KLODS HANS 1 Det må du give dine børn – forinden skolens

T R E D J E A F S N IT : P R O M I L L E N & M A N T R A E T

andægtighed! at stå under stjernehimlen og se Nordstjernen. Først
Karlsvognen: et stort buet styr på en 4-stjernet kasse. Og så - fra kassens forside, ca 5-6 gange sidens længde oppe ad sidens forlængelse finder I op til Nordstjernen! Dét er nord! Men hvor er så børnehaven?
Brugsen? og solen ved middagstid? Så går I en tur - 3-4 timer - og
glemmer! Dog, I kommer jo tilbage, og stedet påminder – åh ja! Nordstjernen! Men hvordan vár det nu.. Jo! Hvor har vi Karlsvognen ...
Og som jeg husker det, var det først på tilbagevejen at jeg så! den
skelsættende forskel som disse 3 stjernes gør i stjernevrimlen, og for
alvor så! hvad en linie er: en afstandsholder + et fikspunkt + en forskel!
for med disse 3 stjerner kan hele stjernehimlen måles op og kortlægges! og tankevækkende: Metoden = Euklids forudsætninger!
1: Kassens 2 stjerner = geometriens grundforudsætning: afstand
(I Euklids opgave 1 opfattes linien ml kún 2 punkter som en afstand)
2: Nordstjernen = forlængelsen til det 3dje punkt der gør forskellen.
3: Disse 3 punkter over tid => cirkelbue => kvadrant => 4 rette vinkler..
Så for mig er en ret linie (evt cirkulerende, spiralerende?) det forhold
ml 3 punkter at afstanden ml første og sidste er summen af afstandene ml de 2 første og de 2 sidste. Linien er da en afstandsholder
med punkter til præcisering af afstande sat af til lejligheden – altså:
latent længde (et fysisk grundbegreb – som masse, tid, og ladning) og
latent talrække begyndende med mængden 3: 3 er de naturlige tals, N's
grundtal; for først med 3 styk af én kvalitet får den type og typiske afvigelser hvorpå flere af kvaliteten kan søges; og ér der så flere? først da!
får det kvalitativ betydning at tælle de afledte mængder, 2 og 1; fx:
3 gange nævnes landevejen i Klods Hans, altså kán historien handle om landevejen! 'Og så satte han sig skrævs over gedebukken.. og
for af sted hen ad landevejen', 'se hvad jeg fandt på landevejen',
'dét finder man ikke hver dag på landevejen'. Men kan man digte
om en landevej? Ok ja! i 1872 digter HC Andersen om telegrafkablet!
"bærende Budskab hurtigt som Lysets Straale" Kommunikations-mådernes tempo og mængde fascinerer! Kun 8 dage går der fra trommen
går ud til kongedatteren tager imod, og frierne står tætpakkede, for måden var mødet til tid og sted! - Tids-aspektet - kræver vedligeholdte grøfter langs vejene, for ellers er vejen selv en grøft! fuld af furer
og pløre, der - ved mindste skybrud - stopper frierne på ubestemt tid.
Og just som landevejen er nævnt de 3 gange, kommer så den 4de: "'Uh!'
sagde Brødrene, 'det er jo Pludder der er kastet lige op af Grøften!'"
Ja det er det! kommunikationsmådens højteknologi ... Så fik det kvalitativ betydning at tælle de første 2 gange landevejen nævnes! 12/8-06

Kopimaskinen på Bibliotekshuset på Amager står ved døren ind til
et bederum – kopierer man dér kommer der ofte en bibliotekar forbi.
'Hej, se!' siger jeg og tager mine iturevne A4-ark op af papirkurven.
'De kommer kulsorte ud af maskinen! lige til at smide ud!'
'Så har nogen pillet ved maskinen!' lyder det prompte 'Vi har ellers lige haft én til at se på den – igen! Nu kan det først blive efter påske!'
'Men så lad være at betale!' siger jeg så 'Så skal de nok få den lavet!'
'Det kan man jo ikke, sådan.' svarer hun 'Det er systemet der betaler!'
'Systemet? jamen så er det da bare at privatisere!' 'Nej, nu! Det kan
jeg slet ikke være med til!' nøgle frem, dør op, hurtigt ind – smæk!
Jeg kopierer videre på lykke og fromme, men hører så derindefra, ud
gennem væggen: '.. ikke mín skýld - Det er íkke mín skýld - Det er..'
Den 17ende sidst valgte af byrådets 55 politikere hedder Bjarne Fey.
Han fik 411 stemmer, altså 1‰ af Københavns 411.400 vælgere. Så
havde byrådet haft 1000 medlemmer, ville han være en typisk repræsentant for vælgerne ... nu er han en typisk repræsentant for byrådet.
Men hvad kán en promille-politiker? Kan han gøre rede for - brugertilfredshed, omkostninger, tidsforbrug osv - for Bibliotekshusets
kopimaskine? eller få kostprisen ned hvor den hører hjemme – under
10 øre per kopi? Kan Bjarne Fey det? så vis det! gerne hér i avisen.
'I tjener jeres penge på at den kopimaskine íkke virker!' klagede jeg 10/8
på åstedet. 3 mand stod de! og stimlede om brok og bøvl og intet nytter.
Så krævede jég den redegørelse. Og sjovt nok ... så virkede den!
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A, B & C kan få 3 t-mandater; D, E & F 3 k-mandater ― mens G får 0
Grænse-e x af:

