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Tegneserie

En Sort Leder
Ja, så er den gal igen. Det er mørkt uden for, det
småregner og det er halv køligt. Og så har jeg
tømmermænd. Det er i sandelighed snart jul,
med alt hvad det medfører: snaps, julebryg og
utallige julefrokoster hvor man med lidt held
kan gøre sig pinligt bemærket.

Hvorfor jule-tiden er blevet noget man skal
glæde sig til er mig en gåde. Bevares, det er da
altid sjovt at falde i og gå på druk, men på det
sidste er det nærmest blevet en hård pligt.

Den eneste trøst er, at jeg ikke skal til ek-
samen når vi når den anden side af alt jule-
ståhejen. Det er der tilgengæld så mange andre
der skal. Det er i det hele taget en mørk og ube-
hagelig tid vi går i møde...

Heldigvis er der lidt adspredelse, der kan få
tankerne væk fra den vinterdepression der lig-
ger tungt over sindet, det fantastiske Mads Føk.
Her kan man en kort stund glemme alt om de
bekymringer der ellers truer med totalt at ud-
slukke livsglæden.

Alene farven på Mads Føk trøster straks lidt.

Den er jo hverken sort eller grå, de ellers så do-
minante farver. Fonten som bladet er sat med
er også meget køn. Måske ikke lige frem fanta-
stisk, men da heller ikke helt hen i vejret.

Tegninger er der også. De er godt nok ikke
særligt gode, men de er i det mindste lettere at
fokusere på en teksten – specielt når man skeler
lidt på grund af for meget sprut.

Indholdet som sådan er det så som så med.
Det er vist den sædvanlige kvalitet, dvs. lidt un-
der hvad man egentlig kan tillade sig at trykke,
men sådan er det jo når det er en flok talent-
løse amatører der laver bladet. Men lad nu ikke
det afskrække dig, hvis du har læst så langt som
hertil, så trøst dig med at det nu kun kan gå
fremad; lederen er bunden for hvor ringe det
bliver, for det er den del jeg har skrevet.

Åh ja.
God Jul.

/mailund
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Valg

Valg til Universitets Bestyrelse
Stemmerne er nu talt op, og det står klart, at Studenterrådet
vandt årets kampvalg om de studerendes to pladser i den
nye universitetsbestyrelse. Dina Bloch fra Studenterrådets li-
ste på Samfundsvidenskab og Kasper Rasmussen fra Studen-
terrådets liste på Humaniora blev valgt.

På Studenterrådet er vi naturligvis glade for, at
de studerende har vist vores kandidater tillid
og valgt dem til at repræsentere dem i den nye
bestyrelse. Foran os ligger nu masser af arbejde
med at følge op på de emner, Studenterrådet er
gået til valg på. Det bliver en udfordring, som vi
alle glæder os til at tage fat på. Det er op til Stu-
denterrådet at vise, at de studerende har truffet
det rigtige valg. Vores kandidater vil gøre deres
indflydelse gældende i bestyrelsen, så de stude-
rendes interesser fortsat varetages bedst muligt.

Første opgave i den nye bestyrelse bliver at
få skabt en god og sund dialog med de øvrige
medlemmer, så de studerende fortsat betragtes
som seriøse samarbejdspartnere. Desuden vil
Studenterrådet konkret tage fat på kvalitetssik-
ring i uddannelsen. Her i ligger blandt andet
et ønske om at udvikle undervisnings- og eksa-
mensformer, og at indføre undervisnings-cv’er
i forbindelse med ansættelse af undervisere. Og
så skal de studerende, igennem vejledning, gø-
res langt mere bevidste om hvad de reelt kan
med deres uddannelse.

Når arbejdet i den nye bestyrelse tager sin
begyndelse, er det interessant at bemærke, at
den eneste genganger fra universitetets hid-
tidige øverste organ, Konsistorium, er en af
de studerendes repræsentanter, Dina Bloch. Tre
øvrige konsistoriemedlemmer stillede op til
valget for de ansatte på universitetet, men in-

gen af dem blev valgt. Studenterrådet — og de
studerende — får dermed særlig nytte af erfa-
ring og kontinuitet, når den nye bestyrelse træ-
der sammen for at give sig i kast med arbejdet.

Stemmeprocenten til bestyrelsesvalget var
14,9 procent, hvilket er en anelse lavere end ved
det seneste valg til Konsistorium. Det er natur-
ligvis et problem, at mindre end en sjettedel af
de studerende bruger deres ret til at stemme.
En del af årsagen i år er formentlig, at der stort
set ikke blev holdt lokale valg, som der ellers
plejer i forbindelse med konsistorievalget. Der
blev således kun holdt tre studienævnsvalg på
hele universitetet og ingen valg til fakultetsråd
og institutbestyrelser.

Alligevel står vi overfor en stor udfordring
i at øge interessen for valg til bestyrelsen og
de øvrige organer. Den udfordring tager Stu-
denterrådet op ved at opprioritere indsatsen for
at skabe mere synlighed omkring vores arbejde
for de studerende. Det gælder både arbejdet i
bestyrelsen med blandt andet at forbedre studi-
emiljø og undervisning, samt de jævnlige mø-
der vi holder med lokal- og folketingspolitikere
om emner som for eksempel SU- og boligpoli-
tik.

