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Leder

Leder
Velkommen til et nyt og spændende F ØK. Fra
og med dette nummer af F ØK har vi valgt at
forsøge os med noget nyt. Som du nok allerede
ved, har M ADS F ØK en hjemmeside, nemlig
http://www.madsfoek.dk/, hvor man også
kan hente gamle numre af F ØK. Da Mailund er
lidt af en pivskid og ikke vil sagsøges (den kylling), må jeg ikke (i min leder) skrive ting som
“prut”. Derfor har vi som et forsøg valgt at lave
et større nummer af F ØK, som kun udkommer
på nettet. Der vil du så kunne se alt materiale,
der var for dårligt til selv F ØK. Det vil bl.a. være
her, du kan finde gamle vitser, (som en eller anden har sendt til en eller anden) n , de klassiske
“Jeg kommer om 5 minutter”-hetzes og nogle af
de virkeligt vamle ting, vi modtager. Det eneste,
vi nok ikke bringer der, vil være spam1 .
Det vil også kun være på nettet, du kan læse
de fantastiske afsnit om krigen mellem bananerne og skovjordbærrene, som Mailund syntes
var for kedeligt til at blive bragt i julenummeret.
Der går i øvrigt forlydende om, at bananerne mangler hjælp i krigen mod skovjordbærrene2 . Kirsebærrene har netop indtaget
Frugtsøen, som er bananernes foretrukne ynglested. Kirsebærrene har, efter på den mest grusomme vis at have forrådt bananerne, sluttet sig
til skovjordbærrene, og sammen planlægger de
at indtage bananernes land. Vi har brug for din
hjælp! Gå derfor ned i det nærmeste supermarked og køb 10 bananer og opbevar dem på en
reol ved siden af mælken. Gå derefter ned i den
nærmeste skov, og find så mange skovjordbær,
som du kan. Lad dig ikke narre af, at det ikke er
skovjordbærsæson. Det er det de vil have dig til
at tro.

Hetz:
her trukhist): Er jump
Fanø (under w
ket?

1 og

Skovjordbærrene er der altid, men de kan
godt finde på at gemme sig under træer, elefanter eller endog brontosauruser. Når du finder
dem, så pas på, for skovjordbær er nogle arrige
små sataner. Tricket er at lade som om man ikke
er bange, og så med et snuptag vende dem på
ryggen. Ligesom skildpadder (og storbarmede
blondiner) er skovjordbær næsten hjælpeløse,
når de ligger på ryggen. Hop så på dem imens
du synger bananernes slagsang: “Bananer i pyjamas, på skovjordbærjagt vi ta’r, bananer i pyjamas, vi ingen chancer ta’r.” Tag derpå hjem og
fortæl dine bananer om det, og de vil gøre dig
til leder for deres lille stamme. Og glæd dig,
når man på den måde har været leder for en
stamme af bananer, går der ikke mere end to år
før de begynder at formere sig, og snart kommer der virkelig liv i den lille by på reolen.
Nu er der også kommet gang i krigen i Irak.
Det var rart, så slipper vi for, at CNNs største
nyhed er at “der blev igen i dag ikke bombet
over Bagdad” eller at “det er stadig kendt, at
USA og Frankrig selv har solgt våben til Saddam”. I stedet skal vi se noget sejt udstyr fra
USA blive brugt til det, der nu engang er udstyrets inderste formål: At sprænge ting i stykker.
Det bliver også godt, når krigen nu snart er afsluttet (det er den sikkert allerede, når du læser
dette). Så skal Frankrig og Tyskland se, hvordan det er ikke at kunne handle med USA, og
Danmark, der klogt har støttet krigen lige siden
starten, vil nok mærke en stigning i eksporten
til USA.

Hetz:
Ann: Lauridse
n

/mw

Hetz:
n få den
vi se, om jeg ka
Daisy: Så må
til at stå!
længe!
holdt ikke så
Anders: Ja, den den står endnu.
jo,
Thomas K: Jo

det er vi ikke engang sikre på, at vi ikke bringer
du ikke forstår dette, er der hjælp(?) at hente i F ØK nummer 6, 27. årgang

2 Hvis
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Studiekontoret

Aktuelt fra Studiekontoret – marts 2003
Eksamenstilmelding – dit eget ansvar
Tilmeldingsperioden er nu udløbet. Forhåbentlig har alle fået tilmeldt sig det, de skulle.
Tilmeldingerne ryger direkte fra “Studerendes
selvbetjening” ned i universitetets administrative system, og vi på Studiekontoret kan nu arbejde videre med dem i den eksamensplanlægning, der forestår.

Husk at checke dine tilmeldinger
Det er dit eget ansvar at checke, at dine tilmeldinger er korrekte. Det kan du løbende gøre via
“Studerendes selvbetjening” – men også når listerne med eksamenstilmeldte pr. Kursus kommer ud i mappen ved Studiekontorets opslagstavler. Det gør de i slutningen af marts. Check
snarest muligt herefter, at du er med på de lister, du skal være – og check ekstra godt, hvis
du har tilmeldt dig PC-eksamen.

Dispensationer vedrørende eksamen
Er du i en særlig situation, der gør, at eksamen
for dig skal forløbe anderledes end angivet i
studieordningen, skal du søge dispensation ved
dit studienævn nu. Det er utroligt vigtigt i forhold til planlægningen, at vi ved dette i god tid.
Husk, at du skal søge dispensation til hver eksamen, hvis du har brug for det ved mere end
en enkelt eksamen. Se nedenfor, hvordan du laver en dispensationsansøgning.

Når du skal skrive en dispensationsansøgning
Enhver uddannelse reguleres af den gældende studieordning. Studieordningen indeholder alle de regler og retningsliner (faglige og
juridiske), som tilsammen sikrer kvaliteten af
den akademiske grad, du opnår. Man kan som
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studerende i visse tilfælde blive nødt til at afvige fra de retningslinier, som studieordningen
indeholder. En sådan afvigelse er individuel og
vil overrule studieordningens regelsæt på området.
En dispensation gives af studienævnet på
baggrund af en ansøgning fra den studerende.
Eksempler på situationer kunne være:
• Behov for mere end 3 eksamensforsøg i
en given prøve
• Behov for udsættelse af fristen for deltagelse i / beståelse af 1. årsprøven
• Behov for ekstra tid til eksamenshandlingen grundet dokumenteret handicap
Benyt dig af følgende tommelfingerregler,
når du skal skrive en dispensationsansøgning:
1. Stil den til dit studienævn
2. Identificér dig (årskortnummer, navn,
adresse, tlf og gerne e-mail)
3. Skriv præcist, hvad du søger om og hvilken regel, du søger dispensation fra
4. Begrund din ansøgning. Husk, at der
ifølge studieordningen (og den gældende bekendtgørelse) skal usædvanlige
forhold til, for at en dispensationsansøgning behandles. Det er ikke usædvanlige
forhold, at man skal på ferie eller har
været forkølet, mens man læste til eksamen. Usædvanlige forhold kan ofte dokumenteres, fx ved en lægeerklæring eller en skriftlig bekræftelse fra en offentlig myndighed. Såfremt det er muligt,
skal dokumentation vedlægges.
5. Underskriv ansøgningen med blåt blæk.
/Studiekontoret

Tegneserie

Program for Studentermenigheden
Påskens passion
Onsdag den 2. april kl. 18.00 i Møllevangskirken, Møllevangs Allé 49
Meditation – bevidsthedsskoling eller kristen
tilbedelse. En aften om den kristne passionsmeditation op mod påske ved docent, dr. phil. Erik
A. Nielsen. OBS – bemærk at vi denne aften bryder op på det sædvanlige forløb og begynder
med gudstjeneste kl. 18. Efter fællesspisningen
i sognegården følger anden del med foredrag
og kaffe.

Om vejen til – og livet i – en munkeorden
Onsdag den 9. april kl. 19.00 i Studentermenighedens Hus, Rødkløvervej 3

Onsdag den 23. april kl. 19.00 i Studentermenighedens Hu, Rødkløvervej 3s
Hvorfor tager man springet fra Det Teologiske Fakultet til Folkekirkens Nødhjælp? Der er
samme udfordringer begge steder, men også
mange forskelle. Ved generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Peter Lodberg, som er tidligere lektor og studieleder på det teologiske fakultet i Århus.