100

200

300

'De 40 t-mandater fordeles ud fra hvor mange stemmer partierne har
fået på landsplan.' skriver Information fra folketinget, 21/10-05
og modsiger dermed både grænse-ex og valglovens §77,4: "Ved.."
Men at fordele mandater 'ud fra hvor mange stemmer partierne har
fået på landsplan', er enkelt: Får A og V 28 og 32% af stemmerne,
lægges (175•28%=) 49 røde kugler i én skål og 56 blå i en anden.
Hver gang A får 1 mandat, tages 1 rød kugle fra, V og blå ligeså. Og
når en skål er tømt, går partiet ud af den videre valgopgørelse. Det
bogholderi kræver ingen t-mandater; kun partiernes stedlige
mission kræver t-mandater: Oprindelig fik A t-mandater i land-kredse for A-kryds i by-kredse; den nye valglov per 1/1-07 sender alle større
partiers t-mandater ud til de kredse hvor de er allermindst ønskede!

Hvis vicestatsminister Bendt Bendtsen, justitsmini- geringens navn at opildne kunstnere til at "pisse det udtrykkes via citatet af Hvam; se JP 18/9. Men
ster Lene Espersen og de øvrige ministre på det på Koranen" (Inf 27/9-05), må folketinget eller kon- læs Hvam selv i Weekendavisen 7/10 + Inf allerede
konservative landsråd 25/9-05 skal straffes for i re- gen - if grundlovens §16 - rejse tiltalen. Pisse = tisse, 7/9: "Man skal respektere andre menneskers tro"

PRINSESSEN PÅ
DEN KGL MAGELØSHED

Her bruger H C Andersen - for sidste gang
i alle historierne - ordet: mageløs. Halehoi!
det er mageløst! ikke til at tale om! jublede
Klods Hans over sit pludder fra landevejen;
det endte i hovedet på oldermanden ved hoffet som sad dér og tog ord så bogstaveligt.
Skyggen fik sin skygge på indseendet med
det mageløse. Ole Lukøje er et studie i det.
Men om noget må præciseres – så er det
altså nu! Så, hvem mon karakteriserer dette
mageløse ... er det barnet eller forældrene?

Hvor
det var
en dejlig tid
for prinsessen!
Hvor ser de lettede ud! – som stod de der og
pissede på racismeparagraffen. Det er ganske
vist ikke nogen bibel – men pisse, det må de!
De konservative kan nemlig slet ikke leve
foruden – for en udstrakt hånd ..? Det kán da
kun være kulturkamp for tabere! (Inf 27/9-05)
sens land kedede Professoren sig: Han ville videre, og Loppen skulle med, men hvordan? Kun
dét var spørgsmålet! Han anspændte alle sine
tankeevner, og så sagde han: 'Nu har jeg det!'
'Prinsessefar: forund mig noget at bestille! Må
jeg indøve landets beboere i at ... præsentereA'
'Og, og.. og hva.. hvad kan du da lære míg?'
spurgte Prinsessefaren.
'Mmm.. min største kunst,' sagde Professoren:
'at fyre en kanon B af!'
'Kom med kanonen!' sagde Prinsessefaren.

Nu med ledestjerne!
Hvor mange MF'ere kan der
være på spidsen af en blyant?
Find ledestjernen inde på
side 3 og få svaret!

dag bliver til en statsminister med en åh så
bedårende-blank ministerliste i lommen?
Ingen! De lukker øjnene, tænker på taburetten og kysser frøen!

