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Leder

Mads Føk byder velkommen
!
Velkommen til et nyt studiår med
Du sidder med det ypperste, som verdenstoppen af journalistikken kunne frembringe. Vi
ved, du har ventet på dette øjeblik, som Socialdemokraterne har ventet på valgets udskrivelse. Men NU er det her – den eneste trygge havn
i en kaotisk verden.
For det er i sandhed omskiftelige tider vi
lever i. Matematisk kantine begynder at holde
åbent om aftenen, der er valg til folketinget, libyske skolebørn undervises ikke længere efter
Gaddafis Grønne bog og verden står på hovedet lige rundt om hjørnet.
Igen i år er der et rekordhøjt antal nyoptagne studerende (over 1000! (nej, ikke "tusind fakultet" - blot kunstnerisk frihed, du ved nok...))
på Faculty of Science and Technology, som det
nu hedder. Det glædes vi selvfølgeligt ved, og
byder varmt velkommen til alle russerne. Vi vil
opfordre alle, russer såvel som ældre årgange,
til at bladre hele denne overdådighed igennem
og selvfølgelig nærlæse alt, hvad du lyster. Hvis
du derpå føler lyst til at engagere dig i et fantastisk stykke frivillig studieaktivitet bør du komme til vores næste redaktionsmøde Onsdag 21.
september kl. 17 på Rådet (lokale B1.29 på IMF
(Institut for Matematiske Fag)). Der kræves ingen anden kvalifikation end lysten til at bidrage
til verdens bedste og vigtigste tidsskrift1 ved at
skrive artikler; Lave interviews, reportager eller anmeldelser; Få gode idéer til, hvad andre
kan skrive om; Tegne, lave rebus, krydsord osv;
Skrive opskrifter eller udarbejde drikkeviser eller noget helt andet. Når blot du kan forestille dig, at et par stykker af dine medstuderende
ville have fornøjelse af at læse det, så skulle det
.
være berettiget til at blive trykt i
Det er ikke hver dag, eller hvert år, vi ud-

kommer midt i en valgkamp. I den anledning
bringer vi selvfølelig et par artikler om politik
og demokrati. Det skal dog ikke tage overhånd.
Herfra skal blot lyde en opfordring til at gøre
brug af sin stemme til det kommende valg - også selvom den blot er blank.
Kender du forresten det, at man ved starten
på et nyt kvarter, et nyt semester og i særdeleshed et nyt studieår siger til sig selv: "Nu skal
jeg følge ordentligt med i alle mine fag og lave
alle TØ-opgaverne og læse hele internettet"? Ja
ja ja. Som om... Der går kun en uge, så har du
den dårlige samvittighed på nakken igen. Men
det skal du altså ikke have. Har du nogensinde
været i Sydeuropa? Der gør de altså ikke altid
dagens gode gerning. Ude mit i en lille bjergby kan der ligge en tankstation, som måske får
besøg af en bil (med passagerer forhåbentlig)
en fire-fem gange i timen. Alligevel står der tre
mand på arbejde hele aftenen; en til at fylde tanken op (for det må kunden ikke selv gøre), og to
til at stå bag kassen og hyggesnakke, indtil man
har stået og kigget på dem i fem minutter, hvorefter den ene vender sig om for at betjene dig,
mens den anden glor ud i luften. Og sådan går
det for sig mange steder. Det er måske nemt at
blive irreteret over den sløve service. Man kan
også vælge at bruge ventetiden på at klappe sig
selv på skulderen og tænke på, at man nok alligevel ikke er helt doven eller fortabt i det daglige arbejde. Du skal også nok klare den i år. God
arbejdslyst.
Det var en fasan, et vildsvin og et dådyr,
som gik ind til bageren. Bageren kiggede på
dem og sagde: "Det er vildt."
God fornøjelse.
Magnus & Magnus

1 Som rus kan man være i tvivl om, hvorvidt man har overhovedet får tid til sådan noget - bare rolig; Det er ikke noget problem.
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Fun and games

Sanglege med et twist af druk
Du kan måske huske nogle af disse klassiske
gisanglege fra din barndom, men
ver dem nu en renæssance i form af druksanglege. Den første er den søde sang om den
lille and, der først har en vinge, så to vinger, så
en fod, en rumpe, og til sidst ender man med at
stå og danse rundt som en tosse. Den reviderede udgave er:

