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Leder

Lederen
Nu da kvarteret lige er startet er der jo ikke
længe til næste examen. Det er dermed med
stor fornøjelse vi her kan præsenterer det spritnye Føk. Der vil i de næste par dage kunne høres tænders gnidsel fra de stakkels forlæserer,
der endnu engang må tale for døven øre. Ak de
stakler.
Men nok om det! Hvad er det egentlig med
dette efterår vi er trådt ind i? Hvad er det der
sker, og hvad er traditionerne forbundet dermed? Først og fremmest er der jo Majrevyen
på kvarterets sidste dag, just den syvogtyvende
maj. Dernæst kommer de lykkelige dage, hvor
alle de små søde studerende her på Naturwissenschafliges Vakultet skal til examen.
Men glem dog blot alle disse triste fakta, og
læn dig blot tilbage og nyd dette nummer af
Føk hvor vi kan byde på alskens fis og ballade.
Blandt andet har Ronni anmeldt et spil, og det
bliver jo svinet på ganske sædvanligvis fornuftig vis. Han har også skrevet breve med Rasmus, og det er mig ganske en fornøjelse at læse.
Begivenheder i alle afskygninger er der da også
blevet plads til anmeldelser af. Foreksempel har

stumme anmeldt ATP samt et interview med
CERM fra P3, ihhh hvor fornøjerligt. Skulle De
have lyst til et muntert spil i venskabeligt leg
har vi denne gang inkluderet reglerne til Fucked
up dealer.
Skulle De gå og søge kjærlighed har vi to tilbud
til Dem. På side 9 vil de finde en noget så villig
tæve, og i vor kontakt annoncer er der tilbud til
enhver.
I vor historie om Iglemanden er vi kommet til
tredje del og skulle matematikken volde dem
besvær anmelder vi denne gang “Adventures
in Math” der kan få selv den mest tungnemme
tumling igennem Geometri.
Her til sidst skal lige nævnes at Mads Føk ikke
blev udnævnt til HCA ambassadør. I den forbindelse skal blot sige at vi bære nag samt at vi
nægter at have noget som helst med den gamle
onanist at gøre! Pøj!
På hele redaktionens vegne, må De kløjs i vort
blad
/geko
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Sæt gang i dit studie

Sæt gang i dit studie
Lige før påske blev jeg valgt til formand for
Studenterrådet, der er de studerendes organisation her på universitetet. Vi arbejder for at skabe
de bedste rammer for studerende - du kan også
være med, blandt andet gennem fagrådet på dit
studie.
Fagrådene eller fagudvalgene, som de også
kaldes nogle steder, er en slags elevråd, dog
med mulighed for langt større indflydelse.
Hvordan fagrådene er opbygget de forskellige
steder varierer fra studie til studie. Nogle steder
er der forskellige lister, som opstiller kandidater til fagrådet, og der er ofte kampvalg. Andre
steder er det ikke så organiseret, og hvis du har
lyst til at være med, dukker du bare op til møderne. Men fælles for fagrådene er, at alle studerende er velkomne og kan få ordet på fagrådenes møder, og dermed præge studiet.
Uddannelse, læsepladser og kantinepriser
Fagrådenes primære arbejdsopgaver er at sikre
de studerendes rettigheder og præge udviklingen på studiet. Samtidig er de også med til at
forbedre det sociale liv med alt fra madpriser
i kantinen til hvor mange læsepladser, der skal
være på studiet. Fagrådene træffer nogle gange
beslutninger alene, men de fungerer også som
baggrundsgruppe for de studerende, der sidder
i studienævnene, institutrådene og de akademiske råd.
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Få mere indflydelse Fagrådene kan også
deltage i Studenterrådets to nye politiske udvalg, hvor du kan møde studerende fra andre
fag og diskutere emner, der er fælles for alle
studerende. I det ene udvalg bliver der diskuteret uddannelse og forskning, for eksempel evaluering, undervisningsformer og vejledning. Det andet udvalg behandler sager,
der berører studielivet som for eksempel SU,
bolig og rådgivning. Foruden Studenterrådets
egne udvalg kan du også blive studenterrepræsentant i universitetets udvalg eller være
med i den landsorganisation for studerende
(www.dsfnet.dk), som Studenterrådet er medlem af. Som medlem af fagrådet kan du også
deltage i de kurser, som Studenterrådet afholder for studenterpolitikere. Blandt andet i artikelskrivning, pressekontakt, konfliktløsning,
ledelse og meget mere.
Hjælp, jeg har ikke noget fagråd! Fortvivl
ikke, hvis dit fagråd mangler førstehjælp, eller
dit studie måske slet ikke har noget fagråd - så
vil Studenterrådet gerne hjælpe. Kontakt Christina Schilling på tlf. 28992297 eller pr. e-mail:
christina@sr.au.dk. Du kan læse mere om fagråd og Studenterrådet på www.sr.au.dk
Simon Krøyer, formand for Studenterrådet

Historien om en halsbrand

Historien om en halsbrand
Der var engang en torsdag aften. Jeg var
taget på kammeret og havde drukket mig rigtig plørefuld. Jeg havde nemlig fri om fredagen
og kunne således godt tillade mig den slags.
Og tiden var kommet, hvor jeg burde gøre alvor, af noget jeg havde nævnt halvt i spøg op
til flere gange: At melde mig til bodycrashing!
Helt præcist var det vist PR, der mindede mig
om det; og jeg gik fluks hen og skrev mit navn
under ’Kategori’ og så stregede jeg det ud og
skrev i stedet 24 − 3.
Lad mig lige opsummere, hvad disciplinen går
ud på: Man drikker i rækkefølge (2 dl. af hver):
Smeltet jordbæris, olie/eddikedressing, svinebouillon, svagt pisket fløde, frisk cola, doven
øl, sildelage, soyamælk, grapejuice, cocio, kold
automat-te, drikkeyoghurt og til sidst tomatjuice.
Der er vist ingen, der ville tvivle på, at det er
absolut afskyeligt at gennemføre. Men hvordan
FØLES det? Før vi går i gang med den ulækre
del, skal jeg måske lige fremhæve de gode ting.
Jeg synes bl.a. at det var en stor tilfredsstillelse
ikke at tabe (det gjorde PR- hæ hæ hæ). Det var
desuden vilkårligt morsomt at følge Balrogs udvikling; fra han kæphøjt smed sin sweater ud
over publikum/murstensstolpe og afslørede en
(formoder jeg) til lejligheden medbragt Pornstar T-shirt, over selve konkurrencen hvor han
brækkede sig til alle sider (lidt som en haveslange i udu) og så aldeles utilpas ud, indtil The
Grand Final hvor han med store tårevædede
øjne og let rystende, dybt forurettet stemme klagede sin nød over at være blevet diskvalificeret.
Som han sagde ’det er jo vildt uretfærdigt - og
så bare fordi de har indført den her nye regel
med at man ikke må drikke sit eget bræk’. Af de
bedre overraskelser i selve dysten kan sildelagen fremhæves: publikum tror, det er helvede
men den er faktisk ikke så slem, løgene er lækre
og sprøde. Desuden dækker den lidet appetitvækkende betegnelse soyamælk over en sødlig
men ikke ubehagelig drik, som jeg fik overbevist mig selv om måtte være drikkeyoghurt.
På den anden side: Lad dig ikke narre, kære

læser. Man indleder med jordbærisen, som viser sig at kræve lidt arbejde da i hvert fald den
øverste del er ret tyktflydende og sej. Efter dette
følger olie/eddikedressingen, som jeg uden nogen form for erfaring begyndte at hælde ned.
Dette resulterede i, at jeg fik de to dele hver for
sig - først olien, som er, well, fed, men smagsløs
og SÅ eddiken! Det er næsten ikke til at tvinge
ned i halsen i al sin frygtindgydende, overvældende eddikesmag og med en pH-værdi, der
bare myrder din i forvejen forkølelseshærgede
hals. Ubeskriveligt ubehageligt. Som Asbjørn
Riis ville have sagt det: Fyffer Pyffer! I desperation kaster man sig dernæst over svinebouillonen. Den er ganske vist værre på vejen op
men bare ordet: svinebouillon. Man kan næsten
mærke halsen snøre sig sammen i ren afsky.
Fløde, cola og øl er jo ikke så slemt. Jeg havde
dog fået at vide, at colaens kulsyre ville få fløden til at komme op igen. Jeg nåede vist lige at
tænke ’der sker da ikke rigtigt noget’ og tage
en slurk doven øl, før (med ca. samme kraft
som når en sumobryder sætter sig på en tube
mayonnaise) resten af disciplinens drikke blev
slynget ud gennem halsen og ned i en nådig
brækFU’s skraldespand.
Sildelagen og soyamælken var overkommelige,
men jeg har altid hadet grapejuice! Efter denne
stygge drik gik jeg ligesom lidt i stå. Heldigvis
fik jeg taget mig sammen takket være en insisterende ’Det er jo bare cocio, for helvede’ og
’du er foran PR’ -råben fra publikum (dvs. dem
af publikum jeg kunne høre over en hysterisk
grinende holdkammerat med et digitalkamera).
Teen var ond, men det havde jeg hørt fra den
anden side af bordet. Den afsluttende tomatjuice viste sig også at være uventet ækel - og tyktflydende.
Således gennemførte jeg 24 − 3 og følte mig
endda i stand til at smile fjoget ud over den slørede menneskemængde foran mig. Uheldigvis
havde vi alle sammen vundet en Top. Jeg synes,
jeg husker et eller andet fjog, der råbte ’You may
ASSUME the position’. ’Yeah right’ tænkte jeg
og prøvede forsigtigt dels at drikke stadset dels
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Bob From Accounting

