTERHUSAARHUS.DK /RUN-FOR-FRIENDSHIP

side 11

Lethere end luft

Det’ Leth
Har du det sværth? Her i “Det’ Leth”-segmentet i
hjælper vi dig med at gøre nogle af de mere
uhåndgribelige hverdagssituationer lidt lethere.
Herunder har vi samlet nogle almindelige problemer, som man nemth kan løse med disse
simple metoder1 .
• Flødeisen er for hård
Når du pludseligt kræver flødeis
for
at
glemme
reeksamen/ekskæresten/hundelort på gulvet,
så er det bare super nederen når isen
er så kold, at skeen ikke kan penetrere
overfladen.
Løsningen på problemet er, at give skeen tredive sekunder i mikrobølgeovnen
på fuld smadder. Så går den gennem flødeis som en varm kniv gennnem flødeis.
• Ingen oplukker i bilen
Det er en varm sommerdag og du kører
mod Den Permanente i din mors atten
år gamle Opel Corsa. Du rækker ud efter den kolde bajer, som du har stående i
kopholderen. Men ve! Du har glemt oplukkeren!
Frygt ej kære læser, alle danske biler er
nemlig per lov udstyret med indbygget oplukker: Frakobl sikkerhedsselen
og benyt metalspændet for enden til at
knappe din kolde LFP op.
• Pludselig skyfri himmel
Vi kender det allesammen: Vi ankommer til Den Permanente med en kold
LFP i hånden og nyder vandet og den
grå patriotiske himmel. Pludselig forvinder skydækket, og solen skinner dig
durk i øjnene!
På trods af manglende solbriller, findes
en nemh løsning: Smør et flot lag solcreme på dine almindelige briller, og nyd
resten af din fridag.
1

tager ikke ansvar for noget.
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• Bilen laver ugudelige lyde
På vej hjem fra Den Permanente begynder din bil at stønne og pruste noget så forfærdeligt. Heldigvis har du
din mobil sat til højtaleren via evt. Bluetooth. Du finder på youtube en video af en sej motor som virker (evt.
denne: https://www.youtube.com/
watch?v=T8-XunZHspo), og afspiller
denne, så den overdøver lyden af din
døende automobil.
• Bilen er for langsom
Du holder ved et kryds, og får øjenkontakt med bilisten ved siden af. Du antager, at I nu har udfordret hinanden til et
ræs, Tokyo Drift Style. I gasser begge op
over for hinanden, og idet lyset bliver
grønt fræser I derudaf. Du taber snart
terræn over for din modstander. Hvordan skal du nogensinde indhente høn?
Det er her, det skjulte gear i bilen kommer ind i spillet! Skift blot op i ’racergearet’ (markeret med et ’R’ på gearstangen)
og se din mors Opel Corsa flyve afsted!
• Skæve strikkepinde
Dine/din mors metalstrikkepinde ligner
noget der har været til helvede og tilbage igen. Det kan godt være svært at
rette sådan en krabat ud i hånden. Heldigvis kommer de fleste moderne huse
og lejligheder med et indbygget værktøj
netop til denne situation. Stik blot strikkepindene i din stikkontakt, og ret dem
herefter leth ved håndkraft.
• Skægget er for langt
Du står på badeværelset og har fem minutter tilbage til at gøre dig klar til din

Lethere end luft

date (læs: Vejledermøde), men din barbermaskine er løbet tør for strøm/faldet
i lokummet. Her har vi heldigvis en
ufatteligt smarth løsning til dig: Find
blot din næsten fuldstændigt ubenyttede stavblender i køkkenet, og trim hagejunglen med denne. Hvis du har meget travlt, har de fleste stavblendere også
en turbofunktion.
• Du har ikke tid til toast
Du lider af søvnløshed og tør hud. Der-

for er det for dig nødvendigt hver morgen at tage et langt karbad. Men idet du
sover ad helvede til hver nat, har du ofte
ikke tid til også at få morgenmad (læs:
Toast). Dette kan nemth afhjælpes ved
blot at placere en brødrister på kanten af
badekarret, så både bad og mad kan nydes simultant.
Hvis du selv har et forslag til livsforbedrende
tips og tricks, så skriv dem ind til redaktionen
på www.facebook.com/madsfoek.
Lasse Leth
Jesper Dam 6= Leth

