
Calculus 1, multiple choice
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14.753,
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123.326.678 242.422 143.229

Navn:
Årskortnummer:

Ja Nej Jeg læser ikke
medicin

1. Hvor i π’s decimaler forekommer sekvensen 42424242?

2. Hvad er faktoriseringen af 5.478.789.874.541.397?

3. Er (Z/7487761Z)∗ et legeme?

4. Angiv geodætligningen på en Riemannsk mangfoldighed
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Leder

Slaskefjams og Dingeman

En hel sommer er der gået siden verden sidst fik
sin hårdt tiltrængte dosis Føk. Og denne som-
mer med ferie og afslapning har betydet at ver-
den emmer af overskud, nytænkning og origi-
nalitet. Se nu f.eks. her den anden dag. Da for-
tæller en kammerat at han har fundet en person
på nettet der hedder Ingeman Dingeman Niels
Peter Splint Sørensen. Det er da originalt. Eller
en der hedder Bo Hangaard Kold. Generelt vi-
ser en hurtig søgning på nettet at mange foræl-
dre er meget originale i navngivningen af deres
børn. F.eks. Anne Dam eller Anders Sand. Eller
så siger de bare ikke barnets navn højt før præ-
sten gør det i kirken . . .

Apropos navne, så tog politikken for nylig
fat i noget så uoriginalt som en krig mod nor-
mændene. Og emnet var noget så godt som ori-
ginale og sjove navne i Norge. Og det må siges,
at bedre humor skal du helt til Mads Føk for
at finde. Artiklerne kan stadig findes på pol.dk,
men af de allerbedste kan vi da nævne: Rolv
Bræk, Nils Røv, Sverre Stålem, Knut Sylten og
de to søskende Odd og Even Stranger. Firma-
navnene var ikke meget bedre, snarere tvært-
imod. Her var: Slatlem og Co., Gunnar Ree,
Grim Hudpleje og mesteren over dem alle Bør-
neteateret Slaskefjamsen. Blandt de underhol-
dende skilte Politikken kunne vise var der “Vi
har frittgående egg fra høna”, “Alle som kaster
noe her blir rævpult med en kongle” og “PC
pult i glass 4990 kr.”. Så fik vi også slået fast at
nordmændene er i deres originale hjørne. No-
get af det sjove man kan bruge den slags nav-
ne til, er at tjekke nettets personlighedsanaly-
ser ud. Går man ind på www.newastro.dk, så
er personlighedsanalysen enddog helt gratis. I
forsøget på at lave en personlighedstest på no-
gen, skal man ikke lade sig slå ud af at pro-
grammet kræver fødselsdato. Det viste sig nem-

lig at newastros maskine var fuldstændig in-
variant under hvilken dato man indtastede. Så
f.eks. er Sverre Stålem ikke godt til at være sam-
men med andre, men har stor inspirationsevne.
Derimod er Rolv Bræk god til at være sammen
med andre, men mangler ambitioner. Astrolo-
giske personlighedsanalyser på nettet har nog-
le sjove features. Som nævnt så lader det til at
ens fødselsdag og fødselsår er fuldstændig irre-
levant for analysen. Til gengæld er der en me-
get tydelig sammenhæng mellem længden af
ens navn og analysens resultat. Har du et kort
navn så er du totalt i energiunderskud på alle
fronter. Og desto flere og længere navne du har,
desto mere er du i energioverflod. Det er fak-
tisk ret sjovt. Nelson Mandela mangler diplo-
matiske evner og er elendig til at føre sine øn-
sker ud i livet. Hårde ord om en mand der le-
dede afskaffelsen af apartheid i sydafrika og ef-
terfølgende blev præsident for landet. Mogens
Glistrup viser sig ikke at have evner for pen-
ge. Analysen tegner dog et helt andet billede
af Saddam Hussein. Han var præget af univer-
sal kærlighed, men manglede ligesom Mandela
evnen til at føre sine ønsker ud i livet. Til Gen-
gæld var han ifølge analysen den fødte lederty-
pe, original og gik egne veje, uafhængig og med
udpræget initiativ. Ja se, Saddam var også ori-
ginal, og newastro.dk har meget originale per-
sonkarakteristikker af kendte folk. Og hvorfor
alt denne snak om originalitet? Jo da, det er for-
di du er i gang med at læse lederen i årets første
rigtige Føk. Og det er som sædvanen tro sprit-
fyldt med humor og originale indslag. F.eks. har
en professor anmeldt en bog for Mads Føk, og
du kan se hvordan svingedingle laver meget o-
riginale kontaktannoncer. Nysgerrig? Læs, læs,
læs!

Hetz:
Plakat på Løveapoteket: Alle kan få
livmoderhalskræft.

Hetz:
Schwartzbach: You cant́ take the
square root of a banana.

Hetz:
Dimitri Fedorov: Everything is nice.
Until proven otherwise

Hetz:
Overskrift i jp: Polen stiller sig på t-
værs – igen.
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Kyllinge-lamse-bamser

Vildere bacon, vildere!

Vi er, i vores egenskab af uofficielle baconeks-
perter, blevet opfordret til at fortsætte vores ba-
conopskriftserie fra sidste år. I dette, årets før-
ste Føk, vil vi derfor starte blidt ud, således at
også de stakkels, små, (bacon-)uerfarne russer,
kan blive indlemmet i vores verden. Som nævnt
i sidste års første Føk har vi en e-mail-adresse,
baconimadsfoek@gmail.com, som man kan
skrive til, hvis man har forslag til nye bacon-
opskrifter eller sjove bacon-anekdoter. Hvad li-
geledes skrev sidste år, og som selvfølgelig sta-
dig gælder, har vi selv afprøvet alle opskrifter,
der kommer i Føk, og de er altså godkendt som
absolut spisværdige af de uofficielle baconeks-
perter (undertegnede).

For de, der skulle være gået glip af det, kan
vi kort nævne, at sidste års opskrifter var: bacon
i svøb, baconboller, baconmarengs og baconet-
ter. Disse kan selvsagt findes i de gamle Føk-
numre, som ligger på www.madsfoek.dk.

Men nu skal det jo ikke være snak det hele,
så lad os straks fange an og præsentere jer for
denne sæsons første baconopskrift, doneret af
Lisbeth "Baggesen":

Kyllinge-lamse-bamser

Til 2 personer skal du skal bruge:

• 8-10 kyllingeunderlår

• 75g pesto

• 75g tomatpuré

• 8-20 stk. sliced bacon (1-2 pr. lår efter be-
hag - vi synes naturligvis, at der skal væ-
re mest muligt)

• Salt

Først blandes pesto og tomatpuré, så man
får en semiflydende, bæ-bræk-agtig blanding.
Altså en blanding, der måske vil minde dig lidt
om en baby med grønlig diaré. Denne grønlige
substans påføres da kyllingelårene i så tyk et
lag som er ønskværdigt. Herefter svøbes lårene
i de dertil-beregnede baconskiver og placeres
på en bageplade med bagepapir.

Kyllinge-lamse-bamserne bages i ca. 40 mi-
nutter ved 180◦ midt i ovnen. Hold øje med
dem, da bagetiden selvsagt afhænger af størrel-
sen.
Indtil næste gang: B(ac)on appétit!

/Lene og Jeanette

Hetz:
trold: Det begynder at være pinligt,
når man har for meget potens!

Hetz:
Azra: Den bliver stor i munden

Hetz:
Søren Porsgaard AKA NASA: Hvad
er det kobber er en legering af

Hetz:
Bo Bjerregaard: Jeg gider ikke al det
gramsen, jeg vil bare had́en i røven.

