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Leder

Leder

Så er endnu et på gaden1, og end-
nu en omgang eksamener er overstået. Andet
kvarters undervisning har nu stået på i en god
uges tid, og du har nok alle været til forelæs-
ning for at se giraffen. Næste indslag i fore-
læsningen kunne derfor passende være det nye

. Vi har denne gang fået en god stak annon-
cer for forskellige arrangementer. Vi vil opfor-
dre til at kigge det hele igennem, da det bl.a.
indebærer vigtige ting så som valg på univer-
sitetet og en konkurrence, Venture Cup, hvor
der udloddes 25.000 kr. til en god idé. I bladet
finder du selvfølgelig også de sædvanlige gode
sager; Hetzes, Horoskop, Det lumre hjørne, Dr.

Føk og meget mere. Den vakse læser ville læg-
ge mærke til at vi har et gennemgående tema
i nærværende . På forhånd undskyld! Det
tog overhånd2.

Desuden er vi blevet et seriøst videnskabe-
ligt tidsskrift på højde med Illustreret Viden-
skab eller Nature. Vi bringer en hæsblæsende
analyse af bønnespirer i Tyskland!

Men vi venter på at marsmænd fra det ydre
handskerum leverer Elvis tilbage kan du jo læ-
se . Så kan det være finanskrisen er
drevet over når du er færdig.

Magnus & Magnus

Hetz:
Bølgemis: Jeg kan ikke hetze på kom-
mando

Hetz:
Sortie: Du må gerne rette i straffe-
loven.

Hetz:
Bo: Hej, jeg hedder Jonas og det er
Bo. Nej hov, det er mig der er Bo.

Hetz:
Mathias Rav: I jammed in my pants...
Ej! også på mine hænder.

Hetz:
Bo: Ti, det er da sådan et mystisk,
magisk tal.

Hetz:
Bjarke Fys3, Rus: Jamen, jeg kan sku
ikke komme i en kjole desværre

Hetz:
Michael Catton: Ser ned på ufærdig
calculus aflevering: "hvis jeg skriver
kærlig hilsen tror i så det er godt
nok?"

Hetz:
Ditte Slumstrup: Jeg er god til at væ-
re fuldstændig blank

Hetz:
Chris: (Om Holger Bech): Han ligner
en, der skal have hjælp til at binde si-
ne snørebånd!
Daniel: Hvem? Stephen Hawking?

Hetz:
Instruktor-Anette: "Var det en forsig-
tig finger?"

Hetz:
Emma: Jeg elsker Google Docs! Man
kan bare sidde og kigge på at ens lek-
tier bliver lavet for en!

Hetz:
CERM: Jegmå slet ikke komme på le-
gepladser .. ikke mere, i hvert fald.

Hetz:
Daniel: Det er en elektron
Johannes: Det er en foton
Anders: Nej det er SUPERMAN!!

1Vi er blevet street.
2badadum tisjh
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Arthur Detour

Arthur Detour

Arthur Detour er en Markov-kæde tekstgene-
rator som jeg har programmeret og har skrevet
om før her i . EnMarkov-kæde tekst-
generator fungerer ved at indsamle oplysnin-
ger om den betingede sandsynlighed for at ét
ord (eller symbol) forekommer betinget på nog-
le andre ord.

Med andre ord tager man en kilde-tekst og
for hvert par af ord (eller et eller andet tuple)
gemmer man de mulige efterfølgende ord. På
denne måde kan man fange generelle struktu-
rer i en tekst som man så kan reproducere ved
at køre processen baglæns: Vælg et tilfældigt af
de fundne ord-tupler og vælg derefter et tilfæl-
digt efterfølgende ord. Det seneste ord-par (el-
ler tuple) kan man nu slå op i sin tabel og vælge
det næste tilfældige ord.

Den producerede tekst giver ikke altid
mening, men med lidt udvælgelse kan man
få et resultat med ret stor underholdnings-
værdi, hvis man vælger passende kilde-
tekster. På hjemmesiden www.dyspropos.
dk/arthur har jeg en lille nyheds-service,
hvor jeg udgiver Arthur Detour’s udgave
af nyhederne i løbet af nogle dage. Kilde-
materialet bliver indsamlet fra flere nyheds-
siders RSS-feeds (DR, TV2, JyllandsPosten,
Ekstra-Bladet, newz.dk , Berlingske, Informa-
tion, BT, metroXpress og Aarhus Stifttidende)
to gange om dagen (forslag til flere nyheds-sites
kan sendes til sg@dyspropos.dk ).

Herunder følger nyheder frembragt ud fra
RSS-feeds fra i sommers.

Søren Gammelmark

Nyhederne ifølge Arthur Detour

Bevæbnede mænd har bortført en amerikansk
skorsten i 27 år. Det tyske storhold sikrede sig
to spritnye cykler i Aarhus.

Udlændinge, der kommer til Danmark, skal
fremover have boet her i 47 år for at rette et gif-
tangreb mod USA.

Den aggressive modermærkekræft er ofte
dybfrostvarer, der blev gennembanket og truet

med en markedsandel på 22.
Det højreekstremistiske miljø i Sverige hav-

de tilsyneladende tætte kontakter med Breivik.
Duné: Vi har været i aktion efter sammenstød
i sidste uge annoncerede, at WebOS var en død
sild, såMicrosoft sit snit til hurtigt at vinde nog-
le af app-udviklerne over til Windows Phone 7,
så udvikles der fortsat på firmaets eget mobile
styresystem Symbian, som netop er udkommet
i en ny fase af en meget gammel krig: "Internet-
tet er ny kampplads for de højreradikales krig".

Hår under armene og på havet, til steder
med rigeligt bytte og i ansigtet i alvorlige folder
at meddele, at han har kvalt sin 35 årige kvinde-
lige samlever. Han sidder nu i kampen mod il-
legal downloading The Beatles Paul McCartney
går til læge.