Hetz:
Ion: Må vi godt kalde vores algoritme for SHORTEST-PATHIFY?
Frank: I må kalde den hvad i vil. I
kan også godt kalde den HITLERDID-NOTHING-WRONG, bare den
er rigtig.
Thomas: Den skal bare returnere
true.
Hetz:
Niklas: Er square dance blot line dance i to dimensioner?
Hetz:
Nikolaj: For at forstå rekursion, så
skal man forstå rekursion.
Hetz:
Dina: Er vand et komplekst molekyle?
Nicoline: Ja, der er både C og H og O
og der er 2.

Hetz:
Line: Hver dag i læseferien er som en
mandag.
Hetz:
Nikolaj (om astroeksamen): Jeg lavede den i Word. Jeg er ikke stolt af det,
men det var det jeg gjorde. . .
Hetz:
Natasja (jura): Meningen med at have et studie som fysik er, at man kan
tage en masse mærkelige mennesker,
komme dem ned i en kælder og så er
det ikke en gang frihedsberøvelse.
Hetz:
Daniel: FFB? Det lyder som en kedelig fagforening.
Hetz:
PR (forundret): Disney’s font er meget lettere at læse end AU’s font.

Hetz:
FULA: Han spreder det som klamydia, de bundekort.

Hetz:
Sidsel: Det er altså godt latin ikke er
et rigtigt sprog.

Hetz:
Zinner: The coupling constants are
not constant. But that’s life. Sometimes your dreams are shattered.

Hetz:
Sidsel: Sidder med eksamenslæsning: Hvorfor har vi så mange ting i
hjernen?
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Krydsord

Computerspil
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I
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E
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1000

Vandstrøm

Løsningen til sidste blads krydsord (i LATEX takket være Daleif!).
Hetz:
Simon: Hos sin sugarmomma får
man mad, penge og sex.
Niklas: Det er jo ligesom sit besøg
hos sin mormor.
Hetz:
Mads: Det bedste ved at drikke stærk
kaffe er, at man med god samvittighed kan tage en toiletpause efter kort
tid.
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Hetz:
Philip Hofmann: This model does
not work well if you actually want to
calculate anything.
Hetz:
Ida: *læser en opskrift på at koge æg
højt*
Mathias “Får”: Men skal man pille
det, inden man lægger det i gryden?

I
L

Krydsord

Måler

Spansk
ø

Imidlertid

lim 1 +

n→∞


1 n
n

Newton

Vinterrejser

Alkalimetal

Dyr

Wienermasse

Metode
Valutakode

1000

1/330 m

Fritidsordning

Pronomen

a

=

b=

c

Instrument

Tanzania

Navn

1012

Kunstner

Gøgler

De små
programmer

J/C

1018

Talmgd.

50

Prog.sprog

Mærke

Analysemetode

Slags

1021
Partikel

Atom #92

Stedord

2.71. . .

Foreningsmængde

10

Anholt

−15

Tesla
Roadster

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. 26. marts. Løsningen kommer i næste blad.

God fornøjelse.
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Drift af chefredaktør

Hetz:
Stinne: Jeg har set en julekalender
med 25 låger.
Mads: Hvad er den sidste til?
Stinne: Den 25.
Hetz:
Mads: Tror I vi skal forstå det?
Kristine: Nej, ikke når det er magnetfelter.
Hetz:
Cathrine (ser billede af Palpatine) Er
det ikke ham fra ‘Back to the Future’?
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Hetz:
Jones: Vi nåede kun til linje 3. Mathias er matematiker, så det går ikke
altid så hurtigt.
Hetz:
Bach: Hvornår har hundevideoer ikke givet pote?
Hetz:
Peter Hald (står med en sømpistol):
Bare rolig, jeg har mine sikkerhedssandaler på.