Hetz:
Tor: Du fik mig til at bøvse fiskeolie

Hetz:
fpn.dk: Samtidig lægger svarene sig
meget tæt op af det, man matematisk
kalder en standard normalfordeling.
Fordelingen fortæller, at svarene ikke
bunder i en viden om emnet, men er
udtryk for gætterier.

Hetz:
Pred: Hvis jeg var i Agfhanistan, så
ville jeg fandme wanke bjerg
Aske-Asbjørn: Ja, man har ikke levet
før man har wanket på et bjerg!

Hetz:
adam: Jeg har ikke stukket min hånd
så langt ned i din røv

Hetz:
Gunvor: Jeg er jo ikke født dum...
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Opskrift: Limfjordsdeller

Opskrift: Limfjordsdeller

Som Johannes V. Jensen glemte at skrive i Kon-
gens Fald: Limfjordsporter er som Mikeller Beer
Geek Breakfast. Der er altid for lidt.

Normalt drikkes Limfjordsporteren eller
bruges til at få flæskesteg til at smage endnu
bedre. Man kan også bruge det til at lave lette
hverdagssnacks som Limfjordsdeller.

Denne opskrift resulterer i økologiske frika-
deller som kan spises af muslimske vegetarer.

Ingredienser (1 sulten pers)

• 1 kg uøkologisk hakket gris

• 1-2 løg

• 2 æg fra burhøns

• 4 spsk rasp eller mel

• 2 halve Limfjordsportere

• salt og peber

• olie til stegning

Fremgangsmåde

1. Hak løget i små bitte stykker. Så små at
det virker som om der er uendelige ik-
ke så små at du ikke kan genkende dem
som løgstykker.

2. Bland den hakkede gris sammen med de
nu meget mindre løg, æg, rasp/mel og
Limfjordsporter. Rør rundt til lige før du
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Rebus 4

bliver træt i armen. Er du blevet træt i
armen, kan du ikke røre rundt efter du
tilsætter salt, hvilket får nogle deller til
at smage lidt for meget af salt og andre
til at smage lidt for lidt af salt, og rører
du ikke til du næsten er træt der en god
chance for at du ikke har fået blandet in-
gredienserne. Der skal understreges at
man kan ikke bruge en hel Limfjords-
porter i stedet for to halve. Kun den ø-
verste halvdel giver gode deller. Den an-
den halvdel må man bortskaffe på pas-
sende vis.

3. Tilsæt salt og peber og rør rundt til du er
træt i armen.

4. Varm nu en pande op (ikke den på dit
hoved, fjols!) og tilsæt noget olie (ikke
det, der lige er steget til over $80 tønden,
det der er lavet af pressede negerbørn el-
ler oliven).

5. Form farsen til frikadeller. Størrelsen er
helt op til dig. Den generelle regel er at
jo større deller du laver, jo færre bliver

der. Flere deller tager længere tid at la-
ve, men hvis man bare laver en delle er
den svær at få gennemstegt. Hemmelig-
heden er at finde en middelvej – ger-
ne en gylden af slagsen. Put dellerne på
panden og steg dem til de er gennems-
tegte.

Dellerne kan spises som snack eller som til-
behør til et måltid.

Dellerne er også dejlige uden gris, løg, æg,
mel/rasp, salt/peber og stegning. Man kan evt.
bruge 3 eller flere halve Limfjordsportere til op-
skriften. Der skal dog stadig kun 2 halve i far-
sen, ellers bliver den for flydende. Opskriften
kan varieres ved i stedet for Limfjordsporter at
bruge lagret Limfjordsporter eller den økologi-
ske variant (homo!).

Man kan evt. give dellerne et ekstra pift ved
at putte let stegte bacontern i farsen inden man
drejer dellerne. En variant af dette er at putte
let stegte tern af udrydningstruede dyrearter i
farsen.

/mw

Rebus
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Om den Kæmpende Revisionisme

Om den Kæmpende Revisionisme

Carlo H. Hansen, Om den Kæmpende Revisionisme (Tilst: Forlaget Materialist, 2007)

Carlo H. Hansen (CHH) tilhører en døen-
de race i anden potens: ikke blot er han kom-
munist af den gamle Marx-Engels-Lenin støb-
ning, han er også forbitret modstander af den
“moderne” fysik, og specielt af Einsteins rela-
tivitetsteori. Igennem mange år har den mate-
rialistiske naturfilosof fra Århus-forstaden Tilst
udgivet en lind strøm af pamfletter og skrifter
imod den etablerede fysiks “fordummelsesin-
dustri” og kaldt til kamp for en alternativ fy-
sik på et ægte materialistisk grundlag. I 2006
udgav den flittige mand – på eget forlag, na-
turligvis – bogen Fra Isaac Newton til Kosmolo-
giens Acceleration, der opnåede at blive anmeldt
i det velanskrevne akademiske tidsskrift Mads
Føk (9. oktober 2006, s. 12). CHH’s korstog er
patetisk, grænsende til det tragiske, for han for-
svarer positioner, der var forkerte og reaktionæ-
re allerede for en menneskealder siden. Hans
forståelse af den fysik, han så ihærdigt kritise-
rer, er beskeden – så har jeg ikke overdrevet.
På den anden side må man beundre hans ener-
gi og ihærdighed, som ikke synes at anfægtes
af det faktum, at ingen gider lytte til ham. Men
for den rene i troen er det ikke noget problem.
CHH ved at han har ret og at alverdens fysikere
tager fejl.

I skriftet Om den Kæmpende Revisionisme, en
lille sag på 25 sider, gør CHH endnu en gang
op med fysikkens “kluddermikler” og “ind-

skrænketheder”, herunder nulliteter som Al-
bert Einstein og Stephen Hawking. Han afvi-
ser big-bang teorien med den ene begrundelse,
at den strider mod marxismen-leninismen. Og
med udgangspunkt i profeterne Friedrich En-
gels og Vladimir Lenin harcellerer han over den
moderne fysik, der tillader noget så absurd som
lysbølger i et æter-frit rum. Meget af hans kritik
har en pinlig (men ikke tilfældig) lighed med
den kritik, der i 1920’erne blev rettet mod re-
lativitetsteorien fra især tyskere på den yderste,
fascistiske højrefløj. Der er i skriftet interessante
citater fra Engels og Lenin, og også enkelte gode
bemærkninger, f.eks. hans korrekte påpegning
af, at Hubble ikke opdagede universets ekspan-
sion. Men hermed ophører dets kvaliteter.

For at fremme sin umulige sag undser CHH
sig ikke for at forvanske udsagn fra visse fy-
sikere og astronomer. Det er således urime-
ligt at fremstille Edwin Hubble som materialist,
og direkte forkert at hævde at Albert Michel-
son “som naturvidenskabelig materialist [for-
lod] lysets bølgeteori.” En ting er, at CHH ik-
ke har forstået fysikken, men man kunne dog
forvente at han havde sat sig ind i fysikkens hi-
storie. Jeg vil ikke påstå, at jeg ser frem til næste
udgivelse fra Tilst, men må nok erkende, at en
sådan er uundgåelig. Så er alverdens fysikere
advaret.

/Helge Kragh

Hetz:
Chefred.: Goddag, vi er fra

Helge Kragh: Årh nej
Chefred.: Vi har denne her bog af
Carlo H. Hansen
Helge Kragh: Åh nej. Ikke ham.

Hetz:
Have: Peer-to-peer review

Hetz:
Azra: Jeg elsker at blive opdateret

Hetz:
tveon: Vi burde virkelig have amfeta-
min til all-nightere! Hvis det er godt
nok til jægerpiloter, er det godt nok
til mig!

Hetz:
Kundeservice: 9́8? Der gik jeg i folke-
skole
Rus Jakob: Der var jeg 1 år...