Nyt kraftigt regnvejr på vej mod afgrun-
den, dramatiske opgør og uforudsigelige om-
væltninger. Den nordkoreanske leder er i sit
specialtog kørt til Rusland for at mødes med
præsident Dmitrij Medvedev og hans anti-øl-
kampagne i kampen om vælgernes gunst op til
præsidentvalget for socialisterne og vinde over
den siddende præsident, den borgerlige Nico-
las Sarkozy Fri, men færdig i fransk politik.

I Danmark har vi et princip om gratis ud-
dannelse til alle. Det skal sikre, at alle, der evner
og lyster, får en videregående uddannelse. Alli-
gevel sker det i dag, at de er et moderne par, der
følger med tiden. Det mener ekstern lektor i hi-
storie ved Københavns Universitet på Amager:
Er dette en rostbøf eller en roastbeef?

Guide til pensionsjunglen. Du skal købe en
bolig for at bo i den. Men når det er sagt, er
der flere andre faktorer af mere psykologisk art,
som kan tænkes at spille ind.

De 14-årige står bag så lidt grov krimina-
litet, at sidste års sænkning af den kriminel-
le lavalder, forudsåmange børneorganisationer,
at 14-årige ville ende med at blive en nation
på piller mod psykiske lidelser. Over 450.000
tog antidepressiv medicin i 2010. Det er næ-
sten klaustrofobisk at være tilskuer til flam-
ske Circ’ombelicos minimalistiske nycirkus-
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Arthur Detour

forestilling ”Da/Forte”, der nu sætter punktum
for Metropolis-festivalen for kunst og perfor-
mance i byens rum Akrobatik i en lastbil. Peter
Kurrild-Klitgaard: Efter at de danske politikere
for første gang i to år negativ USA’s forbrugere
har tabt pusten.

Flere er bidt af politihunde Tre anholdt ved
antifascistisk demo. Knap 39.000 spejdere fra
150 lande ventedes at deltage i sin egen sølv-
bryllupsfest. I stedet fik hun et tv bragt ind i
soveværelset, så hun kunne overvåge sine gæ-
ster 94-årig fejrede sølvbryllup via storskærm.

FN er på vej til deres søsters bryllup, bræn-
der i den eksploderede bil, til ikke engang deres
lig findes mere Liv og død og en hiv-smitte, han
bare har lært at leve med, har Thomas Buttens-
chøn fået alle sine drømme opfyldt: en kone, en
søn og masser af liv på kajen til Maritime Da-
ge og Jaguar-træf. Der festes overalt i Ebeltoft i
weekenden.

Rekordmange unge bliver i år optaget på en
videregående uddannelse. Alligevel sker det i
dag, at de er nødt til at sniffe det farlige stof for
at fremme oprørsgruppen PKK.

Flere partier er positive DF vil have karakte-
rer allerede i indskolingen, men børn i 1. klasse
kan ikke bruge tal til noget, lyder det fra DF.
”Nogle vil kalde det stramninger på udlændin-
geområdet, men jeg vil kalde det stramninger
på udlændingeområdet.

Et foto fra Afrika af Søren Pind i kolonist-
kostume og herremandsattitude vækker un-
dren på de sociale medier, og det er det højeste
antal i årevis for Skanderborg FestivalenNarko-
rekord på Skanderborg.

Det værste af orkanen Irene, der hjemsøger
Det Caribiske Hav og truer Haiti og USA til at

forlade Tunesien, fordi han fik 400 volt gennem
kroppen.

Hillerødmotorvejen er lukket efter en alvor-
lig mavelidelse Fidel Castro: Kommandanten
med de dybe, forhistoriske grotter, Buxtehude
efter musikalske indtryk, Mo i Rana alene for
nordnorsk eksotisme eller Mantua for et øjeblik
bort fra politikernes egen andel i underminerin-
gen af moral og solidaritet i Storbritannien.

Tidligere politidirektør i København moti-
verer folk til at ligge under for Apple-pres. Ar-
bejdet med at få gang i en bil natten til torsdag
gav koncert i Forum sammenmed Sungard næ-
ste år betydeligt lavere, end finansministeriet i
Stockholm tidligere har anslået.

Nik og Jay og Aqua var ikke en forbrydel-
se, da faderen til dronning Silvia i 1939 overtog
en jødisk forretningsmands fabrik Undersøgel-
se frikender Silvias nazifar.

En deprimeret ung mand, der er mange for-
dele ved at øge antallet af nyfødte, der bliver
opereret, får forstyrret deres indre ur på samme
måde kun huske Tony Blair og Gordon Browns
Labour-regering.

Lørdag d. 20. august bliver mere og mere
effektiv til at gætte på Amy Winehouses bio-
logiske familie, der er mistænkt for dankort-
svindel.

Canadieren Tim Jones er både udsigtsløs og
meningsløs. Der er opstået kraftig røgudvik-
ling.

En høj, lyshåret mand klædt ud som gravid
på en vandretur i Irak efter 2011 er uklar. Be-
folkningen blev advaret så hurtigt om forurenet
vand forsinket. Ifølge Lars Aslan Rasmussen (S)
er regeringen nu i retten i Sønderborg.

Hetz:
Daniel rus: Man kommer vel fra lan-
det af. Alt man kan have sexmed spi-
ser havre!

Hetz:
Jens Ulrik Andersen: og den her fyr
slår potensen ihjel (for høje x)

Hetz:
U. Uggerhøj: Har matematik nu også
noget med virkeligheden at gøre?

Hetz:
Billiam: Jegmå havemig sådan et au-
ditorium derhjemme. Man sover ba-
re godt i sådan et!
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Hetz

Hetz

Hetz dine medstuderende og giv dem deres 15 minutters berømmelse! Hetz
dem på http://www.madsfoek.dk/hetz/ før de hetzer dig!

Hetz:
Mads C.: Alle ved, at Lynet er hurti-
gere end lyset.

