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Ulriks dagbog
– 24 timers i en aktuars liv

Ulrik Gold

Klokken er 6:45, og min alarm går. En ny dag er startet. Den står
på bad, kaffe og “Go’ morgen Danmark” indtil klokken bliver ca
7:30, hvorpå jeg går ned og tager bussen. Turen til universitetet
bliver brugt på at skabe overblik over verdenssituationen, eller
nærmere, hvad gratisaviserne anser for at være nyhedsværdige.
Før jeg går til forelæsning, eller hvad morgenen nu byder på, skal
der hentes mere kaffe. (Kaffe er nok det vigtigste i en aktuarstu-
derendes liv). Forelæsningerne kan variere stort, hvor man kan
være uheldig at løbe ind i en mur af tør information, som bedst
var egnet til at kurere insomni. Man kan være lige så heldig og
få et emne, hvor man ønsker, at næste forelæsning var med det
samme. Typisk efterfølger en spørgetime på mindre hold hvorpå
der gennemgås de opgaver, der bør være lavet til dagen. Efter-
hånden som dagen skrider frem, finder jeg ofte ud af, at jeg har
(belejligt) glemt min madpakke, hvorpå turen går til kantinen for
at se, hvad dagens ret er. Det er ugens fisk, som er kodeord for
guldmarkel. Øv. Heldigvis ligger der et pizzeria kun få minutter
væk. I den næste times tid står den på mad og social hygge. Så
står den typisk på en forelæsning mere, efterfulgt af dagens sid-
ste spørgetime. Nu skal der laves opgave til næste uge, så min
studiegruppe og jeg ikke behøves at lave den i weekenden. Når
klokken er ved at blive 16-17 stykker, begynder folk begynder at
tage hjemad eller på vores dejlige studiecafé. Er vi færdige der,
skal det altid lige fejres med en lille en.

Tilføjelse: Redaktørene ser det som underforstået at Ulrik er
hjemme i sin seng igen kl 6:45.
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