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Leder

Leder
Påsken er vel overstået, og ingen er i den forbindelse dumpet et fag. Det er sjovt at tænke på, at
dette potentielt er den sidste påske, hvor vi kan
sige det. Sjovt, vel at mærke, hvis man som jeg
ikke selv er i farezonen – jeg kan sagtens forestille mig at andre ville vælge et andet ord end
sjovt.
Med trimester- eller kvarterordningen, eller
hvad den nu hedder, ser vi jo frem til eksamensfeber ikke bare to, men hele fire gange om året.
Men det er vel egentlig godt nok at få stresset de
studerende lidt mere i løbet af studiet. Man læser jo for tiden så meget i aviserne om arbejdsrelateret stress, og man forestiller sig jo, at hvis
vi nu bare vender folk til stress inden vi sender
dem ud på arbejdsmarkedet, så kunne vi blive
det problem kvit.

Paraplyvaccination
Vi kan tænke på trimester-kvarterene som uddannelsessystemets svar på paraplyvaccination. Giv børnene en mild version af en børnesygdom, og overlever de det, så kan du roligt
udsætte dem for den rigtige version. Det synes
jeg faktisk er en helt fin idé.
Man kunne faktisk godt tage skridtet lidt
længere. Hvad om man, ganske umotiveret, begyndt at fyre nogle studenrende i ny og næ?
Send EMS på en ‘prikkerunde’ indimellem –
der skal kun fyres studerende, forstås, jeg ser
ingen grund til at fyre hårdtarbejdende adjunkter! Vi skal så nok lige have fundet en anden
indtægtskilde for fakultetet end taxameterordningen, men det skulle vel også være til at finde
ud af.
Eller hvad om at man ikke lod alle beståede
eksamener tælle? Tænk på det som en ventet
lønforhøjelse der alligevel ikke bliver til noget.
Det er et lille skridt at tage; min erfaring med registraturen er alligevel, at ens stamblad er mere
fiktion end fakta.
Hetz:
Alta (prisskilt): Knoppers, 3-pak: 7,95,- pr.
stk: 107,-

Eksamen, eksamen, eksamen
Nu påstod jeg, at ingen er dumpet her til påske.
Det ved jeg faktisk ikke om er sandt, det er bare
noget, jeg går og tror. De eneste, der kommer
til eksamen sådan midt i et semester er ph.d.studerende, og dem dumper der ikke mange af.
Og det virker heller ikke som en specielt stresset affære.
Jeg skal faktisk også selv snart op til en sådan eksamen, og jeg tror godt, jeg ved hvorfor
det ikke stresser så meget. Ser I, et ph.d.-forsvar
udmærker sig ved, at man en uge inden selve
forsvaret får udleveret den udtalelse, der bliver
resultatet af forsvaret. Det svarer lidt til at man
til en mundtlig eksamen trækker sin karrakter
samtidig med, at man trækker sit spørgsmål.
Der er ikke så meget præstationsangst, når man
i forvejen kender resultatet.
At indføre denne procedure til alle eksamener for at komme eksamensangst til livs, tror jeg
nu ikke er nogen god idé. For det første harmonerer det ikke godt med min idé om at gøre
studiet mere stresset. Det ville også fjerne én
af de få frynsegoder der er ved at være ph.d.studerende. Det eneste, der ville være tilbage er
mindre i løn end de, der får et job som kandidat, og 32 dagpenge – i forhold til deres vejleder
– når de er til konference.

I dette nummer
Men nok om det og nok om mig. I har ikke købt,
lånt eller stjålet dette Føk for at læse om mit liv.
I har fisket det op af sidemandens væltede taske for at få lidt adspredelse i tilværelsen – eller
i hvert fald for at få lidt underholdning under
den igangværende forelæsning.
Netop det at klare sig igennem en kedelig
forelæsning uden åbenlys snorken, giver mw
gode råd om i dette nummer; en fremragende
samling af idéer til hvad, man kan tage sig til,
hvis underholdningsværdien i auditoriet ikke
lever op til den forventede standard. Han giver
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Hot web-tip

også gode råd til hvordan man fanger sin helt
egen humanist og gør et kedeligt forsøg på at
gøre grin med SARS.
Jeg fortæller lidt om mit kedelige liv
og om hvad man lærer som it-biolog (eller
gummistøvle-datalog), og Cælne Casper fortæller om at blive vækket. Myggen leger med ord,
og Kælne Kim sætter mirakler til salg.

Naturligvis er der også de gamle kendinge
som Dr. Føk, horoskop og toilet-, tegneserie- og
politi-anmeldelser. Og en kalender så man kan
se hvad man er gået glip af. Tegniner er der ikke
nok af, men der er mange ord.

Hetz:
Brian: Kan du veksle 1,75 til 2 kr?

Hetz:
Systematics hjemmeside: Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger i Danmark,
men vi vil opfordre dig til at se under
uopfordrede ansøgninger.

Hetz:
Sven Skyum: Det kan vi ikke nå, men vi
kan nå at varme lidt op med en trekant.

/Mugne Mailund

Hot web-tip
http://www.ILoveTheIraqiInformationMinister.com/
Tjaaa. . . nu er det jo gamle nyheder, men
dem skal vi jo også bringe i Føk, da der er nogle
af bladets læsere, der ikke er klar over, at der
er den her krig, der er ovre og en vis informationsminister for et vist land har været meget
ude i medierne og sagt ting, der ikke altid var
helt sanddruelige.
Nå, men det vigtige er jo, at der er den
hersens hjemmeside, der beskæftiger sig med
denne minister som komisk figur. Siden har været meget omtalt i den virkelige verden og har
fået så mange hits at den er gået ned et par
gange (DoS grundet /.-effekten).

den slags og følger med i verden omkring dig,
har du jo selvfølgelig tabt, men så skal du
da ikke snydes for et nyt link: http://www.
lostandfrowned.com/patfree.html
Det er faktisk et meget sjov site, hvor man
blandt andet kan købe en t-shirt, der ser således
ud:

Men se resten for dig selv. . .
Hvis du er af den type Føk-læser, der ved
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/Nuttede Narko

Hetz:
Magnus: Åh n
ej, der er gået
Klaus Thomsen i mig!
En anden: Hva
’ mener du?
Magnus: Jeg
kan ikke læn
gere differenti
ere sinus og co
sinus.

Hetz:
Brian: Det er
hel
klokken 23:37) ler ikke i dag nu (sagt
.

Hetz:
Mailund (om
Elle McPherso
n): Det er jo
ikke billeder
af hende, vi
leder efter, d
er hendes CV
et
.

Reklame, vi har fået som Word-dokument
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Web-comic-anmeldelse

Anmeldelse af Escaped

Hvad har Italien nogensinde gjort for dig? Intet
af betydning, vil de fleste sige. Men det er kun
indtil de får indsigt i den virkelig skøre italiener Andrea Beniamino Previteras verden. Andrea er manden (enten kan man være af hankøn
og hedde Andrea i ’talien, eller også er Andrea
bare hans “jeg går i pigetøj når ingen kigger”navn) bag tegneserien Escaped, der kan findes
på http://www.escaped.it/. Navnet skyldes ikke, at han er ansat inden for it-relaterede
aktiviteter (det er han faktisk), men at han kommer fra Italien.
Inden du går videre, må jeg hellere advare,
om at tegneserien til tider er særdeles styg (altid), og tager mange tabuer op, vender og drejer
dem og parrer dem med hinanden. Med andre
ord, hvis du let bliver stødt (eller er under 18
år), skal du lige så forsigtigt bladre om på næste side, hvor du nok ikke vil blive mødt af grusomme vederstyggeligheder.
Siden du stadig er her, kan vi komme til sagen. Tegneserien er efter forfatterens eget udsagn et forsøg på at tage al den dårligste humor og kombinere den. Således er det lykkes
ham at presse nazisme, nymfomani, racisme,
pædofili, blasfemi, brandstiftelse, alkoholisme,
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misrøgt af børn, uligestilling (gad vide om det
modsatte af ligestilling hedder det?) og had til
handicappede ned i et lille hyggeligt samfund i
denne tegneserie.
Samfundet består af en række meget interessante personer, og man kan læse en kort biografi over dem alle sammen på siden. Der er
fx lægen, der er blevet rig af at sælge menneskelige organer, Sandy, den lokalt nymfoman,
der har sex med alt der har en puls, og selv det
er ikke noget ufravigeligt krav (oh, der er også
nekrofili i tegneserien). Der er Alex, den lokale
nørd der bruger det meste af sin tid til at studere
børneporno og S/M (gerne kombineret) på sin
computer, eller der er Adolf Secret, en krigsveteran med et fikst overskæg, som leverer internet til lokalsamfundet og James, der er en damernes ven, og som har en trang til at brænde
ting ned (og pyromani).
Alle figurer er indscannede udgaver af billeder af personer, hvor antallet af farver er blevet reduceret kraftigt, så de ser mere tegneserieagtige ud. Det betyder at alle personer har
netop et ansigsudtryk. Da det i langt de fleste tilfælde er meget skummelt, passer det også
meget godt.