at kontrollere krampetrækningerne i min mave.
Det var ikke ubetinget succesfuldt, men på den
anden side var det nok godt nok at få brækket
lidt af det hele op igen. . .
Efter den store begivenhed børstede jeg tænder (yderst tiltrængt!), men nægtede at stikke
en finger i halsen for at få det sidste ud. Jeg hader at brække mig! ’Smart at melde dig til bodycrashing, så’! ’I know’. Jeg havde vist haft nogle
vildfarne tanker i retningen ’jeg har sgu aldrig
været kræsen’ og ’hvorfor skulle jeg ikke kunne
klare det?’. Kombineret med en 8-10 øl og et
’skal du ikke også melde dig på’ = tilmelding.
Resten af aftenen brugte jeg på at ligge hjemme

i min sofa og have ondt af mig selv. Min mave
opførte sig som et dovent slubrende boblebad
af fløde og svinebouillon, jeg var inderligt utilpas og havde den mest helvedes halsbrand! Jeg
sms’ede med mine lidelsesfæller fra konkurrencen og besluttede mig for kun at drikke te den
næste dag - som en slags renselsesproces.
Jeg har det heldigvis også bedre nu. Og hvad
har jeg så fået ud af denne vanvittige ekshibitionistiske maveflora-selvmordsoperation? Æren
og en dyrekøbt erfaring!
/Anna

Bob From Accounting
I dette nummer af mads føk er vi stolte
og glade for endelig at kunne præsentere et
voldsomt politisk ukorrekt site1 . Normalt er det

svært at finde den slags på internettet, men efter
mange timer og lang tids søgen er det lykkedes
vi præsenterer hermed:

www.bobfromaccounting.com
Denne er en side der virkelig har formået at
præsentere hvorledes man ved brug af internettet kan mediere et meget humoristisk politisk
ukorrekt budskab. Det fremgår hvis man eksempelvis læser artiklen om hvordan man forklarer krig til sit retarderede barn, dette er sjovt
da det slår plat på en minoritet der ikke selv kan
gøre for den sociale udstødelse den er udsat for.
Som et andet eksempel på den meget
jordnære og sunde humor på dette site
har vi: http://www.bobfromaccounting.
com/6_05/worstcasescenario.html
Der er en guide til hvad man skal gøre hvis
fanden er løs i Laksegade. . . Ok, faktisk forkla-

1 en

hjemmeside.
svage sjæle.

2 eller
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rer guiden ikke lige præcis dette, men nu er det
jo en Amerikansk side og Laksegade er jo situeret i København. Alligevel er der mange gode
ideer til hvad man skal foretage sig hvis man
eksempelvis skulle på date med en pige og man
mistænker hende for at være selvmordsbomber.
Nogle sarte sjæle2 vil måske tage anstød af
denne side og til jer vil jeg blot sige: skriv ind
til siden og brok jer, eventulet kunne I indsende
korrespondancen til mads føk så vi har noget
mere at trykke.
/narko

CERM i P3

CERM i P3
Som det nok er gået nogle personers næser
forbi, så har vores allesammens fællesCERM
være i P3. Det var noget med at spise ulækre
ting og sager samt et rugbrød på under et minut. Faktisk hvad man nu kunne forvent CERM
ville ligge stemme og tid til.
Det er nu ikke CERMs (be)drifter, denne artikel skal handle om... Men han har nu noget at gøre med den alligevel. For der findes jo personer, som ikke hørte ham i radioen,
og heller ikke har hentet MP3 versionen inde
fra TÅGE KA M M ERET s hjemmeside1 . Det sidste
kunne skyldes, at de faktisk ikke kan afspille
MP3er derhjemme. Og det synes jeg er synd for
disse personer.
Så som et almindeligt serviceorgan2 , vil jeg her
bringe interviewet, hvor CERM bliver udspurgt
af værterne i P3.
Nu er det selvfølgelig heller ikke alle der
kan læse wavsk, så for at lette forståelsen er her
nogle få gloser. Så burde alle kunne være med.
BODYCRASHING:
CERMonimesteren:
Blendet Grillbar:
Lækkert:
Bræk:

Det er fanme ulækkert:

Har du smagt det?!:

God ide:

Ikke at stalle:
Sidde og tude:

Mundvand:
Makrel og brie og hvidløgssmør og ananas og kagecreme og cocktailpølser og sirup og sild:

God fornøjelse.
/SEKR
Hetz:
Holger Andreas: (Under forsøg på at
tegne et diagram) Det sku ha været en perspektivistisk firkant, men
nu ligner det mere en mislykket
brunkage.
Hetz:
Malou (humanist): Noget grimt (Jeg
kan ikke huske det, men en humanist?)

1 www.TAAGEKAMMERET.dk

2 Hehehe...
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Breve

Breve
Til Århus kommunes hovedbibliotek.
Vi er to datalogi studerende fra Århus Universitet der står i en penibel situation. Trods megen søgen på
jeres sider har vi ikke kunnet finde prisen for en rykker.
I skriver på jeres hjemmeside.
Særlige ydelser:
Der kan opkræves vederlag for særlige serviceydelser, der udtrykkeligt er rekvireret.
Skal en rykker forstås som en særlig serviceydelse eller er der en fast pris, man kan få oplyst?
Med venlig hilsen
Ronni og Rasmus.
Svar
Hej Ronni og Rasmus
Tak for jeres henvendelse.
Prisen for at modtage et brev eller en mail med besked om at givne materialer, har overskredet afleveringsdatoen, koster ikke noget. Men vær opmærksom på at der kun udsendes én påmindelse (ca. 18 dage efter
lånetidens udløb).
Til gengæld er der gebyr ved overskridelse af lånetiden, hvor meget det kan løbe op i fremgår på http://www.aakb.dk/sw203.asp
Der er dog mulighed at undgå overskridelse ved at forlænge sine lån på http://www.aakb.dk/.
Man kan komme ind i sin lånerstatus via sit lånerkortnummer og pinkode. Her kan man se afleveringsdatoerne for de lånte materialer, og hvis lånetiden ikke er overskredet, er der mulighed for at forny og dermed
ændre afleveringsdatoen. Er afleveringsdatoen overskredet, og I ønsker forlængelse af lånetiden, er I nødt til
at rette direkte henvendelse til biblioteket.
Jeg håber ovenstående besvarer jeres spørgsmål, ellers er I velkomne til at vende tilbage.
med venlig hilsen
Lene Kuhlmann Frandsen
Bibliotekar
100 meter asfalt (NCC)
Angående bestillingen af 100 meter asfalteret indkørsel til vores maskinhal i Vorupøre har vi bemærket,
efter endt konstruktion og flytningen af jeres maskiner, at længden af vejen efterlod endnu to meter ikke
asfalteret vej tilbage før maskinhallen. Vi er bekendt med at vejen har de fulde 100 meter i længde, men vi er
lidt skuffede hvorfor vi ikke fik de sidste to meter med – det havde vi faktisk forventet.
Mvh.
Sekretær Lene Fredgaard på vegne af
Jørgen Hildgund
Vorupøre Maskinstation A/S
Der var endnu ikke indløbet svar ved redaktionens slutning
/Ronni og Rasmus
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Side-9-dyret

Side-9-dyret

Beskrivelse: Lulu-fifi Shönnemann
Proffesion: Glædestæve
Alder: 350+
Lulu-fifi Shönnemann er en ungdommelig puddelhund, med en pragtfuld C-skål.
Lulu fik sit gennembrud som glædestæve, da hun i slutningen af det attende århundrede blev
headhuntet til at arbejde for den preussiske grevepuddel, Schönemann. Grundet sine fantastiske
evner blev Lulu hurtigt forfremmet til morgenbolletæve, endda Schönemanns foretrukne. Senere
medførte dette også ægteskab mellem Lule og Schönnemann, deraf hendes efternavn. Efter nogen
tid blev Lulu dog smidt på porten, da Schönnemann ønskede fornyelse. Lulu måtte i længere tid
trække på gaden, men er nu ude af gadeprostitutionen igen.
Lule vil bruge præmiesummen til at få astfalteret sine kønsdele.
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Fucked up dealer

Fucked up dealer
Baggrund:

Da GFUFI gik i seng klokken 7 søndag morgen på
rus2turen, vækkede han mig fordi jeg pruttede for
meget. Jeg valgte at stå op og snakke med de to eneste vågne mennesker, Rusmus og Jacob (FYS2). Vi
sad og snakkede lidt, Rusmus var som ølansvarlig
lidt træt af der kun var konsumeret 37 af 70 indkøbte
kasser Odin pilsnere. Det besluttede jeg at gøre noget ved, ambitionen var at nå 15 øl.
Lidt senere stod der nogle mennesker op og Per
Graa lavede en nærende morgenmad til mig: Toastbrød med pålægschokolade, leverpostej, jordbærmarmelade, yoghurt og rugbrød. Jeg skrev mit bachelorprojekt og vi begyndte udviklingen af Fucked Up
Dealer.