Hetz:
Jesenko: Der er bomber i græsset!
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Crackpot

Crackpot

A simple method for rating potentially revolu-
tionary contributions to physics:

1. A -5 point starting credit.

2. 1 point for every statement that is wide-
ly agreed on to be false.

3. 2 points for every statement that is clear-
ly vacuous.

4. 3 points for every statement that is logi-
cally inconsistent.

5. 5 points for each such statement that is
adhered to despite careful correction.

6. 5 points for using a thought experiment
that contradicts the results of a widely
accepted real experiment.

7. 5 points for each word in all capital let-
ters (except for those with defective key-
boards).

8. 5 points for each mention of "Einstien",
"Hawkins"or "Feynmann".

9. 10 points for each claim that quantum
mechanics is fundamentally misguided
(without good evidence).

10. 10 points for pointing out that you have
gone to school, as if this were evidence
of sanity.

11. 10 points for beginning the description
of your theory by saying how long you
have been working on it.

12. 10 points for mailing your theory to so-
meone you don’t know personally and
asking them not to tell anyone else about
it, for fear that your ideas will be stolen.

13. 10 points for offering prize money to
anyone who proves and/or finds any
flaws in your theory.

14. 10 points for each new term you invent
and use without properly defining it.

15. 10 points for each statement along the
lines of "I’m not good at math, but my
theory is conceptually right, so all I need
is for someone to express it in terms of
equations".

16. 10 points for arguing that a current well-
established theory is "only a theory", as
if this were somehow a point against it.

17. 10 points for arguing that while a cur-
rent well-established theory predicts p-
henomena correctly, it doesn’t explain
"why"they occur, or fails to provide a
"mechanism".

18. 10 points for each favorable comparison
of yourself to Einstein, or claim that spe-
cial or general relativity are fundamen-
tally misguided (without good eviden-
ce).

19. 10 points for claiming that your work is
on the cutting edge of a "paradigm shift".

20. 20 points for emailing me and com-
plaining about the crackpot index. (E.g.,
saying that it "suppresses original thin-
kers"or saying that I misspelled "Einste-
in"in item 8.)

21. 20 points for suggesting that you deser-
ve a Nobel prize.

22. 20 points for each favorable comparison
of yourself to Newton or claim that clas-
sical mechanics is fundamentally misgu-
ided (without good evidence).

23. 20 points for every use of science fiction
works or myths as if they were fact.

24. 20 points for defending yourself by brin-
ging up (real or imagined) ridicule ac-
corded to your past theories.
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Crackpot

25. 20 points for naming something after y-
ourself. (E.g., talking about the "The E-
vans Field Equation"when your name
happens to be Evans.)

26. 20 points for talking about how great
your theory is, but never actually explai-
ning it.

27. 20 points for each use of the phrase "hi-
debound reactionary".

28. 20 points for each use of the phrase "self-
appointed defender of the orthodoxy".

29. 30 points for suggesting that a famous
figure secretly disbelieved in a theory
which he or she publicly supported.
(E.g., that Feynman was a closet oppo-
nent of special relativity, as deduced by
reading between the lines in his fresh-
man physics textbooks.)

30. 30 points for suggesting that Einstein,
in his later years, was groping his way
towards the ideas you now advocate.

31. 30 points for claiming that your theori-
es were developed by an extraterrestrial
civilization (without good evidence).

32. 30 points for allusions to a delay in your
work while you spent time in an asylum,
or references to the psychiatrist who tri-
ed to talk you out of your theory.

33. 40 points for comparing those who ar-
gue against your ideas to Nazis, storm-
troopers, or brownshirts.

34. 40 points for claiming that the "scientific
establishment"is engaged in a "conspira-
cy"to prevent your work from gaining its
well-deserved fame, or suchlike.

35. 40 points for comparing yourself to
Galileo, suggesting that a modern-day
Inquisition is hard at work on your ca-
se, and so on.

36. 40 points for claiming that when your
theory is finally appreciated, present-
day science will be seen for the sham
it truly is. (30 more points for fanta-
sizing about show trials in which scien-
tists who mocked your theories will be
forced to recant.)

37. 50 points for claiming you have a revo-
lutionary theory but giving no concrete
testable predictions.

Hetz:
morten: Michael, du er dårligt imple-
menteret

Hetz:
FUEL: Det første jeg kan huske fra
lørdag morgen er at tænke: "Hvad la-
ver jeg overnpå Adam?"

Hetz:
Geemark: På ikke helt konfigureret
Linux maskine: "Kan du ikke lige
sende æ, ø og å over messenger?"

Hetz:
Esben (Datalog): Du skal jo lige tæn-
ke på at jeg har en meget lille og tynd
penis...

Hetz:
Esben (Datalog): Det er så meget
svære med morgen-jern end med så
mange andre jern.

Hetz:
borsen.dk: Hvis ECB holder renten
på 4 pct. året ud kan boligejerne deri-
mod spare lidt over 100 mio. kr. i må-
nedlig husleje efter skat for hver mil-
lion kroner der er lånt.

Hetz:
Ronny (Datalog): Doggystyle med
V4GM VAR en fantastisk oplevelse!

Hetz:
Claus Andersen: Nej, det er kun Si-
nus. Det er aabenbart ikke random
nok... Eller det har Sinus selvfoelge
aldrig vaeret...
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Rebus 7

Rebus

Hetz:
Tor: Du fik mig til at bøvse fiskeolie

Hetz:
Azra: Hjertet glider ned fordi det er
læder

Hetz:
Jesper (fra dat2 og ikke-Broni-
Andersen): Der er asbest i cola light.

Hetz:
Rus-Martin: "Pi er omkredsen af 1..."

Hetz:
Rus-Thomas: "Jeg kan jo ike få den
op igen jo...Kasper fix den!"

Hetz:
Martin Have: "Jeg presser mig igen-
nem kalkunen..."

Hetz:
FUST: "Jamen det er fordi jeg ikke må
få den i munden..."

Hetz:
jmahle på Skanderborg: Jeg vidste s-
gu da ikke, at man ikke måtte drikke
det toiletvand!

Hetz:
Kim: Siger du, du nogensinde har gi-
vet dig selv en guffer?
Claus A: øhhh......

Hetz:
Daniel, rus-fys3: Det er ikke en læng-
de! Det er en afstand!!! Rasmus: Ha
ha Daniel, nu hetzer jeg dig - en
længde og en afstand er da det sam-
me

Hetz:
Henrik: Jeg kommer bagfra
Jens: Det sagde hun osígår... Nå nej

Hetz:
Katrine: Så har jeg alligevel fået lidt
ud af at være sammen med alle de
dataloger.

side 10



Uniform Svensker

Gøgl

Det virker som om GCERMs fortastte insisteren
endelig har fået resten af TÅÅGEKAAMMMERETs be-
styrelse til at acceptere at de nok er nødt til at gi-
ve plads til lidt gøgl. I den anledning havde de
fået den magiske rejsende Jesper Grønkjær til at
fremføre en lille cocktail af gøgl/tryllekunst og
fortællinger om hans (efter eget udsagn) lettere
miserable angreb på gymnasiet, og hans senere
success som tryllekunstner.

Grønkjær er ikke den store fortæller, men
ikke desto mindre har han en lang række op-
levelser og gode anekdoter at udbrede– spe-
cielt var det interessant at høre om hans alter-
native søgen efter specielle steder at optræde:
blandt kannibaler, prostituerede, på en drag-bar

og hos en Texansk ranch. Disse fortællinger kry-
dres sporadisk af nogle små-kunstner, hvoraf
de mest opsigtsvækkende må være da han for-
søgte at save GCERMs hoved af efter hun fandt
ud af at han ikke ville kaldes for gøgler, eller
den eksploderende kondomhætte. . .