Web-comic-anmeldelse

Serien starter med at en kvinde kommer ind
til doktoren og siger at hendes søn ikke har det
godt. Beroligende siger han, at hun ikke behøver bekymre sig. . . om at købe bøger til ham til
næste år i skolen. Det kommer frem, at kvinden
er doktorens kone, og han siger, at det er hvad

der kommer ud af at hun havde sex med deres
ældste søn. Kvinden undrer sig over, hvad der
mon ville ske, hvis hun nu havde sex med deres syge søn, og doktoren fortæller, at det netop
er derfor han elsker hende: På grund af deres
fælles kælighed for videnskaben.
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Web-comic-anmeldelse

Senere kommer serien virkelig op i gear, da
selvsamme kvinde mister sin datter. Alex tilbyder straks at hjælpe, da han er medlem af
PU. Det står ikke, som hun ellers formoder for
“Police Undergraduates”, men for “Pedophil
Units”, og han vil gerne have noget af hendes
tøj, som han kan snuse til. Kvinden er dog ikke
videre interesseret i at en pædofil snuser til hendes datters undertøj, og vil hellere have hendes
mand til at klare det. Så møder doktoren op i sin
PU-uniform og beder om noget af hans datters

undertøj.
Serien er i det hele taget meget langt ude, de
to eksempler jeg har givet er ikke blandt de værste. Der er også historien om hvordan en af personerne bliver ustyrligt rig ved at fange Gud og
sælge hans legeme i små stykker, og om hvad
der skete, da doktoren og hans kone bestilte et
thailandsk barn over internettet. Specielt serie
nummer 137 fra den 2. juni 2002 er helt eventyrligt styg, men sætter Discovery Channel i et
helt nyt lys.

Jeg kan varmt anbefale serien. Den er virkelig sjov. Forfatteren siger selv at han kun skriver
til den, når han er enormt glad eller enormt deprimeret. Heldigvis for os får han jævnligt en ny
kæreste, som dumper ham hurtigt. Serien får 5
hatte, fordi den vælger at lave sjov med det ek-

streme, og det lykkes for den. Hvis man ikke synes, at de par eksempler jeg har givet er sjove,
skal man i stedet give den 0 hatte. Så vil man
heller ikke finde resten ret sjovt.
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/Multikulturelle MW

Nyt fra studentermenigheden

Studentermenighedens aktiviteter i maj

Onsdag den 7. maj kl. 19.00 i Studentermenighedens Hus, Rødkløvervej 3
Kom og find rytmen i din krop. Denne forårsaften inden sommereksamenerne for alvor går
ind får vi besøg af en rytmisk gæsteunderviser
i stomp. Udover stomp byder aftenen på hygge
i huset og måske et enkelt bål i haven.

Verdenskirkemusik
Onsdag den 14. maj kl. 19.00 i Møllevangskirken,
Møllevangs Allé 49
Der vil være salmer, sange og bønner fra hele
verden, når det musikalske ægtepar Betty og
Peter Arendt denne aften medvirker ved Studentermenighedens gudstjeneste og efterfølgende samvær i sognegården.
Prædikant: Studenterpræst Karen Neergaard
Stubkjær.

Grillfest
Onsdag den 21. maj kl. 19.00 i Studentermenighedens Hus og have, Rødkløvervej 3
Hetz:
Sven Skyum: Enten er der én i den ene
mængde og to i den anden mængde, eller også er der to i den anden mængde og
én i den ene mængde.
Hetz:
Manne: Nu tror jeg nok, jeg har forstået
noget. . .

Studietur til Cuba
Søndag d. 6. juli - mandag d. 28. juli
Tag med Studentermenigheden til Cuba. Turen
indeholder to ugers fællesprogram planlagt i
samarbejde med Cubas SCM (Student Christian
Movement) i Havanna. Dette kan nærmest siges at være Studentermenigheden i Havanna
og er dermed en naturlig samarbejdspartner for
Studentermenigheden i Århus. Den sidste uge
af turen lægges der op til, at man kan planlægge
sin egen tur gennem landet, sit eget ophold, eller tage på badeferie ved nogle af det caribiske
havs smukkeste badestrande. For dem, der ikke
ønsker at rejse på egen hånd vil vi enten prøve
på at få billetter hjem en uge tidligere, eller vi
kan aftale at tage et sted hen i fællesskab.
Pris: ca. 10.500
Rejseleder: Akademisk medarbejder Mogens
Amstrup, tlf.: 86 16 61 27.

Vi ønsker alle en god sommer og ser frem til
at møde nye som gammelkendte ansigter, når vi
begynder en ny sæson onsdag d. 3. september.

Hetz:
Codey: Der er ingen forskel – altså udover
forskellen.

Socialt arrangement med stomp

Hetz:
National Geographic-program: Der er
god grund til, at tro at Universets fremtid påvirker Jordens fremtid.

Weekendtur den 3.-4. maj
En friluftstur til Klosterheden i Vestjylland med
bålmad og mulighed for at se bævere. Henvendelse til akademisk medarbejder Mogens Amstrup, tlf.: 86 16 61 27.

Traditionen tro afsluttes forårssemesteret med
et brag af en grillfest i Studentermenighedens
hus og have. Denne sommeraften vil Studentermenighedens kor overraske med nogle hits fra
deres koraftener.

Hetz:
Jesper: Jeg har en diller af sandpapir.

Bæversafari
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Morgenstund

Morgenstund. . .
. . .har guld i mund.
Vi kender alle ordsproget, men hvem er dog
den klaphat, der har fundet på det? Nu ved jeg
ikke lige, hvordan I har det med at komme tidligt op og nyde solens første stråler, men jeg hader det! Intet er værre end at blive vækket af en
solstråle, som på forunderligste vis har fundet
vej igennem ens persienner, der selvfølgelig altid sidder så tilpas skævt, at dette er muligt!
Men det er ikke kun solens stråler, der
har en tendens til at vække en om morgenen,
nææh nej, analfikserede, menstruationsblødende, kommunistiske og sindsyge kvindemennesker har også den gudsforladte evne. Disse er
jo oftest ansat som sekretærer eller noget andet
feministisk arbejde, hvor man tilsyneladende
finder det vigtigt, at ALT skal aftales klokken
shit om morgenen. Jeg har gang på gang prøvet at blive ringet op tidligt om morgenen af en
sådan østrogen-person bare for at konstatere, at
de ikke ville andet end at bekræfte det møde,
man har senere på dagen med deres chef. Ligesom om at man ikke kan huske det møde,
man aftalte dagen før? Denne adfærd styrker
bare min teori om hvorfor teleselskaberne har
kronede tider, Rød Fronts kvinder kan jo tilsyneladende ikke huske, hvad der er blevet aftalt
dagen før! Dette gør jo, at de er nødt til at gribe
knoglen og ringe for at snakke sammen om, at
de skal mødes senere samme dag for at snakke
sammen igen. “Kvinder!”
Det er jo ikke kun solens stråler eller kvinder fra Rød Front, der har evnen til at vække en
om morgenen. Stramt pottetrænede personer,
der altid har noget at være utilfreds med, magter også opgaven. Sådanne folk har den klammeste tilgang til andres behov for skønhedssøvn, disse rakkerpakstyper kommer gladeligt
valsende hen til ens dør og ringer på klokken 8.
Når man (selvfølgelig) ignorerer dette, gentager
de succesen, de tror nok, at man ligesom ikke
hørte det første gang de ringede på. Man bor jo
trods alt i en KÆMPE lejlighed på hele 40 m2 og
1 For

de der ikke har gættet det, så er jeg en natteravn!
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derfor selvfølgeligt godt kan overhøre en gennemgående irriterende lyd, som svarer lidt til,
at man placerede sit lækre korpus i en af de
dersens irriterende kirkers klokketårne og “nyder” klokkens dejlige klang. På et tidspunkkt
(efter 4-5 ring på døren) begynder man at overveje, at det nok godt kunne være vigtigt. Man
slæber sig derfor ud til døren, får vredet låsen
op og åbnet døren bare for at konstatere, at det
er hende den stramt pottetrænede, analfikserede, menstruationsblødende, kommunistiske
og sindsyge kvindemenneske henne fra nummer 136, der står foran din dør, hvor hun tilsyneladende har noget MEGET, MEGET vigtigt at brokke sig over. Det er så nu, man tænker: “Straffen for mord er ikke så slem! 10 år
i fængsel med alt betalt er vel egentlig ikke så
dårligt? Er der ikke noget med, at man får lov
til at fuldføre sit studie derinde?”, men alligevel beslutter man sig for IKKE at gøre verden
et bedre sted at være og smækker derfor bare
døren i!
Er der nogensinde nogen, der har overvejet konsekvensen af, at jeg1 gik ned til kvinden
i lejlighed 136 og bankede/ringede på hendes
dør klokken 04.48 bare for at brokke mig over
stanken af kål fra hendes lejlighed. Jeg vil gætte
på, at politiet, hvis de ellers har mandskab til
det, vil komme og hilse på, da hun jo garanteret
vil tro, at jeg er en voldtægtsforbryder og selv
hvis jeg var, så ville jeg fandeme ikke hoppe på
hende. Men politiet ville sikkert tro på hende
og slæbe mig med ned på stationen, hvor jeg
ville få en tarmudskylning af en tysk kvinde
ved navn Rita (ubehageligt!) efterfulgt af et “Vi
er virkelig kede af, at vi begik sådan en fejl, det
skal aldrig ske igen!”-svada fra politifolkene inden de tilbyder mig et lift hjem.
Prøv endvidere at overveje, hvad der ville
ske, hvis man ringede rundt til folk midt om
natten? Du vil altid få folk med bævrende
stemme i telefonen, da de altid har en eller anden i familien, som ligger på dødens rand, og

Tegneserie

det er jo med garanti vedkommende, som er
skrattet af. Hvad fanden er det for nogle negative tanker at have, eller er det bare fordi, det
ikke er “normalt” at være vågen om natten? Ja,
det er fandeme da heller ikke normalt at have
ansigtet tværet ind i make-up og gå i en alt for
kort nederdel på arbejde bare for at stige oftere
i løn.1
Næh, jeg synes måske, at vi skulle få indført en lov i dette dejlige land. Det skal forbydes at benytte telefonen i tidsrummet 04 til 12
og ringklokker samt banken på døre må heller

ikke finde sted i samme tidsrum. Jeg vil foreslå,
at straffen for at bryde en af disse forbud skal
være ophængning på en offentlig plads efterfulgt af pinsler helt uanede dimensioner. Herefter skal man udvises af landet og sendes til
et eller andet land, som USA har valgt at angribe, som levende bombeskjold. SÅ kan man
fandeme lære at lade være med at genere andre
folk!
/Kælne Kasper
Hetz:
UK: The continuous functionals of type 2
are just the continuous functionals, and
they are therefore continuous.