Den reciprokke rus

Den reciprokke rus
Du kender det nok. Det nye studie, job eller
måske en ny hobby. Du møder op i en fremmed omgangskreds, og straks træder du forkert
i de ukendte uskrevne regler. Måske vader du
på din første dag i Aarhus rundt midt på cykelstien, eller måske tager du din bærbare computer med til første calculusforelæsning for at
tage noter i WordMat. Som rus er én ting dog
helt sikker: Du stiller dig i kø gennem centrum
af MatKant i stedet for op langs kaffemaskinen
(den såkaldte ’ruskø’).
Som ærefuldt selvudnævnt tredjeårsrus vil
jeg ikke lægge skjul på, at du er pisseirriterende
– og det naturligvis sagt med forståelsen for, at
jeg og andre flereårsrusser selv har været i situationen, og fortsat befinder os i den. Nye udfordringer, som andre ruller på øjnene af os over,
fordi de selv for længst er blevet gjort nar af, for
at løse tingene på samme tåbelige måde, som vi
nu gør det – de hører med til at falde til i nye
omgivelser.
Så frygt ej kære rus, omend dine medstuderende vil snakke om klaphatten, der ikke kunne
finde ud af at åbne den anden dør til Aud E, eller om snotskovlen der i uvidenhed spiste al kagen til en andens studenterkollokvium, så vid,
at de selv havde gjort det samme i deres eget
studies morgengry. Spørgsmålet som har ligget
denne skribent på sinde er, taget disse observationer i betragtning, om der i en given omgangskreds kan eksistere en såkaldt ’reciprok
rus’.
Vi definerer i akademien ofte en rus til at
være en person, som på tilegnelsesskalaen scorer mellem 0 og 0.1, hvor tilegnelsesscoren defineres som
t
ΛT = stud · nav ,
12 · A
hvor tstud er den studerendes studietid i måne-

der, A er den studerendes akavethedskoefficient, og n av er det gennemsnitlige antal studierelevante aktiviteter den studerende har deltaget
i gennem sit studieforløb (inklusive selve studiet) per måned. Eksempelvis vil en studerende
der har læst i to år og siddet i BEST ét år have
nav = 1.5
Parameteren A – akavethedskoefficienten
– bestemmes ud fra tre personlige parametre:
Kaffekoefficienten κ, bestemt ved antal måneder man mindst skal kende en medstuderende
for at invitere dem på kaffe, enspænderkoefficienten η, bestemt ved antallet af forelæsninger
man har tilbragt alene, og forelæser-sidemakker
t
forholdet t forelæser , bestemt ved forholdet melsidemakker
lem den tid, man har brugt på at snakke med forelæseren, og den tid man har brugt på at snakke med sin sidemakker mellem forelæsningerne. Akavethedskonstanten er defineret ved
A = κ·η+

tforelæser
tsidemakker

Idet en rus per definition ligger i tilegnelsesscoreintervallet ΛT,rus = [0; 0.1] må en reciprok
rus nødvendigvis ligge i tilegnelsesscoreinter= [10; ∞[. Ifølge isovallet ΛT,rec. rus = Λ 1
T,rus
tilegnelserne på figur 3 kræver opnåelsen af betegnelsen ’reciprok rus’ enten mange, for de fleste hundredevis, af måneders studie, eller absurd lave akavethedskonstanter. Det at være en
såkaldt ’reciprok rus’ kan derfor kun tilegnes
sociale guder og eventuelt forelæsere som har
undervist siden krigen.
Lad dette være en trøst til eventuelle russer
som græmmes over deres rushed: den ideelle
reciprokke rus er uhyre sjælden, hvis den overhovedet eksisterer.
Jesper Dam Knudgaard
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Den reciprokke rus
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5
0
0.0

Figur 2: Isotilegnelse for ΛT = 0.1 for fem forskellige værdier af nav .

Den reciprokke rus

Måneder på studie [tstud]
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Figur 3: Isotilegnelse for ΛT = 10 for fem forskellige værdier af nav .
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iComic

www.smbc-comics.com/comic/scalars
Hetz:
Sissel: De der to brøker kan jo ganges sammen, så får de samme underbrøk.