Regler:

Spillets grundform er opkøbt af folkene bag
’Beat The Dealer’.
Kortene har følgende navne der skal benyttes,
ellers dømmes der procedurefejl. Kortene må
ikke lægges i rækkefølge efter deres talværdi,
de skal lægges vilkårligt på én række, hvis der
spilles med en linjevogter, og to rækker med to
linjevogtere.
Es: FUAN
2: FUANs bror, der hedder Michael
3: FUMBs lækre lillebror, der er 16 år gammel
og hedder Mikael
4: FUMBs lillesøster, der hedder Vinni
5: FUMB
6: Tutorfarfar
7: Thyregod
8: Per Graa
9: Troubaduren
10: FUMBs mormor, der hedder Herdis
Knægt: Mogens
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Dame: Helge
Konge: Larven
Joker: Rusmus, men han er ikke med i spillet
Spillet kræver følgende personer:
Dommer: Holder øre med at alle bruger de rigtige navne, står for referat, holder øje med der
bliver drukket en passende mængde, og tæller
hvor mange gange der er gættet forkert i træk.
I det første spil var dette en datalogirus ved
navn Ronni, og han var en fremragende dommer.
Linjevogter: Der indgår en eller to linjevogtere i
spillet. Åbner øl. Drikker øl når kort bliver lukket, drikker dobbelt på Helge og drikker øl på
procedurefejl. Benævnes lejlighedsvis Jens Larsen.
I det første spil var det Jacob (FYS2), han var en
glimrende linjevogter.
MC: Jaae, han/hun henter øl.
Det var der flere forskellige der stod for.
FUMB: Sætter streger/krydser hvis man befinder sig et sted hvor det er nødvendigt.
Samtlige myndighedspersoner skal også kaldes
ved deres rette navn. Ellers er der straf.
Der skal være mindst to deltagere, i det første
spil var det BKA$$ og undertegnede. I alt kræves der som minimum 4 deltagere. To spillere,
og to myndighedspersoner, eller tre spillere og
en myndighedsperson. Man kan godt have flere
roller i spillet, men man kan ikke både være
spiller og dommer eller linjevogter.
Hvis der er personer til stede der har navngivet
et kort i spillet, drikker de når deres kort lukkes.
Helge drikker naturligvis dobbelt.
Man gætter kort og skifter dealer akkurat som i
’Beat The Dealer’, nemlig efter der er gættet forkert tre gange i streg, men man skifter også hvis
man skulle blive gættet i første hug tre gange i
streg, lige efter man er blevet dealer. Og man
skal skifte i disse to tilfælde, det er ikke valgfrit.
Dommeren vælger hvem der begynder som dealer. I første spil vilkårligt, og i de efterfølgende
begynder vinderen af det seneste spil.

Lurs Thorhauges bachelorprojekt

Binær søgning er naturligvis ikke tilladt, hverken for dataloger eller mennesker. Der spilles til
der ikke er flere kort, men med to kort tilbage
har man kun et gæt.
All in: Man kan som dealer vælge at gå all in.
Hvis man bliver gættet på en all in, skal man
bunde sin øl.
Dommeren knækker sig: I tilfælde af at dommeren
knækker sig nulstilles spillet. Dealerbutt’en går
tilbage til den spiller, der lagde ud med at være
dealer, og der er nul fejl.
Procedurefejl: Linjevogteren(Linjevogterne, hvis
der er flere med) samt personen der begik procedurefejlen drikker.
Hvis man vil have styr på hvor meget man drikker, kan man benytte gaffatape, der kan placeres på ens gule tutorhat. Alternativt kan man
bare placere de tomme flasker i en pulje.
Og så er man ellers klar til at drikke spillet. Hvis
spillet udføres korrekt og de forskellige myndighedspersoner passer deres arbejde, kan man
godt nå 15 øl på en søndag formiddag.

Vinderen af spillet er naturligvis den der bliver
mest stiv.
Når spillet er færdigt, kan man passende afslutte det med at købe en liter mælk til auktionen (nogen der ved om jeg betalte for den?),
som man ATP’er det man kan af (husk uniform), og hælde resten ud over sig selv. Når
man kommer tilbage på uni, kan man spise 4
Big Macs, hvis GFUFI gider hente dem, derefter kan man ligge sig til at sove på MFSR, selv
om Palle, Thyregod og Køleren er derinde.
’Fucked Up Dealer’ er et registreret varemærke
under Lurs Incorporated. Det er generelt gratis,
men øl til udviklerne vil blive værdsat.
God fornøjelse.
Lurs Incorporated takker alle deltagere, samt
de søde russer der var så flinke at arrange
rus2turen.
/Lurs
PS: Jeg vandt det første spil.

Lurs Thorhauges bachelorprojekt
Aksiom 1 Paven har AIDS

Sætning 1 Paven flyder rundt i Adelgade
Antag: AIDS, trivielt opfyldt pr. Rocco-hypotesen
⇒ AIDS i Adelgade
⇒ Paven var i Adelgade, da paven var flydende
⇒ Paven flyder rundt i Adelgade

Hetz:
Kiri: Det er da ikke en hetz... Det
er da en fuldstændig regulær og
reglementeret måde at holde FUafstemning på...
Hetz:
Lurs: "Nu forstår jeg pludselig, hvorfor folk altid tror, du er retarderet"
Hetz:
Rengøringsdame: Brugt service bedes bragt tilbage til kantinen på forhånd, tak
Hetz:
fOrm: Tuborg eller and?

Ej Godkendt!
Genaflevér!

Hetz:
Jan Baggesen: Nolge gange forstår
jeg godt Ødipus.
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Dengang jeg var FU
Nu er det efterhånden mange semestre siden,
ja og dobbelt så mange kvarter, at jeg var FU.
Jeg kan stadigvæk mindes tiden med et smil
på læben. For dengang, der var FUerne fan’me
mandfolk og de kvindelige FUer var lækre!
Nu havde det selvfølgelig også noget at gøre
med vores BEST. Den var jo helt suveræn. F.eks.
i juletiden, der var der rissengrød på bordet
hver dag, når man som FU skulle ud med løbesedler. Men dengang var datalogi jo også en
integreret del af ruten. Man havde som FU 800
steder, hvor man skulle ligge NF’s lille seddel.
Og selvom NF aldrig fik trykkeren til at trykke
så mange, så fik vi alligevel dækket det meste
af ruten.
Det var værst om vinteren, for da frøs det -25
grader udenfor, og man blev tit forfrossen inden man kom over på kemi. Det var heller ikke
usandsynligt, at man skulle igennem 5-7 meter
tykke snedriver på vej derover. Det værste var,
at den sti man fik lavet på vej derover var sneet
til igen, inden man var færdig på kemi.
Nogle gange valgte vi at bruge svævefly. Vi
sprang ud oppe fra fysisk kantine og svævede
over til kemi. Så slap man for at traske igennem
al sneen, men fik bøvlet med at få svæveflyet
med op på 7. etage. Der gik jo ikke elevatorer
dengang. Man medbragte simpelthen sit bedste
klatreudstyr, og så klatrede man op ad muren,
med svæveflyet hængende bagefter sig.
Nogle gange, kunne man være så heldige, at
man mødte sin PR. Hun kunne folde et svævefly ud af et eneste stykke A4-papir. Så var det jo
bare at aftale at mødes på 7. etage, og så huske
et stykke papir. Hun kunne tricks, kunne hun.
Jeg husker også tydeligt vores VKF1 . Dengang
var det ikke et lille arrangement, nej, det varede
tre stive dage med 15 forelæsere om dagen. Det
siger sig selv at al undervisning var aflyst, da
forelæserne havde travlt med at forberede deres fremlæggelse. Folk stod i kø i timevis for
at komme ind og høre deres forelæsere være
endnu smartere, end de var til hverdag. Jeg tror
egentlig, at den eneste fra BEST der var glad,
1 Verdens Kedeligste

side 12

Foredrag.