Hetz:
Ib
Madsen
(under
Geometriforelæsning): I ved jo fra Geometri
1, at. . ., så det vil jeg ikke bevise.

1 Dette er ikke et udtryk for min personlige indstilling til den slags, da jeg synes det er totalt i orden, jeg ville også gerne have
lap-dances af en lækker fræk sekretær hver eneste dag på arbejdet.
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Spørg Dr. Føk

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 forsynet med navn og adresse, men bringes under mærke her
på siden. Vi forbeholder os ret til at forkorte brevene.

Opgavehjørnet

Kære Dr. Føk.
En 12 tommers grammofonplade vil det sige at radius er 12 tommer eller diameter er 12 tommer?
En anonym læser
Kære Læser
Naturligvis radius. Det er jo en kendt sag at
grammofonplader har en diameter på 2 · 1200 =
2 · 12 · 2.55cm = 61cm. Ligeledes har en CD
en radius på 12cm, og dermed en diameter på
24cm.
På helt tilsvarende vis har et 7-tommers søm
en radius på 700 , og derfor en diameter på 2 ·
7 · 2.55cm = 36.7cm. Det er derfor man virkelig mener noget, hvis det er slået fast med 7tommerssøm, netop fordi de er så hulens svære
at slå i.
Dr. Føk

Huskøb

Kære Dr. Føk.
Hvis man lige har købt nyt hus, og gerne vil slå sin
baghave ihjel, hvordan gør man det så nemmest?
Lille arrig fyr

Kære Mailund
RoundUp. Og dødstrusler.
Dr. Føk

Huskøb

Kære Dr. Føk.
Hvis man nu (teoretisk set) er kommet til at slå naboens søn ihjel, og det ikke var med vilje, hvor skal
man så gemme liget?
Lille arrig fyr
Kære Mailund
I baghaven.
Dr. Føk

Huskøb

Kære Dr. Føk.
Hvis der er steder i baghaven, hvor blomsterne gror
igen, og jorden buler lidt op, hvad gør man så?
Lille arrig fyr
Kære Mailund
Du fanger dig en humanist, og bruger den til at
stemple din planet med.
Dr. Føk

Kære Mailund
RoundUp. Og dødstrusler.

Ænder

Dr. Føk

Kære Dr. Føk.
Kan man bruge 2 n’er i stedet for et m?

Huskøb

Kære Dr. Føk.
Hvis man lige har købt nyt hus, og gerne vil have
naboens unger til at holde mund, hvad gør man så?
Lille arrig fyr
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Lille arrig fyr
Kære Nnailund
Nnej.
Dr. Føk

Horrorskop

Eksamen

Kære Dr. Føk.
Hvis man er pave, må man så godt have sin magiske
stol med til eksamen?

Kære Johnny den And
Ja, så er alt hvad du siger rigtigt.
Du må dog ikke lyse folk i ban medmindre
du også har din hellige stav med også.

Johnannes Poul den anden

Dr. Føk

Horrorskop
Stenbukken
November er en uheldig måned for dig, og du
er derfor heldig med, at det ikke i nærværende
øjeblik er den 11. måned af året. Den kommende måned er fyldt med farer og frygt for
dig, så pas på, du ikke taler med accent, da du
så vil blive retsforfulgt og dræbt.
Vandmanden
Hvis du er født i den 3. dag af næste måned, er
du heldig, for så sker der ikke noget slemt for
dig. Ellers får du rykket alle dine næsehår ud af
en Føtex-parkeringsvagt, der påstår din bil holder parkeret forkert.
Krebsen
Du oplever i løbet af den næste uge en stigende
følelse af, at nogen slår dig med dild, mens du
sover. Grundet din fornemmelse for dild, skriver en fuld humanist en bog om dig og scorer
kassen. Du bliver sagsøgt af Aalborg Spritfabrikker, da du påstår, at en dildsnaps aldrig har
set en ps-fil. Du taber søgsmålet og skal betale
alle dine indtægter de næste 100 år.
Skytten
USA beskylder dig for at holde terrorister og
masseødelæggelsesvåben. FN finder ingen beviser, men da er du blevet sendt til Cuba i koncentrationslejr.
Løve
Du får billetter til zoologisk have og tager glad
din kæreste med. Det viser sig dog, at hun har
en aftale med isbjørnene og skubber dig ned til
dem. Dit eventyr ender her.
Fisken
Du kommer træt hjem fra uni en dag i næste
måned og ser din nabo i færd med at spole din

carport tilbage. Du brokker dig højlydt og ændrer hans kostvaner. Dette gør ham så arrig, at
han gifter dig bort til sin fætter Kjartan, der bor
på Sjælland. Du må flytte.
Tvillingerne
Din dag starter dårligt på sidste dag i denne
måned, hvor du bliver ramt af et Steinwaypiano. Dagen slutter på Eforen, hvor nogen
hælder kogende bly i dit øre.
Skorpionen
Din dag idag slutter brat, da du ikke ser den
skraldebil, der kommer susende.
Tyren
Du bliver stemplet af Stig Tøfting, da du springer over i køen i Mat.Kant. Hvad han laver
der, melder horoskopet intet om. Du får hans
autograf, men bliver indmeldt i Hare Krishnabevægelsen.
Vægt
Du har på forunderlig vis undgået uheld den
kommende måned. I bar skinsyge og jalousi bliver du dræbt af en Windows 95-bruger.
Jomfruen
Din tavleorden er elendig og skal genafleveres.
Du bliver meldt ind i Mads Føk-redaktionen,
hvor du aldrig slipper ud fra (vi har planer med
dig).
Vædderen
Du får pludselig en kæreste, som får forårslam.
Du skal betale en milliard i lammepenge hver
dag. Du bliver slæbt i retten og dømt for misbrug af et stakkels får (så kan du lære det).
/Nærige Narko
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En dag i mit liv. . .

En dag i mit liv. . .
I sidste uge var jeg til en konference i Berlin. Da
jeg, som I ved, for nyligt er konverteret til biologi, var det en biologikonference. ‘Computational Biology’, faktisk, men det skal man ikke
lægge for meget i, det var mere biology end
computational. Jeg forstod ikke ret meget af
hvad der foregik.
Nu er det ikke så usædvanligt, at jeg ikke
har styr på hvad der sker omkring mig – jeg påstår ikke at jeg er i perfekt harmoni med mine
omgivelser og instinktivt sanser hvad dyr og
mennesker omkring mig føler og tænker; den
løgn ville jeg næppe slippe godt fra – men jeg
synes nok, at jeg plejer at forstå flere af de ord,
der bliver sagt.
Da konferencen var i Berlin, kunne man tro,
at grunden var at præsentationerne var på tysk
(Berlin ligger i Tyskland, viser det sig), men det
var faktisk ikke dét, der var problemet. Præsentationerne foregik på biologisk, og det var jeg
ikke forberedt på.
Jeg indså hurtigt, at jeg var på for dybt vand
her og måtte finde på en nødplan for at klare
mig igennem konferencen og stadig få bare lidt
ud af den. Bortset fra en ferie betalt af staten,
altså, jeg mener at få noget fagligt ud af det.
Jeg så i programmet, at hele sidste dag til
konferencen handlede om noget, der hedder
haplotyper. Hvis man kan snakke en hel dag
om et enkelt emne, så må det enten være interessant eller noget, man kan tjene penge på, så
jeg besluttede mig for at lære nok om haplotyper til at kunne følge med i præsentationerne
– hvis man kan blive rig af det, er det næsten
dumt ikke at gøre en indsats.
Da haplotyper var sidste dag, havde jeg en
lille uge til at lære om dem. Jeg havde ikke nogen bog, der kunne hjælpe mig – jeg havde taget
en Python manual med til at læse i toget, men
der stod ikke noget om haplotyper i den – så jeg
måtte finde på noget snedigere.
‘Hvad er haplotyper?’ spurgte jeg en af de
andre biologer over en øl. Det fik jeg så forklaret. Så lærte jeg nogle foruroligende ting om den
menneskelige forplantning.
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Forplantning
Jeg har så nogenlunde forenet mig med tanken om, at mine forældre har haft sex. Det er
ikke noget, jeg er glad for at tænke på, men jeg
har accepteret, at sådan må det være. Men for
at biologien skal hænge sammen, så skal mine
bedsteforældre også have haft sex, og det synes
jeg altså er ulækkert!
Det viser sig, at når kønsceller dannes, så
blander ens kromosompar sig for at danne et
nyt sæt kromosomer. Når et æg befrugtes, så
får barnet et sæt kromosomer fra faderen og et
sæt fra moderen. Ens arvemateriale er altså så
at sige ikke direkte en blanding af ens forældres arvemateriale, men en slags cut-and-paste
af ens bedsteforældre.
Haplotyper har noget med hvilke variationer af gener, man har fra moderens kromosom
sæt – cut-and-paste fra mormor og morfar – og
hvilke, man har fra faderens kromosom sæt –
cut-and-paste farmor og farfar (der er ikke nogen blanding af farfar og mormor eller farmor
og morfar i de fleste familier, den kombination
kommer først i næste generation).
Det viser sig at biologerne mener, at haplotyper kan bruges til at finde arvelige sygdomme. Helt præcist hvordan, det kan bruges
til at blive rig, har jeg ikke grokket, men da det
har noget med sex at gøre, er der garanteret
penge at hente et sted.