Liv og død i menneskers hænder
Onsdag den 30. april kl. 19.00 i Møllevangskirken, Møllevangs Allé 49
I den vestlige verden er det vor tids tankegang,
at man har styr på liv – at liv kan kontrolleres.
Det er, som om både livets begyndelse og dets
afslutning kan være et tilvalg, hvor det tidligere
var en tilskikkelse. En aften om liv, død, hvor
meget vi kan bestemme selv og hvor meget vi
vil bestemme selv, ved fmd. for Etisk Råd, overlæge Ole Hartling. Prædikant: Akademisk medarbejder cand. theol. Mogens Amstrup

Hetz:
en geneet er ikke bare n få til
Tornehave: D
ka
et er en, man
rel strategi – d
at virke!

Hetz:
FORM: Lad os
antage, at det
er plus,
så fatter vi m
inus. . .

Kom og hør franciskanermunken broder Theodor fortælle om sin livsvandring, om livet som
munk og om de tre løfters (fattigdom, kyskhed
og lydighed) betydning for ham.

Fra universitet til nødhjælp
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Notatpapir

M ADS F ØK præsenterer: Notatpapir
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Tegneserie

Madetik
Ummmm mad. . . Ja, det er nok en af de ting, vi
alle er glade for. Dette er en af de ting her i livet, der holder os i live. Det er æstetisk smukt
og ofte en næsten seksuelt ophøjet nydelse at se
og indtage en yndlingsret.
Mad har gennem menneskehedens historie
haft en stor betydning, og ofte har den haft forbindelser til religiøse ritualer, der lukrerer på
vor lyst til mad. Desværre må man indse, at
der i den sidste tid er nogen, der forsøger at sabotere vores nydelse af dette ganske naturlige
fænomen ved at tvinge politisk korrekthed ned
over maden.
Pludselig kan man som kunde i en stokastisk kantine (eksempelvis Mat.Kant.) ikke se
den dejlige mad for bare grønsager og sundhedsapostle. Det er åbenbart ikke længere in at
lave god mad, som vor mor lavede den. Næh, vi
skal påfyldes med alskens fyldfibre og såkaldte
sunde mineraler og vitaminer. Samtidig med vi
bliver påfyldt med alt dette “sunde” mad, skal
vi trækkes med, at det nu også er blevet umuligt at få god krydret mad. Ofte er det at spise

maden fra kantiner næsten som at stikke tungen ud af vinduet. Ja, al smagen er forsvundet
og de gode klassiske retter fra barndommen er
ved at forsvinde.
Hvornår nød du, kære læser, da selv sidst
stægt flæsk med en god persillesovs? Er det
ikke snart på tide, vi træder i karakter og forlanger krydderierne tilbage i maden? Jeg håber
der vil træde mange frem og bønfalde kantiner verden over om at krydre maden ordentligt.
Desværre tør de ikke gøre dette, da der så er nogen, der vil føle sig stødt over, at maden smager
af noget. Er det måske for meget forlangt, at der
skal være hvidløg i lasagne? Chili og kød i chili
con carne? Og ost i frikadellerne?
Kære læser, jeg har en drøm; en drøm om at
leve i en verden, hvor man kan få krydret mad
i en kantine eller måske få adgang til krydderier, så man selv kan krydre sin mad; jeg har
en drøm om, at det bliver muligt at få bacon på
sine grønsager og en ribeye-smoothie til.
/narko
Hetz:
ncludes
. . .and that co e and
Kohlenbach:
om
you can go h
the proof. Now next week.
the
enjoy this for
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Studerende, skrid!

Studerende, skrid!

Hetz:
en ny fyr
vil også ha’
Hotdog: Jeg
.
hver weekend
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faldskærm og sende dem lige derhen hvor de
hører hjemme: På bistandskontoret.”
Ved ikke at pøse så meget arbejde efter at
uddanne nye studerende, vil vi kunne spare
mange penge. Mange, mange penge. Rigtig
mange, mange penge. Fx. vil vi kunne fokusere forskeres kræfter på at forske, vi vil kunne
skære væsentligt ned i administrationen af universiteterne, da vi ikke mere behøver bekymre
os om at holde tal på studerende, der brokker
sig og vil have dispensationer, fordi de er for
dumme til at bestå alle deres kurser første gang.
Derudover vil vi kunne spare mange, mange
penge på bygninger, da vi slipper for at trækkes
med studerende, der skal have stole, TØ-lokaler
og steder at skide og pisse og lugte.
Vi vil endvidere kunne nedlægge humaniora, for, lad os bare se det i øjnene, vi uddanner
kun humanister til at kunne uddanne nye humanister. Ved at skære de studerende væk, vil
de helt naturligt blive overflødige.
Det vil altså være muligt at spare, nu har jeg
ingen idé om hvad de faktiske tal er, men lad
os sige 50 mia. om året. For dette svimlende beløb kunne vi købe, nu har jeg ikke noget reelt
begreb om de faktiske tal, men lad os sige 10
F16-jagere, 10 ubåde og en månedlig check på
kr. 10000 til hver dansker.
Derfor kan jeg kun opfordre folk til at støtte
os i kampen mod de studerende, der kommer væltende ud fra universiteterne, tager vores jobs, vores piger og er skyld i, at du og dine
ikke kan blive beskyttet ordentligt af militæret
og ikke får den velfærd, som du betaler for. Derfor meld dig ind i “Dumt Folkeparti”, hvor vi
støtter rigtige mennesker og ikke vamle studerende.
/mw

sse for
Hetz:
vel alle lidt bø
Hotdog: Vi er
sjov.

Der er mange gode argumenter for at få fat i
så mange studerende som muligt og dygtiggøre dem, så de engang bliver “færdige” og kan
drage ud og tjene samfundet. Dem vil jeg i det
følgende se fuldstændigt bort fra.
Lad mig i stedet fokusere på, at studerende
er noget skravl, som skal fjernes fra universiteterne, og det kan ikke gå hurtigt nok.
Lad os først fokusere på det åbenlyse faktum, at når de bliver færdige, vil de stjæle vores
jobs. Det medfører åbenlys forarmelse for os, de
rigtige studerende. Desuden vil vi blive arbejdsløse, og så skal vi forsørges af staten. Det vil
klart blive meget dyrt, og det er jo en skidt ting.
Derudover vil de nyuddannede, når de har
fået vores jobs, have så mange penge mellem
hænderne, at de vil kunne imponere vores piger
og tage dem fra os. Det vil naturligvis kun bidrage til at gode, flittige, rigtige studerende vil
synke dybere ned i afgrunden; jeg siger ikke, at
vi vil begynde at drikke, men det vil vi. Snart vil
vi sidde på en bænk nede i byen med vores to
eneste venner: En elefant og en hund, der hedder King. Og hvor skal vi lige pludselig få alle
de bænke fra, om jeg må spørge?
Jeg har altså redegjort for at vi ved at uddanne nye studerende ikke laver andet end at
uddanne konkurrenter til os selv, og det er da
en dum ide. Næh, lad os bruge vores værdifulde kræfter på noget mere konstruktivt. Jeg
siger: “Lad os få et optagelsesstop.” Jeg siger:
“Vi er allerede foran på uddannelsesfronten.”
Jeg siger: “Nu må det være de andre landes
tur til at tage deres del af slæbet. Der er ingen
grund til at Danmark skal fortsætte som foregangsland på dette område; lad os i stedet nøjes med at leve op til FNs minimumskrav. Og
lad os tage fat i de formastelige, der alligevel
vover at møde op og sige ord som KOT, dygtiggørelse og fremgang, og lad os give dem en

Spørg D R . F ØK

Spørg D R . F ØK

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

Personlighedsfusion

Kære D R . F ØK.
Hvis man fejler det modsatte af personlighedsspaltning og vil synge Kim Larsen, skal man så synge:
“Jeg er dem de andre ikke må lege med”?
Kun mig
Kære Kun dej
Du må have misforstået noget med det modsatte af personlighedsspaltning. Det handler
om, at man har mindre end en hel personlighed.
Fx. har tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen mindre end en tiendedel personlighed.
Jeg
Han skal så synge (helst ikke, egentlig): “ 10 er
den
10 de andre ikke må lege med. . .”
D R . F ØK

Landmåleri

Kære D R . F ØK.
Hvordan måler man arealet af et by-centrum?