Alt i alt et ret underholdende foredrag, ik-
ke mindst fremvisningen af et TV-klip der for-
måede at få Grønkjær omtalt som den magi-
ske rejsende minimum 10 gange for meget
på ganske få minutter, der afsluttedes i god
TÅÅGEKAAMMMER -stil med café i vandrehallen, der
altid er særdeles hyggeligt.

/Søren Gammelmark
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Bar brætspil

Nu er evalueringsperioden snart over os - og li-
ge så hurtigt borte igen - og når man så sidder i
en fredagsbar eller et andet hyggeligt sted, evt.
med nogle ethanolholdige drikke, kan det væ-
re meget hyggeligt at have et lille, letfordøjeligt
spil med (der ikke bare er et raflebæger med ter-
ninger, eller et almindeligt sæt spillekort). Her-
under er en lille "guide/anmeldelse"af spil, der
egner sig til dette formål, og altså alle bør kun-
ne spilles på 15-45 minutter, alt efter hvor man-
ge gange man har prøvet det, hvor mange spil-
lere man er og (naturligvis) hvor koncentreret
man sidder om det. Der vil være lidt om plottet,
hvor mange personer spillet ifølge undertegne-
des vurdering er bedst til (og i parantes, hvor
mange spiludgiveren mener det kan spilles af),
samt en karakter fra 1-5.

Bang

Plot: Stedet er det vilde vesten, og hver spiller
er en af de mange forskellige karakterer, med
en af de fire mulige "stillingsbetegnelse": She-
rif, Vicesherif, Forbryder og Renegate. Alle på
nær sheriffen er hemmelige indtil de dør (eller
spillet er slut), så det gælder om hurtigt at finde
ud af hvem der er ens venner og fjender. Des-
uden er det et plus at finde de sejeste våben, de
bedste forsvarsmidler og de mest effektive an-
grebsmuligheder. Sheriffen og vicesherifferne
vinder når forbrydere og renegaten er døde (og
sheriffen levende); forbryderne vinder når she-
riffen er død; renegaten vinder når alle andre er
døde.
Antal personer: 5-7 (4-7).

Bohnanza

Plot: Som bønnefarmere forsøger hver spiller
at tjene mest på sine bønnemarker. Ved at byt-
te, høste, købe og lignende kan spilleren få fat
i de bønner hun gerne vil dyrke (eksempelvis

blå bønner, sortøjede bønner eller chilibønner)
og slippe af med de bønner, der sidder i vejen
på hånden (bønnerne skal spilles i rækkefølge).
Vinderen er den der har tjent mest når kortene
har været blandet igen 2 gange og der ikke kan
trækkes kort nok op.
Antal personer: 4-6 (2-7).

Draco & Co.

Plot: Draco er manden alle banditter og vanda-
ler ser op til, og han holder nogen helt fanta-
stiske fester, hvor han deler penge ud med den
ene hånd - men kræver lidt ind igen med den
anden hånd - hver gang der bliver skålet. Spil-
lerne har hver to figurer og er inviteret til en af
Dracos berygtede fester. Det gælder nu om ved
hjælp af de kort man trækker, at få sig placeret
bedst muligt i forhold til Draco, så man ikke
skal betale, men får penge af ham. Vinderen er
den, der går fra bordet med flest penge.
Antal personer: 5-6 (3-6).

Familienbande

Plot: Vi er nu taget tilbage til den gamle ade-
lige verden, hvor det er vigtigt at få sine børn
ægtet med de rigtige, så ens familie får mest
mulig indflydelse. Der er 5 familier med hvert
deres kendetegn: ører, næse, øjne, mund og hår.
Hver spiller repræsenterer en familie, men det
er hemmeligt hvilken. Hvert af kortene er en
person med 3 "gener"(der alle kan være ens).
Her bør det bemærkes at den nemmeste må-
de at kende forskel på mænd og kvinder er at
der er lyseblå henholdsvis -røde gardiner bag
dem. Det gælder nu om at få giftet sine gener
ind, men samtidig sørge for at der bliver født
børn med ens kendetegn, da det er den måde
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der scores point på. Alle 5 karaktertræk bliver
givet point, og først til sidst afsløres det hvem
der er hvem. Det kan altså være en idé ikke at
spille alt for mange af ens egen kendetegn ud i
begyndelsen, da de andre så sandsynligvis vil
begynde at modarbejde en. Vinderen er den,
der har scoret flest point.
Antal personer: 3-4 (2-4).

Family Business

Plot: Der er krig i gangstermiljøet. Hver spil-
ler har en "familie"(det er jo mafiaen), som hun
skal forsøge at redde fra døden, samtidig med
at hun skal få de andres familiemedlemmer
skudt ned. Valentinsdagsmassakren, det sik-
re skjulested og familiernes indflydelse er blot
nogle få af de ting, der kan komme i spil. Spillet
kan hurtigt udvikle sig til et personligt Vendet-
ta, og den sejrende spiller er den, hvis familie
ikke er blevet udryddet.
Antal personer: 4-6 (2-6).

Golddigger

Plot: I det gode gamle Klondyke har guldfebe-
ren fået fat i spillerne. Der er 6 guldminer, der
hører til hver deres befolkningsgruppe. I løbet
af spillet kan man vælge man vælge op til 3
miner ud ved at spille en person fra den pågæl-
dende mine. Samtidig fyldes minerne stille og
roligt op - både med rigtigt og falsk guld. Når
alle kort er spillet deles hver enkelt mines ud-
bytte mellem de spillere, der havde stillet deres
lid til den, og vinderen er den spiller, der har
fundet mest guld.
Antal personer: 3-5 (2-5).

Set

Plot: Ens logiske hjerne skal i gang, hvis man
vil spille "Set". Hvert kort har 1-3 figurer i en
af de tre forskellige former, farver og skraverin-
ger. Der lægges tolv kort op og spillerne skal
nu hver især forsøge at være den første til at
identificere et sæt. Et sæt er tre kort, der inden-
for hver enkelt af de fire kategorier er enten
helt ens eller helt forskellige. F.eks. vil "1 rød
udfyldt cirkel", "2 grønne tomme firkanter"og
"3 blå skraverede bølger"være et sæt da de er
fuldstændigt forskellige. "2 blå tomme cirkler",
"2 blå skraverede bølger"og "2 blå udfyldte fir-
kanter"er også et sæt - helt ens i antal og farve,
helt forskellige i skravering og form. Når et sæt
fjernes lægges tre nye kort op og man forsøger
igen at finde et sæt. Vinderen er den spiller der
har fået flest sæt.
Antal personer: 2-5 (1-8).

I er ædru

Mindst en af jer synger “Himmelhunden”

God fornøjelse med disse bar-egnede spil.

/Jeanette

Hetz:
GCERM:Folkkanskut́ransformere
migsåmegetdeviludenjegopda-
gerdet.

Hetz:
Surayya: rutsjebane og nøgen, det
gør ondt!

Hetz:
Lene: Nej, jeg tømte pikken, så vil
jeg ikke være ansvarlig for den røde
skål!

Hetz:
Pixie (aka. Rusjakob): Detśjovt, 8 det
er jo også et binært tal...

side 13



Speakers Coroner

Studiemiljø
AU sætter tal på studiemiljøet Største kvantita-
tive undersøgelse nogensinde

De fleste studerende har en holdning til,
hvad der er godt og skidt ved at gå på et stu-
die, men med denne undersøgelse har man for
første gang mulighed for at undersøge fænome-
net studiemiljø videnskabeligt. Undersøgelsen
bygger bl.a. på forskning i psykisk arbejdsmiljø,
stressforskning og er inspireret af både studie-
miljøundersøgelser på Oslo Universitet og fra-
faldsundersøgelser.