Betalt ferie
Jeg lærte ikke noget, der kunne gøre mig rig
uden hårdt arbejde, men derfor var konferencen ikke helt spildt. Jeg fik en tur til Berlin med
hotelopholdet betalt af staten og med fulde dagpenge.
Nu, hvor jeg ikke længere er ph.d.studerende, men adjunkt, får jeg nemlig det
fulde beløb af dagpenge udbetalt; som ph.d.studerende får man kun to tredjedele. Hvis man
er kandidatstuderende, er man helt nede på en

En dag i mit liv. . .

Hetz:
Jørgen Vesterstrøm: Alt hvad vi ved er ca.
14 ting.
Hetz:
Tenna: Jeg er pige! Jeg kan ikke kaste ting,
så de rammer.

Hetz:
Karsten Handrup: I stedet for et 3dimensionelt koordinatsystem, har vi
sfæriske koordinater.

Hetz:
UK: By definition, it is clear that x ∈ Wc
iff. . . eh. . . mmm. . .

/Mægtige Mailund

Hetz:
Frank Nasser: Hvad er der nu i vejen med
bøsser?
Brøl: De boller mig i røven hele tiden!

Hetz:
UK: Now define a strange object: . . .

Nu skal jeg så bare lige have trukket de
penge ud af regnskabsafdelingen. De holdt ferie, da jeg kom hjem fra konferencen, så jeg har
ikke fået afleveret regnskabet endnu, og følgeligt ikke fået udbetalt de penge, jeg har lagt ud
for hotel, konference og mad. Men regnskabsfolkene plejer nu at være forholdsvist hurtige
om den slags – i modsætning til lønkontoret,
der ikke ser noget problem i at være et par måneder for sent med at udbetale løn, når man
skifter placering i systemet. Men det er en historie til en anden dag.
Nu skal Føkken nemlig i trykken så vi kan
komme hjem og fejre den sidste rest af påsken.

Hetz:
Klaus Mølmer: Der var noget med
Newton og impuls. . . Hvordan var det nu
det var?

tredjedel, og så kan det ikke rigtig betale sig
længere – restaurantbesøgene bliver for dyre,
så man må leve af toast og Nutella.
‘Hvorfor?’ hører jeg jer skrige, ‘hvorfor
skal studerende have mindre dagpenge?’ Det
spurgte jeg også om engang, og det fik jeg så
forklaret. Det er fordi, der skal spares, så har
man nemlig råd til at sende folk på flere rejser. Ville man så ikke have råd til endnu flere
rejser, hvis alle fik færre penge til at spise for?
Ganske givet, men det ville ikke være sjovt, hvis
der ikke var forskel på folk, og forøvrigt er det
alment kendt, at studerende spiser mindre end
ikke-studerende. Som adjunkt kan jeg godt se
logikken i det, som studerende kunne jeg ikke;
men man bliver jo som bekendt klogere med tiden.
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Klip fra nettet
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Hetz:
Mailund: Jeg begyndte at tabe dengang
alle andre begyndte at blive større end
mig.

Hetz:
Peter Bro Miltersen: Det virker selvfølgelig ikke den anden vej; og det er heldigt,
for ellers havde vi vist at P=NP.

Tegneserie

Forelæsninger

Gør det selv-guide til kedelige
forelæsninger
Vi kender alle sammen de kedelige kurser. Vi
alle sammen enten haft dem eller har dem stadig. Det er dem, der får en til at overveje at tage
på druk i tre dage, bare for at have det så dårligt, at man kan retfærdiggøre over for sig selv
ikke at møde op til forelæsning.
Drukturen er for så vidt også en glimrende
løsning, det eneste problem er, at den kræver
forberedelse, og er der noget, man ikke gør
forud for en forelæsning, er det at forberede sig.
Desuden fejler denne løsning, hvis man alligevel er dukket op og sidder fanget i spindet hos
“hvad han nu hedder, ham der forelæste i Stat
α” eller “ham der, der underviser i det der gyseligt kedelige kursus med rige billeder”.
Det første, man panikagtigt gør, når øjenlågene ubarmhjertigt bliver tunge som bly og Ole
Lukøje insisterende gør opmærksom på sig selv
er:
1. Skriv noter
Noter er ikke beregnet til eksamen (hvem
hulen tænker på eksamen, det er ikke i eftermiddag). Man kan i stedet sidde stille og roligt og skrive af fra tavlen, mens man sidder
og småblunder. Skulle man høre til den foretagsomme slags, kan man så kopiere sine noter og
sælge dem dyrt til de flittige stakler, som mener at eksamener er noget, man består og ikke
blot er endnu en grund til at drikke øl. Man skal
være varsom med at følge alt for godt med, jeg
erindrer en forelæsning, hvor forelæseren fortalte, at den gnif, han havde puttet op på tavlen
var et “skrevet T”. Straks falder man hen i en
større indre diskussion om hvordan et “uskrevet T” så ser ud.
Hetz:
Tenna (klokken 11:11): Kan du ikke sælge
billetter for mig fra 12-13?
Helena: Nu?

1 Her improviserer

Efterhånden som brugermøder og normalfordelinger1 griber ud efter ens hjerne, stikker
sine slimede fangarme ind og begynder at suge
energi ud af den, må der mere effektive midler
til. Jeg foreslår, at du:
2. Lav krusseduller
Når du alligevel har notatpapiret fremme,
vil du indse, at det også kan bruges til andet end
at skrive notater på. Man kan lave mange spændende mønstre, specielt hvis man bruger ternet
papir (hvilket derfor på det varmeste kan anbefales). Begynd stille og roligt med at tegne nogle

jeg. Jeg dukkede selv kun op til den første forelæsning i både Stat α og dEkspSys.
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firkanter, bevæg dig videre til at tegne skygger
på dem, tegn eventuelt nogle spiraler, og bevæg
dig langsomt hen til at tegne labyrinter.

Efter en sådan kreativ udfoldning begynder
man at føle sig mere modig, og vil til at tegne
mere krævende ting. Hvis man som jeg er fuldstændig umulig med et stykke papir og en blyant, kan jeg klart anbefale:
3. Lav vittighedstegninger

Hetz:
BPR: . . .bliver
fo
din lever og ti rdøjet og kommer ned i
lbage igen.

Vittighedstegninger stiller ikke samme krav
til den kunsterniske udførelse, og kan derfor laves af enhver. Det kræver dog, at man har humoristisk sans, men det er ikke noget problem,
for den du er oppe imod står netop og fortæller
om poisson-fordelingens fortræffeligheder (jeg
er ret sikker på, at der ikke er nogen) eller hvorfor Christiane Floyd er en lækker sag. Når du
har lavet en vittighedstegning, så læs den. Det
vil helt sikkert opmundre dig. Læs den en 20–50
gange mere, så du er helt sikker på at du har forstået pointen. Byt eventuelt med sidemanden.
Hetz:
man konklu.så enten kan
.
.
:
ts
n
an
fm
of
H
Massachuhet
kerpræster i
er
så
og
r
le
dere, at kvæ
el
m,
i Havanna-ro
er fordrukne
det omvendt.
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Hetz:
µ-r
u
s:
D
et
sk
ri
ve
r jeg mig lige
FUA
bag øret.
N
:
N
ej
,
d
er
er masser af p
lads her. . .

Forelæsninger

Hetz:
FORM: Jeg gi
der ikke være
sammen med
mennesker, n
år jeg skal sn
akke med min
kæreste.
Hetz:
PR: Av! Lad væ
re med det!
FORM: Hey!
Jeg havde ba
re min hånd
der.
PR: Ja, men så
kan du la’ væ
re med det.
FORM: Hæh!

Som tiden skrider frem, er det svært at finde
på nye ting at tegne. Heldigvis er din bedste
ven, Michael, klar med et råd:
4. Farvelæg dine tegninger
Selv har jeg gået med den samme æske
farvekridt i mit penalhus lige siden 3. klasse,
og ikke før Mat. 10 fandt jeg for alvor ud af
hvad sådan en er beregnet til, nemlig at farvelægge krusseduller med. Farv først alle lukkede former inde i din krussedulle i én farve.
Tegn derpå kanten op med en anden farve. Farv
derpå resten af papiret i en 3. farve. Når dette er
fuldført, skal du male hele arket sort. Gå videre
til næste ark. Hvis du har været så forudseende,
at du har medbragt en ugeseddel, kan du også
udfylde alle bogstaverne på den.
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Nu er vi tæt på pausen. Der er kun 40 minutter tilbage, og idioten ved tavlen gider stadig
ikke holde sin mund og lade dig komme ned til
kantinen. Jeg kan her anbefale:
5. Tegn knapper til at styre forelæseren med
Du vil fortrinsvist tegne en “Fast forward”knap. Tryk på den indtil forelæseren holder
pause. Hvis den efter gentagne forsøg ikke virker, så prøv at tegne en ny og forsøg med den.
Hvis du er ude efter noget sjov, kan du også
tegne “snubl over ledningen”-knapper, “fortæl
en sjov vits”-knapper, “lav et rejehop”-knapper
eller blot en “vi holder 1 12 time før fri i dag”knap.

Hetz:
SEKR: Nu sk
al jeg jo bukk
e mig for at få
nogle penge.