Kasper Thaarup & Camilla Bentzen
Studenterrådet

Hetz:
Bo Warming: Til al praktisk brug kan
vel primtal “faktoriseres” ved lidt
“hug en hæl og klip en tå”. Ikke
smukt for en Gauss. Men godt nok
for industrien.

Hetz:
Johannes: (om at følge multimedie-
design): Når man ikke læser tek-
sterne eller kommer til forelæsnin-
gerne, er det ret nemt at følge kurset.
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Cand.hvad?

Tillykke fra MFSR
Også fra Mat.-Fys. Studenterråd skal der lyde et
tillykke til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Studenterrådets Tværfaglige liste på Natur-
videnskab, der bl.a. indeholdte kandidater fra
MFSR, fik 443 stemmer, hvilket er mange set
i forhold til den generelle stemmeprocent og
set i forhold til at at listen ikke havde nogen
spidskandidat indenfor Studenterrådets valg-
forbund, og dermed ikke havde det store valg-
kampsmaskineri oppe at køre.

Stemmeprocenten på Naturvidenskab var
lidt højere end gennemsnittet for universitetet;
små 19 procent. Det er dog langt fra impone-
rende når man tænker på at der er mange stu-

derende der har deres daglige gang på fakulte-
tet og dermed er i umiddelbar nærhed af valg-
stedet, men alligevel undlader at stemme. Man
kan undre sig endnu mere over folk, der går
gennem vandrehallen på Matematik flere gange
i løbet af dagen, ikke stemmer.

Til sidst skal der derfor lyde en opfordring
til alle om huske at stemme til bestyrelsesvalget
næste år, hvor der igen er valg til studenterplad-
serne i bestyrelsen. Vi skal nok bage æbleskiver
til de der gør.

Palle Jørgensen
Mat.-Fys. Studenterråd

Hetz:
Mug: Jeg foreslår du tager nogle 47
fra Kammeret. Husk at betale eller
dø.

Hetz:
Brian Mayoh: (40 minutter inde i en
forelæsning) Have I been speaking
Danish all the time?

Hetz:
TerryP: Du har ikke lyst til at vide
hvad jeg har gjort for at bevise at jeg
ikke er den der trækker mig ud først!

Hetz:
Labich: Jeg er ufejlbarlig.

Hetz:
Labich: Jeg er godheden selv.

Cand.hvad?
Mit første job

Tre Magistres Rapport fra “Det Virkelige Liv”

Onsdag d. 10/12 2003 i DMs lokaler Frederiks-
gade 77B, 2. sal, mødelokale 2 kl. 16-18.30

Winnie Sørensen

Cand. mag. i historie og kønsforskning
Informationsmedarbejder ved Hannibal Tours

Pernille Hjortkjær

BA i etnografi
Uddannelseskoordinator i IKEA

Rasmus Gjedsted

Cand. scient. i biologi og idræt
Pædagogikumstuderende på Marselisborg
Gymnasium

www.magister.dk/studerende

Studentersektionen i Århus
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Jule-Føk
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Studentermenigheden

Kom Lad Os Brække Os
. . . som de synger i den kendte tvdanmark sang.
Vi er nogen der hvert år oplever ustyrlige selv-
påførte krisetilstande gennem deltagelse i kro-
pssmadring o.k.s BODYCRASHING.

Flere gang har jeg nu deltaget i dette arran-
gement og det undrer mig til stadighed at no-
gen (som oftest medlemmer af en eller anden
presseorganisation) kan finde på at spørge om
hvordan man har det når man sår’n deltager i
en stokastisk (eller i mit tilfælde fast) diciplin;
har man det skidt?; hvad får man ud af det?; fik
du ikke nok opmærksomhed som barn; truede
din far dig med at slå dig med sit bæltespænde;
har du nogensinde overvejet hvordan det ville
være at spise noget mærkeligt. . . såsom menne-
skekød?

Jeg har altid svaret min psykolog og journa-
listerne oprigtigt, men der må da være græn-
ser for hvor mange gange man skal svare på de
samme spørgsmål. Her kommer så en lille liste
som man kan indsætte som man nu tror passer:
“Ikke lige umiddelbart”, “Har du?”, “FOR SID-
STE GANG NEJ!!!”, “Arh mand, man får det så
herre ringe, men så for man jo også en øl for
det. . .”, “Ok, hvad siger du du fejler?”

Hvordan er så oplevelsen oppe på scenen?
Tjaa, hvis man er lidt bekymret for hvordan ens
krop vil reagere på indtagelsen af alle disse ting
og sager så er det her man endelig overvejer om
det nu også er en god ide. . . Jeg foretrækker at
forberede mig til oplevelsen og det hele ved at
komme i humør til det, altså ved at overbevise

mig selv om at det her bliver sjovt. Jeg spiser
gerne noget morgenmad der når det kommer
ned i maven ikke suger alt for meget væske, så-
som cornflakes med mælk. Til en frokost er det
optimalt hvis der er klar suppe i mat.kant da
dette er det bedste at spise inden udøvningen.