Hetz:
Lasse (læser i Demtröder, og ser en
formel): Haha, der står “pik ind"! Det
noterer jeg lige. . .

Hetz:
Chatper: Du skal bare lære at stole på
dine prutter, og hvis der kommer lidt
lort med ud, så er det jo hvad det er

Hetz:
Chrizzer: Ej hvor kunne det være
fedt at gå til eksamen i noget man har
lært.
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Fake news

Alternative Føkta
I en verden hvor alle nyheder handler om den sidste nye frygtelige hændelse, giver
afbræk i form af dette fabrikerede nyhedssegment.

Ordet ’kvinder’ ud af ordbøgerne
I onsdags offentliggjorde Dansk Sprognævn
årets første version af den danske retskrivningsordbog, og blandt mange ændringer var den
mest iøjnefaldende fjernelsen af ordet ’kvinder’. En ordfører for sprognævnet forklarer i et
, at ordet blev fjernet
interview med
på baggrund af kønsdiskriminerende undertoner.
“Det at ordet ’kvinder’ indeholder ordet
’vinder’ er undertrykkende for de kvindelige,
som ikke identificerer sig som vindere,” udtaler høn. Oprindeligt planlagde sprognævnet at
erstatte ’kvinder’ med ordet ’ktaber’, men dette kunne fejlagtigt give idéen, at alle kvinder
er tabere. “Vi besluttede os i samarbejde for at
finde et neutralt ord som hverken insinuerede
tabere eller vindere,” forklarer ordføreren. Dermed omtales hunkønsmennesker nu i den danske retskrivningsordbog som ’kdeltagere’.

Dansk OL-medalje
Det var en stor overraskelse da den danske skisportsudøver Kim Jensen vandt bronze i 200 meter fri ski i Pyeongchang, Sydkorea. “Det havde
jeg virkelig ikke regnet med! De andre udøvere
er langt stærkere end mig, føler jeg. Jeg er meget beæret over blot at være til stede,” udtaler
høn til
.
Kim Jensen nåede i mål i tiden 2:34:75 mi-

dig et lille

nutter, kun et enkelt minut efter sølvvinderens 1:37:21. Guldvinderens tid blev 1:33:69.
Den fjerde deltager i løbet, og vinderfavoritten,
islændingen Tjéka Jokunnson, blev udelukket
fra løbet efter sin dopingskandale. Kim Jensen
regner nu med at gå rundt med sin bronzemedalje om halsen resten af sit liv. “Det er et godt
samtaleemne, føler jeg,” forklarer høn, “det er
jo ikke hver dag man møder en olympisk medaljevinder.”

Krig forbydes
Fra første april i år har alle lande i verden indgået en bindende aftale, opbakket af stormagternes atomasernaler, som forbyder krig og ødelæggelse for evigt. En ledende forsker i antropologi omtaler aftalen som ’ikke helt gennembagt’.
“Det er en misforståelse at afskaffe krig
i verden,” forklarer høn, “det vil kun bringe
langt større problemer i form af overbefolkning
og blyforgiftning af alle verdens fisk på baggrund af de store mængder våben, som skal afskaffes.”
Forskeren foreslår en årlig dag, hvor mord
og forbrydelser lovliggøres for at holde befolkningstallet nede. “Jeg har selv et par personer i
tankerne, som jeg personligt mener kun eksisterer for at gøre Danmarks Statistiks arbejde sværere,” fortæller høn. Folketinget afviser forskerens forslag som ’urealistisk’.
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Horoskoper

Horoskoper

Vædderen
Det er påske, og i et pludseligt øjebliks religiøs vækkelse beslutter du dig for at tage på en
rask lille pilgrimsfærd til Jerusalem. Da du er
fattig studerende, har du dog ikke råd til en flybillet, men dette holder dig ikke tilbage og begynder straks at gå. På trods af lettere ømme
fødder, går rejsen gnidningsløst indtil de farer
vild i de serbiske bjerge. Efter to dage i den kolde bjergluft får du feber og dør, mens du søger
ly i en befæstning fra første verdenskrig. Mens
livet langsomt forsvinder fra dit legeme hallucinerer du regimenter fra krigen.