Forelæsninger

Når du endelig når til pausen, skynd dig så
ned i kantinen. Du skal have fat i den største
kande kaffe, du kan få fat i til næste time. Så
kan du nemlig starte den med:

7. Lav og spil små spil
Begynd med at gennemføre de mønstre og
labyrinter, du lavede under punkt 2. Fortvivl
ikke, hvis de ikke kan gennemføres, der er ikke
nogen, der opdager, at du snyder, så det er ok.
Spil derefter et par spil kryds og bolle. Det bliver nok hurtigt kedeligt, da der er en vindende
strategi, og du spiller imod dig selv. Derefter
kan man gå i gang med et spil forelæsningsdart.
Du tegner nogle cirkler på et stykke papir; de
må gerne være nogenlunde koncentriske, men
det bestemmer du selv. Skriv inde i hver cirkel
points – skriv endelig rigeligt med points, der
er ingen grund til at snyde dig selv – og hold
nu en kuglepen eller blyant over papiret, og lad
den falde ned på papiret. Du får points alt efter hvilket felt den rammer i. Efterhånden som
du bliver bedre, kan du hæve sværhedsgraden
ved at lade kuglepennen/blyanten falde højere
oppe fra. Det skal lige nævnes, at du heller ikke
skal lade den falde for højt oppe, for så vil det se
ud som du følger med i forelæsningen, og prøver at gøre forelæseren opmærksom på, at du
har en relevant (eller irrelevant) kommentar eller et uddybende (eller dumt) spørgsmål. Og det
vil vi undgå. Det er jo ikke derfor, vi kommer til
forelæsning, vel?

6. Drik kaffe
Kaffedrikning har tre formål, og alligevel er
det ikke et Kinderæg. For det første smager det
jo dejligt. For det andet indeholder det koffein1 ,
så du har en chance for at holde dig vågen. For
det tredje tager det tid at drikke kaffe. Hvis du
får fat i en tilstrækkelig stor kande, kan du få
måske et helt kvarter til at gå bare med at hælde
kaffe ned, skænke mere kaffe op, hælde kaffe
ned osv. efter det oplagte mønster.
Når man har drukket sin kaffe, trænger man
til noget underholdning. Klovnen foran tavlen
ævler stadig om “vor handen” og “zu handen”
eller multinomialfordelinger og kan tydeligvis
ikke levere varen. Det er her jeg hjælpende træder til og anbefaler:
1 Koffeinfri

Hvis der stadig er lang tid tilbage, og du
igen er ved at falde i søvn, kan du:

kaffe er ikke kaffe
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8. Tal med din sidekammerat
Det er bedst, hvis du ikke sidder alt for langt
fremme, eller er ligeglad med, at både forelæser og alle andre bliver generede af jeres samtale. Det kan være svært at finde på gode samtaleemner, men her er et par forslag: Hvis du
har et kursus som dDist, hvor der optræder alle
mulige forkortelser, så kan man sidde og muntre sig med at finde på nye, sjovere forkortelser.
Eksempler er “Abstract Network Abstraction
Layer”, “Concurrent Useful Network Transaction” eller “Free International Safe Sequence
Exchange”. Man kan også sidde og finde på palindromer eller bevise små ligegyldige sætninger.
Hvis din sidekammerat bliver kedelig, eller
du ikke har noget sidekammerat overhovedet
(det kan fx være fordi du lugter eller fordi forelæsningen er slut unden du har bemærket det),
kan du vælge at:
9. Lav aflevering
Hvis man er tilstrækkelig klar i hovedet, kan
man kigge på forrige uges aflevering, som skal
afleveres allersenest i forgårs, hvis man ikke vil
hænges, skydes, brændes og derefter likvideres.
Skriv den evt. af fra en, der har fået den retur
(og endnu ikke brændt den).

1 Kors,

for et homofag.
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Når du efter cirka 21 sekund opdager, at du
ikke er i stand til at lave afleveringen, kan det
anbefales at
10. Drik dong på hyppigt forekommende ord
Det er en sjov sport, men det kræver, at man
følger i det mindste lidt med i hvad foreblæseren siger. Hvis man har Mat. 11, kan “ε” eller “dx” anbefales. I Stat α kan man bruge “astmaplagede piger” (det sagde han i hvert fald
den gang, jeg var til forelæsning). I dIntProg
er “public static void main” en sikker
vinder, ligesom “O” er det i dADS og “Mærsk”
i dEkspSys. Jeg kan anbefale at bruge “målelig” i analyse, “2πi” i kompleks, “gruppe” eller “ring” i algebra1 og “glat” i geometri. Det
er kun fantasien og ens ordforråd, der sætter
grænsen.
Hvis man ikke har tænkt på at medbringe
øl, er der ikke meget andet at gøre end:
11. Opgiv; fald i søvn
Lad statistikken sejre og fald i søvn. Du har
gjort hvad du kunne; tag dig en lur, som den
slagne kriger du er.
Og husk så, næste uge: Pjæk!
/Meningsfyldte MW

Drinkssmagning

Drinkssmagning
Så har vi igen afholdt drinkssmagning i Mads
Føks redaktion. Vi (eller de fleste af os, siden
at par af redaktionens medlemmer havde besluttet sig for at konvertere til afholdssekten
kort før festen og derfor kun deltog i dessertsmagningen) er gået igennem ild og vand for
at bringe læserne dommen over 12 forskellige
drinks.
Efter indtagelse af svensk pølsesuppe med
næsten kogte kartofler i, kastede vi os ud i den
første drink i form af en dessert, hvorefter vi
kæmpede os igennem diverse skumle, sjove,
gode og dårlige drinksoplevelser, som du her
kan læse vores bedømmelse af. Skalaen går fra
0-15.
Chokoladehelvede (desserten, som bestod af
chokoladeis overhældt af en milkshake
lavet af vanilieis, kakao, kakaopulver,
Cuba Caramel samt Baileys). Denne
drink kan beskrives med to ord: Kvalmende fantastisk. Den smagte næsten
mere af chokolade end chokolade gør.
Karakteren blev 11,7 (9 stemmer).
Raspberry Daiquiri (blendet drink af hindbær, isterninger, grapejuice, limesirup,
rom, vodka, gin og Cuba Caramel). Lidt
stærk drink. Den store mænge af hindbærkerner trak voldsomt ned. Karakter:
7,6 (7 stemmer).
Abehjerne (Bailey’s, vodka og rød sodavand
(hvoraf halvdelen er “rystet i”)). Kvalmende udseende (den scorede lidt ekstra for det kunstneriske udtryk). Drinken smagte egentlig ok, bortset fra “hjernelaget” ovenpå, der var ret skummelt.
Karakter: 8,6 (7 stemmer).
Champagnebrus (Cuba Caramel, limesirup og
grøn sodavand). Dette var et hit uden
lige. Smager som den kendte is. Nam.
Karakteren blev 12,9 (7 stemmer).
Piña colada (vodka (i mangel af rom),
kokoscreme, piskefløde og ananasjuice).
Her var vi nok gået lidt for vidt med
mængden af kokoscreme og fløde, så re-

sultatet var ret kvalmt. . . Karakter: 6,9 (7
stemmer).
Red Hat (Tequila og grenadine rystet med is).
En sjov lille drink med et sejt navn (i
hvert fald ifølge vores smånørdede selskab). Den smagte bedre end forventet.
Karakter: 10 (6 stemmer).
Vingummi (vodka, gin, limesirup, grøn sodavand, sportsvand, vingummibamser).
Lækker sag, men ikke så forskellig fra
Champagnebrus. Fik lidt credits for
bamserne. Karakteren blev 12,8 (6 stemmer).
Åvand (vodka, grøn sodavand, flødeskum).
Den mindede lidt om tidligere drinks
med grøn sodavand – dem er der altså
ikke meget forskelligt ved. Flødeskummet var ikke så slemt som forventet! Karakter: 11,3 (6 stemmer).
Seattle Cafe (kaffe, Bailey’s, Cuba Caramel,
chokoladesirup,
flødeskum).
Smagte måske lidt meget som Irish
Coffe/Baileys Coffee, men det er jo også
godt. Karakter: 9.3 (3 stemmer).
Seattle Tea (te, Bailey’s, Cuba Caramel, chokoladesirup, flødeskum). For dem, der
ikke var til kaffe, var der en version med
te. Det var en lidt tynd omgang. Karakter: 7 (3 stemmer).
Kongen (Pernod, rød sodavand). En rigtig god
klassiker – der var dog et enkelt medlem
af redaktionen, der mente, at den var
forfærdelig. Karakter: 8,6 (5 stemmer).
B (Bailey’s, isterninger). Vi sluttede aftenen af
med endnu en klasikker. Yum. Karakter:
11.0 (5 stemmer).
Efter sådan en omgang har man faktisk lyst til
to e-numre med det hele (også kendt som en Big
Mac), men Svensk Pølsesuppe er også ganske
udemærket natmad.
/Hotdog, Ronni, Casper, Kim, Bolette,
Rasmus, Morten, Michael og Lone.
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Sådan fanger du en humanist

Sådan fanger du en humanist
Humanister kan bruges til mange ting. Det kan
være, du har et stykke uudnyttet gulvplads,
som du gerne vil stille noget på, det kan være,
at du har brug for noget at stille op af din dør, så
den ikke klapper i, eller det kan være, at du ikke
at spist i en måned, og du gerne vil have noget,
du kan skære i stykker og spise. Hvis man krøller en humanist sammen, kan man bruge den til
at stemple planeter med, hvis man hamrer den
hårdt ind i dem. Så hvis du står med en planet,
som du gerne vil have stemplet, er humanister
for dig.
Uanset hvad du skal bruge en humanist til,
er her en lille guide til hvordan man lettest og
med simple midler fanger en.
At finde en humanist. Det første problem, der
melder sig, er at finde en humanist. Humanister bor i små huler i noget, der hedder “humaniora”. Her går de rundt og har bryster og
den slags. Hvis man ikke har lyst til at tage derover (og man skal være opmærksom på, at man
er lidt fimset hvis man er på humaniora), kan
man i stedet ligge på lur ved mat.kant., hvor der
til tider kommer humanister for at spise deres
medbragte riskiks og gulerødder.
At sikre sig, at emnet virkelig er en humanist.
Når du har fundet en humanist, skal du sikre
dig, at den virkelig er en humanist. Der er personer, der går rundt og ligner humanister uden
at være det (fx gymnasieelever), og dem vil vi
gerne undgå.
Den simpleste test er at stille hende dette
spørgsmål: “Hvad er 2 + 2?”1 Hvis hun svarer
enten 4 eller “det afhænger af, hvilken gruppe
vi regner i”, må du på jagt igen. Du har ikke
fat i en humanist, men en matematiker. Hvis
den svarer 5, har du bare fat i en idiot. Prøv
igen. Hvis den svarer fire, fem eller “det afhænger af hvilke øjne man ser med, og jeg synes
at. . . blahblah. . . Sartre. . . ibbergliffer. . . det er
bare så Kafka’sk. . . personligt mener jeg. . . blahblah. . .”, er der gevinst: Du har fundet dig en
humanist.
1 Du