Støvsugerforskning

Kære D R . F ØK.
Hvor kraftigt bør en støvsuger suge, når man bruger
den til egen fornøjelse?
Tyskeren
Kære Paria
Dyre forsøg har vist, at man ikke bør suge med
over 795 watt, for ellers sætter rotten sig ubehjælpeligt fast i røret. Brug af lubrikant såsom
vaseline eller explorationscreme gør dog, at effekten kan forøges dramatisk.

Sko-ring

D R . F ØK

Kære D R . F ØK.
Der verserer rygter om, at der blev scoret (eller et
kikset forsøg derpå) ved Mads Føks Juleølssmagningsarrangement anno 2002. Passer det?
Den nysgerrige

Kære Mandellår
Et centrum defineres af antallet af Seven
Eleven-butikker i umiddelbar nærhed af hindanden. Er der over 7, er området et centrum.
Man måler arealet ved at måle arealet af det
konvekse hul, butikkerne danner. Derfor kan
man konkludere, at Århus er et centrum og tilmed et komplekst hul. En by som København
har derimod så mange Seven Eleven-butikker,
at byen ryger op i en helt anden kategori. København er nemlig et rektum. Se selv efter, hvis
du engang kommer til Sjælland.

Kære Rygtesmed
Hvordan har du da hørt disse totalt usande rygter? Jeg er bange for, at der ikke er tale om andet end ondsindet sladder. Selvfølgelig blev der
ikke scoret, allerhøjest en smule uskyldig flirten. . . Men hvis du ikke tror på mig, er du jo velkommen til næste års Juleølssmagningsarrangement, hvor du kan få bekræftet, at der i hvert
fald ikke scores ved sådan et arrangement. Og
så tror jeg du skal lade være med at tro, at alle
er sammen med alle bortset fra dig. Selvfølgelig
er kvinderne ikke sammen med dig, men det er
jo ikke deres problem, at du har et tryk der skal
lettes. . .

D R . F ØK

D R . F ØK

Landmåleren
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Spørg D R . F ØK

Dyr

Genbrug

Kære D R . F ØK.
Hvad er cherrytomater lavet af?
Biologen
Kære Mailund
Det er faktisk et godt spørgsmål, men som navnet siger, har det noget med sherry at gøre.
Faktisk er cherrytomaterne restproduktet af en
sherrygæring, og i stedet for at smide resterne
ud, tilføjer man et par tomater. Til slut ruller
man blandingen i små kugler, dypper dem i rød
maling og sætter dem på en grøn plastikstilk.
Vupti, så er der sherrytomater.

Kære D R . F ØK.
Er det rigtigt, at der skal være får og geder i Åboland?
Landmanden

Kære D R . F ØK.
Hvordan kan det være at Balrog er så ustyrlig bred?

Kære Seksuelt Udfordrede
Ja, det er skam helt rigtigt. De kan bruges til
lidt af hvert, og specielt interessant er et nyt,
spændende AHI-projekt (animal-human interaction), der udnytter nogle af de fantastiske kvaliteter, som en ged har.
Der går i øvrigt forlydender om, at der snarest vil blive indkøbt en ny hestefarm, som også
skal indgå i folden, og dermed igennem nye og
meget spændende interaktioner skabe den næste generations computer.

Gandalf

D R . F ØK

D R . F ØK

Brede ting. . .

Kære Analalf
Rolig nu. . . Så bred er han heller ikke. Det er
bare dig, der ikke har lært at slappe ordentligt af. Tag nogle dybe indåndinger, og så er
der en god chance for, at du slipper levende
gennem Ringtriologien. Men pas dog godt på
Viggo Mortensen. D R . F ØK har opsnuset, at han
ikke kun er til damer, men også ordner orker og
ringbærere.

En vindende strategi?

Kære D R . F ØK.
Er det rigtigt, at man bliver bedre til at score, hvis
man drikker sig doktor-stiv og overbeglor alt med
kvindelige former – evt. mens man udbryder noget
i retning af “Babser, namnam. . .”?
Doktoren

D R . F ØK

Buffy the Vampire Slayer
Kære D R . F ØK.
Hvilke typer dæmoner findes der?

Spawn
Kære Spagnum
En dæmon er en proces, der kører i baggrunden i Unix-systemer og vedligeholder diverse
opgaver. Der kan nævnes, “inetd”, der håndterer netværksforbindelser, “syslogd”, der tager
mod meddelelser og skriver dem i systemets
log samt “kasperd”, der holder øje med alle bits
i Universet og sender emails til DAIMI-staff ved
den mindste afvigelse.
D R . F ØK
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Kære Moses Hansen
Ja, den er skam god nok. Det fortælles, at blandt
andre Michael Laudrup selv benyttede denne
strategi med stort held i Timbuktu i 1987 under
sværvægtsmesterskaberne i Seoul.
Strategien kan udvides til andre sportsgrene, fx. har det i mange år været kendt,
at Anna Kournikova vandt Formel 1 i 1995 i
Madrid i Paris ved at indtage ikke mindre end
en bajer og derefter kigge ned af sig selv og udbryde: “Mmmm. . . farver. . .”
PS: Du får ikke meget sex, vel?
D R . F ØK

Tegneserie

n’er

Kære Tidligere studerende
Nej. Det er fisk. Biologi har hældt nogle sære
ting i søen.

Kære D R . F ØK.
Er det rigtigt, at der er ænder i unisøen?
Sulten rus

D R . F ØK
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EKNA

EKNA
EKNA er gået ind i et IT-relateret netværkssamarbejde, der har fået navnet unite. En stor del
af EKNAs tilbud til dataloger vil i fremtiden
komme til at ligge i dette regi. Første omgang
af arrangementer bliver to foredragsrækker, der
har fået navnene “Hit med forskningen” og “Gheim-treff”. Desuden vil EKNA endnu engang
afholde en virksomhedsdag – i år i samarbejde
med SAIS fra imv.

Om hit med forskningen
Hit med forskningen er en foredragsrække,
hvor forskere fra forskellige forskningsprojekter fortæller om hvad de laver. Arrangementerne har til formål at oplyse studerende om de
forskellige forskningsaktiviteter, der foregår i
IT-byen. Desuden skal kommende specialestuderende have mulighed for at blive en del af
eksisterende projekter og dermed udføre forskningsrelateret arbejde i forbindelse med deres
speciale, og potentielle ph.d.-studerende vil
blive præsenteret for de muligheder, der findes
i IT-byen.
10.04.2003 kl. 15.15-17 Åbogade 34
Hit med forskningen: Pervasive Healthcare
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23.04.2003 kl. 15.15-17 Åbogade 34
Hit med forskningen: CAVI
14.05.2003 kl. 15.15-17 Åbogade 34
Hit med forskningen: Interaktive bygninger og
rum

Om G-heim-treff
unite afholder i løbet af forårssemestret en
række gå-hjemmøder, hvor du kan høre om,
hvad kandidater med it som fagområde er beskæftiget med, og hvad de konkret foretager
sig på deres arbejde. Mødernes målgruppe er
it-studerende, men de er åbne for alle interesserede og foregår i det lille auditorium i Åbogade 34 kl. 15.15-17.00. Der vil blive serveret en
forfriskning ved møderne.
18/3 Informationsmedarbejderen på job
v/cand.mag. i informationsvidenskab
Mette Vestergaard Rasmussen, informationsmedarbejder i Dansk Supermarked.
1/4 Usabilityeksperten på job v/cand.mag
i informationsvidenskab Jens Madsen,
usabilitymand i UNI-C.