En lil
le
En lilluhte and, dergt bunuiohder

En lille
En lille
En lille and, der bunder

Du kender sikkert også klassikeren om elefanten, der går rundt på et edderkoppespind.
Hvad den laver der, er ikke til at vide, men det
virker rimeligt at konkludere, at den er under
indflydelse af alkohol. Så hvorfor ikke drikke
sammen med den?
Én elefant kom marcherende
Hen ad edderkoppens fine spind
Fandt at vejen var så int’ressant
At den bunder endnu en elefantøl

(Bund en øl)
En lille
En lille
En lille and, der bunder
(Bund en øl)
En lille
En lille
En lille and, der bunder
(Bund en øl)
En ljille
En lill
En lilllle and, der bunder
(Bund 1 øl)
En lille
En ljille
En lilla ænd, der bånder
(Bun en øl)
En lilleeeee
En ljillle
En trille mand, der bhåndere
(Bånd ehn ølhhhh)
En lijhlle
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(Bund en øl)
... fortsættes så længe helbredet tillader det.

(Bund en elefant)
To elefanter kom marcherende
Hen ad edderkoppens fine spind
Fandt at vejen var så int’ressant
At de bunder endnu en elefantøl hver
(Bund to elefanter)
Fire elefanter kom marcherende
Hen ad edderkoppens fine spind
Fandt at vejen var så int’ressant
At de bunder endnu en elefantøl hver
(Bund fire elefant)
Otte elefant kom marcherende
Hen ad edderkoppens fine spind
Fandt at vejen var så int’ressant
At de bunder endnu en elefantøl hver
(Bund otte elefant)
... fortsættes så længe lager haves.

Fun and games

Har du ikke mod på denne leg alene, fungerer den også glimrende som holdsport.
Klappelegen om Andersine og Anders And
er også blevet udført i alverdens skolegårde
landet rundt, og her er teksten ikke ændret. Til
gengæld skal man drikke hver gang Anders
And bliver nævnt. Man skal også drikke hver
gang man laver en fejl i fagterne. Fagterne til
hver linje er skrevet i parantes efter teksten. Ølhjelm er en fordel her.
Andersine,
(klap almindeligt, klap højre hånd mod partners højre hånd)
Anders And
(klap almindeligt, klap venstre hånd mod partners
venstre hånd)
og Rip Rap Rup
(klap almindeligt, klap 3 gange begge hænder mod
partners)
De skulle ud at kø-ø-re
(Man laver bevægelsen som om man har et rat)1
Anders And blev træt og lagd’ sig ned,
(Gentag de første 8 fagter)
i skyggen af et pal-me-træ
(forme et med håndtegn - som en kvindekrop2 )
På nul komma fem sku’ de skynde sig hjem,
for mor sku’ ha’ en ba-a-by
(Gentag de første 8 fagter)
men da jordemoren kom, var maven tom
(Gentag de første 8 fagter)
og den store
(ræk hånden så langt op du kan)
og den lille
(helt ned)
spilled’ bad-min-ton
(her gælder det om at få 3 slag anbragt på medspillerens hoved i tak med BAD-MIN-TON)
Den sidste sangleg er den gamle: "Så går vi
rundt om en enebærbusk". Selve legen går her
ud på at udføre de ting man synger om. Som
forberedelse kan man stable et par kasser øl i
midten af forsamlingen.

Så går vi rundt om et ølkassetårn,
ølkassetårn, ølkassetårn,
så går vi rundt om et ølkassetårn,
tidlig mandag morgen.
Så gør vi såd’n, når vi drikker lidt øl,
drikker lidt øl, drikker lidt øl,
så gør vi såd’n, når vi drikker lidt øl,
tidlig mandag morgen.
Så går vi rundt om et ølkassetårn,
ølkassetårn, ølkassetårn,
så går vi rundt om et ølkassetårn,
tidlig tirsdag morgen.
Så gør vi såd’n, når vi drikker mere øl,
drikker mere øl, drikker mere øl,
så gør vi såd’n, når vi drikker mere øl,
tidlig tirsdag morgen.
Så går vi rundt om et ølkassetårn,
ølkassetårn, ølkassetårn,
så går vi rundt om et ølkassetårn,
tidlig onsdag morgen.
Så gør vi såd’n, når vi drikker mere øl,
drikker mere øl, drikker mere øl,
så gør vi såd’n, når vi drikker mere øl,
tidlig onsdag morgen.
Så går vi rundt om et ølkassetårn,
ølkassetårn, ølkassetårn,
så går vi rundt om et ølkassetårn,
tidlig torsdag morgen.
Så gør vi såd’n, når vi bunder en øl,
bunder en øl, bunder en øl,
så gør vi såd’n, når vi bunder en øl,
tidlig torsdag morgen.
Så går vi rundt om et ølkassetårn,
ølkassetårn, ølkassetårn,
så går vi rundt om et ølkassetårn,
tidlig fredag morgen.
Så gør vi såd’n, når vi bunder en mer’ øl,
bunder en mer’ øl, bunder en mer’ øl,
så gør vi såd’n, når vi bunder en mer’ øl,
tidlig fredag morgen.
Så går vi rundt om et ølkassetårn,