At opstille fælden. Din næste opgave er at lave
en fælde til at fange en humanist i. Det kan måske lyde som en opgave for en htx’er med en
nedstryger, men du kan faktisk også selv lave
en sådan. Du skal have fat i noget kridt og en
plan overflade. En vej er et godt bud.
Så tegner du med kridtet et rektangel med
plads nok til at holde en humanist indespærret.
Husk at tegne linjen ordentligt op; thi humanister er jo ikke idioter og vil kunne slippe ud bare
der er det mindste hul i stegen. Husk at lave
en indgang, så du selv kan komme ind i fælden
og hente din humanist, når du først har fanget
den. Man kan med fordel lave indgangen som
en labyrint; så kan du selv komme ind og ud,
men humanisten, der ikke kan finde igennem
labyrinten, er fanget. Et eksempel på en god labyrint, du kan bruge, er:

Lokkemaden. Du skal naturligvis have noget
lokkemad til din humanist, og det kan være lidt
svært. Du skal først finde ud af, hvad din humanist tænder på. Det kan man gøre ved at spørge
den: “Hvad læser du?” Du skal sikre dig, at
der ikke er nogen, du kender i nærheden, mens
du spørger, for ikke at blive betragtet som en
humanist, der går rundt og interesserer sig for
hvad andre laver og tænker. Du kan også gøre
det, mens der er andre til stede, men så skal du
helst være fuld og se ud, som om du forsøger at
score.
Når du har fundet ud af, hvad den læser,
skal du producere din lokkemad. Man kan ikke
generelt sige, hvad det skal være, men her er

vil nok sige “Hvad er to plus to” for ikke at forvirre den med højere matematik.
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Toiletanmeldelse

et par eksempler: Hvis din humanist læser “engelsk”, skal du have fat i noget fra England. Sig
fx, at der er et foredrag om pre-victoriansk litteratur (mens du peger hen mod indgangen til
din fælde). Hvis din humanist læser “fransk”,
skal du sige, at der er nogle interessante bøger,
der sammenligner Sartres ateistiske eksistentialisme med Kierkegaards religøse eksistentialisme (til Sartres fordel, selvsagt). Når du finder

på, skal du huske at bruge lange ord og sætninger. Husk humanister elsker høje lix-tal. Brug
meget gerne ord som “subjektiv”, “diskussion”,
“mening” og “samtale”.
Tillykke! Du har nu din helt egen humanist,
som du kan gøre med som du lyster.
/Muntre MW

Toiletterne på universitetet

Hetz:
Rasmus: En fjer er en høne uden næb.
Hetz:
FURI: Jeg tror faktisk, at f er et godt ord.
Hetz:
FURI: Jeg er en hankønsfri zone.

/Nidkære Narko

Hetz:
Bolette: Vi sætter r til at være a og b.
Myggen: Eller bare a?
Bolette: Nej, for de er begge to ens.

Hetz:
FORM: Hvis du sparker til en fodbold, så
sparker den til dig.

Anden bås har også knage og børste, godt
udskyl, god lås og en dut, dog ingen graffiti.
Tredie bås var mørk, da pæren var gået,
hvilket trækker lidt ned. Her er knage og børste,
en god lås, og dutten er der stadig. Jeg kunne
ikke se om der var noget graffiti.
Fjerde bås var fantastisk oplyst, havde dog
ingen knage til jakke eller bukser, men børsten
var på sin plads. Her er ingen graffiti, og låsen
virker elendigt, men med lidt vold kan man låse
døren, så ingen slipper ind til dig, når du sidder
og trykker (falske penge). Denne bås er meget
større end de andre båse og dette giver båsen
en god atmosfære.
Anmelderne giver disse faciliteter 3 af 5
hatte.

Hetz:
Magnus: Hvad hedder en kok fra Nordsverige?
Helena: Cykelmyggen Egon!

Vi er nogen, der, når vi skal af med den daglige
mængde af fækalier, forsøger at finde et godt
toilet at fornøje os på. Hvis du er en af disse
personer, der ikke ved hvilket toilet, du skal benytte næste gang, du skal træde af på naturens
vegne så vil vi (redaktionens toiletanmeldere)
her hjælpe dig.
Denne gang anmeldes herretoilettet under
Aud. E., bedre kendt som E0.22. Når man træder herind, mødes man af et behageligt lys, og
opbygningen af rummet gør det klart at højre
væg er et pissoir og de fire båse på venstre hånd
(læs til venstre) indeholder kummer, hvori man
kan forlade sin nødtørft.
Den første bås fra indgangen har knage og
børste, har et udmærket udskyl, en glimrende
lås (en god ting), og dutten sidder stadig på udtrækket. Der er dog ingen graffiti på døren til
den besøgenes underholdning under besøget.
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Spilanmeldelse

Anmeldelse af IGI2
Sneak, think and kill skriver Codemasters på
deres officielle IGI2-website1 om deres nyeste kreation. Måske skulle Codemasters skrive
Sneak, sneak, and sneak, for det er faktisk hvad
spillet basalt set går ud på. IGI står for “I’m going in” og er en kavalkade af snigermissioner.
“I’m going in”, hvor tyndt er det ikke som missionsnavn. Hvorfor vælger specialstyrker ikke
nogle fornuftige navne til deres missioner, som
foregår i fjendens bagland. I’m going in, nej det
missionsnavn gætter fjenden sgu aldrig! Hvorfor ikke vælge Søvige Væsel eller Afdranket Gnu
som missionsnavn? Det giver da i det mindste mening. Men nok om det, tænker man, for
nu skal der fandeme kastes granater, der er lig,
som skal afbrændes, og alskens terroristkravl
skal dø på den mest grusomme måde mulig.
Man skynder sig forbi diverse options, for nu
er der nogen, der skal straffes, og det kan ikke
gå hurtigt nok. Man sætter sig ind i rollen som
den sædvanlige 3d-shooter helt: David Jones
(Special-spetnatz-MF-agentagtig-ninja på syre)
og klargør sin MP5’er til noget heavyduty combat.
Det første, som slår en i hovedet, er grafikken. Står der 1997 på udgivningsdatoen? Nej,
vel? Tilsyneladende har Codemasters sparet på
pengene til grafik-crew’et, og det har medført,
at grafikken til forveksling ligner IGI1, der i
øvrigt var grimt som arvesynden. Men heldigvis har man da fået en SMG og en lydløs pistol med, så det kan vel ikke gå helt galt, tænker man. Men igen bliver man skuffet. Nederst på sit HUD har man et lydbarometer,
som måler, hvor meget ens SpecOpsNinja larmer (larmer sådan nogle?). Så hvis man sætter i løb, larmer man mere, end hvis man kravler. I sig selv en meget fed og realistisk feature, men nu er det bare således, at man jo
har en SMG-bønnespreder, som IKKE er lydløs,
som man gerne vil motionere på en tilfældig
1 http://www.codemasters.com/igi2
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Taleban-mand. Hvad vil de have, at man skal
gøre: Bruge sin ærteskyder, når fjenden lægger
en yderst velfungerende suppressionfire-felt ud
over ens område med en AK? Tag mit råd her:
Lad være med at brug pistolen, da man ligeså
godt kunne kaste bananer efter fjenden. Nu
tænker mange: Hvorfor samler man ikke bare
fjendens våben sammen og bruger dem? Jo, nu
skal I høre. David Jones aka ninja2000 kan kun
bære et våben af gangen. Realistisk set er det jo
også godt nok, men hvorfor fanden har Codemasters så designet over 30 våben til den kære
Jones? Og når man ikke må larme, hvor fedt er
det så at 26 af føromtalte våben ikke er lydløse?
Det forstår jeg ikke. Her skal det nok lige siges,
at missionerne i spillet baserer sig på, at man
laver sniger-ting og ikke får alarmen sat i gang,
og det er da også på denne måde, at man gennemfører spillet nemmest. Hvis man er så uheldig (eller voldelig i mit tilfælde) at sætte alarmen igang, stormer der omkring 55 Talebanwannabees ud fra diverse bunkere og flækker
en på langs. Og så mange mænd kan man slet
ikke dræbe med den begrænsede mængde ammunition, som man har med på missionen. Så
hvis du er til vold, død og lemlæstelse og nødvendigvis sætter alarmen igang i denne process, skal du nok ikke satse på at gennemføre
spillet foreløbigt.
AI’en er et andet interessant emne. På websiden står der: Excellent enemy AI – Enemies and
other NPCs will behave like real humans. Nah, det
tror jeg nu så nok ikke lige helt på. AI’en sutter
som altid kosmisk, og nedskyder man en fjende
og en anden fjende ser/hører episoden, stormer
denne henimod en af de utallige alarmer, som
sjovt nok altid er lige i nærheden, imens han
skyder varmt bly efter en. Det eneste, som AI’en
kan finde ud af, er at ramme (pænt godt faktisk) og bevæge sig i simple mønstre, og det ta-

Kulmule

ger desværre ikke en inkarneret spiller 2 minutter at regne bevægelsesmønsteret ud. Dog er banerne designet således, at det er svært at snige
sig forbi alle Taleban-instanserne. Meningen er
tilsyneladende, at man hurtigt og lydløst skal
nedlægge en fjende, derefter for at slæbe dennes lig til et passende ikke-patruljeret sted. Men
det gider man jo ikke, da hver bane så ville tage
omkring 3 timer at gennemføre, og man ikke
ville få mulighed for at sprede død og ødelæggelse, som man jo ønsker.
De cutscenes, der er efter hver mission, er så
utroligt dårligt lavet, at jeg ikke vil spilde min
tid på at forklare dem, og jeg opfordrer alle til
at skippe dem. Altså hvis I skulle være så uheldige at have modtaget spillet med posten sammen med en passende mængde miltbrand. Men
nu er der da endelig noget, man kan bruge det

modtagede miltbrand til. Nemlig at tage livet af
Codemasters så man er sikker på at IGI 3 aldrig
ser dagens lys.
Mage til magert spil skal man lede længe
efter og personligt synes jeg at det holder ligeså lidt som underbid når det regner. Så på
en skala fra 1 til 10 hvor gennemsnittet er 3 og
maksimum er 12 får dette spil en glimragende
karakter på 2, altså lige under middel, hvis nogen skulle være i tvivl.