I den forbindelse er der mange spændende
spørgsmål. Hvor vigtigt er det, at der er klare
mål for undervisningsforløbene? Virker under-
viserne interesserede i de studerende? Hvor ud-
bredt er stress blandt sidefagsstuderende? Fak-
tisk viste en pilotundersøgelse på det medicin-
ske fakultet i foråret, at studerende med et højt
karaktergennemsnit fra gymnasiet generelt tri-
ves dårligere end studerende med et lavt gen-
nemsnit.

Et andet interessant spørgsmål er, om det er
forskelligt fra studie til studie, hvad der udgør
et godt studiemiljø. Bruger geologerne mere tid
på gruppearbejde end studerende på økonomi?
Synes fysikerne, det er vigtigere med et godt
udbud af sociale arrangementer end udbuddet
af faglige arrangementer? Er studerende på na-
no mere optagede af god faglig vejledning end
studerende på datalogi?

Undersøgelsen af studiemiljøet begynd-
te den 8. oktober. Alle studerende har få-
et en mail, men man kan også deltage
ved at gå ind på sin selvbetjeningsside
www.au.dk/selvbetjening når man alligevel er
inde for at melde sig til eksamen.

Det er vigtigt for Aarhus Universitet, at så
mange som muligt deltager. Det giver studie-
nævnet det bedste udgangspunkt for at forbed-
re dit studiemiljø.

/Anna Bager
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Genocide

Hetz:
bt.dk: Fire generationer. Lindsay Lo-
han sammen med sin bedstemor, sin
mor Dina Lohan og lillesøsteren Ali-
ana Lohan.

Hetz:
Lynge: Fuck, jeg faldt i søvn under B-
jarne
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Ingen ved det

Fortsættelse følger. . .

/CERMlauget
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Is-hockey

Is-hockey

Nu er vi jo et par tøser (og sikkert også en flok
fyre) som igennem flere år har været store fans
af sportsgrenen ishockey, og for de flestes tilfæl-
de (i hvert fald her på stedet) Herning-holdet
Blue Fox (Danmarks mest vindende ishockey-
klub). Derfor var det med stor glæde, at vi sid-
ste år opdagede at Århus Crocodiles sigter mod
at komme i AL-bank-ligaen, også selvom det ik-
ke lige lykkedes dem i år.

Alligevel var der lidt glæde tilbage, da der
skulle spilles pokalkamp i Århus d. 6. septem-
ber. Specielt fordi de skulle spille mod Herning
Blue Fox. Så vi tog ud til skøjtehallen og blev g-
lædeligt overraskede over at de tager hensyn til
os studerende – der var halv pris...

Kampen gik i gang og Blue Fox sad stille og
roligt på første periode, som endte 0-2 til Cro-
codiles. Samtidig røg to pukke over banden og
ud til publikum – dvs. os. Altså – vi var ikke de
eneste publika, det var bare os der fik pukkene
;)

I anden periode kom der virkelig gang i
kampen, i hvert fald for det ene af holdene, og
Hernings nr 28, 20, 19 og 14 ændrede kampens
foreløbige resultat til 0-6. Samtidig var udvis-
ningsstatistikken 8-3 i Århus’ favør.

I pausen mellem 2. og 3. periode spottede vi
Todd Björkstrand (som jo er Hernings træner),
og fik lyst til at lave et interview med ham. Han
havde dog ikke så meget tid, fordi han jo skulle
tænke trænertanker... Men han fik fortalt os at
Herning stiller med et næsten fuldt professio-
nelt hold, og derfor var det vigtigt at de SKUL-
LE vinde. Han mente dog, at Crocodiles kæm-
pede rigtig godt, og at der ikke burde gå mange
år, før de var klar til at komme op i ligaen.

I 3. periode var ingen af holdene særligt op-
lagt til at starte med, men efter lidt tid fik Her-
ning scoret til 0-7. Dette satte dog gang i Croco-
diles, som pludselig begyndte at spille som om
de ikke havde lyst til at tabe. Det lykkedes også
for Boris Ertel at få reduceret til 1-7, inden Her-
ning igen kom lidt op på mærkerne og score-
de kampens sidste mål, altså blev den endelige
stilling 1-8. Men der var ingen tvivl om at 3. pe-

riode var den del af kampen, hvor de to hold
spillede mest som om de var ligeværdige.

Alligevel var det (som sædvanlig) ikke nød-
vendigvis ishockeykampen, der var det mest
spændende. Det viste sig nemlig, at Århus Cro-
codiles havde nogle meget interessante fans. In-
den kampen startede tændte de et romerlys.
Det har man set så tit til fodboldkampe – men
hvordan tror I det virker, når der er lavt til lof-
tet? Præcis! Crocodiles’ fans så ikke meget af de
første 10 minutter af kampen. Derudover havde
de også nogle specielle "kampråb", f.eks., vir-
kede det lidt fjollet at råbe "hjemmedommer",
eftersom det var hjemmeholdet der var foran i
udvisninger og bagefter i målscore. Der var og-
så "Århus Crocodiles i ligaen, vi vil ha’ Århus
Crocodiles i ligaen", som jo passede helt fan-
tastisk på versefødderne. Eller "For her reger’
AGF-- som så vidt vi ved ikke har specielt me-
get med Århus Crocodiles at gøre? Men om ikke
andet gjorde det kampen mere underholdende.

Efter kampen fik vi fat i vi en spiller fra hvert
hold, da de var på vej til omklædningsrumme-
ne – sjovt nok var det Crocodiles i damernes
omklædning og Blue Fox i herrernes. Fra Cro-
codiles fangede vi nr. 10 Ivan Pasko, som syn-
tes at holdet havde præsteret udmærket, taget
i betragtning hvilket hold de lige havde spillet
mod. Så ja, han var tilfreds med præstationen.
Han syntes desuden at de klarede sig godt i 1.
division, men at de nok ikke helt kunne klare
sig i AL-bank-ligaen. Og så alligevel, for i po-
kalkampen mod AaB havde de spillet 7-4.

Fra Herning fangede vi # 12, Mads Christen-
sen (årets Blue Fox spiller 2006/2007), som sag-
de at ja, der havde da været modstand i kam-
pen, men han kunne ikke svare på om Crocodi-
les ville kunne klare sig i ligaen, da det afhæn-
ger meget af økonomi, og det har han ikke så
meget forstand på.

Vi syntes også, det var vigtigt at snakke med
de søde ølpiger (Bine Worm og Sidse Søgård),
som havde solgt øl på Herningsiden af isen un-
der hele kampen. Det er her værd at bemærke
at de naturligvis sælger Ceres top i skøjtehal-
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len. Ølpigerne var nybegyndere i forhold til is-
hockey, men de var jo naturligvis nødt til at hol-
de med Århus Crocodiles. Og trods alt havde de
fundet kampen underholdende. De var skuffe-
de over fremmødet af Herning-fans, men havde
dog hørt at der sad omkring 100 Blue Fox sup-
portere på den forkerte side af isen. Desuden
var de kede af at de havde solgt 3 kasser øl min-
dre end baren på den anden side – men i det
mindste var drikkepengene i orden!

Når vi nu skriver denne anmeldelse til
, er der naturligvis bagtanker! Vi

skriver den for at fortælle jer allesammen om
den fantastiske, publikumsvenlige sportsgren
ishockey! Og for at fortælle at det er muligt at
se den – også i Århus. Jo flere publika der kom-
mer til Crocodiles’ kampe jo bedre. For så er der
bedre chance for at de får økonomi til snart at

komme i den rigtige is-liga, i stedet for at hæn-
ge fast i 1. division. Og det er i AL-bank-ligaen
de rigtig sjove kampe er!