Tyren
Det er kvindernes indternationale kampdag.
Derfor tager du med til demonstration, men har
desvære lettere misforstået konceptet og beslutter dig for at hælde olie ud over flere af de fremmødte i håbet om at fremprovokere en brydekamp. Dette bliver ikke vel modtaget. Næste
dag bliver du hængt ud i den danske presse,
hvilket udvikler sig til et såkaldt meme på internettet. Den nye berømmelse medfører du ikke
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kan gå på gaden uden at blive anråbt. Da du ikke kan leve med skammen, beslutter du at blive
eneboer i en norsk skov. Men i et shakespearesk
twist bliver du angribet af en sulten bjørn på vej
gennem skoven.

Tvillingen
Efter en længere periode præget af utroskab,
skænderier, og mangel på kaffe, går dig og din
kæreste fra hinanden, hvilket desværre medfører, at du bliver hjemløs, da du bliver smidt ud
af jeres fælles lejlighed. Dette bliver begyndelsen på en mørk periode i dit liv, da du stadig
ikke har fået din kaffe. Du bor på forskellige
venner og bekendtes sofaer og gulve, indtil de
indser hvilket sørgeligt og ødelangt menneske
du er. Til sidst ser du dig nødsaget til at sove
på Uni, da ingen af dine såkaldte venner stadig
vil kendes ved dig. Men som brandinspektøren
så ofte har formanet MÅ MAN IKKE SOVE PÅ
UNI, og du brænder ihjel i en meget lokal brand
omkring din luftmadras.

Horoskoper

Krebsen

Vægten

Efter en lidt for vild fest på TÅ
ÅGE KA M M ERET
vågner du op på et toilet på matematik kun
iført underbukser. Dette er lidt et problem, da
det var dit sidste par bukser, og din SU allerede er brugt for denne månet. Du begynder derfor at søge efter alternative indtægtskilder. Da
du ikke rigtig gider at tage et stuiejob, beslutter
du dig for at røve en bank. Derfor køber du et
automatvåben af en rocker (med penge du har
tjent som sæddoner), og går i aktion. Røveriet
går godt – ud over to mindre begynderfejl. For
det første har banker i denne digitale tidsalder
meget få kontanter liggende, og dit udbytte bliv
derefter. For det andet bliver du identificeret på
det modermærke, du har på dit overlår (hvis
bare du havde haft råd til de bukser) og en politienhed fandinder og skyder dig efterfølgende
ned i din lejlighed.

Du møder en mystisk ung kvinde, af sydeuropæisk herkomst, som straks bjergtager dig med
sin svage duft af kanel, timian og drømmeløse natter. Hindes blide gang minder dig om en
tango, du engang hørte på en portugisisk restaurant (hvor manden gav dig diarré dagen efter, men sangen var sød, så du kan ikke fremstamme andet end, ja, da de to storte ædelsten,
der udgjorde kvindens øjne, kikkede på dig og
spurte om du vil med til Anholt. Før du ser dig
om, er du bundet på hænder og føder, og befinder dig midt i en ring af stearinlys, mens et
fyr iført tyrekranie forsøger at læse biblen baglæns, mens et par kutteklædte stoners danser
til Burzum. Hele sceneriet forekommer dig dybt
latterlig, lige indtil den sydlanske skønhed skærer dit bryst op og tager et bid af dit stadig bankende hjerte.

Løven
Du indkaldes som vidne i retten efter at have
set en kvinde blive tortureret på en italiensk restaurant. Dagen inden retssagen kidnappes du
foran dit hjem af to meget store mænd. Du præsenteres for en søko, som taler til dig i en dyb,
intimiderende stemme. Du støbes fast i en balje
og smides i åen.