Hetz:
Ivan Stensgaard: Sidst jeg tog fejl, var
for ti år siden, hvor jeg troede jeg tog
fejl

Hetz:
Maj: ej, altså Solen er stadig helt sort

Hetz:
Chris: Du har klatter på låret
Oste-Ditte: Nåh det! Detńormalt!

Hetz:
Emma(om fremlæggelse til tø): Vi
kan også bare snakke, kan vi ikke?
Der er alligevel ikke nogen der hører
efter...

Hetz:
Lauge: Jamen, jeg er så dårlig til at
drikke øl.

Hetz:
U. Uggerhøj: Vi kan ikke overskide
lysets hastighed

Hetz:
Anna Ny: Jeg er så dårlig til at bage
kage, de kommer altid til at ligne de
kurver vi ser på i Calculus
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Bønnespirer i Tyskland

Vurdering af bønnespirers

forureningsrisiko - en

predator-predator-prey simulering

Abstract

I foråret var forurenede bønnespirer årsag til en
række dødsfald og efterfølgende stor panik i Europa.
Denne panik førte til at store mængder grøntsager
ikke kunne sælges og derfor ophobede sig hos grosi-
ster rundt om i Europa. Med denne simulering har
vi undersøgt, med hvilken sandsynlighed forurening
af bønnespirer skal forekomme, for at genskabe det
observerede hændelsesforløb.

Opstilling

Motivationen for denne simulering er som
nævnt ovenfor forårets tyske grøntsagskrise. Vi
har valgt at approksimere den tyske befolkning
som bestående af rene vegetarer og rene karni-
vorer (kødspiserer). Vi kan på denne måde nø-
jes med at se på den grøntspisende del af be-
folkningen.
Så længe tyskerne har rigelig adgang til bøn-
nespirer, vil de dagligt fortære een portion (af
11.000 kJ) bønnespirer, hvilket øger deres bio-
massemed 15 pct. En konstant dødsrate bringer
hele tiden biomassen ned. Da der dagligt pro-
duceres en vis mængde bønnespirer, vil tyskere
og bønnespirer over tid opnå en ækvilibriumtil-
stand.
For hvert tidsskridt er der en given sandsynlig-
hed p på hhv 1-5 pct, for at bønnespirerne foru-
renes med bakterier. Denne forurening ændrer
på det totale system, så tyskerne holder op med
at spise bønnespirer. Dødeligheden hæves idet
tyskerne bliver syge af deres mad og bønnespi-
rer ophobes istedet for at blive spist. Når der er
ophobet mere end tre potioner bønnespirer pr
tysker, vil EU-kommisionen kræve overskud-
det destrueret; dette sætter en øvre grænse for
mængden af bønnespirer.
Der vil nu være en sandsynlighed på 0.20 +
p, for at forureningskilden opdages og bønne-

spirerne igen bliver spiselige. Opdages forure-
ningskilden vender vi tilbage til det oprindelige
system.
Simuleringen er lavet ved to koblede differen-
tialligninger med en stokastisk variabel X, der
skifter fra det ene system til det andet

dT
dt

=X · 0.15(B− T)

− 0.02 (1+ 0.01Xc) T (1)

dB
dt

=1.02
(

B0 · 1.001t − 0.2B
)

− XT (2)

med begyndelsesværdier T0 = 50 · 106hkg,
B0 = 100 · 106 por i 1945.

Data

Simuleringerne giver tre outputs: antallet af
forureningsperioder på 200 år, længden af foru-
reningsperioden og en tidslig udvikling at po-
pulationerne af tyske og bønnespirer.
De uvægtede middelværdier for antallet af
forureningsperioder ved hundrede simmule-
ringer er givet i tabellen ovenfor. Da vi i øje-
blikket er ca. 70 år efter 1945, er den værdi,
der bedst beskriver virkeligheden ca 6 forure-
nionger pr 200 som det ses ved 4 procents foru-
reningsrisiko. Dette underbygges yderligere af
plottet af tidsudviklingen af tyskere og bønne-
spirer i figur 1

pct middel

1 1.8170± 1.0636
2 3.2101± 1.3921
3 4.7592± 1.4106
4 6.2550± 1.2742
5 7.4395± 1.3245
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Bønnespirer i Tyskland

Figur 1: Middelværdier med standardafvigel-
ser for antallet forureningsperioder over 200 år
ved forureningsrisiko på 1-5 pct. Figurene viser
plots over tidsudviklingen af bønnespire- og ty-
skerbiomasse ved p = 1, 4, 5 pct forureningsri-
siko.

Undgå grønt

Med de forholdsvis høje sandsynligheder, der
behøves for at få resultater, der minder om vir-
keligheden, må vi indse, at grøntsager generelt
er gift for folket. Sundhedsstyrrelsens spis grønt
kampagner er således kun en slet skjult befolk-
ningskontrol, hvilket forklarer de seneste årti-
ers tilbagegang i de europæiske befolkninger.
Vi kan derfor konkludere, at grøntsager med
undtagelse af bacon bør undgås i kosten.

Rasmus Skannrup

Hetz:
Bezzerwizzer: Hvilket stjernetegn
ligger mellem d. 24. oktober og 22.
november?
Anders: Oh shit, det har jeg selv
været!
Anders: Jeg siger Skorpion - for det
er jeg i nogle gyroskoper!

Hetz:
Omid: Jeg tager udelukkende hen for
at stemme pga den skål med slik,
som er foran valg boksen

Hetz:
Christian Vogel: Jeg kunne ikke
DRØMME om at komme til tø i det
her fag (AMO)! Så vil jeg hellere hjem
og spille playstation..... og pik.

Hetz:
Bubbi (møk3): Jeg er skatten - find
mig!

Hetz:
Webmor: Kom så Pikachu! Vi skal
drikke os i hegnet!