Tegneserie

9/4 Webmasteren på job v/cand.mag. i multimedier og informationsvidenskab Vibeke Bertelsen, webmaster i Elkraft.
30/4 Koordinatoren på job v/cand.mag i engelsk og informationsvidenskab Sanne
Lehmann, koordinator i U-land.dk.
21/5 Spildesigneren på job v/ph.d. i matematik Thomas Jacobsen, Head of Research i
IO Interactive.
unite er et samarbejde mellem Sais, Kamm,
Ekna, IT-Vest og Alexandra-instituttet. Formålet er at fremme kontakten mellem itstuderende og erhversliv. Læs mere på www.
unite.au.dk.

Om virksomhedsdagen
08.05.2003 kl. 12-16.30 Åbogade 34
Virksomhedsdag

EKNA og SAIS inviterer til den semesterlige
virksomhedsdag.
Virksomhedsdagen bliver i dette semester en samlet dag for datalogi-,
informationsvidenskabs-, multimedie- og ITVest-studerende. På virksomhedsdagen har du
mulighed for at møde en række virksomheder,
som ansætter it-kandidater . Virksomhederne
præsenterer sig på to måder: Virksomheden
har en stand i messeområdet, hvilket giver mulighed for en mere uformel snak virksomhed og
studerende imellem. Desuden vil de fleste virksomheder give en 30 minutters præsentation af,
hvad de laver. Der vil være to spor: Et udpræget
datalogisk og et udpræget informationsvidenskabeligt. De seneste tre virksomhedsdage har
medført en række ansættelser af færdige kandidater til stor glæde for såvel virksomheder
som nyansatte. Der vil traditionen tro være en
god buffet både til frokost og kaffe samt en
lodtrækning om en attraktiv spilkonsol.
EKNA v/Sune
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Kaspers Kække Korner

En arbitrær, stokastisk, tilfældig fredag (2)
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og svarede “leg lidt med mig”. Hun knappede
langsomt op for hans bukser og skubbede hans
boksershorts tilside og begyndte at gnide pikken, han begyndte at småstønne samtidig med,
at han lod sine hænder glide opad hendes ben
ind under kjolen. Han trak hendes trusser til
side og førte langsomt hans finger henover hendes fisse. Han kunne mærke, at hun var liderlig.
Hun fjernede blidt hans hånd og løftede sin
krop op og førte hans pik ind til hendes blottede
fisse, kørte den frem tilbage i sprækken. Han
var stangliderlig nu, han forsøgte at presse sin
pik op i hende, men hver gang han stødte løftede hun sig yderligere, hun legede med ham,
pirrede ham ved kun at give ham lov til at få
pikhovedet op i hende, hvilket gjorde ham mere
og mere liderlig.
Da hun kunne se, at der nærmest var frustration i hans øjne, gled hun ned over hans
stive pik, hun kunne mærke, hvordan hun blev
fyldt ud af hans pik. Hun begyndte langsomt
at ride på ham, hurtigere og hurtigere. Da hun
var lige ved at komme, blev døren indtil biblioteket åbnet! Hun skyndte sig at hoppe af ham
og få rettet sin kjole til, og han fik knappet sine
bukser, og det var ikke et sekund for tidligt, for i
samme øjeblik kom hendes to bedste venninder
fnisende rundt om hjørnet. De havde været bekymret for hende, da hun jo ikke var kommet
tilbage fra at have været ude og trække frisk
luft.
Hun kiggede på ham og spurgte, om han
ikke ville med hjem til hende og fortsætte, hvor
de slap og sådan gik Pia’s arbitrære, stokastiske,
tilfældige fredag.

Hetz:
Matematik på K1
Rita: Vi har sådan en ψ-fidus og kommer herved til denne ρ-fætter.

(Fortsat fra forrige nummer)
Hun tog fat i hans hånd og trak ham med
ind fra altanen, væk fra lyset og ind på de
mørke gange. De gik forbi fredagsbaren, hvor
hun i et hurtigt glimt så, at hendes studiekammerater stadigvæk sad og hyggede sig. “Hvor
er vi på hen?” Hun svarede på spørgsmålet
med et nik over mod døren til biblioteket. Hun
kunne se, at hans kinder blev røde, og at han
var en anelse overrasket.
De stod nu foran døren indtil biblioteket,
den var låst, men han forsøgte febrilsk at få
døren låst op. Hun fornemmede, at han var
nervøs, hun begyndte at ae ham på ryggen for
at berolige ham, og det hjalp tilsyneladende, for
det lykkedes ham at få døren låst op.
De gik ganske stille ind i biblioteket for
ikke at tiltrække opmærksomheden fra de studerende, der sad og læste derinde. Han førte
hende hen til et sofa-område, hvor han elegant
fik hende placeret i en lænestol, han gik om
bagved hende og begyndte at massere hendes
nakke og skuldre.
Hun kunne mærke, hvordan ophidelsens
varme begyndte at brede sig ud i kroppen, hun
ville virkelig gerne føle hans arme omkring sig,
føle trygheden flyde ud i kroppen. Hun rejste
sig op og i samme bevægelse trak hun ham
rundt om stolen, nu stod de lige foran hinanden
ansigt til ansigt, deres læber mødtes i et langt og
lidenskabeligt kys, hun pressede sig indtil ham,
og han gengældte nærheden.
Hun kunne mærke, at han reagerede på kysset og nærheden, hun pressede ham ned i lænestolen og satte sig oven på ham og hviskede
“Hvad kunne du tænke dig, at jeg gør for dig?”
Han førte hendes hånd ind på sin hårde pik

Tegneserie
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Test

Test dig selv: Er du en rigtig F ØK-læser?
1. Du kunne helt vildt godt tænke dig at
møde Michael Westergaard en hel dag
og bare være på tomandshånd med ham:
Hvis du er pige:

 Ja (175 point)
 Nej (0 point)
 Jajaja! (200 point)
Hvis du er mand:

 Ja (0 point)
 Nej (10 point)
2. Du har fortalt din familie og alle du
kender om dette her fantastiske blad
på Naturvidenskab (Og nej, det er ikke
DAIMI-Pesten):

6. Jeg læser F ØK:

 Aldrig (Løgner!)
 Sjældent (1 point)
 Ofte (2 point)
 Altid (49 point)
 Aldrig – jeg læser kun tegneserier
og hetzes (100 point)
7. Uni grillen lukker om søndagen kl.:

 17.00 (1 point)
 18.00 (2 point)
 19.00 (3 point)
8. Hvad er der altid i M ADS F ØK:

 Seriøse artikler (10 point)

 Ja (10 point)

 Sjove artikler (10 point)

 Nej (-10 point)

 Vanvittige artikler (10 point)

3. Jeg vil helt vildt gerne have nogle point
i denne test for ingenting:

 Artikler (20 point)
9. Jeg bruger F ØK til:

 Ja (1000000 point)

 Toiletpapir (10 point)

 Nej (0 point)

 At kaste efter min mor (20 point)

4. Hvor høj er Mailund:

 65 cm (100 point)
 175 mm (10 point)
 185 cm (2 point)
5. Koffein er bedst i:

 Cola (15 point)
 Kaffe (5 point)
 Drop (42 point)
 Mig (50 point)
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 At få mit bord til ikke at vippe (10
point)
 At score piger (-100 point)
10. Jeg har holdt styr på mine point indtil
nu:

 Ja (tag kvadratroden af dine point,
gang det med π, læg 0.5728 til, divider det hele med 7 og træk det
fra dine nuværende point – så kan
man lære at have styr på sine point)
 Nej (100 point)

Test

11. D R . F ØK er:

17. Jeg har læst en leder i F ØK:

 Forfærdelig (1 point)

 Ja, jeg har Mat 11 (10 point)

 Udemærket (2 point)

 Nej (20 point)

 Min guru (50 point)

 Ja, jeg har læst kårrektuR (50
p0ind)

12. www.spring-ud.dk er et site for:

 Faldskærmsudspringere
(11 point)
 Backstreet Boys (53 point)
 Generte (17 point)
 Kim (60 point)
13. Min hukommelse rækker:

 3 ord (10 point)
 en dag (0 point)
 en uge (-100 point)
 3 ord (100 point)
14. Jeg kan godt lide F ØK:

 Ja (-100 point)
 Nej (100 point)
15. Sngjker rekjr erhjh klrsg:

 klfg ekjgre (20 point)
 erlgj rejgk re g (100 point)
16. Jeg undrede mig over forrige spørgsmål:

 Ja (-100 point)
 Nej (100 point)

18. Min point-Σ er kompleks:

 Ja (du har løjet i spm. 9)
 Nej (10 point)
19. Jeg er nået til dette spørgsmål:

 Ja (10 point)
 Nej (100 point – snyder!)
Har du:
Under 15 point: Du har det ringeste kendskab til M ADS F ØK, det mest glorværdige blad,
vi nogensinde er stødt på. Derfor anbefaler vi,
at du straks melder dig ind i M ADS F ØKs, det
dejlige blads, redaktion, så du rigtigt kan lære
hvad M ADS F ØK, det levende blad, i virkeligheden handler om.
Mellem 15 og 50 point: Dit kendskab til
M ADS F ØK, det fantastiske blad, er nogenlunde, men det kan også blive meget bedre.
Derfor anbefaler vi, at du melder dig ind i
M ADS F ØKs, det unikke blads, redaktion, så du
rigtigt kan lære de intime detaljer, du altid har
drømt om at kende.
Over 50 point: Suverænt. Du er nu direkte
kvalificeret til at melde dig ind i M ADS F ØKs,
det dyrevenlige blads, redaktion. Find et redaktionsmedlem og kom i gang.
/kbn & mw
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 Kedelig (100 point)

side 17

Nu
:
Hetz k Bohr: re.
i
e
Henr eteoretik
kund

ner
rotei
er p

ikke

Web-comic-anmeldelse

Anmeldelse af ?

Som traditionen byder, er her en anmeldelse af
en web-comic. I dette nummer drejer det sig
om tegneserien “?” eller “The Ashfield Online
Daily”, som den for nyligt er blevet omdøbt til.
Tegneserien holder hjemme på http://
www.ashfieldonline.com/. Der er som i
sidste nummer tale om en serie, der ikke forsøger at sælge sig selv ved at have fantastiske
tegninger; den bruger ligesom “Dr. Lobster &
Steve HATE YOU!” fortegnede skabeloner, men
baggrundene til de enkelte striber har dog en
vis variation. Forfatteren havde i en lang periode af og til en animeret tegning – det gik oftest ud på at lade læseren se et eller andet blive
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smattet i stykker, eller endnu bedre: Selv smatte
ting i stykker.
Serien handler om den lettere skøre videnskabsmand, Ashfield. Han er en rigtig flinker
fyr, der hader børn, små dyr, mennesker og julemanden, men i stedet elsker skøre opfindelser, monstre og sin tidsmaskine. Den typiske
tegning (for hver tegne“serie” består af kun en
tegning; det har forfatteren i øvrigt ændret på
for nylig) går ud på, at Ashfield står i en eller
anden obskur situation. Forfatteren kommer så
med en kommentar, der gør situationen endnu
mere obskur, eller også er forfatteren bare helt
almindeligt ond, som her:

Web-comic-anmeldelse

Tegneserien er noget nær genial, specielt
hvis man går tilbage til starten af arkivet og læser derfra. Forfatteren har for nylig skiftet stilen
en del ud og har været lidt langsom til at opdatere med nye tegneserier. Det lader dog til, at
han er kommet i gang igen, omend den nye stil

har varet for kort til at man kan komme med en
konstruktiv bedømmelse. Det skal dog nævnes
at du nyeste tegneserier handler om Chelsea Clinton, slanger og trusser. Det er meget obskurt.
Tegneserien indeholder også videnskab og
nyttige informationer:
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Web-comic-anmeldelse

Der er naturligvis også min favorit, der er
meget tidsaktuel:

Alt i alt er tegneserien helt vildt hyl og kan
varmt anbefales. Grunden til, at den kun får 4 21
hat er, at en anden tegneserie, som jeg senere vil
anmelde, er endnu sjovere.
/mw
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Guddør

Når Gud står for døren
Du kender det vel fra dig selv. Man har aftenen før været enormt tørstig, og som en naturlig konsekvens drukket en halv øl for at dulme
tørsten. Dagen efter ligger man stille og roligt i
sin seng og filosoferer over livets store spørgsmål, mens en hær af marsmænd tilsyneladende
har valgt at opføre deres næste rumstation inde
i ens hoved. Hvis du ikke kender det, kan jeg
kun sige, at det er virkelig smertefuldt.
Pludselig bliver den salige slummer tilendebragt af en væmmelig ringen for ørerne. Til at
begynde med tænker man, at marsmændene er
usædvanligt enerverende i dag, indtil det går
op for en, at det må være ringklokken. Det underbygges af at nogen hamrer på døren imens
de råber “Vågn op!” Med bankende hoved slæber man sit luksuskorpus ud af sengen og hænger det op af døren, imens man fumler med låsen, og endelig får åbnet døren.
Uden for døren står nogle kvinder, som er
mellem en million og en milliard år gamle. De
står og siger et eller andet, mens man selv prøver at få så meget styr på sig selv, at man kan
komme frem til hvor mange, der egentlig er. En
to-tre stykker. Den ene af dem står og siger en
hel masse, og man kommer i tanke om, at man
måske hellere må lytte efter for nu at vise den
velkendte jyske venlighed.
Det viser sig, at hun vil sælge en bog; hun
opfordrer en til at kigge i indholdsfortegnelsen. Wauv, tænker man, mens de små bogstaver
hopper frem og tilbage, muteres, fordobles, og
pludselig alle sammen bliver enige om at hoppe
op og ned. Mens man forsøger at bekæmpe den
rædsomme hyletone, der som en jet farer igen-
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nem ens hoved, holder man fast om bogen, og
giver den tilbage.
Den ene af kvinderne begynder at sige noget
om evigt liv, og man tænker “aha, de er altså fra
TV-Shop”, selvom man ikke lige kan huske at
eje et fjernsyn. Så åbnes bogen, og en farvetegning synliggøres. “Farver,” tænker man, “endelig noget jeg kan forholde mig til.” Farverne begynder at flyde rundt, de danner nye mønstre
og figurer, imens de med samme stemme som
Nelson fra Simpsons synger: “Ha, ha!”
Endelig får man med en sidste kraftanstrengelse mandet sig nok op til at fokusere på tegningen, den forestiller nogen, der ligger på en
græsplæne, imens de smiler. Så begynder den
anden at tale om Gud, og det går op for en, at
hvad man har stående foran sig i virkeligheden
er et par Jehovas Vidner, som forsøger at sælge
en gud, mens man har gang i det allerhelligste:
At sove en brandert ud.
Så tænker man, ham der Gud (her gøres den
sexistiske antagelse, at Gud er af hankøn; jeg
mener, hvilke kvinder skulle nogensinde læse
dette og brokke sig?), hvis nu ham Gud var så
nådig, elskede mig så højt, ville han ikke sende
sådan et par djævle, mens man ligger og har
smerter. I det mindste kunne han have sendt et
par babes. Da det ikke er tilfældet, lukker man
døren, smider bogen hen i “det ser jeg på om 10
år”-bunken og slingrer hen i seng, mens man
arrigt, næsten sindssygt, mumler for sig selv, at
Gud skal nydes i små mængder og aldrig før
morgenmaden.
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Opgaven denne gang
Opgaven denne gang er tredelt:
TØ En uartig rus viskede størstedelen af tallene i divisionsstykket på tavlen (se
ovenfor) ud, men efterlod dog tre 5taller og et 0. Instruktoren forbløffede
imidlertid holdet ved at indsætte alle de
manglende tal ved brug af almindelig logik. Hvorledes så stykket ud?
Biologi Den computerstyrede afstandsmåler
på biologens avancerede kamera viste,
at gazellen startede 60 spring foran den
forfølgende leopard, og at leoparden tog
to spring, for hver gang gazellen tog tre;
men at leoparden bevægede sig lige så
langt i tre spring, som gazellen gjorde i
syv. Hvor mange spring varede det, før
leoparden nedlagde gazellen?
Retro Hvis en 12 tommers grammofonplade
har en uindspillet yderkant på 1 tomme
og et uindspillet område, 4 tommer i diameter, inderst, og der er gennemsnitligt
90 riller pr. tomme, hvor langt bevæger
nålen sig så i løbet af afspilningen af en
enkelt pladeside?
1 Make beer not

war
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Løsningen til de tre opgaver kan sendes til
opgave@madsfoek.dk inden den 4/4-2003.
Præmien er endnu en gang et gavekort på en x
øl, antikrigsagtigt1 doneret af Kemisk Fredagsbar.