På selve scenen lukker jeg typisk af for alt
der nu måtte være af udenoms larm og støj
(højfrekvente polakker og den slags) og sætter
i gang på truttet. Nu er tricket så at drikke ind-
til man skal brække sig første gang. Hvis man
tænker: “Så! nu skal jeg. . .”, og intet kommer
ud, har man spildt ca. 3 sekunder der sagtens
kunne have været brugt bedre. Kommer man
i den situation at maven nægter at modtage
noget efter man første gang har voldørlet på
de nærmeste tilskuere og brækFUer, kan man
starte maven blidt op igen ved at holde vejret
og tænke på oralsex (dette vil Magnus gerne
forklare nærmere i sin artikel om madlavning)
hvorefter man straks har plads til meget mere.
Når man hører at der er et par sekunder igen,
skal man ignorere sin krops alarmsignaler, bide
smerten i sig og nedsvælge alt man nu kan nå
indtil ens krop er ved at gå i chock.

Bag efter har man det elendigt, men så ved
man jo at man er i live og kan herefter modtage
sin fortjente belønning ved at komme i radio og
tv.

/medieluderen narko

Program for Studentermenigheden i Århus
Møllevangskirken, Møllevangs Allé 49, 8210
Århus V., den 7. december kl. 17.00.
De Ni Læsninger v. Studentermenighedens kor,
Møllevangskirkens kor og organist Ole Dreyer.
Møllevangskirken, Møllevangs Allé 49, 8210
Århus V., den 10. december kl. 19.00.
Julefest med Klezmerduo. Tilmelding på tlf. 86
16 61 27 el. 89 42 21 03.

Hetz:
Lone:Dererikkedenstoreforskelpå
etfængselogetkollegie.

Se også vores programblad eller www.
studentermenigheden.dk/aarhus

/SMAA
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Eksamen

Om at læse til eksamen
Du kender det godt: semesteret lakker mod en-
den, eksamensdatoerne bliver slået op og du
står tilbage med et par tusind siders pensum
og den lange, snævre vej gennem eksamens-
helvedet. Den samme lange, snævre vej. År ef-
ter år. Efter år. Men frygt ej, for ud over gen-
kendelsens glæde kan du også bruge din vi-
den om tidligere tids eksaminer (læs: pinsler)
til at manøvrere sikkert gennem eksamenslæs-
ningens mange udfordrende faser. Hvis du er i
tvivl hvad i helvedet der er tale om, præsente-
res der her en kort gennemgang af faserne:

1.fase: Prokrastination

Nogle springer let og elegant hen over denne
fase, andre bliver hængende og kommer aldrig
videre. Fasen er kendetegnet af først og frem-
mest en følelse: at der er god tid. Man vågner
om morgenen og siger til sig selv: “Der er lang
tid endnu. Jeg kan sagtens nå at læse op til ek-
samen. Jeg kan godt tage i byen i aften og ofre
to dage på tømmermænd.” Man står og kigger
på kalenderen – virkelig god tid. Det må være
mere end nok at starte med at læse to uger før
eksamen; en uge, hvis man har været til fore-
læsningerne.

Det er eksamenslæsningens mest afslap-
pende fase. Nyd den, men husk at komme vi-
dere til fase 2, senest dagen før eksamen. Eller
måske endnu tidligere.

2.fase: Optimisme

Nu går du i gang. Nu skal det være. Du lægger
en benhård læseplan. Du laver en hjemmeside
om læseplanen. Du printer den ud og hænger
den op ved siden af kalenderen. Du ringer til
din tante i Australien og fortæller om din læ-
seplan. Det tager alt for lang tid, for du er ikke
helt kommet dig over fase 1 endnu.

Så går du i gang. Ingen fester. Ingen slinger
i valsen. Du læser nogenlunde som Mike Tyson
bokser, lige på og hårdt. Og du har det godt.
Du skriver noter, som man faktisk kan læse og

forstå. Du låner ekstra bøger på biblioteket. Du
sover med god samvittighed. Du laver frem-
skridt. Lad nu være med at ringe til din tante
i Australien for at fortælle hende om dine frem-
skridt. Det står jo ikke på planen, vel?

Men ak, snart glider du over i fase 3.

3.fase: Æslet og Guleroden

Nu har du arbejdet hårdt i lang tid. Du fortje-
ner en pause. Bare en enkel dag. Se en film i
fjerneren. Tage i fredagsbar med vennerne og
drikke en hyggeøl eller to. Men læseplanen – så
du laver en aftale med dig selv. Overholder du
planen i dag, må du holde pause i morgen. Et
kapitel i pensum – en film. Forbered tre eksa-
mensspørgsmål – en øl med vennerne. Du er sej
til at forhandle. Du giver dig ikke en millimeter
for planen skal jo overholdes. Men du har også
krav på en pause.

Det skulle du have tænkt på for lang tid si-
den. Du havde jo god tid i starten, ikk’? Du
burde have taget højde for den slags, da du sad
og udarbejdede læseplanen. Men nu er det for
sent. Du bider tænderne sammen og maver dig
langsomt over i fase 4.

4.fase: På Toppen

Du har nu arbejdet dig gennem hele læsepla-
nen. Du har været grundigt og omhyggeligt i
dit arbejde. Du kan dit stof. Du har styr på det.
Det er næsten spild at du skrev noter og lavede
synopser og satte clips i bøgerne og alt det der,
for du kan jo det hele udenad. Du ringer til din
tante i Australien, men der er optaget, og med
dit enestående overblik over pensum ved du
med det samme hvorfor. For sjovs skyld hiver
du din håndbog over naturvidenskabens uløste
problemer ned fra hylden. Det er da helt til grin,
hvor nemt det er. At de gider. Måske skulle du
løse et par af dem til eksamen. Det skal nok vise
dem. Sgu.