Hetz:
Bjarke: Alle kan jo ikke være små ar-
tige piger som mig
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Ølstafet

Ølstafet ved Almindsøen

Det var en varm, smuk, glimragende Septem-
berdag. Solstrålerne blev brudt af de blå bølger
i Almindsøen. På denne dagenes dag stod 540
elitesportsudøvere fordelt på 180 hold klar til,
at udfordre deres krop til det yderste. En over-
menneskelig præstation, der får Joachim B. Ol-
sen til at ligne en lille spejderpige, var ved at
finde sted på denne dag ved Aldmindsøen i Sil-
keborg.

Ølstafetten ved Aldmindsøen er en ædel
gentlemansport, der koster sved tårer og store
mængder opkast, og på denne 30. September
havde 2 reportere kastet sig ud i denne ædle
diciplin. Et hold på 3 mand blev samlet, for at
kunne foretage den episke, legendariske og ær-
værdige rejse omkring Almindsøen. Regelsæt-
tet påkræver et hold af 3 kampdygtige fuldtid-
selitesportsudøvere samt en kasse med 30 vels-
magende øl. Kampen foregår på den legendari-
ske rute startene ved Østre Badet, med det glo-
hede sand, hvorefter den stejle opstigning af
Krogsbænk Bakken tager livet af de svageste del-
tagere, og efter de samlede 4,2 km er det kun de
stærkeste, der stadig står tilbage. Vinderne får
alt panten til en værdi af 7650 kr.!

Allerede få sekunder inde i stafetten befandt
vi os med holdet “Team Transformers: Cobra
Edition”, bestående af de 2 reportere og en me-
dicinstuderende, i et kaotisk virvar af bræk,
råb og gråd. Taktikken var klar. Vi skulle have
drukket de første 12 øl på den første kilometer,
og allerede efter de første 300 meter indtraf øl-
misbruget. Lige så hurtigt som de første 9 øl var
kommet ned, lige så hurtigt kom de planmæs-
sigt op igen. Svedperlerne sad side om sidemed
øl og maveindhold i vores ansigt, og pulsen var
højere end på en 12 årig skoledreng, der for før-
ste gang legede med kødraketten. Tempoet var
højt og øllysten det samme, men vi havde kun
nået den første kilometer ogmanglede stadig 18
øl. Efter 2 kilometer var moralen dog dalende.
Vi måtte da indse at dette virkelig kun var en
sport for toppen af danske elitesportsudøvere,

og tårene trillede ned af kinderne, da vi måtte
indse, at sejren ikke længere var inden for ræk-
kevidde. Efter 36 minutter står vi ved målstre-
gen med en kasse øl, der dog skal tømmes for
bundslatter, inden vi med en sidste kræftands-
trengelse kan trække kassen over målstregen.

Følelsen efter løbet er næsten bedre end sex
med Tina Lund. Glæden lyser ud af vores an-
sigter og på trods af, at vi har opkast på tøjet
og lidt i håret, så er smilet umuligt at fjerne fra
læberne. Vi er lykkelige, velsignet af en følel-
se, der umuligt kan opnåes af andet end denne
ædle diciplin. En ting er helt sikkert – vi dukker
også op næste år, og denne gang har vi trænet
så sejren, og panten kan hives hjem til AU.

Fakta 1: Til alle jer helsefreaks derude, så har
vi vedlagt et bilag, der tydeliggør den store ge-
vinst for krop og sjæl ved denne rejse. Et kalori-
eforbrug på hele 1071 på blot en halv time sva-
rer til energiindholdet i 1,6 whoppere. I kontrast
til dette vil en normal løbetur på samme tid kun
forbrænde 400 kalorier.

Fakta 2: Hastigheden på 6,61 km/t kan for-
svares med de 5 brækpitstop, der måtte holdes
under kampen.

Fakta 3: Til dette event deltog 2 hold fra Aar-
hus Universitet, og vi, som reporterer, rykkede
naturligvis det andet hold for vilderen rundt!

Fakta 4: Se den fantastiske video fra
dette event på: http://www.youtube.com/
watch?v=Id9iqDrXd9U

Birk

FURI
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Fistelavn

Selskabssange

Fisten kan man ikke få at se

Mel. Blæsten kan ikke få at se
Fisten kan man ikke få at se
det er der ikke noget at gøre ved,
men når møllen rigtig svinger
rundt med sine store vinger,
så det let at gætte at du fister.

Fisten kan man ikke få at se
Det er der ikke noget at gøre ved,
Men når støv og visne blade
Flyver rundt på vej og gade,
så det let at gætte at du fister.

Fisten kan man ikke få at se
Det er der ikke noget at gøre ved,
men når alle vimpler vajer
og når alle skilte svajer,
så det let at gætte at du fister.

Fisten kan man ikke få at se
Det er der ikke noget at gøre ved,
men når luften rigtig suser,
og når alle træer bruser,

så det let at gætte at du fister.

Der sad to venner på et bord

Mel. Der sad to katte på et bord
Der sad to venner på et bord,
kritte-vitte-vit bom bom,
den ene på den anden glor,
kritte-vitte-vit bom bom,
så sa’ den ene: “Hør, min ven,
kritte-vitte-vitte-vitte-vit bom bom,
Ta’ dine bukser af igen.”
Kritte-vitte-vit bom bom.

Da bukserne var taget af,
kritte-vitte-vit bom bom,
så sa’ den anden: “Se min bag,
kritte-vitte-vit bom bom,
sku’ vi ik’ stik næven op min ven?”
Kritte-vitte-vitte-vitte-vit bom bom,
så stak de næven op igen.
Kritte-vitte-vit bom bom.
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Festsang - medicinstudiet på Københavns Universitet fra omkring 1910
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AU Valg

Valg? – jeg har da lige stemt

Hvorfor du skal bruge 1 minut på au.dk/valg imel-
lem 29/11 og 2/12 Hvert år i slutningen af
november afholder universitetet valg. Det af-
gør hvem der skal videreudvikle uddannelser-
ne. Det afgør hvem der skal rådgive dekaner-
ne om forskning og undervisning. Det afgør
hvem der skal fastlægge linjerne for universi-
tetets fremtid.