1 se FoRM
2 vær kreativ
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ølkassetårn, ølkassetårn,
så går vi rundt om et ølkassetårn,
tidlig lørdag morgen.
Så gør vi såd’n, når vi har tømmermænd,
har tømmermænd, har tømmermænd,
så gør vi såd’n, når vi har tømmermænd,
tidlig lørdag morgen.
Så går vi rundt om et ølkassetårn,
ølkassetårn, ølkassetårn,

så går vi rundt om et ølkassetårn,
tidlig søndag morgen.
Så gør vi såd’n, når vi har fået nok,
vi har fået nok, vi har fået nok,
så gør vi såd’n, når vi har fået nok,
tidlig søndag morgen.
SKÅL!

Forrest Gump vandt over Pulp Fiction.
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Alexandra Fogtmann-Schulz

Hetz

Hetz
Hetz dine medstuderende og giv dem deres 15 minutters berømmelse! Hetz
dem på http://www.madsfoek.dk/hetz/ før de hetzer dig!

Hetz:
Alexandra: Ordene kom ud af din
mund
Ditte: Det er der så meget der gør!
Hetz:
Ditte Slumstrup: Der er forskel på at
sluge og stikke det langt ned i halsen.
Hetz:
Slumstrup: Hvorfor kan jeg ikke se
min skærms pixelfejl på et screenshot?
Hetz:
Vært (ved fysikshow under forsøg
med åben ild): Er der nogen, der har
taget pølser med?
En fra publikum: Vi er fra datalogi, vi
har ikke andet!

Hetz:
Magnus Aarslev: Jeg lærte det dengang jeg havde mindre fingre.
Hetz:
Christina: Den er lidt skæv og ikke
særlig stor, men tæller den?
Hetz:
CBM: Din intelligens følger ikke med
din krop
Fie: Kalder du mig dum?
CBM: Nej jeg kalder dig tyk
Hetz:
Nikolaj Zinner: If in doubt, introduce
new notation!
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Vote or die!

Magten er din
“Dette er en ikke valg-relateret statusopdatering”. Det var en opdatering en af mine venner
kom med på Facebook, den dag valget blev udskrevet. Første dag i valgkampen og han er allerede træt af at høre om den. Det er et udtryk
for en voksende politikerlede og ligegyldighed,
som jeg oplever, især blandt ’unge’ mennesker.
Vi lever i et demokrati. Og den generelle diskurs er, at demokrati er en ubetinget positiv
ting. I Danmark er det kun de yderste politiske fløje, som overhovedet diskuterer den demokratiske styreform. Essensen af det repræsentative demokrati er netop valg, som det der
kommer her den 15. september, hvor folket i folkestyret vælger dem, som skal styre landet. Alligevel er der en forbløffende ligegyldighed og
mangel på vilje til at sætte sig ind i og deltage i det valg, som vi står overfor. En forudsætning for demokrati er, at folket tager deres ansvar alvorligt og engagerer sig i den demokratiske proces, som minimum ved at stemme når
der engang imellem er valg.
Det kan dog være svært at tage sin magt alvorligt, når man som vælger ikke bliver taget
alvorligt af politikerne. Der hersker blandt danske politikere en decideret angst for vælgernes
dom, som bunder i en alvorlig undervurdering
af vælgerne. Ingen politikere tør tage upopulære beslutninger, når der er valg i luften, fordi de
tror, at vælgerne udelukkende stemmer ud fra
deres egne snævre interesser. Hvis man skal have et folkestyre, som fungerer, så er det nødvendigt at betragte vælgerne som myndige individer, der er i stand til at sætte deres kryds ud fra,
hvad der er bedst for landet og ikke bare bedst
for dem selv. Dette resulterer i, at vælgerne også mister tilliden til politikerne, fordi man ikke
kan regne med noget af det, der er blevet sagt
i valgkampens vælgerangste hede. Som vælger
kan man blot håbe på, at politikerne tager sig
sammen, når valget er overstået, og nødvendi-