Det er egentlig overflødigt, men du kigger
lige dine noter igennem en sidste gang, bare for
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Eksamen

sjov. Dine øjne bliver større og større. Sveden
begynder at risle ned at kroppen. Dine hænder
begynder at ryste. Velkommen i fase 5.

5.fase: Panik
Du havde da ellers lige så godt styr på det. Il-
lusion. Sæbeboblen brister. Hvordan kunne du
bare tage fejl i den grad? Der er da myriader
af ting du ikke ved, for slet ikke at tale om alt
du ikke ved, men som du burde vide, fordi det
er pensum til eksamen, som er i overmorgen.
Ethvert tænkeligt fagligt spørgsmål vil kunne
skyde dig i sænk. Hvad fanden har du da la-
vet i al den tid? Kalder du det at læse til ek-
samen? Og skal det være noter? Hvorfor tager
du ikke bare dine Anders And blade med til
eksamen? Hva? Spildt, al den tid, din fine så-
kaldte læseplan, omsonst. Nu er det helt sikkert
du dumper. Du prøver at læse hele pensum på
en time. Du prøver at skabe bare nogen form
for sammenhæng i det hele. Er da alt håb forbi?
Hjææælp?

6.fase: Limbo
Der var noget. Et eller andet. Nåh jo, en ek-
samen. Du læste op til denne eksamen og –
“læste”. Du fniser. Sikke et fjollet ord, “læste”.
Hvad mon det betyder? Du kan ikke rigtigt hu-
ske faget. Hvad er det, et “fag”? Du husker hel-
ler ikke hvor og hvornår du skal til eksamen. El-
ler dit navn. Alt er blankt. Du prøver at huske:
først bukserne, så skoene. Nej omvendt, først
sokkerne, så bukserne. Og skoene. Eller først
sko, så sokkerne og så bukserne først igen. Det
hele flyder. Din sidste tanke er: Australien.

Du rekonstruerer senere at det var aftenen
før eksamen. Og at du heldigvis havde stillet
vækkeuret tre dage i forvejen. Og at du var inde
hos din søde nabo for at låne en kjole. Fordi du
var bange for dine bukser. Der røg den chance.
Omsider bliver det morgen. Tid til fase 7.

7.fase: Zen
Du er i perfekt balance. Du har fundet fuld-
stændig sindsro. Du er et med verdenen og dig
selv og dine omgivelser. Også med dine bukser
– hov, væk med dig, fase 6. Eksamen skræm-
mer dig ikke. Du er ikke bange. Og heller ikke
selvsikker. Eller optimistisk. Eller opgivende.
Du er. Eksamen er. Verden er. Det skal nok gå
det hele. Du har kigget dine noter igennem en
gang til. Bare fordi. Der er en del du ikke ved.
Det er fint. Du er helt afslappet. Du har gjort et
godt stykke arbejde i din forberedelse. Du har
fået et postkort fra din tante i Australien, hun
ønsker dig held og lykke. Hvad enten der vil
ske, vil ske. Du har fundet din fred.

Og så er man klar til at træde op til Guillio-
tinen. Eksamen, kom bare an!

Som afsluttende bemærkning: ikke alle men-
nesker går gennem alle faser, eller oplever alle
faser med samme intensitet. Nogle cykler alle
eller nogle af faserne igennem flere gange.
Nogle få bliver hængende i fase 4 og scorer
topkarakter på ren selvtillid, mens andre når
frem til fase 7, men ikke før de sidder med
gravøl dagen efter. Hvad enten det bliver for
dig: HELD OG LYKKE TIL EKSAMEN!

/peegee

Hetz:
Frank (på dk.kultur.film): Hehe
:-) Men tror du at redaktionen læser
dk.kultur.film? :-)

Hetz:
rage (efter 20 timers uafbrudt arbejde
på et projekt): Der er jo bare en fejl!

Hetz:
Casper: En bager har altid åbent
bagi!!

Hetz:
mw: Alle har da prøvet en thai-
luder!!

Hetz:
Sune: Du drikker vel ikke af soda-
vandene?
Manne: Jamen, jeg er sulten. . .
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Hot web-tip

Hot web-tip
I denne måned får du intet fucking micro end to fede links, dér. Betragt det svedigste som Street
Mass Føks julegave til dig! 1

Det dersens første link er

http://lodret.dk/
som kan nakke dig til at tale endnu mer’ liret, dér, dansk, dér. Forslag til sider, øh, som hvaddenu,
du skal forsøge dig med en stylet Subaru og inkludere http://fiduso.dk/, øh, http://sf.
dk/ og selvfølgelig http://madsfoek.dk/ :-)

Således ser Fidusos hjemmeside normalt ud:

og således ser den ud efter Styrelizeren på lodret.dk har psykomeget været i gang:

Denne artikel er sgu i øvrigt også kørt igennem styrelizeren, øh, hvilket er sgu grunden til at den
dersens er sgu så dejlig at læse :-)

Det dersens andet link, øh, directly fra os til jer, øh, er:

http://www.elwolfie.com/swf/
Jeg vil nada røbe merer, øh, men, fuck, blot nævne at man kan højreklikke på Flash-sider og

vælge “zoom in” eller “show all”, øh, og det svedigste er sgu for grineren :-)

/mw

1Det dersens betyder så også at vi forventer at få en gave retur.
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Jule-Føk
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Juleølsmagning

Juleølsmagning
Vi er her på Føk ikke bange for at gøre os til
smagsdommere. Således har vi også i år slået
knuder på os selv for at teste juleøl, så vores læ-
sere ikke skal belemres med at drikke de stygge
juleøl, som må findes derude.