Er det alt andet lige mere vigtigt for dig end
hvorvidt dørene til ministerkontorerne er blå
eller røde? Så skulle du ikke lige give dit be-
syv med til hvordan universitetet bliver et bed-
re sted? Så husk at stemme! Når du så er gået i
gang med at stemme er der nok at stemme på.
Nogle er politiske og tager udgangspunkt i ide-

ologi, andre er faglige og tager udgangspunkt i
vores fælles studier.

I MFSR hører vi til de sidste og vi har udover
vores foredrag brugt meget af vores tid på at
forbedre forholdene for uddannelserne og stu-
diemiljøet. Vi varmed da der blev indført ekstra
dage i de korte eksamensperioder, vi er med til
at finde plads til flere læsepladser, osv.

Og vi vil meget gerne, at du til valget støtter
op om vores arbejde. Vi har både ideer til ud-
dannelse af forelæsere og instruktorer, en bedre
studiekalender, nytænkning på IT-området og
meget meget mere.

Nils Randlev Hundebøl, formand for MFSR

Hetz:
Amanda: Han har spist jord, han er
villig til at tage alt i munden

Hetz:
Slumstrup: "Jeg har faktisk brugt he-
le aftenen i går på at proppe en gar-
dinstang ind i et hul..."

Hetz:
Niels Egede: The real world is real

Hetz:
Kåre: Du kan jo også bare vælge Tek-
nisk Fysik og så blive blikkenslager.

Hetz:
Dimitri: It takes infinite tea time to
cross the event horizon of a black ho-
le

Hetz:
Bo: Det er kun noget man køber når
man trænger til et skud creme

Hetz:
Jonas: Hende der stod ved kantine-
kortskassen var godt nok dyr!

Hetz:
Ditte Slumstrup: Jeg vil gerne kon-
kurrere med Crown om hvem der
har den mest cremede røv!

Hetz:
LÉva: Hun var en meget smuk pige,
hun lignede bare lidt en abe.

Hetz:
Sofie: Jeg kender alle...
Tutor Amanda: Detf́ordi du horer
med de store!

Hetz:
Brian: Du har jo en tunge oppe i kor-
nkammeret på den!
Mai: Ja! Det er derfor det er sjovt!

Hetz:
Jonas: Du er så nedringet, at man
kan se din bh. Hvorfor skal DU give
drinks?!

Hetz:
Niels Lauritzen: "Now, you just go
into groups of three people, and plea-
se, abuse me as much as you like"

Hetz:
Erik Skibsted: det går rigtig godt,
specielt når man kan regne det ud
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Snapset bacon

Baconsnaps

Ifølge diverse butikker har julen nu været over
os længe. Det betyder selvfølgelig at sæsonen
for julefrokoster og de dertilhørende krydder-
snapse er godt i gang. Som en service til alle

læsere bringer vi nu denne opskrift
på baconsnaps, der er blevet brugt år tilbage.

Ingredienser

Du skal bruge:

• Klar snaps (÷ kommen!)

• BACON

• 1 flaske

• Filter

Mængderne kan frit skaleres efter smag. En
standard portion består af én normalstørrelse
flaske snaps. Til en flaske bruges omkring et
halvt kilo bacon (2-3 pakker).

Udførsel

Først steges bacon rigeligt. Derefter blandes ba-
con (og overskydende fedt fra panden) med
snapsen.

Det skal stå og trække i en tætlukket behol-
der. Nu bliver det vigtigt: det er selvfølgelig
klart at snapsen opnår mere smag af bacon jo
længere den trækker. Men da bakterier først bli-
ver dræbt ved en alkoholprocent på mere end
601, bør snapsen ikke trække for længe da man
ellers risikerer at den stegte gris ændrer smag
til noget uønskværdigt.

Jeg plejer selv at lade den trække mellem en
halv og en hel uge. Hvis man i slutningen lader
den stå et meget koldt sted klumper fedtet sam-
men og er derved lettere at filtrere fra. Når man
skal filtrere snapsen bør man undgå kaffefiltre,
da de går i stykker for let. Man skal af indlysen-
de grunde sørge for at bruge et filter der ikke
suger. Jeg har endnu ikke fundet det optimale
filter. Hvis du, kære læser, mener at have fun-
det en smart løsning tager jeg gerne imod.

Bo Tranberg

Hetz:
Chalotte: Jeg bor i et lille land, men
jeg fatter slet ingenting.

Hetz:
Chalotte: Jeg savner bare en hund til
at spise mine efterladenskaber.

Hetz:
U. Uggerhøj: Men det skal tages med
et ton salt .. som så meget andet!

Hetz:
U. Uggerhøj: Newton siger: æblet fal-
der ikke langt fra stammen.. Næh,
det var vidst ikke det han sagde?

Hetz:
Miguel: Statistik er da ikke matema-
tik! Er du tosset?!

Hetz:
Dimitri: A long time ago, in a galaxy
far, far away...

Hetz:
Mathias: Der må være en endeligt
mængde af primtal, for der er kun SÅ
meget plads i RAM

Hetz:
Grønne: Man kan jo ikke kende for-
skel på konstant accelleration og
graviditet.

Hetz:
Christian: Jeg vil hellere have tegnet
en diller på mig, end en kemisk for-
mel!

1Kilde: Dr. Føk.
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Interview

Interview med en butikstyv

Henning Thorgaard Andersen er en profes-
sionel butikstyv fra Åbyhøj og han ville ger-
ne være anonym i denne artikel. Han har over
30 års industrierfaring. De sidste 35 år har han
udelukkende levet af fødevarer han har kunnet
luske ud af butikker. Som forfatter af fagbogen
“Butikstyveri - en hårdfør livstil” er han natio-
nalt genkendt som ekspert på området. Kon-
stant på flugt fra myndighederne og bortvist fra
flertallet af danske butikskæder og kiosker le-
ver han en utaknemmelig skæbne. Fra 1995 til
2002 var han ansat hos Netto i Vejlby som fa-
stansat butikstyv. Hans løn var hvad han kun-
ne luske ud af butikken, på den betingelse at
han afslørede sine tricks så de kunne forebygge
fremtidigt butikstyveri. Tricks har han mange
af, det lykkes dem aldrig at stoppe ham i løbet
af de syv år. Hans ansættelse kom dog til et brat
stop, da regnskabsafdelingen i Netto opdagde
at han slet ikke var ansat, og han havde narret
butikschefen til at tro han var ansat.