det var KA$$. For BEST skulle jo bage kage, så
der var nok til folket. De fik ikke rigtig sovet så
meget i de tre dage.
Det jeg husker bedst fra VKF var vores (FUernes) plakater. Vi fik jo fløjet designere fra
Paris, London og New York hertil, for at de
kunne hjælpe os FUer. Det havde jo også den
sidegevinst, at flere af plakaterne blev solgt til
store museer rundt om i Europa. Specielt FULEs "Yankee - Go home!"var et hit!
Men der hvor FUerne rigtig kom på prøve, det
var til kapsejladsen. Dengang foregik de indledende heats jo i Silkeborgsøerne med TVdækning til hele verden. BEST havde traditionen tro
fået bygget en båd, som de skulle sejle i.
Men som det jo ofte går, når man bygger på
land, så kunne båden ikke flyde da den kom
i vandet. Heldigvis trådte FUerne til, og købte
dykkerdragter for overskuddet fra VKF. Herefter svømmede vi med båden og BEST på rykken! Det var ikke helt leth, da den daværende
SEKR havde købt en million lambrusco flasker
og slæbt dem alle med i båden. Men det gik, og
vi var fuldstændig smadret bagefter. Men som
altid vandt BEST, og ingen fandt ud af hvorfor
FUerne var væk under sejlladsen.
Den sidste udfordring vi havde som FUer var
FUløbet. Og det var her vores træning hele året
gav noget igen. Forinden havde FUerne været på træningslejr hele sommeren for at kunne
præstere noget, der bare var tilnærmelsesvis
nogenlunde. Det vi trænede til hed egentlig
Iron-FU, men vi vidste bedre. Det var jo trods
alt B.S. Christiansen der stod for træningen. Og
hvor mange kommer til at slæbe 100 kg. TVudstyr på ryggen tværs over Sydamerika, bare
for at B.S. kunne filme en tur med en eller anden latterlig svag tøs?! Men om ikke andet, så
gjorde vi det 3 gange i løbet af sommerferien.
Vi skulle jo også lige slappe lidt af, så vi ikke
var helt udkørt til FUløbet.
FUløbet varede hele 4 dage og 3 nætter. Det
gik ud på at vi skulle løbe en speciel rute,

The Way Back Machine

og bringe kaffe, rundstykker, GD, vin, glædespiger/drenge, hummere, portvin, slikkepinde
og kameler til de udvalgte kontrollørere. Samtidig skulle vi selvfølgelig uddele løbesedler
alle tænkelige steder, hvilket gjorde vi konstant
have ca. 75 kg. løbesedler i lommerne eller hvor
man nu kunne få dem til at sidde fast. Den sidste dag skulle vi løbe et tredobbelt maraton,
hvor vi skulle dele resten af løbesedlerne ud i
hele byen. Og skønt vi ikke havde sovet siden
løbet begyndte klarede vi det med bravur, og
blev kronet af dronningen som de sejeste kongelige FU ever!

Ja, den tid kommer aldrig igen. Nu er istiden jo
forbi, og der er blevet installeret elevatorer, der
kører hele vejen op til 7. etage. Datalogi er også
blevet skåret fra ruten, så nu er det faktisk muligt at løbe ruten på under en halv dag. Og VKF
er blevet reduceret til en lille aftensforestilling,
der omhandler stikkontakter. Kapsejlladsen er
nu blot et lille plop i unisøen, og 10 gange rundt
om en flaske, tsk, tsk. Næh, dengang jeg var FU,
der var der sq noget ved det.
/OFUSP - Kongelig FU

The Way Back Machine
Hvem siger, at en tur til Aalborg ikke kan vise sig nyttig?! Nogle gange viser det sig faktisk, at
der kommer noget godt deroppe fra. I dette tilfælde var det et link

http://www.archive.org
Stedet samler internetsider fra 1996 og til nu. Dette giver mulighed for at se fx. www.tdc.dk
fra 1996, hvor det var Thy Data Center der ejede dette domæne. Ydermere, kan man se alle 34
forskellige www.madsfoek.dk hjemmesider. Og har man afvigende tildenser, kan man da også
godt snuppe et kig på www.microsoft.com fra 1996.
Så sidder man en eftermiddag og ikke helt ved hvad man skal få tiden til at gå med, udover at
pille fnuller ud af navlen eller mellem tæerne, kan man jo give sig til at undersøge ens favoritsider
gennem tiden. Jeg skal hilse fra mig selv og sige, at der findes fanme mange grimme sider... Også
i fortiden!
/stumme
Hetz:
Kasper Søgård: Det har den forkerte
temparatur til at være vakuum.

Hetz:
Rasmus Lauritzen: Moar jeg tisser i
sengen!

Hetz:
Tutor far: Jeg har været fisker i
mange år

Hetz:
Rasmus Lauritzen: Jeg elsker smerte

Hetz:
Jan Baggesen: At flytte sphagnum er
lidt ligesom at have sex med gamle
tyskere. Det er sjovt, og man får
penge for det!
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Alien loves Predator
http://alienlovespredator.com
I disse stunder, hvor Alien tit møder Predator på såvel film som i spil, er det jo ikke underligt, at de to efterhånden har opbygget et
varmt venskab. Man kunne endda forestille sig,
at disse to koldblodige skabninger flyttede sammen i en lejlighed i New York.
Og med det som udgangspunkt er denne lille
tegne/dukke-serie blevet til. Hvis man glemmer at en alien har syre i stedet for blod, og
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at predator her total seje våben, så kan der
opstå visse forviklinger i NY som man ikke
havde troet mulig. Fx. hvad sker der, hvis Alien
vil have en tatovering? Eller hvis Aliens mor
kunne tænke sig at komme på besøg? Er speeddating virkelig noget for rumvæsener, og hvor
langt ude skal man være for at lege med barbiedukker? Og er en ordbog virkelig noget piger
går med mellem benene? Se selv efter. . .

Alien loves Predator

/stumme
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ATP - en anmeldelse
Når man nu sådan sidder og slapper af i en fredagsbar, så kan det jo hænde at man bliver underholdt af en folk personer, der i sorte t-shirts bunder øl på kommando. Efter sådan et syn så fristes
man jo til at kigge lidt på hjemmesiden

http://www.assume-the-position.tk
i håb om, at man ligeledes finder flere morsomheder.
Siden er særdeles vel ustruktureret, og efter
flere scroll bliver man sq tørstig når sådan et
par Cereskasser ruller for øjene af en. Og meget smart er det, at når man så er tørstig, så
har siden et kort over uniparkens fredagsbarer.
Ved siden af kortet er der hensigtsmæssigt skrevet åbningstiderne for disse. Godt nok er det
pensum, men man læser dem alligevel.
Som en feature er der også en oversigt over de
implicerede personer, hvor af nogle burde tage
sig bedre ud. Man er ikke i tvivl om, at her foregår suspekte ting og sager... Eneste minus er
nok, at Sissis bryster vises frem. Nogen burde
tage sig sammen.
Bevæger man sig væk fra portrætbillederne og

brysterne, så er der stadigvæk andre interessante ting at klikke på. Homotesten viser virkelig hvilken mand man er, og efter denne bør
man nok tage sit liv op til revision. . .igen.
Heldigvis kan man i sådanne situationer overskue Mat.Kant.s ugeseddel, hvor man kan se
hvilke retter der i denne uge skal fortæres.
Mens man gør dette, kan man stille og roligt
læse det seriøse læserbrev om hysteriske kvinder.
Der er langt flere features på siden, men disse
vil ikke blive nævt her, da der også skal være
noget til dessert. Alt i alt kan man konkludere,
at det er en ganske veludført side som langt de
fleste vil kunne nyde godt af.

Hetz:
Thomas: Boxershorts i dag, g-streng i
morgen.

Hetz:
Eva L: Åh nej jeg er sådan en der tisser i sengen

Hetz:
Susanne D: Jeg har den mindste
blære her!

Hetz:
Yacoub: Kender du det når man vågner med kæmpe tævepatter?

Hetz:
Susanne D: Jeg er dekan-bitch!

Hetz:
Ikke datalog pige: Dataloger er farlige!
Datalog-fyr: Nej, vi er mærkelig og
skøre, men vi er kun farlige, hvis vi
falder på dig.