Så næste gang der er kamp i Århus, vil vi
opfordre jer til at tage jeres bedste veninde un-
der armen (eller evt. din kæreste?) Og så tage
ud og kigge. Og I skal ikke bekymre jer om
at I måske ikke kender alle reglerne. De fle-
ste siger sig selv, og ellers kan I jo spørge jeres
nabo på tribunen. Kampplanen kan findes på
http://www.crocodiles.dk.

/Lene og Jeanette

PS: Den virkelige årsag er naturligvis, at når
Crocodiles kommer i is-ligaen, får vi bedre mu-
lighed for at se Blue Fox spille kamp, uden at
være afhængige af at kunne nå det sidste tog ;-)

Hetz:
Paris Hilton: Fremover er det min
hensigt at indtage en mere aktiv rol-
le i de beslutninger, som jeg træffer.
[Kilde: dr.dk/nyheder]

Hetz:
iSofie: Åh nej - Jeg ligger på min hals!

Hetz:
jacob: lurs er transponeret halvdelen
af tiden

Hetz:
Claus Andersen: Jeg har tænkt over
det. Jeg tror faktisk helst jeg vil være
Pitcher, jeg tror der er mere nyedelse
end at være receiver....

Hetz:
Claus Andersen: Hov hov, skal du ik-
ke lige skylde kniven og skærebræt-
tet efter du har snittet løgene, der
kunne jo være salmonella og alt mu-
ligt i...

Hetz:
KA$$: Du skal had́en!
Cecilie: Nej, så græder jeg bare når
jeg vågner i morgen.

Hetz:
VC (til torsdagsmøde på kammeret):
14 dage siden - var det ikke en lør-
dag?

Hetz:
Adam: Seriøst, jeg har en rus. Hvis
jeg skulle springe ud, skulle det fan-
deme være med ham!

Hetz:
choko: kurt thorsen ville være typen
på en dværg, hvis han var 1.50 og ve-
jede det samme

Hetz:
Christina: Folk studerer jo matema-
tik netop fordi de kan lide tal og ikke
kan lide sætninger

Hetz:
Carsten Werge: Bendtner har udsty-
ret i orden
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Rebus

Hetz:
Jesenko: Jeg skal have noget jern på

Hetz:
Esben: Jeg har en indgang foran og
bagved

Hetz:
leap: Jeg er min stavekontrols bitch!

Hetz:
Esben: Hvorfor må jeg ikke sidde og
rykke i din pind?

Hetz:
Dimitri Fedorov: Dont́ worry about
the exam. You can always serve as a
bad example.

Hetz:
Morten Jensen: Jeg har pikhud på fin-
grene og i munden

Hetz:
Michael Madsen: Der kan jo ligesom
ikke være nul æbler på træet!

Hetz:
lms: Midgetporn er mit speciale!

Hetz:
Michael Madsen: Hvis jeg lukker fle-
re vinduer kommer der flere dværge!

Hetz:
Lea: Hvis jeg nogensinde var med i
"hvem vil være millionær" og fik et
spørgsmål om porn, så ville jeg ringe
til dig (red. Michael Madsen).

Hetz:
Jesenko: Hård rock er godt at "spille"
til
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Hvorfor det er fedt at være pige?

Hvorfor det er fedt at være pige?

Det er fedt, at være en pige, fordi man hver e-
vig eneste dag skal forsøge, at leve op til skøn-
hedsidealerne, forsøge, at bevise for veninder-
ne, at man har tjek på mode og makeup. Det
er fedt fordi man dagligt skal kæmpe med fru-
strationer over sit hår, vægt og højde alt imens
man skal forsøge, at holde sin makeup i højeste
beredskab ved lige "at smutte på toilettet, med
veninden"konstant. Det er fedt fordi man altid
kan undskylde sig med "at det er den tid på må-
neden"og derved slippe for idræt, sex og så vi-
dere, hvis ikke man lige har lyst. . .Det er rigtig
fedt, at være en pige, for så har man overhove-
det ikke styr på sine følelser, man bliver forvir-
ret over den mindste ting i et forhold og und-
skylder sig med en opdigtet psykose, der kun
varer et døgns tid. Det er fedt fordi man gen-
nem modemagasiner og lignende, får indblik i
helse verdenen og kan få hjælp i diverse brev-
kasser til alt lige fra "er jeg gravid?"til "jeg har
hår på mine bryster!". Det er fedt at være en
pige fordi man kan se sit køn udstillet, som et
sexobjekt i programmer, som Stripperkongens
piger, hvor man også kan lære præcis, hvordan
man skal vride sin krop, på den helt rigtige må-
de. Det er fedt fordi man altid kan være sikker
på mindst én gang i livet, at blive røvrendt af el-
ler, at røvrende sin veninde pga. en fyr der efter-
følgende droppes.. og man kan opføre sig, som
et svin uden at lide under det.

Piger tror ofte, at hele verden afhænger af
dem og deres. De spiller op i byen og skaffer de-
res kærester i problemer, fordi de ikke kan for-
stå princip sagen i, at de ikke skal stå og filme
med en anden. De tror de kan klare alle verdens
problemer, og bryder psykisk sammen når de
opdager, at verden faktisk er rund og ikke dre-
jer om dem. Piger disse små følsomme væsner,
der altid opfører sig, som var verden skabt for
dem. De står på McDonald’s og skriger på cola
light og mad uden majonæse imens de hjemme
læsker sig med både chips og dip. Grunden til,
at det er fedt at være en pige må være den form
for stolthed der er, når fyrene kigger efter num-
sen og brysterne. Den stolthed ved, at være ble-

vet bemærket, blot ved sit udseende og ikke på
grund af sin intelligens.

Det er fedt, at være en pige fordi man kan
bagtale sine veninder, venner og den stakkels
tykke pige derovre på bænken. Man kan bag-
tale fremmede pigers tøjstil og makeup fordi,
man igennem en eller anden opdigtet selvsik-
kerhed, selv mener, at man er acceptabel, bare
fordi man ligner alle de andre. Man udstøder
de mennesker, der er anderledes og kan sagtens
finde på at svine sin bedste veninde til, når hun
ikke er til stede. Man har et eller andet indbyg-
get instinkt, der kan bedømme fyre på deres yd-
re og størrelsen på deres bil. Man falder altid for
de rigtige fyre, de fyre der klasker til sin psyke
så man bliver nødt til at brokke sig og fortælle
sin omgangskreds at mænd er svin, i higen for
medfølelse. Det er SÅ fedt at være en pige for så
er det ikke et krav, at have intelligens, man skal
bare træne nede i helsecenteret og have de rig-
tige veninder. Det er fedt fordi man kan nasse
når man er i byen, der findes altid dummernik-
ker nok, som vil kaste sig hovedkulds ind i, at
spendere for, at komme i snak med én.

Man kan manipulere de svage sjæle ved, at
bestemme og bare lukke af for sex, hvis sin fyr
ikke makker ret. Man holder på sin ret til lige-
stilling så længe det gavner én selv. Man kan,
som nævnt, få hjælp i blade til, at forstå hvor-
for man gør som man gør og kan i bladene også
få bekræftet, at det man gør er det rigtigt. Man
vil være alt på én gang, stolte mødre, respek-
terede karrierekvinder og smukke! Man mener,
at kvinder ikke får nok opmærksomhed på ar-
bejdsmarkedet og regner med, at blive taget se-
riøst selvom man måske i forsøget på, at blive
kendt, har afsløret mere end de fleste piger vi-
ser deres kæreste hjemme. Man forventer, at alle
bryder sig om én, også selvom man opfører sig,
som et yderst uintelligent væsen. Og sidst men
ikke mindst så er det fedt at være en pige for-
di man er så navlebeskuende, at man kun kan
se retfærdigheden i, at man får sin vilje på trods
af, at det går ud over andre.