Jomfruen
Da du er træt af at være jomfru, beslutter du
dig for at besøge byens nye brodel for sexddukker. Men uheldigvis indtræffer det tidspunkt,
hvor robotterne starter deres oprør samtidig
med du smider dine underbukser. Snart ser du
dig selv nøgen løbende gennem byen, jaget af
tre fuldautomatiske sexdukker, indtil du bliver
påkørt af letbanen. Du forbløder langsomt og
smartefult på skinnerne. Før mørket opsluger
dig, bliver din sidste tanke en ærgelse over, at
du dør som jomfru. . . hvem der bare havde være født i november.

Skorpionen
Dagen oprunder, hvor du må se din største
frygt i øjnene: Der er ikke mere kaffe i din lejlighed. Derfor begiver du dig ud på en farefuld
færd, de 200 meter ned til den lokale Rema 1000.
På vejen mod butiken lykkes det dig med nød
og næppe ikke at blive kørt over eller ramt af
faldende tagsten. Men i butikken, mens du tager kaffen fra hylden, vælter førnævnte hylden
ned over dig. Dog overlever du og kæmper dig
hen til kassekøen. Da Rema 1000 har ansat en
folkepensionist som kassedame, tager køen dog
sin tid, og du dør af kedsomhed før du når kassen.

Skytten
Du stiller op til X Faktor med en version Death Grips sangen Guillotine, efter at havde tabt
et væddemål. Til alle stores chok går du videre.
Snart er du i en gruppe med tre blonde 15-årige
piger. Og du skal iført blomstret spansk kjole
synge Medinas hit Kun For Mig på live TV foran den danske befolkning. En præstation den
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Horoskoper

danske presse beskriver som en national ydmygelse. På trods af dette får du dig din helt egen
stalker (i form af den 65 årige Hans Jørgen fra
Tilst). Du tager dog ikke hans truende breve videre alvorligt, hvilket er grunden til, at Hans
Jørgen ved månedens udgang bruger din hud
som overfrakke.

Stenbukken
Du kvalificerer dig til verdensmesterskabet i
lynskak. For at sikre dig knivskarpe refekser beslutter du dig for, efter råd fra en indisk guru,
at meditere under et vandfald. Desværre vælger du et norsk vandfald, og kalenderen siger
som sagt marts, hvilket medfører, at du får en
alvorlig lungebetendelse. Du dør af sygdommen midt under et parti lynskak mod en Fransk
stormester, Franskmanden bliver erklæret vinder, da du ikke er i stand til at gennemføre partiet.
Hetz:
Niklas: I skal ikke komme her og fortælle mig, at jeg er den eneste, der
har målt min pik med en spagettimåler, for at se hvor mange den kan
brødføde.
Hetz:
Jakob (instruktor, ser Rasmus på fysbib): Hej Rasmus, jeg hører du laver
fejl.
Hetz:
Amalie: Jeg elsker bare når folk laver
fejl, og det ikke er mig!
Hetz:
Chrizzer (sidder fast i eksamenslæsning): Skal vi ikke gå en tur?
Lasse: Jo, hvorhen?
Chrizzer: Hjem. . .
Hetz:
Dina: Man er ikke en rigtig fysiker,
hvis ikke man har mindst et outfit,
der får en til at ligne Steen Brøndsted.
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Vandmanden
Du beslutter dig for at tage på en tre dages vandretur i den danske natur. Efter en dags vandring finder du en skøn plet, hvor du slår lejrer for natten. Til din store fryd finder du også
pletten er et samlingspunt for katte. Da du vågner næste dag, finder du din sovepose gennemblødt i din egen urin, dine føder iskolde, dit hoved fyldt med smerte samt hele dit legeme totalt blottet for ethvert spor af kreativitet. Faktisk
har du så lidt kreavivitet, at du ikke får ideen at
stå op fra dit leje, eller spise. Derfor dør du af
tørst efter tre dage . . . PAS PÅ JORDSTRÅLER
BØRN. . .