Hetz:
Iben: Jeg drikker aldrig!
Hetz:
Iben: Jeg vil gerne være kendt for at
være kedelig
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Huskeseddel til Roskilde
Snart sig tiden nærmer, hvor de heldige kan
tage deres vandrestøvler på, og påbegynde den
lange rejse til det forjættede land. Lang er turen,
og ryggen lider smertefuldt, men målet og forventningens glæde gør lidelserne udholdelige.
Og når man så endelig ankommer til destinationen er det det hele værd, og man bruger hele
ugen på at møde dejlige mennesker, nyde livet
og slappe af til himmelsk musik.
Det er selvfølgelig Roskilde Festivallen der her
er tale om. Den årlige begivenhed, hvor man
kan slippe for virkelighedens verden, og synke
ned i masserne, for at blive en del af den 80.000
personer store bevidsthed. Hvor sandsynligheden for at møde en fuld svensker er på sit højeste og muligheden for at være naturlig op ad
et hegn er en selvfølgelighed. Kort sagt, en stort
telttur hvor anarkien lever i bedste stil.
Man kan spørge sig selv, hvorfor en huskeseddel så skal bringes allerede nu. Og svaret er lige
til: Før det er for sent! Man skal huske på, at
Midtfyns Festivallen er væk, og der derfor er ca.
30.000 personer som skal finde et nyt sted at slå
sig ned. Og det er da nærliggende, at dette sted
bliver Roskillen. Ud over dette faktum er der allerede offentliggjort en del store bands, hvilket
f.eks. har fået PR til at købe billet allerede. Jeg
forudser en mangel på billetter. Og det ville da
være en skam at gå glip af årets eneste store begivenhed!
Men nok om omstændighederne, lad os dykke
ned i detaljerne. For det er jo ikke for sjov, man
planlægger allerede nu. Det er for fornøjelsen,
morskaben og den forhøjede omsætning hos
Carlsberg. Den første ting man skal huske er et
telt. Uden dette har man tabt. Telt skal selvfølgelig forstås i den betydning, at et stykke pressening også godt kan bruges. Og man kan selvfølgelig få en ven til at tage et stort telt med,
så man ikke selv behøver, hvilket faktisk er det
smarteste.
Når man så har fundet et telt, skal man huske
soveposen og luftmadressen. Soveposen fordi
et tæppe er for koldt. Luftmadressen fordi den
fylder mindre, og man sover bedre end på et lig-

geunderlag. Og jorden er for kold. Godt nok vejer luftmadrassen væsentlig mere, man når man
først får lagt sig på en sådanne en, er det det
hele værd.
Da det nu har det med at regne en lille smule,
er det også en god ide at tage en pressening
med, der i det mindste kan dække hele teltet.
Presseningen varmer selvfølgelig teltet op om
morgen, så det er helt ulideligt at sove i. Men
man skal alligevel op for at hente nye forsyninger. De gode sider ved presseningen er at teltet får lov til at leve længere, der kommer ikke
vand ind selvom det styrter ned. Man behøver
heller ikke være urolig for, om det vand man
kan høre ramme pressenigen, faktisk nu også er
vand. Specielt hvis man også kan høre svensker
stemmer i nærheden.
Nu vi er ved det med vand, så er det heller ikke
så slemt som man går og siger. Men hvis man
kun har kondisko med, skal man nok overveje
en lille tur ind til byen efter nogle støvler. Erfaringen siger, at velholdte og velsmurte militærstøvler er at foretrække. Man skal kunne gå
langt, ca. 15 km. om dagen alt i alt, og være forberedt på en 5 - 20 cm. mudder over alt. Og hvis
man synes det er slemt, så skulle man have været med i 1997.
Nu da fodtøjet er husket, kan man bevæge sig
over i den mere forfængelige del. Alt afhængig
af tøjstil og forventninger med både det modsatte køn og ens eget, kan man variere i tøjmængden. Min erfaring siger mig, at man skal
have undertrøjer og sokker til hver dag. Og det
er egentlig mest for ens egen skyld. Bukser kan
man nøjes med 2 af, og trøjer kun en varm. Underhakker er lidt varierende, da man blot skal
undgå de bliver våde. Men de fylder heller ikke
så meget, så en til hver anden dag er vel lidt
luksus.
Mængden af deo skal være betydelig, da traditionen siger, man ikke går i bad, da det ikke kan
betale sig. Deler man telt med en anden, eller
måske flere, kan man med fordel deles om deoerne, for derved at begrænse antallet af forskellige slags man tager med. Tandbørste og tandside 17
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pasta skal man huske, da tandlægen gør ondt
i såvel mund som pung. En hårbørste behøver
man ikke, da en hat er lige så god. Og når det er
nat, ligger folk alligevel ikke mærke til det. Det
er jo trods alt ikke derfor, man er taget med ind
i teltet...
Udover en rygsæk til at tage alle ens ting med,
skal man huske en mindre model. Man skal jo
have noget at transportere sine drikkevarer i,
når man går på opdagelse mellem 79.999 mennesker. Og det ser så dumt ud at rende rundt
med en rygsæk størrelse telt, når man kun har
4-5 øller med. Alternativt kunne man bruge en
barnevogn. Den vækker positiv opsigt, og er
ubeskrivelig dejlig at transportere øl i nede fra
tanken og til festivallen. Og hvis man så også
skulle gå kold har man jo et sted at sove.
Forsyninger man tager med skal være et minimum! Der er ingen grund til at tage mad med
til hele ugen, da der også findes Netto, Aldi
og Sparbutikker i Roskilde. Lige lidt mad og
drikke til turen derover og den første dag, og
det er nok. Man kan let komme til at slæbe flere
kilo mad med, som man alligevel ikke får spist.
Så hellere bruge lidt flere penge derovre, eller
gå en tur til byen. Det er langt det behageligste
og letteste.
Nu vi er ved mad. Maden derovre er fantastisk, og vælger man de rigtige boder, får man
et måltid for 30,- som holder i lang tid! Man
kan faktisk, medmindre man spiser hele tiden,
spise ved en ny bod hver aften. Og der er rig
mulighed for at vælge mellem forskellige retter. Der er ris med kød i mexikansk stil og almindelig stil, pandekager, burgere i forskellige
størrelser og varianter, pizza, fish’n chips, falafel, rundstykker m. ost, kaffe og te, sushi, kødfyldte pandekager, sandwich og meget andet.
Stort set al maden bliver lavet mens man venter.
Og midt i natten, så er det dejligt med en varm
skål suppe med nudler, så man kan få varmen
igen. Så brug det lidt flere penge, og få en større
oplevelse ud af det.
Nogle af de sidste ting man bør huske, er dem
som gør det lidt mere behageligt at være afsted.
Det er
1 Der er specielle

• Ørepropper.
• Kortspil, skakspil, 4-på-stribe spil.
• Blyant og papir.
• Mobiltelefon og oplader1 .
• Stormpløkker.
• Pressening til at dække hele lejeren og
snor til at holde presseningen nede, når
det blæser.
• Plasticposer til vådt/surt tøj.
• Solbriller og solcreme.
• Godt humør og et åbent sind.
• Hovedpude(Den er GULD værd!!!).
• Hængelås til teltet.
• Vanddunke (5 liter eller mere).
• Natlygte (Man må ikke have åben ild
ved teltene).
• Hobby- eller lommekniv og gaffatape.
• Kamera.
• Stedssans.
• Regntøj (Det sker jo, der falder nogle
dråber derover..!).
• Sygesikringsbevis (I tilfælde af samaritterne ikke er nok).
• Dankort.
• Pladsbillet derover og tilbage, hvis man
kører i tog.
• Køkkenrulle og/eller toiletpapir.
• Skateboard, 2-by-2 eller blades, hvis
man er til den slags - Der er en KÆMPE
bane derover!

boder derover til at lade ens mobil op igen - Nogle gange gratis, andre gange til en 10’er.
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Stort set alt dette kan erhverves derovre, nogle
af tingene er dog lettere at ordne på forhånd.
Hvis man ikke lige har noget regntøj, er det set
før, at en paraply er god nok. Festival stole er
der nok af, så er man til den slags, kan man lige
så godt købe en derovre.
Jeg håber og mener, at denne liste falder i god
jord, og gør sig gældende, hvis man overvejer at
forsøde tilværelsen efter eksamenerne. Listen er
selvfølgelig ikke udtømt, men opremser de væsentligste dele. Tager man en bil derover, kan

man selvfølgelig have langt flere ting med. Det
er set med en generator, men den blev vist forbudt, da den larmede mere end accepterede var.
Finder man listen mangelfuld eller mystisk
sammensat, kan man jo tage derover et år, og
se om det ikke ca. er de ting man kom til at
mangle. Anyway, så har jeg købt billet og har
næsten pakket. Så det kan jo være vi ses derovre
i år også.
/SEKR

Adventures in Math
Dette er et fantastisk spil. Der er ikke
mange spil indenfor genren der kan overgå
dette fantastiske hæsblæsende action-prægede
edutainment-spil: Adventures in Math.
Når man starter spillet får man en start-side
hvor man bliver opfordret til at trykke F31 for at
genstarte maskinen, eller noget. Nåh, men spillet går ud på at komme igennem en labyrint.
Dette gøres ved at løse svære matematiske problemer som eksempelvis:“56 + x + 2 = 70, hvad
er x?” – der jo tydeligvis er meget kompliceret.
På højere levels skal man også løse multiplikations og substraktions-problemer.
Nu sidder den almindlige madsføk-læser og

tænker2 : “Er der mon nogle snydekoder man
kan få adgang til, hvis man nu sidder fast i spillet?” og dertil er svaret: “næh”.
Når man efter mange timers intensiv spil3
len har gennemført kan man se frem til Adventures in Math 2. Der er forlydender om at
nogen er ved at lave en mod til AIM2 hvor det
er muligt at spille multiplayer.
Spillet er fantastisk og jeg vil derfor give
det 3 af 5 hatte. Havde det haft den sagnomspundne multiplayer del havde det fået 4, men
sådan er livet nu engang.