Nu er juleøl jo ikke bare noget, man sæt-
ter sig på den første, den bedste bænk sammen
med sin hund, King, og drikker. Det er noget,
der skal smages i den rette sammenhæng, så
den udsøgte smag kommer til sin ret. For at
opnå dette, har vi valgt at drikke øllene til noget
julemad. Uheldigvis forholder det sig sådan, at
der til julemad hører sild, og til sild hører snaps.
Derfor vil mange mene, at der er tale om en ju-
lefrokost. Det vil jeg godt på det kraftigste afvise.
Der er tale om et strengt videnskabeligt forsøg,
for Føk er ikke så useriøse, at vi holder “jule-
frokost”.

Det har også en mere subtil fordel, at vi lige
dufter til noget snaps under silden, inden vi går
i krig med øllene. Det er jo en kendt sag, at øl
smager bedre og bedre, efterhånden som man
får drukket flere af dem. Hvem har fx ikke kon-
stateret, at en Vestfyen bliver drikkelig1 efter 15
Limfjordsportere? Ved at indtage et par flasker
snaps inden vi begynder på øllene, er vi fulde
mens vi drikker alle øllene, og derfor bliver de
alle vurderet lige. Det vil også være svært at
gentage succesen fra forrige år, hvor den første
gik kold inden klokken 9 (eller noget andet, det
står lidt uklart).

I år blev vi glade, da vi opdagede at Carls-
berg 47 alligevel kom på markedet. Mange vil
ellers vide at ved dåsernes introduktion2 blev
vederstyggeligheder som T-beer introduceret
og glimrende øl blev fjernet. Det drejede sig
om Faxe Fad (der er blevet genintroduceret),
Rød Tuborg, Ceres Royal Spring, Wiibroe Por-
ter samt Carlsberg 47.

I år skulle vi således smage på Carlsberg 47,
Blå X-Mas, Hancock Julebryg, FøTEX’ den bil-
ligste Glögg, Ålborg Høker Snaps og Brøndum

Akvavit. Desuden, som noget helt nyt og ungt,
smagte vi på en Thy Juleren, en Thy Julefnug
og en Thy Julebryg. Det forekommer mig, at vi
også smagte på andre øl, men jeg kan ikke lige
huske dem. De var nok dårlige. Der var mulig-
vis en nisse-øl. Den var helt sikkert dårlig.

Det skal i øvrigt lige nævnes, at der ikke
nødvendigvis er overensstemmelse mellem det,
øllene er blevet bedømt til, og de karakterer, de
har fået i det følgende. Karakteren kan i visse til-
fælde blot være udtryk for skribentens person-
lige holdning.

Carlsberg 47

Generelle kommentarer: Overraskende god
(næsten fanstastisk!), ok, helt sublim, findes de
bedre?

Blå X-Mas

Generelle kommentarer: Jeg kan ikke lige finde
nogen notater om den, så jeg finder bare på no-
get: Det er en dejlig øl, som vil gøre sig godt til
festlige lejligheder, men alligevel er tilstrække-
ligt nede på jorden til at man kan drikke den
til hverdag. Farven er smuk, og når øllen nydes
ved 10 − 15◦C, kan man ikke lade være med at
tænke “Jums.”

Hancock Julebryg

Generelle kommentarer: Stor dejlig flaske. Det
er det bedste ved den.

1Styg, ækel, vammel, vederstyggelig, kvalmende, forfærdelig og ulækker, men drikkelig.
2Der var i øvrigt ingen dåser til Føks juleølsmagning i år. Hehe.
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Juleølsmagning

Thy Julefnug

Generelle kommentarer: Den smager godt nok
ikke af meget. Er det en T-beer? Hvem har far-
vet himlen blå?

Thy Juleren

Generelle kommentarer: Se, det var bedre.

Thy Julebryg

Generelle kommentarer: Lugter af våd hund.
Smager af våd hund. Sig mig, hvad har de puttet
i den her?

Ålborg Høker Snaps

Generelle kommentarer: For lidt, men det der
var, var godt! Smager altid af mere.

Brøndum Akvavit

Generelle kommentarer: For lidt, men det der
var, var godt! Smager altid af mere.

Konklusion

Vi kan igen i år konkludere, at snapsen vinder,
skarpt forfulgt af den Blå X-Mas og Carlsberg
47. Carlsberg 47 er i øvrigt ikke en juleøl.

/Myggen, Brøl, Rune, Rasmus (der ikke er
Kristian), kbn, mw

Kim med en Thy Julebryg. Den smager dejligt, siger han. Rasmus kigger på.
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Juleølsmagning

Hotdog var kortvarigt forbi, og Myggen forsøgte at holde fast i ham.

Brøl ser intelligent ud.

side 14



Musikanmeldelse

Anmeldelse af In the Zone

Den 18. november i år skete det fantastiske at
Britney Spears’ 4. album, “In the Zone” kom på
gaden. Vi var naturligvis mange, som havde set
frem til den dato, nærmest lige siden “Britney”
udkom godt 2 år tidligere.