Fisken
Du finder under en svømmetur i åen en person
stående på bunden, faststøbt i en balje. Du bliver helt vildt forskrækket og opdager slet ikke
søkoen, som sniger sig ind på dig og i én hurtig
bevægelse bider halsen over på dig.
Hetz:
Niklas: *læser i AMO-bog*
Kirkesanger: Hvad læser du?
Niklas: Det er bare lidt kvantemekanik til eksamenen
Kirkesanger: Aha. . . .tror du på sådan noget?
Hetz:
Juelsgaard: Hvis man har en kasse øl
i hver hånd, er der så tale om en balanceret kostplan?
Hetz:
Frivilligarbejder i Nairobi: Det er mit
job at overse de forskellige opgaver
hernede.
Hetz:
Andreas: Du er lille, spinkel og arisk.
Mogens: Det står der i hvert fald på
min tinder-profil.
Hetz:
Machon (om digitalt ur): Hvad tæller
det op til?

Kulturarv

Hetz:
Bojer: En deltafunktion er den funktion, der er nul alle steder og rigtig
meget uendeligt i et punkt.

Hetz:
Line: Det bedste ved denne her sang
er, at der kommer en bedre bagefter.

Hetz:
Mogens: Grand canonical ensemble
er bare et stort ensemble af kanoner.

Hetz:
Niklas: Jeg har bare lyst til at koble
mine klunker til ground, og så bare
stikke dilleren i et protoboard.

Hetz:
Simon: Vi har dog en pladespiller.
Kasper: Kan den også spille cd. . . Neeej vent nu lidt.

Hetz:
Mathias: Ja, jeg var til cancer-løbet.
Du ved, den for kræftens udbredelse.

Hetz:
Peter: Når du mindst venter det Simon, så får du en kano lige i ansigtet. Jeg siger det bare, men min mor
er spejderleder!

Hetz:
Peter: Jeg vil dulme min sult med
næringen af visdom.
Niklas: Du skal ikke spise min bog!
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Spørg Dr. Føk

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

Tømmermændzzz
Kære Dr. Føk.
Jeg oplever tit at have tilbragt en del tid i løbet af en
aften på det berygtede TÅ
ÅGE KA M M ER . Dagen efter
oplever jeg ofte tømmermænd, og jeg vil derfor gerne høre; er der noget jeg kan gøre for ikke at få disse
tømmermænd?

jeg og rejse til Tibet og blive dragekriger. Som
dragekriger kan man kung fu samt overleve på
duggen af et frisk blad sammen med den kosmiske energi, man kan optage fra universet.
Dr. Føk

Generel undren over atmosfæren
Den forvirrede FU
Kære FUrvirrede
Jeg tror størstedelen af dine kvaler bunder ud i
det, du drikker frem for hvor meget du drikker.
Eksempelvis drikker jeg i løbet af en gennemsnitlig dag omkring 3 flasker Gammel Dansk
og omkring 7 glas acetone eller træsprit, og jeg
har aldrig nogen sinde haft tømmermænd. Jeg
vil foreslå dig og alle dine små venner at drikke noget mere acetone, da det virkelig renser
ud i kroppen, da det opløser de fleste organiske ting, hvoraf der er mange i mad. Din største
hovedfjende i bekæmpelsen af tømmermænd er
klart mad. Mad indeholder alle mulige underlige ting, såsom zink og des lige. Eksempelvis har
netop zink absolut intet at gøre i din krop – det
bør udelukkende bruges til konservesdåser og
bronze. Hvis du endeligt vil slippe af med alle
dine tømmermænd og resten af dit livs kvaler,
så kan du gøre som jeg og tage orlov i et par år.
På din orlov kunne du jo fortrinsvist gøre som
Hetz:
Toke: *Leaving on a jetplane begynder at spille* Vi har været her i 10
minutter, og de begynder allerede at
spille disney!
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Kære Dr. Føk.
Hvorfor er det, at himlen er blå?
Astrorus
Kære Stjernetosse
Luften er blå på grund af alle de forhindringer en myon oplever på vej ned gennem atmosfæren. Givet relativitetsteoriens indvirkning på
det filosofiske grundlag for zenbuddhismen
holdt op mod lyset af matrixrepræsentationen
af eulers polyedersætning, er det da klart og
komplet trivielt, at en flaske GD ville kunne udlede nok røntgenstråling til, at en lasagne ville kunne blive opvarmet så meget at den blev
blåglødende. Dette blå skær fra en sådan lasagne vil da skinne skarpt ned i havet, der kaster
en del af lyset tilbage og himlen spejler sig da i
havet, hvorfor himlen er blå.
Dr. Føk
Hetz:
Jesper Funch: . . .som sagt; de ubekendte er ubekendte, fordi de er ubekendte.