Opgaven sidste gang
Sidste gang gik opgaven ud på at matche nogle
ord fra fremmedordbogen med den rigtige betydning. De rigtige svar følger her:
Barbiturat: a) medikament, som virker søvnfremkaldende og beroligende.
Caccia: a) (italiensk: jagt) tostemmig, kanonagtig sangform med indhold fra jagtlivet
eller naturen; yndet omkring 1400.
Pønologi: b) læren om sanktionsformer mod
forbrydelser.
Hundsvot: a) (hollandsk hondsvot, hunhunds kønsdele) brugt som hånende
skældsord.
Terceron: c) barn af en mulat og en hvid.

Tegneserie

Svarabhakti: b) (sanskrit) vokal, som indskydes i en konsonantgruppe for at lette udtalen.

Pugilistik: a) læren om reglerne for boksning.

Samizdat: c) maskinskrevne skrifter i det tidligere Sovjetunionen, som ikke kunne
finde noget forlag, men cirkulerede.

Gefrejder: b) menig soldat, der gør tjeneste
som en slags underkorporal i de tyske
hære.

Eriseoinage: c) (japansk) låset skulderkast.

Garrigue: b) kratbevokset kalkplateau eller
hede, især i Middelhavsområdet.

Dravat: c) pludselig stormvind på havet.
Drastikum: b) stærkt virkende afføringsmiddel.
Waidwundskud: a) maveskud med kugle.
Ziegenhainer: b) knortekæp.
Paskvillant: a) smædeskriver.
Epakter: b) (græsk epaktos hidført) det antal
dage der d. 1. januar er forløbet siden
sidste nymåne.

Tokharisk: a) uddødt indoeuropæisk sprog
kendt fra manuskriptfund i Østturkestan.
Vi fik to besvarelser – en enkelt med en enkelt
forkert og en enkelt med alle rigtige. Det betyder, at vinderen denne gang er:
Birger Nielsen
som kan hente sin præmie (et gavekort på y
øl til Kemisk Fredagsbar) ved henvendelse til
chefred@madsfoek.dk.
/Hotdog

Hetz:
med Jens
ar flirtet lidt
Hotdog: Jeg h .
n. .
Bæk-Jørgense

Hetz:
Myggen: Jeg
har et hul – d
et kan jeg
jo ikke have.

Akiral: c) om objekter, der i enhver henseende er identiske med deres spejlbillede
(f.eks. en bold).

Kataplasma: c) grødomslag.
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Brugt notatpapir

M ADS F ØK præsenterer: Brugt notatpapir
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Homoskop

Homoskop
M ADS F ØK bringer her en service til de, som ser tingene lidt
bagfra. Vi er ikke ude på at støde nogen og håber derfor ikke
at du, kære læser, vil få ondt i røven over denne artikel.
Skorpionen
Din stjerne står godt i denne måned. Du vil opleve en voldsom oprejsning i forbindelse med
dit arbejde, hvor din chef virkeligt ser dine kvaliteter.

Skytten
Jeg har kigget i dine stjerner, og det ligner lort!
Hold dig væk fra andre mennesker og, som vi
har talt om før, dyr.

Stenbukken
Pas på baghold! Du vil have en tendens til at
blive taget med bukserne nede i uforudsete situationer. Ellers ser det meget godt ud. Move
along, nothing to see here.

Vandmanden
Nogen vil komme bag på dig i denne måned.
Men lad dig ikke overraske. Bare lad som ingenting og gør hvad jeg. . . øh. . . de siger.

Fiskene
Dit kærlighedsliv er i fare! Du har hæmorider.
Men som det gamle citat lyder: “Det gør lidt
ondt i starten, men så er det dejligt”. Et lille
husråd fra os er, at hæmoridesalve fungerer
glimrende som glidecreme. Prøv det! Du vil jo
gerne. . . Kom nu, det er rart.

Vædderen
Din nye lejlighed på stjernepladsen føles efterhånden som et hjem: Plys og velour på alle slidflader vil fuldende indretningen. Dog vil du

medio april få en tilsyneladende god idé. . . Men
nej, det går ikke væk af sig selv, og ovnen skal i
øvrigt ikke bruges til sådan noget smuds. Svin!

Tyren
Yeah! Tyr! He he he. . .

Tvillingerne
Grundet uforudsete årsager kan dine stjerner
ikke læses. Tight ass! Du bliver nødt til at slappe
lidt mere af, ellers når vi jo ingen vegne, vel? På
den økonomiske front sker der ikke noget. . .

Krebsen
Du er kongen! Hvad du end gør, går det godt.
Men lad være med at røre ved den store mand
i lædertøj på Pan. Du er ikke klar til den slags
smerte endnu.

Løven
Jeg har bare 12 ord til dig: Mandlig undertøjsmodel, håndsæbe i badet, lavendelduft, rummelig toiletbås. Var det ikke 12?

Jomfruen
Yeah! Jomfru! He he he. . .

Vægten
Tillykke! Du er homoskoplæser nr. 254. Tror du
selv, du vinder noget ved det?! Den Parisiske
Haute Couture dikterer filt og tyl. Det er ikke
noget dårligt valg til din teint. Vaseline.
/Myggen
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Eforen: djæv(e)lens chill-out lounge
Dette er en historie om ondskaben selv. Denne
mand har en egenskab, der gør ham ondere end
tømmermænd. Det er ikke det, at hans initialer rent faktisk er KKK. Ej heller, at han er SS1instruktor (jeg får vist ikke godkendt flere afleveringer). Nej han tævede mig i bordfodbold!
Torsdag d. 13/3 var som de fleste torsdage:
Jeg sad på TÅGE KA M M ERET og nød et par pilsnerøl, som det nu hører sig til. Den kære chefredaktør, Mailund, kom også forbi, og stemningen blev høj1 . Imidlertid var vi løbet tør for øl
(der var næsten kun Top tilbage), så Mailund
var snarrådig og foreslog Eforen. Der havde de
øl. Godt.
Vi gik ovenpå for at få et slag pool, men der
tårnede han op. KKK udfordrede os i den ædle
sport bordfodbold. Kække og rare, som vi er,
takkede vi ja og gik hen til bordet. Her kom
det første faresignal. “Har I 2 kroner?!” lød en
nassende stemme. Som om vi skulle betale!!! Vi,
smukke mennesker, som vi jo er, gav staklen en

1 Lidt

ærgerligt, da han så ikke kunne nå den
har glemt det

2 Forfatteren
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daler og spillet begyndte. 0-10 til M ADS F ØK.
Vi var i chok! Var det en måde at behandle 1 21
fuld(voksn)e mænd på! Revanche. 1-9 til M ADS
F ØK.
Vi hostede op med den øl, der nu var sat på
højkant (væsken løber nemlig ud, når de ligger ned åbne), men den stakkels Kasper (nej,
nu røbede jeg fornavnet) gjorde hånt om vores overgærede gestus. Først sagde han nej tak,
men da vi så kom med den fik på forunderlig
vis2 væltet sin øl ud over sig. Hans skjorte var
gennemblødt, og han havde ikke andre beklædningsgenstande til overkroppen med. Nu skal
jeg være den første, hvis jeg kan nå det, til at
støtte nøgenskab, men der går grænser. Jeg lånte
den frysende stakkel min trøje, thi jeg havde
både T-shirt og jakke. Trøjen fik jeg igen til TØ,
men min stolthed. . . den har lidt et knæk.
Jeg bærer nag.
/Myggen