Fredag den 21. lå albummet endelig i min
postkasse, og med nærmest rystende fingre fik
jeg pakket CD’en ud af papir og plastic, og
kunne endelig lægge den spændende nyudgi-
velse i min CD-afspiller.

Jeg startede med at skippe hen over “Me
Against the Music”, det første nummer på al-
bummet, som jeg allerede kendte fra tidligere.
Så blev jeg mødt af en eller anden rapper, og jeg
kom i tvivl om jeg havde fået fat i det forkerte
album, måske et eller andet gyseligt hip-hop-
affald. Mit hjerte slog meget hårdt, det kunne
da virkelig ikke passe at jeg skulle vente helt til
mandag med at høre det nye album? Jeg havde
godt nok hørt preview-udgaven af albummet,
som kan høres direkte på http://britney.
com/, men det var i en rædfsom kvalitet og kun
brudstykker.

Heldigvis viste det sig at når der står “fea-
turing Ying Yang Twins” i navnet på et nummer
(og det virker da ogsaa umiddelbart aparte), be-
tyder det at en tåbelig teenager råber på visse
punkter i sangen. Sangen, “(I Got That) Boom
Boom”, er ellers udemærket. Den næste sang,
som man lægger mærke til ved første gennem-
spilning er nummer 4, “Breathe on Me”, som
handler om kærlighed der er så stærk at den
når langt ud over det fysiske – bare at mærke
hendes elskers åndedræt er nok.

Den næste sang man lægger mærke til er
den helt fantastiske “Toxic”, der nok er det
næstbedste nummer på albummet. Den hand-
ler om en fyr, hvis tiltrækning er så stærk og
farlig at den næsten er giftig. Sangen er nok en
af de mest specielle vi har hørt fra Britney, og

skiller sig lige så kraftigt ud fra resten af hen-
des musik, som “I’m a Slave for You” gjorde da
“Britney” udkom i 2001.

Efter “Toxic”, kommer nummeret “Outra-
geous”, som er skrevet af R. Kelly. Nummeret
er ret intetsigende, men indeholder dog verset
“Outrageous, my sex drive”.

Da jeg havde spillet albummet igennem før-
ste gang, havde jeg ret travlt, for jeg skulle
til juleølsmagning, og fik ikke hørt resten ret
godt. Ved efterfølgende gennemspilninger læg-
ger man dog også mærke til numrene “Show-
down”, “Early Mornin”’, “Shadow” og sidst
men ikke mindst “Brave New Girl”. Britney har
selv været med til at skrive samtlige disse fire
numre (hun har faktisk været med til at skrive
8 af de 12 numre, som er på albummet).

Specielt “Brave New Girl” er et helt fanta-
stisk nummer, og nok det bedste på pladen.
Hvis man ser på udviklingen fra “Baby One
More Time”, over “Dear Diary” på “Oops I Did
it Again”, via “Not a Girl, Not Yet a Woman” på
“Britney” til “Brave New Girl”, kan man se en
pige, der vokser fra at være en naiv skolepige,
over en pige med hjertesorger, via en pige, som
er på vej væk fra teenage-årene til en pige, som
er ved at være voksen.

Og netop voksent er en god beskrivelse af
det nye album. Det indeholder en masse fan-
tastiske numre samt en masse gode numre.
Vi har derfor valgt, udover naturligvis at give
dette fantastiske album 5 Føk-hatte, yderli-
gere at putte en ekstra bonus-hat ind, her:

/mw
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Horoskop

Horoskop
Stenbukken
Juleaften nærmer sig, men ikke for dig. Æv,
hva’?! Tilgengæld slipper du for de ekstremt
rådne gaver dine kære ville have overdænget
dig med. Pyha! Nytårsaften sidder du igen i år
alene med en flaske Pisang Ambon. Scchkål!
Vandmanden
Jeg kan lige så godt fortælle dig det med det
samme: Du får hat og briller i julegave. Bogsta-
veligt talt. Desværre har du hanekam og er to-
talt blind, så det kan du jo ikke rigtigt bruge til
noget. Hils de gamle.
Krebsen
Du dumper i dOvs. Selv om du passerer start
indkasserer du ikke 4000 kr. Jeg gentager: Du
klumper din sovs.
Skytten
For shizzle my nizzle. Du skal hizzle med en
kizzle, for ikke at få en ordentlig øretizzle af din
nizzle. Bizzle mizzle fizzle dizzle pizzle sizzle?
Det tror jeg nok får/er!
Løven
Din kat den danser tango, så det er jo altid no-
get. Desværre vil den ikke gå til Statα-eksamen
for dig, så det må du selv dumpe.
Fisken
På afbud får du lov til at gå Luciabrud. Det viser
sig dog, at din hårspray ikke tager munden for
fuld, når den lover “meget brændbar”. Turban
har altid klædt dit hoved.
Tvillingerne
Til julefesten d. 19/12 drikker du dig så patte-
vissen, at du kommer op at skændes med dine

ankler. Desværre for dig vinder de skænderiet
og du må gå på hænder resten af eksamensperi-
oden. Det udmønter sig i en pudsig scene i for-
bindelse med dansen omkring juletræet, hvor
du indser, hvor meget du hader “Nu’ det jul
igen”.

Skorpionen
Dine to grundprincipper, “man skal drikke en
flaske Porse til julefrokost” og “man bliver al-
drig for fuld til at cykle hjem”, kommer i vold-
som konflikt i løbet af december.