Hetz:
Kim Mortensen: Der ligger en stor,
tyk manual i *:pdf

Hetz:
PR (til Toki): Du havde da ikke fødselsdag igen i år, havde du?

/narko

Hetz:
Kim Mortensen: Google er det bedste
sted for alting her i verden

1 mener jeg. . .

2 . . .eller noget.
3 af

spillet. . .
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Tegneserieanmeldelse
Katten Miv er en online tegneserie, som omhandler katten Miv og dennes eventyr samt
dagligdag. Nu skal man ikke kimse1 af denne
tilsyneladende umiddelbare banale tegneserie,
da denne er fyldt med legemliggørelse af religion og konspirationsteoretiske idealer og symbolismer.
Miv kommer til er antageligvis den første af en
lang række virkelighedsbeskrivelser af kunstneren. I det følgende vil vi fortage en bred fortolkning, der betragtes som den gængse opfattelse af værkernes betydning. Grundet den almindelige opfattelse af læseretning og forståelse af værker vil vi fortage en liniær fortolking,
linje for linje, af skildringen. Begyndende vil
vi advare om opdagelser, der kan få vidtrækkende konsekvenser for enkeltpersonens indsigt i hverdagens basale symbolik og dennes betydning.
Efterfølgende titlen, der transcenderer den
sfære hvori den burde have befundet sig, beskriver værket sin begyndelse ved en retningstilkendegivelsesillusion i form af en fallos, der
signalerer udvikling fra selv’et til en højere be-

vidsthed. De efterfølgende billeder beskriver en
smerte i form af livets tilblivelse og dernæst en
ophøjelse af individets selvopfattelse til overjeg’et2 , som centralt fænomen i en tilbedelse af
en gudelignende stensøjle, der i nogle fortolkninger fremstilles som en menneskelignende
altfavnende moderfigur.
I værkets næste del ser vi et aktionsspecifikt
scenarie hvori en tilfangetagelse af den frie
sjæl optræder, som et gennemgående og vigtigt
tema.
Værket fortsætter den hæsblæsende fortælling
og det ses tydeligt at der gennem resten af værket optræder tydelige post-kreations manipulationer for at undgå afsløringer af hemmeligheder af så volatil karakter at de kunne destabilisere muligheden for hemmeligholdelse af
mange logers grundsten. Tydelige retoucheringer er foretaget i sidste del samt fordrejninger
af hvad kunstneren oprindeligt havde tiltænkt
af symbolisme og budskaber.

Hetz:
Linda V H: Jeg skal ikke have børn
før man kan få dem med batterier i!

Hetz:
Kim Mortensen: Det kalder vi bare
"untitled" - så ved vi, hvad det er for
noget

Hetz:
Esmil: Nje Jonas, jeg er ikke så god til
at fake...
Hetz:
Esmil: Helt ærligt, det er en ting at
klappe andre mænd i røven. Men at
slikke piger liger der hvor de tisser!!!
Hetz:
Højeste: Så længe det flækker, så holder det!

1 slå

med nakken - Dansk sprognævn
Freud

2 Dr. Sigmund
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Ronni & Rasmus

Hetz:
Rusmus: Kan du ikke finde fodbolden i radioen? Råbt til en bartender
en time efter landskampen var slut,
da han vågnede i ub
Hetz:
Peter Kragelund: Jeg er lykkenes
Jubli

Iglemanden

Iglemanden
Historien om Sct. Chaiselong John
I det salige år 1 udbrød der en frygtelig
umbrakosyge epidemi i de mange små landsbyer, rundt om det urgamle kloster på bjerget. Længe havde de lærde munke forsøgt at
helbrede de mange smittede men det virkede
nærmest umuligt at finde en eliksir, der kunne
redde de mange menneskers liv. Selv ikke en
storslået og grandios ceremoni, udført af den
kætterske sorte troldmand, Afro Moses, helbredte nogen, og det på trods af at man ofrede
hele 45 lam, 2 geder, 4 elendige lurblæsere og
jonglerede med brændende fakler hele natten
lang.!
Den frygtede umbrakosyge var berygtet verden
over og udbrud blev behandlet med allerstørste alvor af de øverste myndigheder. Sygen var
kendt for at få de smittede til uhensigtsmæssigt
højlydt at tumle forvirret rundt i mudderhuller
alt imens de spiste enebær med den ene hånd
og andrik med den anden. Kontrafej, obelisk og
dromedar underliv. Og bjesk!
De lærde og noget fortvivlede munke holdt nu
storråd, og den 273 år gamle ærchebiskop Althe
Anthoon mit Gebischhh foreslog at man nu tyede til litteraturen i “Det Store Bibliotek”. Måske fandtes løsningen her? Desværre opstod en
stor slåskamp om hvem der dog skulle læse
Bibliotekets eneste bog, “Bogen om Purløgens
dyrkning og dunst af Nam Nam!”, så ¾ af klostrets munke afgik ved døden. I sidste ende var
det Store Bjarfe, der stod alene med bogen knuget tæt ind til brystet.
“Ha ha, I får bare ikke lov til at læse bogen før
jeg er færdig I pruthuller og slapsvanse”, råbte
Bjarfe og løb op på sit lille munkekammer for
straks at begynde læsningen.
Godt nok var Bjarfe en ordentlig kleppert med
sine 1m. og 31 cm. I udstrakt stand1, men til
gengæld brillerede han med sit manglende intellekt. Det tog ham derfor 63 år at fuldføre læsningen, og til stor ærgrelse gav det intet resultat, men det er en anden historie. . .Tilbage til