1 Tale til House of Commons (11.11.1947)
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ge og upopulære beslutninger må tages.
Dette indkapsler et af demokratiets grundproblemer: Det der er populært, er ikke nødvendigvis bedst. Når flertallet tager fejl, fejler
demokratiet. For mig at se er demokratiet nu
stadig det bedste bud på en styreform, især i
kraft af mindretalsbeskyttelse. Winston Churchill opsamler det fint i udtalelsen: “Indeed, it
has been said that democracy is the worst form
of government except all those other forms that
have been tried from time to time.”1
Jeg har hørt folk sige ting som: “Alle politikerne er alligevel ens, det er ligegyldigt, om
jeg stemmer”. Det er det ikke. Vi står over for et
valg, som faktisk er et reélt valg mellem forskellige retninger, Danmark kan tage og hvilke verdensbilleder, der skal herske. Skal Danmark følge internationale konventioner eller landets egne interesser? Kommer folk hurtigere igennem
deres uddannelser, hvis man skærer i SU’en, og
er det ønskværdigt, at folk kommer hurtigere
igennem, for at øge væksten i samfundet? Skal
arbejdsløse støttes med højere ydelser, indtil de
kommer i job, eller skal ydelserne skæres, for
at give incitament til at komme i arbejde? Skal
væksten i samfundet skabes ved offentlige investeringer eller lavere skatter til det private erhvervsliv? Er social ulighed en god ting, som
skaber vækst eller en dårlig ting, som skaber
utryghed og kriminalitet? Skal Danmark give
ulandshjælp, eller har vi nok problemer selv?
Hvor meget ansvar har samfundet for, at individet har et godt liv? Én ting er sikkert: Samfundet er individets ansvar. Hvordan mange af disse spørgsmål skal besvares og håndteres, kommer i høj grad an på det kommende valg, så nyd
at du bor i et demokrati og brug den magt, du
har til at afgøre, hvordan landet skal styres.
Magnus Dahl

Valgkamp

Politisk interview
I anledningen af folketingsvalget har vi på
forsøgt at få nogle bud fra politisk engagerede på Naturvidenskab på, hvordan Danmark kommer til at se ud med hhv. en
rød og en blå regering. Desværre er det ikke lykkedes at finde nogen borgerlige, som kunne eller ville besvare vores spørgsmål på så kort tid,
så vi har kun et rødt bud, men hvis nogen ikke
føler sig hørt, vil vi gerne trykke debatindlæg
og læserbreve. Vi bringer her et kort interview
med Mette Bjerre, som er matematikstuderende
og aktiv i SF Ungdom.

Hvorfor skal vi have en ny regering i Danmark?
Vi skal have en ny regering i Danmark, fordi vi
har brug for en ny politik. Vi ønsker et Danmark, med lige muligheder for alle, hvor forskellen mellem rig og fattig mindskes. Vi vil
ud af krisen, det gør vi bedst ved at investere
i fremtiden, ikke ved at spare.
Hetz:
Knorborg: Læste 404 på sit papir og
troede der var en fejl.
Hetz:
Christina: Ej, nej, nej, jeg sidder og
prøver på at udkommentere ting i
mit word dokument!
Hetz:
Dakin: Sofie kaster mønter ud ad vinduet fra FFB for at måle faldtiden.
Jeppe: "NEJ SOFIE - det er penge lige ud ad vinduet!"
Hetz:
Marcel: Det er det de gør i CERN.
Der skyder de partikler sammen og
pludselig er der flere af dem

Hvad vil det komme til at betyde for os studerende?
Hvis SF kommer i regering, vil vi være garant
for bl.a. at 6. SU-år, som regeringen vil afskaffe,
bevares; man skal ikke straffes, hvis man skifter
studie eller dumper nogle eksaminer. Vi vil sikre flere penge til uddannelse og forskning, billigere bus- og togkort. Vi vil fremrykke offentlige
investeringer som en vej ud af krisen, bl.a. til
bygning af nye almene boliger, så vi får nok og
billigere studieboliger.
Alle taler om, at Danmark i fremtiden skal
klare sig på ekspertviden som et højtuddannet videnssamfund. Hvordan vil dit parti/blok
fremme denne ambition?
Vi vil sikre, at der stadig finder produktion sted
i Danmark, så der er brug for vores uddannede eksperter her i landet. Flytter produktionen,
flytter vidensjobbene også. Desuden vil vi støtte
virksomheder, som forsker i at løse problemer
for vores samfund, så som klimaudfordringer
og udfordringer på velfærdsområdet og så skal
uddannelserne igen prioriteres økonomisk.
Hetz:
Marcel: At lade en fysiker beskrive
strengteori er ligesom at lukke en
masse blinde mennesker ind i et rum
med en elefant
Hetz:
Bo: Så kommer man ind ad døren, og
BANG! varm kork lige i hovedet!
Hetz:
Hahn: Jeg er ikke så meget til dem
med ben.
Hetz:
Christian: LaTeX: puts the ’$’ in sex
Hetz:
Christian Brandt: Er det egentligt
lykkedes dem at overskride lysets
hastighed?
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Definer dig selv