Tyren
Din gavehøst i år bliver som følger: 1 Iglotelt,
1 kogebog (“Fisk og chokolade, den ubruge-
lige kombination”), 1 stegt ål, 18 slips med ju-
lesange1 og 1 cd “Absolute let’s summer 1995”.
Din nytårsaften, til gengæld, bliver dødsyg.

Vægten
Din december bliver et festmåltid i kamelgifler.
De går jo fortræffeligt med en Carlberg 47.

Jomfruen
Du ved jo godt, hvad der sker. Det er jeg sgu
ked af. Det er ikke min skyld, at du bruger Win-
dows.

Vædderen
På grund af en episode med en stegegaffel, en
kattebakke og 4 L kogende loddetin vil øge-
navnet “Banjo-Åge” sidde fast i meget lang tid.
“Jodle-Kjeld” kigger forbi og det bliver den dår-
ligste dag for alle overhovedet nogensinde.

/medieluderen myggen

Hetz:
Information & Debat oktober: En for-
skergruppe ved Aarhus Universitet
har som den første i verden givet
svaret på, hvad kaskelothvalen bru-
ger sit kæmpe organ til.

Hetz:
Mailund (efter at have læst ovenstå-
ende hetz): Jeg syntes den var lidt
sjov. Jeg kan ikke gøre for det.

Hetz:
Louise (arbejdende på sit speciale):
Det her er jeg simpelthen for intelli-
gent til!

1Fra samme person.
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Andedrab

Andedrab ved Højlys Dag
Er jeg den eneste der har bemærket at unisøen
er blevet overtaget af mågerne? De besætter
søen ganske tidligt om morgenen, før ænderne
er stået op, og når ænderne vågner, bliver de
skræmt over i et lille hjørne af søen (der hvor
Michael W plejer at bade). Herefter lægger må-
gerne sig i vandoverfladen og prøver at ligne
ænder, for at snuppe brødet som de gamle da-
mer kommer med.

Jeg syntes at det er på tide at vi gør noget
ved sagen. Det er jo ikke sjovt at være and, hvis
der er nogen der driller, og spiser ens andemad.
Jeg har talt med 2 af ænderne, AndRikke og
Rapsmus, der beklager sig meget over situatio-
nen. De påpeger at de ikke kan snakke med
mågerne, fordi de kun kan sige ét ord. Må-
gerne har derfor meget svært ved sproget. Æn-
dernes talsand siger desuden, at ænderne var
åbne over for mågerne i starten, og at de nu bli-
ver undertrykt at mågerne. Vedlagt er billede af
unisøen set fra oven, der tydeligt viser at må-
gerne er i overtal.

Hvad skal vi gøre ved problemet, og hvem
skal gøre det? Giv din mening til Mads Føk, i
næste nummer. Til den tid er mågerne frosset
fast, og så er de meget nemmere at straffe. /FUFI

Hetz:
Kåre: 55 er bare ikke ret meget mel-
lem 0 og 50
Louise: Det ved jeg godt, og det er
også det der er pisse-irriterende

Hetz:
TerryP: nu kan jeg jo sige noget,
men jeg lader være fordi jeg ikke vil
hetzes for en dårlig joke. Jeg meta-
siger det. . . man er ikke rigtig A før
man kan B i sit eget C, for A et
element af {dum, smart, sjov, flytte
hjemmefra}, B i {mastubere, gå i bad,
danse nøgen rundt, opbevare koldt
kød} og C i {nærvær, køkken, bad}

Hetz:
FURY: Jeg har engang prøvet at
brække mig ind gennem næsen.

Hetz:
Karlheinz Langanke til Karl, som
regner opgave ved tavlen: Hey, you
have hot pants.
Karl, da folk er færdige med at grine:
Stop looking at my ass!

Hetz:
Nicki: Whiskyer er da lige så forskel-
lige som colaer. . . mindst.

Hetz:
kasperd: Det er ikke fordi mine for-
ældre de er så slemme, men jeg har
så til gengæld to af dem.

Hetz:
Rolf: We are going to need that in
a moment. Actually we are going to
need it now.
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Hetz

Hetz-snippetz
Da vi i Føk aldrig kan få nok af hetzes, er her nogle praktiske små snippetz, så når nogen siger
noget dumt, kan du bare rive siden af, skrive det ned, og smide den i vores postkasse!

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:
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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

Fisk
Kære Dr. Føk.
Har fisk et skridt, og i så fald; hvor sidder det så
henne?

Fiske-elskeren

Kære Fiskepuler
Mellem benene.

Dr. FøkMat-kant postej
Kære Dr. Føk.
Hvor meget leverpostej, fra mat-kant, må man spise
om ugen?

FUFI

Kære FIFU
Pænt meget.

Dr. FøkBræk
Kære Dr. Føk.
Er det iorden at kaste op på sine bukser, hvis man
har gylp?

Gæt hvem

Kære Mor
Du hjælper mig ikke lige nu.

Dr. Føk

360 grader er varmt
Kære Dr. Føk.
Hvorfor peger mit kompas ikke altid mod Storcenter
Nord?

FUFI

Kære BrækFU
Det goer det også! Problemet er at mennesker
har nemt ved at blive desorienterede så du tror
ikke det peger mod Storcenter Nord, men det
gør det.