Postscriptum.. Til tider er jeg blevet posi-
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Dart for Kvinder

tivt overrasket over kvinder, for selvfølgelig
kan man ikke generalisere på denne hårde må-

de. . .eller. . .???

Indsendt af Kaj Jensen

Dart for Kvinder

Hetz:
jacob: det er ikke fair, jeg fik den hår-
deste del af ubbe

Hetz:
choko: hver gang man svarer forkert
til eksamen skal man bare dræbe sig
selv

Hetz:
choko: man spreder bare skamlæber-
ne og peger

Hetz:
Til Surayya: er røven ikke det samme
som ballerne?
Surayya: nej!

Hetz:
Surayya: jeg har ikke hår mellem bal-
lerne.... jo, nu kan jeg mærke det

Hetz:
Katrine: en af de gode cykellygter,
der kan lyse i mørke Thomas Tør-
ring:: Det er dig der har bananen, er
det ikkJ́ohan?
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Rebus 3

Rebus

Hetz:
TDC-tekniker: Jeg kan ikke få rå kob-
ber op på 3. sal

Hetz:
Køleren: HEST julefrokost ligger 2
dage før jul. I år tilfældigvis den 22
december...

Hetz:
RusJakob: Nej, bare rolig – den her er
ulækker...
GFUJA: Nå, men så kom bare med
den!

Hetz:
Dobbeltvester: Jeg er ikke en tolvårig
japansk skolepige, så jeg kan ikke
snakke og SMS’e samtidig.

Hetz:
jp: Sandsynligheden for at ramme
den udløsende talkombination er for
den enkelte spiller uendeligt lille.

Hetz:
Politikken: Politi mangler motiv til
skuddrama.

Hetz:
iSofie: Bordtennis er jo meget sjove-
re end bordfodbold, der er jo i det
mindste en bold med
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De tre standhaftige tinsoldater

De tre standhaftige tinsoldater

Til alle stadig opretsiddende dOvs-krigere,
vi tilegner denne fortælling til jer.

Der var engang 3 stolte unge tinsoldater -
chefen, væbneren og narren - der på deres 3.
år mødte op til deres første dOvs (red. Over-
sættelse, kursus i ekstrem nørderi på Daimi) fo-
relæsning. Der var alverdens frygtindgydende
fortællinger om denne manddomsprøve, spredt
i det ganske land. Der var historier om fortabte
sønner, som var draget ind i uhyrets hule, Shan-
non, men aldrig var kommet ud igen. Eller det
vil sige, der var kommet nogle underlige skab-
ninger ud af hulen et halvt års tid efter, men in-
gen kunne genkende dem. Fællestræk for disse
væsener var bla. fedtede briller, pizza i hvad no-
gen ville kalde mundvigene og Halong China
food som kropsbehåring. Dette er fortællingen
om hvordan de 3 gæve musketerer klarede sig
igennem dette stormfulde efterår i det herrens
år 2006.

De 3 tinsoldater begav sig ud på deres færd
og vandrede i flere uger i et landskab, der var
så fladt som den jyske hede. Og narren udbrød:
“Det er sgu da let nok, hvad fan*** brokkede de
andre sig over?”, men ak han var dum og naiv,

ligesom sine to følgesvende. Den jyske hede va-
rer desværre ikke evigt, så pludselig stod de tre
for foden af noget der lignede Himmelbjerget1.
Dumme og naive som de var, vi skal ej forglem-
me at den ene var blond og blåøjet, tænkte de:
“Der er nok ikke nogen vej udenom”, så over
måtte de. På vejen opad måtte de afluse hinan-
den for insekter og andet kravl, men ak nej, de
var ikke spiselige. Nu dutter helten ikke uden
mad og drikke, så heldigvis havde den lokale
Halong China Box mand slået følge med trup-
pen, hvormed de blev forsynet med god og næ-
rende føde.

Bjerget blev besejret, og de tænkte endnu en
gang: “Var det det?”. Men ak nej, blondinen var
jo med på slæb, så dumme og naive var de sta-
dig. For der gik ikke mange dage, inden vejret
var skiftet, og de pludselig befandt sig i de ne-
palesiske bjerge. Hvad de ikke vidste var, at de
stod for foden af Mount Everest2. “Ah, så højt
ser det da heller ikke ud!”, kommenterede væb-
neren. Hvad han ikke vidste var, at bjerget fort-
satte helt op i skyerne. Så de begav sig endnu

1Parser/Weeder
2Environments, TypeLinking og HIERARCHY
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RAM?

engang opad. Som alle der har besteget Mount
Everest vil vide, går det første stykke nemt nok,
men så kommer snestormene krybende. Proble-
merne hobede sig op, og narrens hjerne var be-
gyndt at savne lidt kvalitetstid for sig selv, men
så er det jo godt, at der på vej op af bjerget er
placeret Nepals svar på festivaltoiletter. Og så
sandelig om det ikke også skete denne gang, at
toiletturen fik narrens hjerne på gled. På trods
af utallige toiletbesøg blev snestormen kun af-
værget i sidste øjeblik, og de tre vendte trætte
men glade ned af bjerget.

Sådan fortsatte rejsen i mange måneder, der
kom dog aldrig igen en så stor forhindring som
Mount Everest, men der findes jo også mange
andre bjerge i verden1. Som man siger, er der jo
ikke langt mellem kærlighed og had, og de tre
venner var da også begyndt at udvikle det så-
kaldte dOvs kompleks, som de var blevet adva-
ret om af kongen2. Mirakelkuren viste sig at væ-
re klementiner købt hos handelsmanden Føtex,

der blev ved med at dukke op. I et øjeblik af
klarsind viste også det omgivende net sig at væ-
re en excellente hovedbeklædning. For at det ik-
ke skulle være løgn, viste klementinerne sig at
have flere gavnlige effekter. Det er takket været
dem at de tre venner den dag i dag ikke stadig
render rundt med nudler som hår.

Enden på den lange rejse nærmede sig efter-
hånden for vennerne. De var spændte på, om
de ville nå først i mål og vinde prinsessen og
en alt for stor peephole-konkurrence-t-shirt. Og
minsandten om det ikke lykkedes. Og de levede
lykkeligt til deres dages ende.

Som enhver god Rambo film, har denne hi-
storie også en morale. Spørg ikke hvad du kan
gøre for dOvs, men hvad dOvs kan gøre for dig.
Og husk mandariner... øh nå nej... klementiner
er hjernens brændstof og nepalesiske festivalt-
oiletter er det bedste sted at tænke.

Chefen og narren aka. Rikke “Chef!”
og Gedefar “Ja, jeg skal nok, chef”

1Typechecking, Static Analysis, Code Generation og Peephole Optimization
2Michael I. Schwartzbach
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Kærlighedsbær

Kærlighedsbær

Vi bringer nu en forlænget hetz fra Århus Onsdag.