Magtens udøvere af : terrorlovene, rockerlovene & Murphys lov

www.b7.dk
nr 5

KVIK, KVAK & KVUK

HvemPARTI
vinderA valget?
B C D E ialt
Gæt! stemmer 43 43 83 105 126 400
nr 26
årg 5
b7 nr 5, 8/1 2007

NU DAVIDSKONGEN ER GUD
Dan Brown propagerer at Davidsstjernen
 symboliserer "den fuldendte forening af
manden og kvinden"449, mysteriet er bare:
hvordan!Cox, Simon; Kbh, 2006; 125
DAVIDS mest kendte kvinde var gift med
hans mest trofaste soldat, Urias. Hende ville han have: David sætter soldaten på en farlig post ved fronten, den trofaste viger ikke!
men bliver på sin post, kæmper for kongen
og dør. Så er hun enke og forsvarsløs: krig og
voldtægt, sværd  og skede  :  !? den
fuldendte forening af mand og kvinde ... nu!
På hende avler han kong Salomo som tager
en kone fra hver en by David har erobret, og
forguder gejstligheden og ruinerer imperiet.
EN ANDEN af Davids koner gav ham et råd
en dag han havde blameret sig ... og derefter avlede han ikke længere på hende!
Han havde nemlig givet den som kejseren i
'Kejserens nye klæder' og danset i procession, nøgenefod=telefon: 2311; 307 og til
trælkvindernes jubelråb! så dét tålte ingen
kritik! – end ikke fra Mikael, benjaminitkvinden som engang havde reddet hans liv.
OG TIL SLUT! David-mysteriet om den
fuldendte forening af kvinden og fåret: Det
begynder med at David vil have sig et får;
men fåret har en ejer, ejeren en kone.. og
så bliver det lidt dunkelt indtil konen pludselig er enke! men: Om end det først så ud
til at kvinden ville blive en tilgift til Davids
rovmord for et får; så blev det dog fåret der
til sidst var en medgift til Davids ægtepagt
med en ydmygt tjenende enke efter en ret
så uheldig fårefarmer. Og det syntes hun
nu også tog sig bedre ud - Davids nye kone - for symbolets skyld!
1521/8-06
Sam 1: 18201913; 25; 2: 313; 6; 1112
MATTHÆUS-TREKANTEN: Så kom det
frem! Pol 27/4: Tempelbyggeriet på KUA er til
teologi, jura & historie! Et skriftklog præsteskab til KU's stormagts-politiske satsning
- Religion i det 21. århundrede - kom i hus!
Læs mere i omløbsavisen a4 nr 1, 28/2-2002

Indtil 1/1 2007 kunne A, B, C & D få hver 1 mandat – og E få 0
E har tilmed over 100 stemmer. Og hvad betyder så det?
X
400stemmer/4 valgte => Forholdstallet, F = 100
og dvs: 100 E-stemmer = 1 mandat! if forholdstals-valgmåden,
dén grundloven skriver noget om i §31,2
SE HER HVOR ENKELT forholdstalsvalgmåden gør et valg op:
X
1000 stemmer, 10 mandater => F = 100 stemmer per mandat;
partier
B C D E
ialt parti E har 400 stemmer, så
stemmer 100 -200 -300 -400 1000 E får: Est / F X = 400 / 100 =
1. mandat -100 .-100 .-100 .-100 -400 4 mandater til parti E.
2. m Hvor
-100 .-100 .-100 -300
MEN valglovens måde delte
3. m stor er for-100 .-100 -200
skellen på 100
4. m & 100 & 100 & 100 ? -100 -100 if §76 først stemmerne med
1,4-3-5-7.. hvorpå de 7 størrest
-0 -0 -0 -0
0
ste tal fik 7 k-mandater: 286
partier
B C D E
ialt
fik det 1ste, 71 fik det 7enstem'
100 200 300 400 1000
1,4
71 143 214 286 -400 de - 67, 60 og 57 fik ingen.
3,0 Så
67 100 133 -200 Så B vandt på k-deleriet:
5,0 stor !
60 80 -100 LÆS NU TALSPALTEN NED TIL GÆT!
7,0 71, 67, 60, 57
57
0 B får tilmed k-mandatet for
partier
B C D6 E
kun 94 stemmer, ja endog for
stemmer
94 200 300 406 1000
86 vs 126; for når E kun får 3
1,4
67 143 214 290
X
- mandater og F = 100, er der
3,0
67 100 135
126 rest-stemmer af E's 426.
60 81
5,0 Hvor går..
58
7,0
- 126, 105 & 83 reststemmer
partier
B C D E- ialt giver grænsen for k-deleristemmer
86 183 305 426 1000 et og E, D & C i grænse-ex
1,4
61 131 218 304 -400 SÅ SKIFTER k-deleriets 1,43,0
61 102 142 -200
3-5.. til t's: 1-4-7.. Da-da-da5,0 k-grænsen?
61 85 -100
7,0 Ved 61 & 86>126
61
0 da-da-da! Nu er 61 (E's 42,6)
rest
-14- 83 105 126 300 kun det halve af 61 (B's 86)
stem'
86 183 305 426
Så spilder B 43 stemmer!
1
? .k7 .k4 .k2 .k1
Får A dem, har både A & B
4
46 .k5 .k3
43 stemmer – som A & B
7
Hvem får
44 .k6
Da står A, B & C til at få 3 tde 3 t-mandater ...
10
42,6
mandater og D til 7ende kparti A AM AN AS AØ AV
mandat – som A, B, C & D
parti B BV BM BN BS BØ
Så A vinder på t-deleriet!
parti C CØ CV CM CN CS
parti D DS DØ DV DM DN
T-MANDATER går til partiparti E EN ES EØ EV EM
er . Dérfra havner de i kredstem' 43 43 183 305 426 1000
se, §77-79 . Hvis 5 partier
1
43 43 k4 k2 .k1 -500
4
46 k5 k3 -300 på skift får ens stemmetal
7
3 t-mandater
. k7 k6 -200 i 5 kredse - N, S, Ø, V & M
t-grænsen: 43>126
10
42,6
0 – idet kreds M = grænse-ex
rest -57- -57- -17- 5 126
0 ses hvorfor : E's 126 stemmer går fra EM i kreds M - E's største kreds - til E's mindste: N+S!
A's går fra AV i kreds V - A's største kreds - til A's mindste: M+N!
B's går fra Ø til V+M. Dvs: De 2 uønskede M-mandater: A+B's
vælges i V+Ø og slår 1 (af 126 M-vælgere ønsket) M-mandat ud: E's
& for at slå ønskede N+S mandater ud ofrer E sine 126 M-vælgere.
Partiets valg
i 5 kredse