slagsmålet!
Nu skulle de bortgåede munke jo bisættes som
det sig hørte til på ægte rituel vis indenfor
Vaadkutte-ordenen. Derfor begravede man en
lunken ananas i klosterkirkens skib hvorefter
munkene, altså de overlevende, straks tog på
kro. Her hældte de den ene spanning lokal
hvepsemjoed efter den anden ned i de tørre
ganer til sent ud på aftenen. Men ved midnatstide skete det meget underfundige at den
senere så vidt berygtede munk ved navn Beskoejter Johnny, ved et rent tilfælde kom til at
“spilde” mavens indhold ud over krofatter. “Så
er det ud kammerat”, skreg fatter, “og kom aldrig mere igen, og så tror jeg for resten på Satan, HA!” fortsatte han, hvorefter han kastede
den stakkels munk femoghalvfjerdsinstyve alen
væk fra kroen. Hr. Beskoejter landede med en
enorm klirren ovenpå alt det sølvtøj han i løbet
af aftenen havde ranet til sig, og i dette samme
nu skete miraklet. Himlen åbnede sig og englene sang så højt at glas splintredes, harperne
spillede, muskusokser bissede og en der hed
Bjarne løb tør for toiletpapir allerede efter første strøg. . .Ja det var i sandhed apokalypsen der
stod for døren, uha. Men så løøød der fra skyerne en dyb og himmelsk røst:
“Du, Irret Kobberskaeg,” ja jeg gentager, “Du,
skal lede mine disciple til det hellige land Senegal, og der opsøge Høvding Henning!” kom det
fra Gud i det høje.
“Jamen. . .”
“IKKE noget jamen.” Lød det vrissent fra den
Højvelbårne selv. “Du har fanden neden mig af
at adlyde ellers slår jeg en kæmpe prut, og når
Vi siger kæmpe så mener Vi satan neden mig
KÆMPE!!!”
Denne trussel kunne selv en sprit stiv munk forstå, så straks morgenen derpå samlede han alle
munkene, altså de levende, og en storstilet forberedelse begyndte. For det at tage til Senegal
måtte jo være en farefuld færd. . .Det troede de i
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hvert fald, for ingen vidste rent faktisk hvor Senegal lå, og den eneste i omegnen med den rette
ekspertise, ja han var ikke munk.
De måtte simpelthen have fat i manden der var
døbt, “Den Liderlige Røver”, så afsted det gik
til oldermandslaughet, som netop skulle til at
afsige dom over manden, der som den eneste
kunne vise vej til det forjættede land. Tre vilde
munke sparkede døren op til domshuset i rette
øjeblik til at høre domsafsigelsen:
“Min kære mand, de er sigtet for på utugtig
og forbryderisk vis at have bemægtiget dem
toogfyrrindstyve skæpper røød garn, eet ålejern, tretten banjostrenge og sidst og absolut
det værste to oksehoveder forarbejdet ANDEFEDT!!!”
“Den forulempede, grosserer Fjert, anmoder
om at De placeres to hele fuldmåner på træhesten med fjorten punding i hvert ben..”
“Har Oldermandslaughet forstået Dem ret deri
at De kender dem selv uskyldig?”
“Nej”, kom det hæst fra “den Liderlige Røver”
“Nå” svarede Overoldermanden, “I så fald kendes De for liderlig i gerningsøjeblikket og kan
derfor gå som en fri mand. Sagen er afsluttet!!!”
Sådan gik det for sig, at den store færd begik
sig afsted mod det forjættede Land. De kæmpede sig gennem ild og vand, krige blev udkæmpet med stort heltemod, og snart var de i
Monte Carlo, hvor de holdt et fortjent hvil. Her
blev de dog atter udfordret af skæbnen men
trak sig dog sejrrigt ud af pælesidningskonkurrencen, og brugte gevinsten på gullige tånegle
og et pragteksemplar af et Jersey kvæg. Tiden
stod dog ikke stille, så de måtte afsted igen over
stok og sten gennem ørken, urskov, tundra og
tæt krat. Endelig stod de ved grænsen til Senegal. Foran dem lå det ukendte land, men med
Guds hånd hvilende over dem begav de sig ved
godt mod ind i det tætte buskads. To meter længere fremme blev tavsheden brudt af et dumpt
“TJUNK!!!” og den forreste munk segnede livløs til jorden, dræbt på stedet af en højaccelereret rødbroget kastanje. Snart var der kastanjer
over det hele og delegationen tog flugten videre
ind i krattet. I heele tre år varede jagten og i heele tre år måtte munkene søge ly for de hidsige
Kastanjekrigere. Ikke sjældent stod menuen på
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Svensk Nyreragout og Sneppebrød:
Nyrerne skylles i eddikevand og renses hvorefter de skæres i skiver, ret tynde. Disse brunes i smør sammen med løgringene, men ikke
for meget! De rensede svampe, lidt fløde eller
mælk, tilsættes blot så meget at de er dækket,
og for svag varme småsnurrer det i ca. en time.
Serveres med stegt bacon og stegte tomatskiver
samt rundstykker. Og husk nu at spise det før
Den Møgsultne Svensker kommer! Han ligger
på lur hele dagen under den bredbladede persille. Og den er BRED i himmelske dimensioner
dernede i Senegal!
Nå, men kun to af de i alt niogfyrrindstyve startende eventyrere overlevede, nemlig Den Liderlige Røver og Beskoejter Johnny. De to stod nu
mørbankede og forslåede ved Orangutangaflodens breed.
“Hej fremmede”, rungede det ud over floden og
så sandelig minsandten om det ikke var den salige mand med spidsteltet, ved navn Iglemanden, der her havde slået sig ned som flodbaadsfoerer og for rette betaling hellere end gerne
ville fragte de to herrer over på modsatte breed.
“En tønde hartkorn frisk kærnemælk og en Pariserkasserolle i det pureste bronze, er prisen for
turen”, sagde Iglemanden!
“Jamen så svømmer vi hellere over”, kom det
kjækt fra den liderlige røver, hvorefter han
sprang hovedkulds ud i Orangutangafloden.
Nu var der dog det ejendommelige ved Orangutangafloden, at stod solen i zenit, som den
så belejligt gjorde det lige nu, ja så var floden
fyldt med ikke bare varm, nej brandvarm te! Så
den Liderlige røver blev sig noget så skoldet på
vej over. Men to meter før målet blev han slugt
af en flodhest, der blev slugt af en pelikan, som
så blev slugt af en måge der fløj til Monte Carlo.
Nu var Beskoejter Johhny i et stort dilemma
for hvor i alverden skulle han skaffe en Pariserkasserolle i det pureste bronze? Men netop
denne dag sad han i held, for omme bag det
nærmeste træ lå der nemlig én, så han kom
helskindet over floden. Og endelig var han
nået frem til Hamdenklam stammen hvor Høvding Henning var høvding. Sikke en mand han
var! Der stod han med sin 72 cm. lange kobbertrådsomviklede næse, foran den prægtigt

Iglemanden

udsmykkede og rigt dunstende totempæl, og
tog imod sin fremmede gæst.
“Ugu bugu umum balooo tam tam!” sagde høvdingen, men Hr. Beskoejter fattede intet og slog
i desperation ud med armene hvorefter han fik
et spyd i brystet, da denne gestus dernede anses
for en trussel. To dage senere vågnede munken
med store smerter, men dog i live. Han lå i en
bambushytte og ved hans side stod en kaukasisk udseende mand.
“Pas hellere på en anden gang, min gode
herre”, sagde den kaukasisk udseende mand.
“Mit navn er Horsten Uniklunke, jeg er antropolog, udsendt af Bjarne, du ved ham, der løb
tør for papir. Det kostede mig hele mit kærnemælkslager at overbevise Høvding Henning
om at du ikke var en stratenrøver, så du skylder
mig en kæmpe tjeneste!”
Således forholdt det sig at Beskoejter Johnny
overlevede endnu engang og via Horsten Uniklunke, der var kyndig i alle Senegals 77 sprog,
fik han fortalt Høvding Henning om sin hellige
færd. Da der var gået yderligere et par timer var
B. J. fuldstændigt kureret, og idet han rejste sig
fra lejet kom først 72 cm. næse og derefter Høvding H. ind af døren til hytten. “Jib, jib, jib, jib,
jib, pagaiiiij!” sagde han og overrakte derpå en
æske hvori der lå to af stammens allerhelligste

relikvier: “Det store Manifest” og en talisman.
“Du må nu tage op i de dunkle bjerge og lokke
manden fra hulen ned til os med talismanen, thi
den dufter så godt af hamster, smadret mellem
ambolt fra stor højde og dårlig morgenurin”,
forklarede Horsten Uniklunke.
Det gjorde Beskoejter Johnny så og manden fra
hulen blev fanget og bragt tilbage til det store
kloster på bjerget. Her oplæste man hundredvis af besværgelser fra Det store Manifest men
besynderligt nok blev de adskillige smittede ej
kureret. I desperation forsøgte man tortur for at
få manden fra hulen til at kurere, og i uvidenhedens salighed begyndte den fremmede mand
at spille så fortryllende smukt på sav, da han
blev udsat for en chaiselong i det rødeste fløjl.
Og så blev alle der hørte den smukke melodi
straks helbredt, og den fremmede Mand fra Hulen, blev herefter, i sagn og legender, for evigt
besunget som:
Sct. Chaiselong John!!!
Gennemsnitshøjden for munkene i det urgamle
kloster var på denne tid 95 cm. Ifølge “Sagn og
Legender”, et glimrende historisk værk skrevet af den tyske forfatter Heinkel Dunnst von
Pferd.
/FUET

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:
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Spilanmeldelse
Så blev det atter forår og fuglenes kvidren og
lange lune aftener i parken er blot få af denne
dejlige tids kendetegn. Lykkelige mennesker
hånd i hånd bevæger sig igennem byen omgivet af kærlighed. Den stressede dagligdag
virker i dette nu fjern og det virker som om
alt i livet pludselig giver altoverskyggende mening. Byens gader emmer af smil og lykke og
som den eneste sandhed mulig, smitter smilene af på byens sjæl og går i et. Varmen fra
aftensolen og dagens sidste solstråler beskinner
tagryggene og byen står fredsommelig som en
kosmisk farvestrålende masse, som man kun
kan beskue med indre ro i sjælen.
“For fucks sake. Prøjser-skodspil”. Råbene fortsætter i endeløse minutter og bryder byens idyl
og fugleflokke flygter fra det omkringliggende
område. Atter og så igen er min lejlighed blevet
besudlet af et spil af så ringe karakter at spillet
Adventures in Math virker overlegen i både grafik, lyd og gameplay. Spillet, som nok en dag
giver mig et slagtilfælde, er Brothers in Arms
og som 83% af alle udgivede spiltitler handler dette om at slå ting ihjel. Dette er jo ikke
et dårligt startpunkt, men scenariet er igen sat
i D-dags jargon, hvilket burde få de fleste til at
stoppe vejkegler op i tilfældige kropsåbninger –
på tværs. Som de fleste læsere nok allerede har
gættet, er spillets feature-liste som altid lang og
uinteressant, men denne gang er det ikke nok
at man skal skyde kvinder, børn og tilfældige
tyskere. Nej, man skal heldigvis også få andre
til det1 , hvilket resulterer i endnu mere vold og
ødelæggelse hvilket jo er en ønskelig kvalitet
ved et spil.
“Ach, mein leben” var allerede præ-Doom
Thy flesh consumed, en sætning som var
til at forstå, men hør nu lige her fætterudviklingshattemand. Du skal ikke bryde dig