F ØK-effekten

F ØK-effekten
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JV er midlertidig ikke en tøsedreng, han
valgte at øge indsatsen i kampen mod F ØK og
startede derfor at fyre vittigheder af, lave en enkelt hetz1 o.l., men jeg er nødt til at sige det:
“Nej Jørgen, det var ikke dig, der var den sjoveste! Du gjorde et forsøg og al respekt for det.”
Det var altså ikke JV’s vittigheder, der løftede
stemningen til denne Analyse 1-forelæsning,

der

Jørgen Vesterstrøm (JV) havde besluttet at
tage kampen op med F ØK-effekten, så han startede ufortrødent på dagens tekst, hvilket blandt
andet omhandlede ophidsende ting som Fatous
lemma m.m.. Men til min store glæde havde
de fleste ikke deres opmærksomhed på tavlen,
men sad derimod med næsen begravet i deres
nyerhvervede F ØK. Dette skinnede også klart
igennem med de utallige fnis og grin, der lød
fra de forskellige rækker i auditoriet.

men derimod de sjove og geniale indslag i
M ADS F ØK.
Desværre havde jeg ikke den luksus, som
mine medstuderende var i besiddelse af denne
dag, da jeg jo havde læst denne M ADS F ØKudgave inden den kom på gaden2 . Så jeg var
faktisk tvunget til at følge med i dagens tekst
og lærte faktisk også noget. Men jeg kan ikke
udtrykke, hvor meget det varmer mit hjerte
at se F ØK-effekten slå sig løs til en Analyseforelæsning og gøre forelæsningen nemmere og
forhåbentlig sjovere for de fleste :-)
Jeg vil gerne opfordre folk til at observere hvad F ØK-effekten gør ved fx. en dADSforelæsning og lige skrible et par ord ned om
oplevelsen og aflevere det til sit yndlingsredaktionsmedlem. Der sidder måske også nogle læsere, der har nogle M ADS F ØK-læsningstip, som
de vil dele med os andre, fx. “Således holder dit
F ØK til to timers forelæsning i Søgning & Optimering efterfulgt af tre timers Eksperimentel
Systemudvikling.”
Hvis du overhovedet har læst denne artikel,
har du forstået budskabet. . .

Hetz
:
Jone
s: Jeg
kyss
ede g har mød
t en
odt.
lygte
pæl,

Ja, det var jo blevet mandag igen, og jeg skulle
igen have Analyse 1. Fordelen ved denne mandag var dog, at det var en F ØK-mandag, dvs at
M ADS F ØK lige var kommet på gaden. Så jeg
vidste, at forelæsningerne denne dag ville blive
knap så lange og kedelige, den såkaldte F ØKeffekt ville hjælpe mig igennem.

den i bladet
faktisk en ulempe ved at være med i M ADS F ØKs redaktion, men tys, det siger vi ikke til nogen.

2 Det er jo
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F ØK på nettet

Hotteste website lige nu
Månedens hotte link denne gang er

http://www.happytreefriends.com/
Denne mnemoniske adresse dækker over en
side, der er hjemsted for en masse nuttede dyr,
der hver har deres egen charmerende kvalme
sukkersøde egenskab – såsom den lille pigebamse1 , der altid spiser slik, eller den lille bæver med de store fortænder.
Ja, det lyder jo meget sukkersødt og kedeligt, så hvorfor besøge dette sted?
Jo, det forholder sig sådan, at der er en
masse små animationer af disse kære nuttede

1 jeg

små dyr, hvor de konstant bliver lemlæstede
og/eller (mest og) dræbt på ultravoldelige måder.
Tja, hvis man ynder at se Teletubbies, vil
dette link nok ikke være interessant, men hvis
man er et velfungerende individ, der ind imellem trænger til at se lidt vovet voldeligt vanvid,
så er siden så afgjort et besøg værd.

ved ikke hvilket dyr, den skal forestille (måske et egern (eller noget)?)
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/narko

F ØK på nettet
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Hvorfor er det sejt at have arbitrært mange
kropsfunktioner
Hvor mage hænder har du? To, vil de fleste
svare. Dette emne er allerede godt og grundigt dækket i Daimiposten1 , men nye undersøgelse fra selvsamme gruppe2 viser at mulighederne ikke stopper der. Hvor mange kropsfunktioner har du? Uendeligt mange, vil de fleste
nok mene, selvfølgelig er der grænser for galskaben, men det bliver dog til et par stykker.
Hvor mange bruger du til at betjene en computer? Svaret må være endeligt mange, analogt med begrundelserne fra førnævnte artikel.
Men behøver det være sådan? Vi har observeret, at mens en gennemsnitsbruger betjener et
terminalt interface, benytter denne (altså brugeren, ikke terminalen) også resten af kroppen
– fra verbale holdningsytringer3 til basiske kropsfunktioner4 . Dette må kunne udnyttes til at
sprænge rammen imellem halv-interaktivt interface og multi-interaktivt ditto.
Vi har konstrueret et bassin med plads til
tre tons vand. Dette har vi fyldt med en grønlig væske, der er beboet af nano-robotter. Disse
fungerer ved hjælp af et neuralt netværk, der

1 marts

2003, forsiden
selvsamme, ca. . . .
3 Sådan en $#% cåmputer!
4 humske som uhumske
2 eller. . . næsten

side 30

transporterer og fortolker interaktion fra brugeren til en tilsluttet computer. Brugeren sænkes med andre ord ned i denne væske og kan
ved at tænke på mad bestille en pizza. Dette
vil dog ikke være nødvendigt, da væsken er
både luft og næringsholdig, og brugeren dermed bliver forsynet både med mad og oxygen.
Biologisk affald fra brugeren nedbrydes ligeledes, og energien driver den tilsluttede computer. Menneske og maskine bliver endelig til een
enhed i en smuk symfoni svævende over vandene, hvor kun fantasien sætter grænser for den
kommercielle udnyttelse af diverse mere eller
mindre smudsige veletablerede firmaer.
Mulighederne er uendelige. Hvad siger du
til at kode ved tankens kraft alene? Nu er muligheden her. Vi søger stadig forsøgspersoner,
så du kan blive blandt de første til at afprøve
denne banebrydende teknik. Husk vores motto:
“Grønt slim med små robotter i gør dig glad”
/¬(Michael Westergaard)=geko

Reklame
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Vits

Different kinds of hangovers
One Star Hangover (F)
No pain. No real feeling of illness. You’re able to
function relatively well. However, you are still
parched. You can drink 5 sodas and still feel this
way. For some reason, your are craving a Philly
sub and steak fries.

Two Star Hangover (FF)
No pain, but something is definitely amiss. You
may look okay but you have the mental capacity of a staple gun. The coffee you are chugging
is only increasing your rumbling gut, which
is still tossing around the fruity pancake from
the 3:00 AM Waffle House excursion. There is
some definite havoc being wreaked upon your
bowels.

Three Star Hangover (FFF)
Slight headache. Stomach feels crappy. You are
definitely not productive. Anytime a girl walks
by you gag because her perfume reminds you of
the flavored schnapps shots your alcoholic friends dared you to drink. Life would be better
right now if you were home in your bed watching Lucy reruns. You’ve had 4 cups of coffee,
a gallon of water, 3 iced teas and a diet Coke—
yet you haven’t peed once.

Four Star Hangover (FFFF)
Life sucks. Your head is throbbing. You can’t
speak too quickly or you might puke. Your boss

has already lambasted you for being late and
has given you a lecture for reeking of booze.
You wore nice clothes, but that can’t hide the
fact that you only shaved one side of your face
(for the ladies, it looks like you put your makeup on while riding the bumper cars). Your eyes
look like one big red vein and even your hair
hurts. Your sphincter is in perpetual spasm, and
the first of about five dumps you take during
the day makes the eyes water of everyone who
enters the bathroom.