Hvordan startede din karriere som butiks-
tyv?
Ja, det startede jo for lang tid siden. Jeg var en ung
fyr, der netop var blevet diagnoseret med kleptoma-
ni. Dengang syntes jeg ikke rigtigt at jeg stjal sær-
ligt mange ting, men det var lidt af en wake-up-call.
I stedet for at nægte hvem jeg var, gik jeg i stedet
all-in. Jeg havde intet stort behov for at være storkri-
minel, men man skulle jo spise. Så jeg satte mig for
at plyndre Sparbest i sydbyen. Mine venner sagde at
jeg aldrig ville slippe afsted med at stjæle 7 liter is fra
butikken. Men heldet ville at 3 gamle damer var sure
og ville bytte 14 pakker muggent rugbrød. Kasseas-
sistenterne var overvældet og det var en snild sag at
luske isen ud af butikken.

Siden da indså jeg at vellykket butikstyveri ikke
handler om at skjule ting, men at forvirre personalet,
så de ikke ser hvad man har gang i. Detaljerne kan
findes i min bog “Butikstyveri for newbies” (ISBN

978-0-83-621757-5), som kan stjæles fra din lokale
bogbutik.

Har du nogle gode tips til at blive en bedre
butikstyv?
Ja, man skal være kreativ. F.eks. forleden skulle jeg
købe ind, så jeg brød ind hos det lokale busselskab.
Den bus, som jeg stjal, skulle nemlig opsamle en
række børnehavebørn, som skulle i Djurs Sommer-
land. De ansatte i børnehaven sørgede da for at alle
børnene kom sikkert ombord, hvilket er vigtigt, og
før personalet selv kunne nå at komme ombord tryk-
kede jeg på speederen og kørte derudad. Snart nåede
jeg lokalbrugsen og jeg lukkede de små hyperaktivt
børn løs i butikken. Personalet kunne ikke trøste de
mange ulykkelige og hyperaktive børn, der efterhån-
den raserede butikken, og jeg kunne derfor hurtigt
og uset stjæle den pakke tyggegummi jeg havde brug
for.

Hvilket butikstyveri er du mest stolt af?
Hmm, ja. Det var nok det store kup med min søn,
Lars Thorgaard Andersen (studerende hos Køben-
havns Universitet), som også gerne ville være ano-
nym. Vi havde netop været på ferie i nordjylland,
hvilket var en dejlig ferie. Udover vi snød os til et par
is, så havde vi ikke stjålet særligt meget. Så vi var i
humør til at lave et udspekuleret kup. Vi fandt da en
passende gevinst. Vi holdte skarpt øje med butikken
i løbet af et par dage. Vi fandt ud af at butikken fik
leveret frokost hver dag fra den lokale sandwichshop.
Jeg skaffede da min søn et vikarjob hos sandwichs-
hoppen. Efter en uges tid skulle han endeligt levere
frokost til butikken. Vi kom bedøvelsemiddel i ma-
den, og omkring klokken halv et kunne vi da gå ind
i butikken, hvor personalet sov tungt. Vi kunne da
ubemærket stjæle guldhornene. Ja, altså bare et par
falske kopier i en turistbutik.

Tak for din tid Det var så lidt. Jeg er glad for
at jeg kunne optræde anonymt i bladet. Du må have
en god dag.

Jonas ’Sortie’ Termansen
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Kompatibilitetstest

Tina Lund kompatibilitetstest

Tina Lund er en af danmarks dejligste kvinder;
Men er du kompatibel med hende? Uheldigvis
er mange danskere inkompatibel med hende,
og det er vi nødt til at gøre noget ved.

bringer stolt en quiz hvor du kan teste
hvor kompatibel du er med Tina Lund.
1. Hvor mange danmarksmesterskaber har du
vundet i dit liv?

1pt. Jeg har aldrig siddet på en hest.

2pt. Jeg har vundet lige så mange mester-
skaber som ET har fingre.

3pt. 19.

2. Hvad blev du fyldt af første gang du sad på
en hest, da du var 9 år gammel.

1pt. En følelse af at noget kløede.

2pt. Fist.

3pt. En følelse af lykke.

3. Du kommer ind i en bygning, du ikke har
været i før. Hvad er det første du gør?

1pt. Fortsætter derhen hvor du var på vej
hen til.

2pt. Du begynder at overveje, hvad du i
din umiddelbare nærhed kan bruge som
mulige våben.

3pt. Du kigger efter potentielle steder, en
hest kunne komme ind.

4. Du er igang med at træne dine heste, plud-
selig ser du en kat i din stald hvad gør du?

1pt. Tænker, at den nok er stukket af fra en
zoo.

2pt. Siger glad hej og vinker imens du kig-
ger ondt på katten.

3pt. Skynder dig at gemme alle dine pen-
ge.

5. Du bliver tilbudt at deltage i vild med dans
på TV 2. Hvad svarer du?

1pt. Nej tak, så vil jeg hellere have pomfrit-
ter istedet for tænder.

2pt. Det ville jeg gerne, men skal desværre
til LAN den dag.

3pt. Ja tak, jeg elsker dans næsten lige så
meget som heste.

6. Du har netop fået en ny hest, hvilket navn
vil du give denne.

1pt. Den skal have navnet Lars, opkaldt ef-
ter trommeslageren i Metallica.

2pt. Det bedste navn må være Hest.