Haiku

Haiku
dræber kanin mænd?
Monty Python ved det ikke
spansk inkvisition

en ko i tågen
kammeret udtaler sig
ridning forbudt dér!

mand simulerer
lyde med sine læber
racerbil kører

lifehacks er mange
dekanen gider ikke
det er noget pjat

dropbox dør mandag
satanister på Anholt
Euler hjælper dig!

russisk er en ting
Babuschka kommer i sving
rydder op i flæng

Hetz:
Line (om overvanding af potteplanter): Man skal altid lige mærke til om
de er våde, inden at man gør noget
drastisk.
Simon: Det skal jeg sgu huske at leve
mit liv efter.
Hetz:
Mogens: Hellere barbere ben med et
rivejern, end læse AMO.
Hetz:
Flohr: Kvinder er vel hovdyr, når de
går i stilletter.
Hetz:
Chresten (spiller quizspil på tlf):
Hvilken rolle spiller Daniel Radcliffe i Harry Potter?
Marco: Hermione.
Chresten: Okay.
Chresten (5 sek senere): Fuck jer.
Hetz:
Line (et par dage før AMOeksamen): Måske skulle jeg læse
Harry Potter igen.
Anne: Måske skulle du læse Demtröder. . .

Hetz:
Niklas: Grafen for Stern-Gerlach eksperimentet er det tætteste jeg har været på bryster i lang tid.
Hetz:
Fysiker: Det er det fysikere laver; vi
vifter med hænderne og snakker om
lasere.
Hetz:
JP: Det er en god måde at vise, at epilepsien stiger.
Hetz:
Lasse: Er han fra Aarhus?
Sophie: Nej, han er fra Tilst
Hetz:
Jens: Det lyder ikke som om, det er
let at få 12. Man skal vide alt muligt.
Hetz:
Sune: Meningen med livet er ikke 42,
det er at få en promille på 42.
Hetz:
Mads (om en sandsynlighed): Hvis
bare den er et sted mellem 0 og 1, så
går man ikke helt galt i byen.
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Kalenderen
torsdag d.8/3 2018

Fejr halvdelen af verdensbefolkningens eksistens på kvindernes internationale kampdag!

tirsdag d.20/3 2018

Chefredaktør Jesper fylder 22 år; han ønsker sig et meningsfyldt liv og kontanter til en ny bærbar.

fredag d.23/3 2018

ÅGE KA M M ERET holder karnevalsfest. Køb et billigt kostume
TÅ
i Billig Billy og kom oplagt på øl og remixes.

søndag d.25/3 2018

Giv dig selv en dårlig undskyldning for at komme for sent
på uni, når Danmark stiller om til sommertid.

mandag d.26/3 2018

Første dag i påskeferien. Nyd den med fed mad og dårlige
film på Netflix.

tirsdag d.3/4 2018

Første dag efter påskeferien. Husk at tage sokker på, inden
du tager til undervisning!

lørdag d.14/4 2018

Kandis spiller op til Danmarks hidtil største halbal i Boxen i
Herning. Festen slutter ikke før lysets frembrud!

mandag d.23/4 2018

Verdensdagen for bøger og copyrightTM minder dig om, at
du ikke må downloade biler fra internettet.

fredag d.4/5 2018

Kom ned i uniparken og se TÅ
ÅGE KA M M ERET få endnu en sejr
under bæltet i årets kapsejlads.

lørdag d.5/5 2018

Fejr Danmarks befrielse med en flaske Gammel Dansk og en
maratonvisning af Matador.

fredag d.18/5 2018

ÅGE KA M M ERET fremfører årets majrevy med stor succes,
TÅ
som hvert eneste år hidtil.
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