Dr. Føk

Blomsterkrans
Kære Dr. Føk.
Hvorfor vender potteplanterne og træerne på datalo-
gisk, ikke med roden op? Det strider jo mod princip-
pet med at roden altid er øverst.

Allan Madsen DAT3

Kære Rus
Det er untagelsen, der bekræfter reglen.

Dr. Føk

Penge og samfund
Kære Dr. Føk.
Hvor mange penge kan der højest være på et mat-
kantkort, og kommer der renter på hvis man over-
trækker?

FUFI

Kære Panikløsning
Pænt mange. Nok, faktisk. Og der kommer in-
gen renter på.

Dr. Føk

Kort overskrift
Kære Dr. Føk.
<Et eller andet dumt spørgsmål>. <Irrelevant be-
mærkning til at understrege manglende pointe>.

<Rus, eller anden dum arketype>
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Madnyt

Kære <Pervers omskrivning af navn>
<Vittigt om end lidt plat svar på et spørgsmål,
der minder om det stillede.>

Dr. Føk

Ny bog
Kære Dr. Føk.
Er det sandt at vores forelæser, Holger Andreas Niel-

sen, har i samarbejde med portneren Finn Egelund,
har lavet en guide til uni, der hedder “Finn Holger”?

Brandert-Rus

Kære <blank>
<indsæt selv sjovt svar>

Dr. Føk

Hetz:
Morten L.: Mit mobilnummer mat-
cher de sidste 4 cifre i π.

Hetz:
Trold: Jeg kan ikke huske langt frem
i tiden

Hetz:
Mand i radioen: . . .Der er sket ting i
løbet af de sidste 12 måneder, som er
meget aktuelle

Røv i Køkkenet
På utallige opfordringer kommer nu et uddrag
fra hestsællerten “Fisk og Chokolade, den ubru-
gelige kombination”:

“Denne opskrift blev fundet på min rejse
gennem det norlige Provence og kan absolut
ikke anbefales.

Multe i choko-orangesauce (4-5
pers.)

• 400 g multefilet

• 2-3 store gulerødder

• 5 løg

• 300 g Valrhona orangechokolade

• 1 dL mel

• 1 L piskefløde

• 1 mellemstort Bluegrass-band

• 1 dusk basilikum

• valnødder til du skammer dig!

Placér Bluegrass-bandet i et tilstødende lokale
og lad dem spille til de segner. Det giver så-
dan en dejlig røg i køkkenet (se ovenstående
billede). Smelt chokoladen over vandbad. Smid
gulerødderne ud, de er jo helt malplacerede.
Hak valnødderne grovfint, ca. størrelse 3 jfr. ap-
pendix. Tag en lille slurk fløde for at kontrollere
at valnødderne er i fin form. Pisk løgene luftige
med en gaffel. Bemærk den uændrede struktur
i fløden. Ændr denne med valnødder, hurtigt!
Rul multen stramt omkring basilikumdusken.
Hold vejret. Bag dem ved 193◦C på øverste rille
i 13 minutter. Giv fløde til smeltet chokolade
under blid, men bestemt, omrøring. Smag sau-
cen til med løg. Pust ud. Undskyld overfor gæ-
sterne. Tag multen ud af ovnen og læg den i et
ovnløst fad. Hæld saucen ved! Serveres lunken
med røde pølser og klidboller a la rød stue. God
fordøjelse.

For at undgå spontan opkast bør du og
dine gæster holde vejret og tænke på oralsex
(Narko forklarer hvorfor i sin artikel om BODY-
CRASHING).”

/myggen
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Kalenderen
Fredag d. 5/12: Mads Føk nr. 3 udkommer. Forelæserne taler for døve øren.

Lørdag d. 6/12: Mailund kommer til at læse i Mads Føk. Han dør af kedsomhed.

Søndag d. 7/12: Michael opdager at Mailund er død. Af glæde hopper han så højt at han
slår hovedet ind i himlen og laver et stort hul i den. Han falder ud af
hullet og bliver spist af de monstre der lever udenfor.

Fredag d. 12/12: 1.delsstuderende har juleferie. Alle russerne rejser hjem til deres foræl-
dre. Julefreden sænker sig endelig over vandrehallen.

Fredag d. 19/12: TÅÅGEKAAMMMERET afholder julefest og revy. Michael kaster så mange pa-
pirkugler på myggen, at han løber grædende af scenen. Michael griner
højlydt for første og sidste gang i revyen.

Lørdag d. 20/12: I dag har alle folk tømmermænd. Det fejrer de med at tage på druk.

Mandag d. 22/12: Hestjulefrokost. Da Mailund er død er der ingen PRESI til at give øl, så
alle går tidligt hjem.

Onsdag d. 24/12: Juleaften. Dataloger strømmer til Trykkeriet for at få en af de ledige com-
putere, men opdager til deres store skræk, at de er væk.

Onsdag d. 31/12-2003: Nytårsaften. Alle folk lover hinanden en masse ting og Hotdog lover at
aflevere speciale næste år.

Fredag d. 2/1-2004: Nu starter eksamensræset officielt. Fik jeg nævnt at jeg ikke har nogle
eksamener?

Torsdag d. 1/4-2004: Hotdog påstår at have afleveret speciale.

Onsdag d. 31/12-2004: Nytårsaften. Alle folk lover hinanden en masse ting og Hotdog lover at
aflevere speciale næste år.
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