'Hvor man gør størst lykke!' sagde professoren 'dér skal man ikke komme to gange!' Han
var menneskekender – og det er også en
kundskab! Og sådan kom de - Loppen og
Professoren - til de vildes land.
Her regerede en lille prinsesse, hun var kun
otte år, men hún regerede! Hun havde taget
magten fra sin far og mor, for hun havde en
vilje og var så mageløs yndig og uartig.

Straks, da Loppen præsenterede A gevær
og fyrede kanonen B af, blev hun så indtaget
i Loppen at hun sagde: 'Ham eller ingen!'
'Søde, rare, lille, fornuftige Prinsesse,' sagde
Prinsesse-faren til sit mageløse barn, 'kunne
man dog blot gøre et menneske af den!'
'Det la'r du mig om, gamle!' sagde Prinsessen; og så satte hun Loppen på sin lille hånd
og sagde: 'Nú er du et menneske! regerende
med míg; men du skal gøre hvad jeg vil! ellers
slår jeg dig ihjel og spiser Professoren!' Der, i
de vildes land var de nemlig menneskeædere!
'Barneskulder med skarp sauce,' sagde Prinsesse-moren, 'det er det mest delikate.'
Hvor det var en dejlig tid for Prinsessen! også
for Loppen, tænkte hun; men Professoren ...
han var rejsemand, han holdt af at drage fra
by til by og læse i aviserne om sin udholdenhed
og kløgt i at lære en loppe al menneskelig gerning. Déri var han ikke bare menneskekender,
men Professorén! der lidenskabeligt gik til vejrs
på store kundskaber udi i de højeste sfærer –
og Loppen! hans vidunder! Men hér i Prinses-

Først Pia, så Frank, så Lene..
på 13ende årholder justitsvæsenet folketingets kronprinsesser som ministre! er ægteskab
så forkvaklet som det kan blive;
for hvilke MF'ere står op imod
en grøn justitsminister som en

Gæt!

DET KULSORTE VISITKORT

TWO TO GO
Straks når b7, 4 og 5
er i omløb, tager jeg fat
på at researche til denne spalte – således at
spalten kommer som et
særnummer senere.
Der går nogen tid, for
det vigtigste ved sagen
er at jeg bevarer roen
og ikke bliver stresset
... eller rettere: og ikke
lader mig provokere og
dermed sætter en helt
anden dagsorden – når
jeg bliver stresset.
APROPOS ytringsfrihedens grænser, så
skelnes der if rigsadvokat Henning Fode,
JP 8/10-06 mellem
"dem som helt bevidst
og velovervejet fremsætter udtalelser som
er i strid med 266b"
og "nogle stakkels typer, som ikke er i stand
til at udtrykke sig";
men hvorfor ikke bare
bruge culpareglen?
Hvis en maler hvidter
loft i tjære, så siger
culpareglen ikke 'Åh
stakkels lille maler!
tog du fejl af bøtterne?" Nej! den ringer
malerlauget op og
spørger 'Kan det virkelig passe..?' Og laugets faglige svar, det
er dommen over enhver der kalder sig
maler og tager sig betalt for at være det.
Sådan en regel er enkel, og så frister den
ikke til at spille dum.
Dén regel bør gælde
lovgiveres ytringer!
for hvad skal vi med
stakkels lovgivere der
ikke ved hvad de siger?
Men
rigsadvokaten
står med magtdelingens fejespån, så han
er selvfølgelig realist!