Annonce 1

Kærlighedsbær

DU: pige, slank/buttet, langt/halvlangt hår,
kvalitetspige: stabil, fornuftig, ikke-ryger (der
er jo simpelthen ikke noget så træls som et
par dejlige bryster, der hørmer af gammel aske-
bæger), føjter ikke rundt i nattelivet. Natteliv-
spiger på alkohol, narko og p-piller – de skal
nok være fyldt op med luskede kønssygdomme
med få eller ingen symptomer. Klamydia kan
medføre sterilitet. HIV kan ikke helbredes. Det
er skraldespanden, hvis A) der er problemer fra
tidligere parforhold. B) du er enlig mor (Du flir-
tede ikke med kontaktannoncemænd, da du ik-
ke havde født børn, så du fortsætter med dums-
marte nattelivsmænd). Du går i seng med en
fornuftig fyr eller også hedder det: selv ude om
det – selv feje op. JEG: mand, 35, pæn, slank,
sød, veluddannet. VI: ærlige, romantisk hjem-
mehygge, god mad, lys på bordet, 100% fri af
tidligere forhold. Vi tager tingene i den rigtige
rækkefølge: børn efter flere års fast parforhold
med hverdag, tryghed, kærlighed og god sex.
Prioriterer: 1) Fast kæreste (DU: 18-29), 2) En
god romance (DU: 18-45). Annoncen er i flere

gange, indtil der dukker en henvendelse op fra
dig, der er lidt sexet. Jeg glæder mig til dit brev.
svingedingle@hotmail.com Billetmrk. L 18495

Annonce 2

Kærlighedsbær (Allonge)

Er du enlig mor, så bliver dit brev skyllet ud i
WC’et. Fornuftige mænd spilder ikke tiden på
at feje op efter ufornuftige mænd, som piger har
spildt tiden på. Du fortsætter med skvatmænd:
utro, fartbøller, spiritbilister, voldsmænd (hjer-
nelamme kødhoveder), narkoskvat, hasrygere,
khatgumlere, ludomaner, tyveknægte, hælere,
plattenslagere kan ikke styre deres økonomi,
svineri på straffeattesten, drankere, fodboldbøl-
ler, dyrker usikker sex og spreder kønssygdom-
me, hælder stoffer i pigers drink, kører pirat-
taxa, sælger ulovligt fyrværkeri. Der er næp-
pe nogen, der kan overraskes, hvis det er no-
get rakkerpak, som piger har fisket op af pis-
renden i nattelivsmiljøet. Piger, der går i seng
med skvatmænd, bliver selvforskyldte enlige
mødre. De ligger jo bare, som de har redt. sving-
ledingle@hotmail.com Billetmrk. L18496

Hetz:
Nissen: Jeg tror, at det er sværere at
skjule en stiv pik under en kjole end
en stiv fisse.

Hetz:
Tobias (aka. Den Lille Mand): Jeg gi-
ver en øl, hvis jeg får lov til at rykke
den af på FUAN.

Hetz:
FUAN: "Det hele hænger bare meget
bedre i boxershorts"

Hetz:
Esben, DAT2: CERMs matematiklæ-
rer er den eneste mand jeg ikke vil
strippe op af

Hetz:
Rusmus: Jeg kan ikke tale rent lige
nu. Jeg har jo en dildo i næsen.

Hetz:
Papskilt i en kiosk: Bugt video. Man-
ge forskedelig god film. Værśgod!

Hetz:
FUAA: Chokolade, sæd og sukker.
Så bliver det ikke meget bedere...

Hetz:
Lene: Jeg tror jeg gør det lige som
Katja Kean.

Hetz:
FUSØ: FUANś er den eneste, der ik-
ke peger opad...

side 25



Spørg Dr. Føk

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

Spørg Dr. Føk

IT-bachelor
Kære Dr. Føk.
Hvad er det der IT-bachelor og hvordan relaterer det
sig til de lyserøde bits man altid snakker om?

Candyflossen

Kære Spist candyfloss
Bits har aldrig været lyserøde – de forekom-
mer for det meste i den sygelige grønlige nu-
ance man ofte finder på sindssygehospitaler og
70’ernes tæpper-beklædte vægge. Det er også i
denne sammenhæng at det nye „IT-bachelor“
skal fortolkes; IT-bachelor er et begreb man bru-
ger om mennesker der bliver trænet i at udvik-
le farver til upassende lejligheder. Her ses for-
bindelsen også direkte til det lyserøde element,
som du har fuldstændig har misforstået – nem-
lig at lyserød altid er en upassende farve.

Dr. Føk

Nyt Dankort
Kære Dr. Føk.
Jeg har lige fået et nyt dankort. Da jeg flåede kuver-
ten op, fandt jeg et brev, hvori der bl.a. stod "Hvis
kuverten ser ud til at have været åbnet... skal du rin-
ge til os på 70 20 70 20". Er min bank meget desperat
for at få venner eller har de bare haft en humanist til
at skrive brevet?

Den uforstående

Kære Humanist
Det skyldes at din bank netop er begyndt at
bruge ubrydelige kuverter lavet af kevlar. Som
et PR-stunt har de udfordret deres kunder til at
prøve at bryde kuverterne. Den første for hvem
det lykkedes, om nogen, ville kunne gøre krav
på 1 million kr. i præmiesum. Banken kræver
dog at man ringer straks efter man har brudt
kuverten, og at man beholder den perforerede
kuvert. Da du ikke har gjort nogen af delene
skylder du nu din bank 1 million kr.

Dr. Føk

Kære Dr. Føk.
Kan man onanere på andre end sig selv? Hedder det
så onani?

Nani

Kære kære selvbetjener
Det kan man godt, men så staves det bagfra, alt-
så "inano".

Dr. Føk

Hetz:
politiken.dk: Abe bliver som premi-
erminister trods nederlag

Hetz:
Claus Andersen: Jeg er ikke gay -
jeg kan bare godt lide at røre ved
mænd...

Hetz:
iSofie: Jeg har jo heldigvis bionano,
som er mindst lige så godt som sex!

Hetz:
Kim Rauff Schurmann: Man kan hol-
de til uendelig meget, når ens krop er
bygget af 100Steen Brøndsted Niel-
sen: Det var bare sådan et overslag
på tasken
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Evil Topologist

Svar til rebi

1. bacon er verdens bedste grøntsag

2. fuck nano, luk lortet

3. vogt dig for listepikken

4. ingen pletter i pornoblade - tak gud for nanocover
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Kalenderen
Tirsdag d. 31/12-2006: Nytårsaften. Alle lover hinanden en hel masse ting, der alligevel aldrig

bliver til noget. I samme ånd lover Peter Lundin at nok skal være en god
dreng.

Torsdag d. 30/8-2007: TÅÅGEKAAMMMER FORM krænker pressefriheden og s oplysende
bidrag til verden, begår procedurefejl og kræver øl af .

Torsdag d. 10/10-
2007:

modtager Nobelprisen i fysik 2007 og overtager verden med
deres nye γ-laser.

Torsdag d. 11/10-
2007:

modtager Nobels litteraturpris 2007 for deres enestående bidrag
til verdenslitteraturen.

Fredag d. 12/10-2007: modtager Nobels fredspris 2007 og bliver hyldet af utallige
mennesker som jordens frelser.

Mandag d. 15/10-
2007:

modtager Nobelprisen i økonomi 2007, da de sene-
ste 5 dage har indtjent cirka 74% af verdens økonomiske resourcer.

Fredag d. 12/10-2007: TÅÅGEKAAMMMERETholder stiftelsesfest og indstifter den nye CERM.
Fredag d. 19/12-2007: TÅÅGEKAAMMMERETholder julefest med REVY! Så er det ferie
Onsdag d. 21/11-2007: Tidligere TÅÅGEKAAMMMER FORM bliver ved et uheld ramt af en invalideren-

de dosis blå syrlig væske, mens TÅÅGEKAAMMMERETs NF, af ukendte årsager,
danser en vild sejrsdans. Tidligere TÅÅGEKAAMMMER FORM mister perma-
nent evnen til at drikke andet end Ceres Havskum.

Onsdag d. 31/12-2007: Nytårsaften. Alle lover hinanden en hel masse ting, der alligevel aldrig
bliver til noget. I samme ånd lover den nuværende chefredaktør Maxim, at
næste år skal han have afleveret sit bachelorprojekt.
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