Five Star Hangover (FFFFF)
You have a second heartbeat in your head,
which is actually annoying the employee who
sits in the next cube. Vodka vapor is seeping
out of every pore and making you dizzy. You
still have toothpaste crust in the corners of your
mouth from brushing your teeth an attempt to
get the remnants of the poop fairy out. Your
body has lost the ability to generate saliva so
your tongue is suffocating you. You don’t have
the foggiest idea who the hell the stranger was
passed out in your bed this morning. Any attempt to defecate results in a fire hose like discharge of alcohol-scented fluid with a rare ’floater’ thrown in. The sole purpose of this ’floater’ seems to be to splash the toilet water all
over your arse. Death sounds pretty good about
right now. . .

Vits
Heisenberg went for a drive and got stopped by a traffic cop. The cop asked, “Do you know how
fast you were going?” Heisenberg replied, “No, but I know where I am.”
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Fun facts

Fun facts
Did you know that:
• Butterflies taste with their feet.
• A duck’s quack doesn’t echo, and no one
knows why.
• In 10 minutes, a hurricane releases more
energy than all of the world’s nuclear
weapons combined.

• No word in the English language rhymes with “month.”
• Average life span of a major league baseball: 7 pitches.
• Our eyes are always the same size from
birth, but our nose and ears never stop
growing. Scary!!!

• On average, 100 people choke to death
on ball-point pens every year.

• The electric chair was invented by a dentist.

• On average people fear spiders more
than they do death.

• All polar bears are left-handed.

• Ninety percent of New York City cabbies
are recently arrived immigrants.
• Thirty-five percent of the people who
use personal ads for dating are already
married.
• Elephants are the only animals that can’t
jump.
• Only one person in two billion will live
to be 116 or older.

• In ancient Egypt, priests plucked every
hair from their bodies, including their
eyebrows and eyelashes.
• An ostrich’s eye is bigger than its brain.
• “Typewriter” is the longest word that
can be made using the letters only on
one row of the keyboard.
• “Go,” is the shortest complete sentence
in the English language.

• It’s possible to lead a cow upstairs. . . but
not downstairs.

• If Barbie were life-size, her measurements would be 39-23-33. She would
stand seven feet, two inches tall.

• Women blink nearly twice as much as
men.

• A crocodile cannot stick its tongue out.

• It’s physically impossible for you to lick
your elbow.

• The cigarette lighter was invented before
the match.

• The Main Library at Indiana University
sinks over an inch every year because
when it was built, engineers failed to
take into account the weight of all the
books that would occupy the building.

• Americans on average eat 18 acres of
pizza every day.

• A snail can sleep for three years..

• You tried to lick your elbow, didn’t you?

• Almost everyone who reads this will try
to lick their elbow.
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It can buy a House. . .But not a Home
It can buy a Bed. . .But not Sleep
It can buy a Clock. . .But not Time
It can buy you a Book. . .But not knowledge
It can buy you a Position. . .But not Respect
It can buy you Medicine. . .But not Health
It can buy you Blood. . .But not Life
It can buy you Sex. . .But not Love
So you see money isn’t everything.
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Money

And it often causes pain and suffering.
I tell you all this because I am your friend, and as your friend I want to
take away your pain and suffering. . .
So send me all your money. . .
And I will suffer for you.
CASH ONLY PLEASE!
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Joke

Efterårskurser for mænd
Aftenskole for mænd – meget relevante kurser – virkeligt
kompetenceudviklende! Meld jer straks til!
Kursus 1
Hvordan man fylder isterningebakken.
Trin for trin med lysbilledefremvisning
Kursus 2
Toiletpapir, er det sandt, at det selv gror frem
på toiletrulleholderen?
Kursus 3
Er det muligt at løfte toiletbrædtet, før man tisser? Kan man tisse uden at ramme gulv, vægge
eller badekarret?
Praktiske øvelser
Kursus 4
Grundlæggende forskelle mellem vasketøjskurven og gulvet.
Billedfremvisning og funktionsbeskrivende diagram
Kursus 5
Efter middagen, kan opvasken så løfte sig selv
op og flyve ud til køkkenvasken?
Videoeksempler
Kursus 6
Identitetskrise – har du mistet din bedre halvdel?
Helpline support og støttegruppe
Kursus 7
Lær at finde ting. Start med at lede på de rigtige
pladser i stedet for at rode hele huset igennem,
mens du skriger.
Åbent forum

Kursus 8
At give hende blomster er ikke skadeligt for
helbredet.
Grafik og lydoptagelser
Kursus 9
Rigtige mænd spørger om vej, når de er faret
vild.
Indrømmelser fra virkeligheden
Kursus 10
Er det genetisk muligt at sidde stille, når hun
parallelparkerer?
Køresimulator
Kursus 11
Lær at leve. Grundlæggende forskelle mellem
mor og kone.
Online klasse- og rollespil
Kursus 12
Hvordan bliver man perfekt at handle sammen
med?
Afslapningsteknikker, meditation og åndedrætsøvelser
Kursus 13
Hvordan overvindes hukommelsessvigt i forbindelse med mærkedage og andre vigtige datoer? Hvordan husker man at ringe, når man
bliver forsinket?
Chock-terapi og fuld lobotomi

Joke
What is the greatest thing that the Bible has taught us?
If you listen to a Bush you’ll end up miserably wandering around in a desert.
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Vejret
. . .og vejret for de kommende måneder: Det bliver varmere med spredte byger.
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Vits

Hvad er det bedste Biblen har lært os?
Hvis du lytter til en busk, ender du med at vandre rundt i en ørken og have herrenas over det
hele.
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Kalenderen
Tirsdag d. 1/4:

Sophus Berendsen A/S offentliggør helårsregnskab – bragende underskud.
Endvidere har Føtex tilbud på riskager, humanister vælter Storcenter Nord.

Onsdag d. 2/4:

Føtex har tilbud på bacon, GCERM vælter Storcenter Nord.

Fredag d. 4/4:

TÅGEKAMMERET afholder forårsfest sammen med engelske studiner. Kim
scorer Mailund – ingen andre dataloger scorer.

Tirsdag d. 8/4:

Medlemsaften i Danske Ølentusiaster Århus på Sct. Clemens.

Onsdag d. 16/4:

Sorgensdag, da Myggen kommer hjem fra Sydafrika. Der opstår spontane demonstrationer med krav om at han placeres i eksil på Sjælland.

Onsdag d. 16/4:

DAIMI’s mailserver crasher pga. af alle de fantastiske indlæg, folk sender til
M ADS F ØK-redaktionen, da der er jo dødlinje idag. Redaktionen har modtaget så mange indlæg, at næste nummer vil blive udgivet som en tv-føljeton i
sytten afsnit.

Torsdag d. 17/4:

Myggen drager i eksil på Sjælland.

Fredag d. 18/4:

Mailund leger Tomahawk-missil for Gud ved hvilken gang. Heldigvis bliver
han skudt ind over Irak, hvor han bliver taget til fange af Saddam og brugt
som hans sexslave – Mailund savner Kim.

Fredag d. 25/4:

Føk udkommer, folk går amok og udvandrer fra deres forelæsninger.

Torsdag d. 1/5:

Du er ude og brænde røde flag af og vælte andre folks øl. Dagen slutter med
at du har fået tæsk af en stor brunstig maskinarbejder – av.

Fredag d. 9/5:

Mailund dør af indre kvæstelser fra Saddams sex-overgreb.

Først i juni:

Russerne nyder Hoffes godter til SS1-eksamen. For skægs skyld er typeopgaver yt.

Sidst i juni:

Alle holder sommerferie undtagen russerne. De nyder Klaus T’s milde røst,
mens han tilsviner de studerende, der “kun” magtede at få 8 eller 9.

August:

Russerne nyder Hoffes godter til SS1-eksamen. For skægs skyld er typeopgaver endnu engang yt.

Tirsdag d. 23/12:

Osama Bin Laden og Saddam Hussein bliver set spillende backgammon i
Norge.

Onsdag d. 24/12:

Juleaften er aflyst pga. af krig i Norge.

Juni 2004:

Grusserne nyder Hoffes godter til SS1-eksamen. For skægs skyld er typeopgaver igen yt. Typisk.
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