om at inkludere tysk slagprosa og intellektuelle tyske sætninger i et spil, som jeg muligvis
kunne antages at komme i nærheden af. Det
finder jeg mig simpelt hen ikke i og jeg skal se
en patch med det vuns med engelsk-talende
tyskere i stedet og det kan ikke gå hurtigt nok
– prøv at fatte det. Hvilket udviklingsgeni har
diabolsk nedlagt veto og demokratur-agtigt bestemt at tyskere i anden verdenskrigs-spil skal
tale tysk? Og når man gør en sådan ting, selv
der, har man ikke lov til at lade dem snakke
med hinanden når man selv lusker rundt i buske og andet kratværk. At lade tyskerne skrige
i smerte og udstønne simple tyske ord ville jeg
have gået med til, men let’s face it. De diskuterer Nietzsche og Dostojevskij og snakker bag
min ryg, bare fordi en eller anden klaphat med
minimal softwareudviklingsevne har set sig sur
på mig og udnyttet min største svaghed – det
tyske sprog (både skriftligt og mundtligt).
Kan man virkelig kigge sig omkring i denne
lorteverden fyldt med anden verdenskrigsmøgspil og stadig være tilfreds? Foråret er en
let gennemskuelig illusion og antallet af sutspil,
som inkluderer tysk-tale, stiger fortsat. Hvor
ignorant kan man være for ikke at fatte dette
lands magre tilstand og sige fra? Hvor lang
tid skal der gå før nogen siger stop og knækker mentalt i en savlende blodrus på Vesterbro
Torv? Ja, jeg spørger bare.
Brothers in Arms er faktisk et ret underholdende
og fængende spil som jeg giver 2 ud af 10 point,
da der blev talt alt for meget tysk. Ellers havde
det fået 8 ud af 10.

/Ronni Laursen aka. Rage.

1 Vist nok via et rangordenstingeltangel-begreb, som jeg egentlig har problemer med at forstå, men man kan vist nok stige i
det – tror jeg . . .
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Kontakt-annoncer
Forårsbrise
Til den Lyshårede pige til Kapsejladsen.
Du sad ved siden af et træ, lige der hvor bakken skråner, sammen med dine veninder og drak nogle øl. Du
havde et dejligt grin, og jeg kunne se på dig at du
vidste der var nogen der holdt øje med dig. Vore øjne
mødtes aldrig, men jeg så på dig i lang tid. Vi mødes
snart.
Den Glade Gartner
Til dig med brillerne
Jeg så dig til kapsejladsen. Du rødmede og så væk da
jeg kom gående forbi med mine bare bryster. Du sad
og drak nogle øl med nogen du kendte. Vil du mødes,
så skriv til: sturepatter@madsfoek.dk
Den Halvnøgne
ffb
Du var fuld i ffb
Skal vi mødes?

Hetz:
Michael Aastrup Jensen (Borgmester
Randers): ...derefter vil jeg bruge
mere end 100% af min tid i folketinget...
Hetz:
JP: Stjålne Munch-værker fundet flere anholdt.
Hetz:
(Fra telia.dk): Privat: For dig der er
privatperson
Hetz:
Leap: Det ved jeg ikke. Det kan jeg
ikke lige sætte ind i mig.
Hetz:
Køler: Hvis man ikke slår dem ihjel,
dør de jo bare alligevel!
Hetz:
form: Der er hemmelig fuafstemning: form "Alle holder
sig for øjnene, og så siger fu’erne
hvad de vil stemme!"

Den Storbarmede Blondine
Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:
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Spørg Dr. Føk
Spørg Dr. Føk er en brevkasse for alle læsere af Mads
Føk. Dr. Føk har svar på alt mellem himmel og jord.
Indsend dine spørgsmål enten ved at aflevere det i Føks
postkasse på Matematisk Informationskontor, eller til
drfoek@madsfoek.dk. Alle spørgsmål skal være forsynet med navn og adresse, men bringes under mærke her
på siden. Vi forbeholder os ret til at forkorte brevene.

Flyvende ymer?

Kære Dr. Føk.
Jeg kan simpelthen ikke forstå det! Jeg har flere steder læst noget i stil med: "Nu letter A380"og "A380
landet sikkert efter første flyvetur."Da jeg var lille,
spiste jeg altid Kellogg’s Corn Flakes med A38, et
syrnet sødmælksprodukt, og jeg gik egentlig ud fra,
at A380 bare var en videreudvikling af dette produkt.
Mine spørgsmål er derfor: Hvad skal A380 deroppe?
Er det udviklet til astronauter eller hvad? Og hvorfor har jeg det her grimme udslæt på skrotum?
Arna Kløverblomst
Kære (person)
Grunden er, A380 slet ikke er et mælkeprodukt,
men derimod et meget lille stykke papir. Det er
velkendt, hvis man tager et almindelige ark papir, lad os for eksemplet tage et ark A0, og lader det falde, falder det langsomere end en sten.
Da A380 vejer meget mindre end et ark A0, vil
det falde endnu langsommere (pga. Newtons 1.
lov). Derfor flyver det.
Hetz:
Hans Anton: Hvis det ikke er rigtigt,
er det noget andet
Hetz:
Tutor far: Jeg går i cølibat i morgen!

side 26

Som er kuriosum kan nævnes at A38 slet
ikke er et mælkeprodukt, men derimod en
masse ret små ark papir, hvilket man let kan
overbevise sig ved at tage det ud af pakken, og
tabe det fra en vis højde. Det vil så næsten flyve,
men ikke helt, da det er noget større end A380.
Dr. Føk

Jeg skal

Kære Dr. Føk.
Jeg skal sådan, og de har låst biblioteket! Hvad gør
jeg? Svar gerne hurtigt, det trykker!
Trængende kemiker
Kære (kem.lort)
(Du skal skynde dig at blive Specialestuderende, så må du igen forlade nødtørft
derinde)
Dr. Føk
Hetz:
Lars Age: (Om træer) Der er jo ikke
noget der hedder venstre i virkeligheden.
Hetz:
SEKR: NF: Hvordan skriver man
NASA?

Majfest

Majfest
Du er hermed inviteret til Majfest af TÅGE KA M M ERET !
Der vil være revy, denne gang morsom!
“Hvornår?” spørger du i vantro

Fredag den. 27. maj
... siger jeg dig skipper!
Her får du lige en and:

/NF
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Kalenderen
Fredag d. 27/5-2005:

Majfest i mat. kant. Revyen overværes af så forskellige personligheder som
prinsesse Mary og Gamle falkeøje. Kun få overlevende.

Mandag d. 30/5-2005:

Eksamensperioden begynder. Dette går stort set ubemærket hen, da de få
der overlevede Majfesten blev så berusede at de ikke er begyndt at få tømmermænd endnu.

Tirsdag d. 26/7-2005:

Ved at anvende subtile intriger, afpresning og 347 meter tandtråd overtager
Mads Føk et mindre afrikansk land. Michael Westergaard bliver indsat som
diktator på livstid.

Onsdag d. 27/7-2005:

Borgerkrigen bryder ud i et mindre afrikansk land, og Michael Westergaard bliver dræbt under et oprør. Tilsyneladende er årsagen at overhovederne for to stammer kom op at skændes om den korrekte måde at dele
ordet ’tomatjuice’.

Onsdag d. 24/8-2005:

De nye russer ankommer. Alt er vild forvirring, da ingen af tutorerne overlevede Majfesten. De små russer søger efter vejledning, og heldigvis finder
de Mads Føk nr. 0 hvori alle deres spørgsmål besvares.

Fredag d. 2/9-2005:

Mailund vågner op og opdager til sin rædsel at han er blevet ædru efter
Majfesten. Han skynder sig op i ffb, tømmer en fustage fadøl eller to og
bliver ikke set resten af året.

Fredag d. 14/10-2005:

I et kontroversielt nummer af Mads Føk trykker vi svaret til sidste års
Calculus 1 eksamen. Ved et tilfælde viser den sig at være fuldstændig magen til dette års eksamen, og alle russerne består. Da det endelig er bekræftet at Mads Føk indeholder svaret på alle spørgsmål dropper alle russerne
ud og starter en ny religion baseret på Føks hellige tekster. geko bliver
valgt som deres åndelige leder og de bygger en storslået katedral ud af
tandstikkere lidt uden for Nørre Sundby.

Lørdag d. 31/12-2005:

Nytårsaften. Alle lover hinanden en hel masse ting, der alligevel aldrig
bliver til noget. I samme ånd lover den gamle chefredaktør Niels, at næste
år skal han have afleveret sit speciale.
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