Fakta

Spilnavn: IGI2 - Covert Strike
Producent: Codemasters
Genre: Snigerluskepindsagtigt 3d-shooter
/Rynkede Ronni

Kulmule nipper syrligt til kogende mango
Vi kender alle Casper og Madrilaftalen. Nogen
elsker det og andre hader det (idioter!). I alle tilfælde har hvert afsnit af dette humorfylde show
en programoversigt. Den indeholder mærkelige sætninger som “Vissen nougat åbner banjo
af kolera” eller “Kohlenbach skamrider malteserkors til tonerne af dild”. Men hvad gør en
sætning velegnet til et punkt på en programoversigt? For det første skal det være en hovedsætning uden nogen bisætninger. For det andet
skal velkendte genstande, fx en vifte, foretage
sig ting, som man ikke vil forbinde med genstanden, fx en vifte, der udleverer noget. For
det tredje skal sammensatte ord vendes om, fx
gærmink til mink af gær. For det fjerde kan man
også prøve på at bruge “sjove” ord.

Det sidste punkt er ikke et krav, men det
hjælper. Men hvad er så et sjovt ord? Ja det er
selvfølgelig subjektivt, men lad mig nu bare generalisere: De skal ligge godt i munden! Eksempler: Nål er sjovt, kaffe er ikke. Tyl er sjovt, bil er
ikke. Balje er hysterisk morsomt, bog lidt kedeligere. Men du kan jo selv prøve at konstruere
punkter og sende dem til mig, og så vil jeg lave
en programoversigt og lægge den ud på min
fiktive hjemmeside. Eller endnu bedre: Du kan
tage op på lingvistik og bede de dovne idi. . .
humanister om at lave noget ordentlig grundforskning på området. Det er jo derfor, de er der
(også fordi de har bryster). God fordøjelse.
/Maleriske Myggen
Hetz:
Kohlenbach: Let’s see if we can say anything interesting about this in −1 minute. . . no.
Hetz:
Thorndal (rigtig stolt): Yes! Flere ned end
jeg kastede op.
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Hetz:
Helena: Jon, er han ikke 11 år?
Hetz:
PR: Hvor sidder øjnene på en kat?
Hetz:
Bob (adspurgt “Hvad er r − r?”): Et!

Sygdom

Ny smitsom sygdom!
Vi skal her bringe en advarsel til Føks læsere:
En ny, farlig og særdeles smitsom sygdom har
set dagens lys. Sygdommen kaldes GRIN (det
er en forkortelse for en meget lang og besværlig, latisk besværgelse, der betyder noget i retning af “ondt i maven og øjnene løber i vand”pest). Sygdommen betegnes af myndighederne
som “kritisk” eller “meget kritisk”, og får udskejelser som SARS (den kinesiske lungepest),
kræft (evolutionspest) og AIDS (bøssepest) til at
ligne en lette forkølelsespest.
Man er endnu ikke helt sikker på hvordan
GRIN smitter, men man mener, at det skyldes
et virus ved navn LATter. Man ved endnu ikke
meget om LATter, men en ting er sikker, LATter
smitter. Virus kan tilsyneladende smitte igennem luften og kræver ikke direkte berøring,
blot man er i samme lokale som en, der er ved
at falde om af GRIN, kan LATteren trænge sig
på. Det oplyses, at LATter smitter lettere, hvis
man er under indflydelse af alkohol, fnisetobak
eller uhæmmede mængder af kaffe.
Det mest skræmmende ved virus er, at man
tilsyneladende kan blive smittet, også selvom
der ikke er nogen smittede i den umiddelbare
nærhed. Virus lader til at opstå spontant ved
overværelse af en såkaldt “humoristisk scene”.
Det kan fx dreje sig om en slankt udfordret
person, der forgæves prøver at tiltvinge sig vej
igennem en alt for smal dør. Det kan dreje sig
om en person med en stor stabel kostbare kinesiske vaser fra Ming-dynastiet, som falder på
en sneglat vej. Det kan dreje sig om en person, der falder ud af et fly i 10 km højde, hvorefter vedkommende rejser sig up, uskadt for
derefter at blive kørt over af en cyklist og dø.
Det kan sågar dreje sig om en person, der går
udenom en stige, ikke ser en sort kat krydse
vejen, for derefter alligevel at blive ramt af et
pengeskab, der på mystisk vis falder ud fra
3. sal. Der er endog (ubekræftede) rygter om,
at selv TÅGE KA M M ERETS revy en gang tidligere
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har kunne fremkalde virus. Sidstnævnte smittevej anser vi dog for at være særdeles usandsynlig.
Sygdommen kan også komme i udbrud,
hvis man har en arvelig gén-fejl, der populært
kaldes dårlig humor eller “Troels”. Så vil man
være stærkt overfølsom for de mønstre, de i
dette blad står i, og måske vil endda denne selvsamme advarsel kunne fremkalde et LATterudbrud.
De tidligeste symptomer på sygdommen er
en sær hosten, nærmest en “ha, ha”-lyd. Derefter begynder øjnene at løbe i vand, og efter ganske få minutter i denne tilstand får man ondt
i maven. Sygdommen er nu inde i sit 2. stadie, hvor en af to ting kan ske: Man kan enten
ovevinde sygdommen, hvorefter denne unaturlige tilstand stille og roligt aftager, og efter ganske kort tid har man ikke længere nogen symptomer. Man kan også komme i den uheldige situation, at man dør af GRIN. Bare fordi man er
kommet over et grineanfald (som det kaldes at
have været i sygdommens 2. stadie), skal man
ikke tro sig sikker, for sygdommen kan komme
snigende igen, og man må så igennem hele turen en gang mere.
Der er ikke nogen kendt sikker kur mod
LATter og GRIN, men Virtuelt Seruminstitut
meddeler dog, at et stof, der kaldes SS1 virker
dæmpende på sygdommen, både forebyggende
og virker meget afdæmpende selv efter sygdommen er i fuldt udbrud. Andre stoffer, som
det nyere Stat α, er kendt for at have en endnu
kraftigere virkning på GRIN, men har den ubehagelige bivirkning, at man i stedet kommer til
at lide af kronisk søvnighed og ligegyldighed.
Sygdommen er i familie med den frygtede
FNIS, der med jævne mellemrum rammer 12årige piger, og smittekilderne angives at være
cirka de samme.
/Mutte MW

Majsfest
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Opgavehjørne

Hetz:
Brøl: En af m
ine venner er
på mange måder usædvan
lig: Han er gi
ft.

Hetz:
Køler: Må man ryge under strikke-,
hæve-, væve-punktet?

1 Jep,

Uheldigvis har din tutor bundet to af dine
fingre sammen og skåret resten af2 , så du kan
kun flytte præcist to kapsler af gangen – og kun
to, der ligger ved siden af hinanden. Dette må
du kun gøre tre gange, da du herefter bliver
myrdet af en af dine andre tutorer.3 Der er desuden meget lidt plads på bordet i højden, så
kapslerne er desuden nødt til at ligge på en linie
efter hver transition. Og du må heller ikke bytte
om på de to kapsler, når du flytter dem, fordi –
øh – det må du bare ikke!
Hvis du nu ser bort fra, at du bliver myrdet bagefter (så du f.eks. ikke bruger tiden på at
stikke af eller sådan noget), hvordan vil du så
løse opgaven? Husk: Max. tre skridt!
Løsningen på opgaven kan sendes til
opgave@madsfoek.dk inden den 2/5-2003.
Præmien er endnu en gang et gavekort på x øl,
uselvisk doneret af Kemisk Fredagsbar.

Hetz:
CERM: Hallo, jeg var til koncert i går, og
jeg havde glemt min blokfløjte.

Det er godt nok pænt symmetrisk, men det
huer nu alligevel ikke din fine, naturvidenskabelige hjerne, så du beslutter dig for at sortere
dem, så de kommer til at ligge i alfabetisk rækkefølge:

de har pop-drikke. Det er en af de bedre fredagsbarer!
historie hvorfor, men bare rolig: Det har intet at gøre med hverken skovjordbær eller bananer!
3 Det er vist ikke rigtig din dag i dag.
2 Det er en lang
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Hetz:
fordøje Mars.
kan ikke rigtig
Labich: Man

Forestil dig, at du sidder i din favoritfredagsbar og nyder et par øl eller lignende.
Pludselig opdager du, at du efterhånden har
fået drukket tre Smirnoff Ice1 og to Tuborg. Det
er jo stadigvæk tidligt på eftermiddagen.
Kapslerne fra flaskerne ligger tilfældigvis
som følger:

Hetz:
sug! Helena:
FUGT): Sug,
Helena (til
finsk.
‘maskine’ på
‘Kone’ – det er

Opgaven denne gang

Hetz:
n har læst
år computere
GCERM: . . .n
..
RAM’en ind.