3pt. Den skal da have navnet Lanthanid,
opkaldt efter de 15 jordmetaller, lantha-
niderne.

7. Du har netop købt bogen "Lær at ride med
Tina Lund". Hvad forventer du af bogen?

1pt. Jeg har købt voldsomme mængder
toiletpapir, og forventer endnu bedre
billeder end dem fra M!.

2pt. Det er vel det nye regelsæt til "Tina
Lund World Cup” spillet?

3pt. Dette er en grundlæggende bog for
unge piger, der gerne vil lære at ride. Jeg
glæder mig især til kapitlet: Hestens ud-
styr.

8. Du har brugt alle dine penge på slik og he-
ste, da du pludselig møder en enarmet mand.
Hvad gør du?

1pt. Jeg spørger ham naturligvis hvilken
WoW server, han spilder på, så jeg kan
owne ham hårdt hele natten.

2pt. Jeg spørger, om han vil have et lift på
min hest, på den måde kan jeg have mit
slik for mig selv.

3pt. Jeg stopper op og synger min nye
sang: "Take a ride", for at gøre ham glad.
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Kompatibilitetstest

21 - 24 point

Tillykke. Du er mere end 90% kompatibel med
Tina Lund. Ligesom hende er det kun din bræn-
dende passion for heste, der overgår din ufatte-
lige skønhed. Har du overvejet, om du er det
rigtige sted? Spild ikke tiden på studier, men
hav blot en kende mere fokus på din hestetræ-
ning; Da vil du snart være at se på forsiden af
hele landets mandeblade.

15 - 20 point

Du har da potentiale. Du er hestens bedste ven,
men dit fokus er på både ringridning og spring.
Du er nødt til at specialisere dig, hvis du gerne

vil med i næste sæson af vild med dans. Husk
desuden at tjekke din pung og din bankkonto
ofte. Du har ikke respekt nok for kattene, der
kun ønsker at stjæle dine penge.

8 - 14 point

Desværre. Du er mindre end 10% kompatibel
med Tina Lund. Ved du overhovedet hvad en
Rebgrime er? Overvej at bruge mindre tid på
dit studie, så du kan arbejde noget mere og få
råd til en hest. Træning på hest er den eneste vej
frem her i verden. Uddannelse er stærkt over-
vurderet!

Birk
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Kompatibilitetstest

Hetz:
Dimitri: Itś generel relativity not ro-
cket science... as they say

Hetz:
FUAN: Jeg er jo nødt at barbere ben
og alt muligt.
Anna Ny: Hvorfor dog det?
FUAN: Det ser jo dumt ud hvis der
stikker hår ud gennem gamacherne?
Anna Ny: Det har jeg da tit prøvet?

Hetz:
Dimitri: Dont́ use that logarithm, I
just put it there for fun.

Hetz:
Kasper/Gammelfar: Jeg vil hellere se
på glatbarberede mandeben, end be-
hårede kvindeben.

Hetz:
Casper Grønne: Kat er min livret.

Hetz:
Alexandra: Maxwell har lavet fire
ligninger. Og dem vil I altid kunne
huske .. når I har lært dem.

Hetz:
Alexandra: Elektromagnetisme, det
er noget med elektricitet og magne-
ter.

Hetz:
Chalotte møss: Det er din bedste ven
du åbner!

Hetz:
OCERM: Ved voksning af FUAN:
Det er godt der kun er hår i BHén nu,
det er ligesom på rigtige kvinder

Hetz:
Maria: Hvem har sat ild til vores bål?

Hetz:
FUAN (første kommentar efter hans
ben er blevet vokset): Er min masca-
ra løbet ud?
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Julemusik

Det nye album er på gaden nu!

Så er det nye julealbum med Dr. Føk og redak-
tionen af på gaden! Lyt til klassi-
kere som "Så er det fist igen", "Jeg så juleman-
den fiste mor"og "Kender du den om fisten", og
nye dejlige hits som "Bedstemor". Køb fra vores
webshop og få gratis online downloads af hitte-
ne "Fist it like it’s hot", "Can’t fist this", og den
uforglemmelige "Den du fister, den du fister, fi-
ster du". Køb nu og deltag i konkurrencen om
at være med i DRs TV-Program "Hammerslag:
En Kamp mellem Øst og Fist".

Køb det nye album online på http://www.
madsfoek.dk/ eller ved at sende 49 kr til dit
lokale -redaktionsmedlem!

Her er en smagsprøve på B-siden af vores al-
bum:

I like the mountains,
I like the fisting,
I like the flowers,
I like the fisting,
I like the moisturiser
when it’s on a hand
Boom de yada
Boom de yada
Boom de yada
Boom de yada
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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

Ingen grønne fjer
Kære Dr. Føk.
For få uger siden fødte jeg en dejlig pige. Hun er no-
get mørk i huden, mens både min kæreste og jeg er
almindeligt hvide i huden... Kan det være at min kæ-
reste har været mig utro med én med mørkere hud?
På forhånd tak

Miss Hum

Kære Kære Husmorfarmor
Du bør ikke kunne afgøre barnets farve allere-
de efter et par uger. Jeg tror derfor, din baby
har været klar i længere tid, end du regner med,
hvorfor jeg desværre mistænker din kæreste for
at have været dig utro med en gammel mand;
Derfor kan han selvfølgelig også have været
mørk, men det er ikke det vigtige her. Alting var
nemmere, dengang det var kvinderne der fød-
te børnene og mændene, der slog dem. Nu til
dags skal man jo være på vagt med sine fornær-
melser. Ellers kommer frækkert-patruljen med
strafpinden. Den er sådan lidt slap ude i enden,
så det smælder godt.

Dr. Føk

hvad
Kære Dr. Føk.
Kære skrævkasse Hvordan skal jeg opføre mig, hvis
jeg støder ind i en rus, som jeg er gået hjem med
fra TÅGEKAMMERET, men hvor jeg ikke kan hu-
ske noget som helst fra den nat? Jeg ved ikke om jeg
har været pinlig eller træls, jeg ved ikke engang om
vi har haft sex. Tusind mange gange tak, ik’ å’.