Hetz:
Mygnus: Jeg
kan ikke kend
e forskel på at
bede og at ba
de.

Opgavehjørnet

Opgavehjørne
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Opgaverne sidste gang
Løsningen til opgaverne sidste gang er:
TØ En uartig rus havde visket størstedelen af
tallene i et divisionsstykke på tavlen ud,
men efterlod dog tre 5-taller og et 0.
Det oprindelige divisionsstykke kan ses
ovenfor. Alle to opgaveløsningsindsendere klarede denne opgave.
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. Leoparden nedlagde gazellen efter
72 leopardspring eller 108 gazellespring.
Alle to opgaveløsningsindsendere klarede også denne opgave.
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 gennemsnit-
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ligt 90 riller pr. tomme, så vil nålen kun
bevæge sig 3 tommer i løbet af afspilningen af en enkelt pladeside. Jep, vi
snød og lagde en fælde ind i opgaven.
Kun en enkelt opgaveløsningsindsender
indså dette.
Dette betyder, at kun en enkelt opgaveløser nåede igennem den svære-svære optagelsesprøve
til at vinde den fine-fine præmie. Vinderen blev
hermed den samme som sidste gang, nemlig:
Birger Nielsen
Dette betyder enten, at opgaverne er så svære,
at kun meget få mennesker kan finde ud af dem,
eller at opgaverne er så lette, at kun meget få
mennesker vil nedlade sig til at svare på dem.
Eller også har almindelige studerende bare for
travlt med de “rigtige” TØ-opgaver. Vi håber
naturligvis på det sidste. Birger kan ligesom
sidste gang hente sin præmie (et gavekort på x
øl til Kemisk Fredagsbar) ved henvendelse til
chefred@madsfoek.dk.
/Hotte Hotdog
og 20’ere.
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Hetz:
PR: Det er for sent om
et kvarter, så det
kan jeg ikke nå alligeve
l. . .
Hetz:
FUGT: Var det sår ’n en
med sindssygt klistret glasur? For så sm
agte den sindssygt
godt.
Hetz:
Bob: Det vil sige, at de
skal have en promille på 12%
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Fun facts

Fun facts
Vidste du:
• At ca. 22.000 checks verden over i løbet
af den næste time vil blive hævet fra de
forkerte konti.
• At fængslerne i Bangladesh efterhånden
er så overfyldte, at fangerne må sove i
skiftehold.
• At hvis en menneskebaby vejede fire
kg. ved fødslen og voksede lige så meget som en sommerfulgelarvæg, ville et
voksent menneske veje 110.224 kg.
• At der er over dobbelt så mange høns i
verden, som der er mennesker.
• At en snegl kan sove i tre år.
• Mennesker er midtsøgende, fastslår en
amerikansk psykolog i en ny undersøgelse. Fx. vælger 60% det midterste
toilet, selvom toiletterne ved siden af er
nøjagtig magen til. Og hvis kunderne i
et supermarked får valget mellem kiksruller, der er placeret i fire rækker, vil to
tredjedele vælge de to midterste rækker.
• Et lig, der har ligget tre døgn i en kælder,
er mere velbevaret end et lig, der har ligget et døgn i solen.
• Den første bombe, som de allierede
smed over Berlin under 2. Verdenskrig,
dræbte den eneste elefant i Berlins zoo.
• Hvis du råber i 8 år, 7 måneder og 6
dage, producerer du lyd-energi nok til at
varme en kop kaffe.
• En kakerlak kan leve i 9 dage uden dens
hoved, før den dør af sult.
• Sommerfugle smager med deres fødder.
• Lynlåsen blev opfundet i 1893, og det
var til brug i sko.
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• Ved at sidde og fokuseret se fjernsyn,
kan man forbrænde 13% mindre energi
end ved at sidde og ingenting lave.
• Skildpadder kan trække vejret gennem
anus.
• Yo-yo’en blev opfundet som et våben og
blev brugt sådan i junglen.
• Peanuts er en ingrediens i fremstillingen
af dynamit.
• Den statistiske sandsynlighed for at en
bardehval, som krydser rundt i sydhavet hele sit liv, sluger en vejrballon er. . .
7%.
• Adolf Hitlers mor overvejede meget seriøst at få en abort, da hun var gravid
med Adolf, men hendes læge talte hende
fra det.
• Som 9-årig kunne Einstein ikke tale rent.
Hans forældre troede, han var retarderet. . . De tog fejl. . .
• Emuer og kænguruer kan ikke gå baglæns.
• Kalkuner kan drukne i regnvejr, hvis de
kigger op, når det regner.
• Lighteren blev opfundet før tændstikken.
• Choko-holiker! Et forskerhold fra Neuroscience Institute i San Diego har
fundet ud af, at chokolade stimulerer
de samme modtagere i hjernen som
fx. hash. Vi skal dog spise 11 kg. for at
få et rigtigt kick.
• Kaffe redder liv. En amerikansk undersøgelse viser, at kaffedrikkere har 66%
mindre risiko for at begå selvmord end
dem, der holder sig fra den sorte drik.

Fun facts

• I løbet af et liv vil et gennemsnitsmenneske komme til at spise omkring 70 forskellige insekter og 10 edderkopper.
• Når man nyser, stopper ens hjerte i et
millisekund.
• Et menneske ud af 40 er psykopat – de
fleste er mænd.
Hetz:
Marie: Hvis I er utilfredse, kan I gøre det
selv.
Hetz:
Emil: Sug Daniel, sug.
Hetz:
Nicolaj: Jeg er ikke oppe i form.
Hetz:
GFORM: Jeg har selv været nano-rus engang.
Hetz:
metroXpress: Under debat: Ordet ‘man’
bør bandlyses.
Hetz:
Rasmus til Ole: Du behøver ikke at gøre
det der med munden.
Hetz:
Labich: Man er nødt til at bide i den for at
se, om den er ægte.

• Alle mennesker lyver. Og i gennemsnit
gør vi det to gange om dagen. Vi lyver
specielt, når vi taler i telefon. Og kun
hver syvende løgn bliver opdaget.
• Det er lige så farligt at flyve 1 gang med
passagerfly, som det er at: Køre 90 km i
bil; ryge 1½ cigaret; arbejde på en kemifabrik i fem dage; være 60 år i en halv
time; være inden døre i 10 dage.

Hetz:
Mikkel Bo (til Sune): Kan du ikke læne dig
lidt fremover?
Sune: Er det godt sådan her?
Hetz:
Norbert: Dagens store begivenhed er, når
Strit får en god slikkepind.
Hetz:
Brøl: Ok! Jeg har kysset en mand og hvad
så!
Hetz:
Bob: Det er ikke sjovt at sutte pik.
Hetz:
Køleren: Mikkel Bo er min Gud.
Hetz:
FUGT: Bare fordi man er nøgen, behøver
det ikke være noget seksuelt
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Kalenderen
Torsdag d. 1/5:

Mads Føk-redaktionen gennemgår en store omvæltning, idet der er fire
folk, der har tilkendegivet, at de gerne vil være med til at lave dette fantastiske sjove blad (og 2 af dem er kemi-piger!).

Fredag d. 2/5:

Mailund forlader redaktionen i protest efter udvidelsen, som biolog nægter
han at have noget med piger at gøre! De er jo mindre værd end drenge.

Fredag d. 2/5:

Umbilicus holder kapsejlads på Unisøen. Anders Lund Madsen underholder eller siger i hvert fald noget.

Lørdag d. 3/5:

Mailund bliver puttet i kanonen ovre ved Steno-museet af Rød Front
(gruppe af mennesker, der bløder periodisk hver måned!), hvorefter de
affyrer kanonen. Mailund kan nu ses udsplattet på sydøst-siden af Rbygningen!

Fredag d. 9/5:

TÅGE KA M M ERET holder maj(s)fest med revy. Platheden når nye dybder.

Tirsdag d. 13/5:

Danske ølentusiasters lokalafdeling Århus C holder medlemsaften på
Bryggeriet Sct. Clemens.

Onsdag d. 16/5:

Dødlinje på Mads Føk. . . Redaktionen bliver endnu en gang overrasket
over den enorme skrivelyst, der eksisterer blandt de studerende på naturvidenskab – NOT! Anyways indlæg modtages med kysh-ånd og endvidere
kan man få en dans, per indlæg, med sit yndlingsredaktionsmedlem (vi bestemmer, hvem det er).

Tirsdag d. 1/7:

Mailund får et nyt hus; det gamle var også ved at være temmeligt rodet.
Det nye hus ligger uden for Ringvejen, så han får aldrig besøg.

Torsdag d. 1/4-2004:

Det tavse kristne flertal får gennemført et totalt forbud mod alkohol i Danmark.

Fredag d. 2/4-2004:

Da folket finder ud af, at det var en aprilsnar det med alkoholforbuddet,
er skaden allerede sket: To tredjedele af befolkningen er flyttet til Sverige,
hvor man har en fornuftig alkohollovgivning.

Lørdag d. 11/9-2004:

USA beskylder Danmark for at huse terrorrister og have masseødelæggelsesvåben. Da vi ingen olie har, invaderer de i stedet Norge.

Søndag d. 12/9-2004:

Mailund dør, fordi det skal han i en kalender.

Mandag d. 13/9-2004:

Michael dør også. Så er regnskabet i orden, og vi har fået fyldt kalenderen
nogenlunde ud.

Tirsdag d. 14/9-2004:

Der var også lige plads til at slå Peter Mechlenborg ihjel, selv om han har
et langt navn.
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