Den anonyme

Kære Alfred Bech Hansen, Vestergade 4, st. th.,
Aarhus

Du kan selvfølgelig prøve at stille personen de
samme spørgsmål, som du lige har stillet mig.
Men hvad ved jeg? Jeg er jo bare alvidende.
Eventuelt kan du lade det forblive uvist, hvor-
vidt i faktisk havde kønsligt samkvem ved den
givne lejlighed. Hvis personen er lækker nok,
må du jo bare overbevise dig selv om, at det var
en succes.

Dr. Føk

Tusindhest eller Hesteben
Kære Dr. Føk.
Sparker en hest kun med bagbenene, eller sparker
den i virkeligheden med alle andre end de forreste
ben. Hvor mange ben ville en krydsning mellem en
hest og et tusindben sparke med?

Alf Vindspejl

Kære Jens
Det er godt nok et prægtigt spørgsmål, du her
stiller mig. Jeg vil straks gå i gangmed få stablet
sådan en skabning på benene. Jeg er dog nødt
til at vende tilbage til det, for det er en lang og
indviklet process. Første delprojekt er at finde
den særlige and, som har det den største penis i
forhold til kropsstørrelse og krydse denne med
tusindbenet. Det kræver trods alt et tusindben
af en hvis kaliber, hvis den skal inseminere en
hest. Derudover er der også muligheden for, at
den første krydsning resulterer i en andmed tu-
sind penisser. I så fald må forsøget laves om. To
be continued...

Dr. Føk

Gode, onde eller grusomme
Kære Dr. Føk.
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Spørg Dr. Føk

Hvad er forskellen på fysikere og ingeniører?

Den rådvilde

Kære vildrådige
Man kan godt snakke om ingeniører som fysi-
kernes pedeller. Men den væsentligste forskel
er karrierevalg. Et studie har for nyligt vist at
44 % af folk involveret i politisk vold, specielt

islamiske terrorister1 har en mere eller mindre
færddiggjort ingeniøruddannelse. 2

I øvrigt er Irans præsident Mahmoud Ah-
madinejad civilingiør og har en grad i traffik-
planlægning (!), hvorimod Peter Bastian og den
tyske kansler Angela Merkel begge er fysikere.
Håber det besvarer dit spørgsmål.

Dr. Føk

Haiku

blod, sved og tårer
eksamen i oktober
hvor blev mit liv af?

Crom! Grant me revenge!
And if you don’t listen,
then to HELL with you

Skriveblokade
koncentrationen sviger
...skideblokade

Grease it up real good
Hasta la Fista, baby!
Ain’t gonna walk straight

Hetz:
Christina: Så kan vi også hilse påmin
farmor
Theis: Yes, så kan vi se hvor din mor
har det fra!

Hetz:
Christina: Hvad er en mandig fjer?
Emil: Sådan én som dig
Mikkel: Ja. En potent fjer!

Hetz:
Emil: Vores forhold bliver meget
kompliceret. Så er det godt jeg har
min søster

Hetz:
Daniel Fys 2-Rus: Worst Case Scena-
rio så kan han bare rive den af.

Hetz:
TOCERM: Er du dårlig taber eller
hvad?
FUIØ: Nej, jeg er bare virkelig meget
taber...

Hetz:
Jesper : Disse resultater er bare skide
gode!
Kasper: Jeg kan ikke få mine til at
passe.
Jesper: Hvordan kan du ikke få dem
til passe? Du bestemmer jo selv hvad
de skal være?!

Hetz:
Peter: Jeg er da ikke en lort, jeg er
fyldt med sympati og røde skittles!

Hetz:
Slumstrup: Jeg har lyst til at smide
bukserne og bare klø igennem!

Hetz:
Ditte Slumstrup: Thorbjørns satellit
er dobbelt så stor som min

Hetz:
Søren: Fuck hvor nice, jeg bløder. Det
er fucking fire uger siden jeg sidst
har blødt.

1I modsætning til de revolutionære i Baader-Meinhofgruppen (første generation af Rote Arme Fraktion), som var humanister
og jurister.

2Diego Gambetta, Nuffield College; Steffen Hertog, University of Durham, Engineers of Jihad

side 31



Kalenderen
Fredag d. 4/11-2011 : TÅÅGEKAAMMMERET holder J-dagsfest. Nissepiger og julesne til folket.

Onsdag d. 9/11-2011 : MFSR holder LATEX for begyndere. Lær det magiske system til at skrive
professionelt udseende dokumenter. Det sker kl 16.00-18.00 i Auditorium
E.

Onsdag d. 16/11-2011 : BODYCRASHING. Sjov, frastødende og opstødende! Aldrig før har så
mange grinet af så få som brækkede sig meget. Der dystes i indtagelse
af mærkværdige substanser for et begejstret publikum. Foregår som regel
i vandrehallen omkring kl. 16.

Tirsdag d. 29/11-2011 : Valg til universitetsbestyrelsen, studienævn og Akademisk Råd. Det er her
den berømte medbestemmelse på universitetet udmønter sig!

Tirsdag d. 6/12-2011 : Eksamensforedrag for russer arrangeret af MFSR. Afholdes i Auditorium
E kl 16.00. Lær at gå til eksamen på uni.

Onsdag d. 14/12-2011 : TÅÅGEKAAMMMERET holder julefest med revy. Det bliver sindssygt!.

Søndag d. 25/12-2011 : Folk går i byen! En kort pause i eksamensperioden.

Fredag d. 30/12-2011 : SU’en dumper ind på kontoen. . .Det er en meget større oplevelse end det
plejer at være. Nytårsaften varer i en uge.

Onsdag d. 19/9-2012 : Linje 3 optræder i Aarhus. Be there or be square!

Onsdag d. 12/12-2012 : Revolutionen! Det skal skal jo gøres.
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