Naturvidenskabelige studerendes
klassificationskode v1.1
I de senere år er der kommet et større og større behov for at sætte folk i kasser, for ligesom
bedre at kunne håndtere dem uden at skulle
tænke for meget over det. Da folk ikke gider
bruge ret lang tid på denne klassificering, kan
man hjælpe dem ved at klassificere sig selv ud
fra en standard, som vi her stolt og med eneret
for
præsenterer. Dette er en opdateret version skrevet af den nuværende redaktion.
Den oprindelige version kan findes i Føk nr. 3,
28. årgang af Niels "Hotdog" Jensen.
Den er inspireret af The Geek Code (www.
geekcode.com), men kun lidt.
Koden består af en række kategorier, som
hver består af en række typer. Man vælger da
den type, man synes passer best på sig selv.
Hvis man føler at intet svar passer perfekt på
sig selv, kan man da bruge en række operatorer:
$ Bruges, hvis man får penge for at beskæftige sig med en kategori - hvis man
f.eks. er ansat af universitet til at passe
på computerne, kan man skrive I+++$.
( ) Cross-overs, hvis man i en kategori Y er
Y++, men måske i virkeligheden er Y-,
så kan man skrive Y++(-).
! Bruges til at betegne, at denne kategori nægter man at udtale sig om. Bruges
f.eks. som X!.
> Wannabe, hvis man f.eks. er lidt for tyk,
men ville ønske, at man ikke var det, kan
man skrive V+>--.
Disse operatore kan kombineres på forskellige måder. Der gælder da at $ binder stærkest,
fulgt af (), da ! og så >. Man da kan f.eks. sige
V!>V-($), som skal fortolkes som "Jeg vil ikke udtale mig om min vægt, men jeg vil gerne
være i god form, men som nok i virkeligheden
tjener penge på at synes man er for tyk".
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Som eksempel kommer her nogle af redaktionens klassificationskoder:

Sortie
NATCODE 1.1: UD E++(+)>E*$(++)
G->G* V F*>+++$ O+++>O---$ I++++
C++(*)>++(*$(*)) S-->+ L M+++()>+
T>(+) P K- X+++
Bølgemis
NATCODE 1.1: UFA E(+)>* G+(++)
V!>-- F*>*$ O+++ I+++ C++>* Ø(+)
S+>* L(-) M++>* T P K*>*$ X+++(*)>+++$
Mathias
NATCODE 1.1: UI E>* G- V->--- F*
O+++(---) I+++ C+(++)>C* Ø++>*
S>+++ L+ M(-) T+>* P K+ X*>--Alexandra
NATCODE 1.1: UFA E+(++) G(+) VF* O+++>*$ I++(+++) C+ Ø>* S L(-)
M++>++$ T+ P K+++(*) X*
MagD
NATCODE 1.1: UFM E++ G>++++ V- F*
O+++>-$ I++(+++) C++>* Ø S-()>+
L--(-) M++(+)$ T-() P(-) K(-) X++
Magnus Johan
NATCODE 1.1:UFA E+ G+ V-- F* O+++
I+++ C++ Ø S L(++)(+) M! T-- P(-)
K X*

Så nu er det bare at komme igang og klassificere sig selv, så man har noget at skrive nederst på afleveringsopgaver og på skilte, man
kan hænge om halsen og rende rundt med i fredagsbaren og lignede.

Definer dig selv

Uddannelse

Gennemført

Dette kategori er speciel, fordi de forskellige typer man bruges mikset. Hvis man f.eks. læser
datalogi-matemtik, er ens klassification UDM.

G- - - Jeg er rus.
G- - Jeg er rus igen!
G- Jeg har endeligt gennemført første år.
G Jeg har gennemført to års studier.

U M Jeg læser matematik

G+ Jeg har gennemført tre års studier.

A Jeg læser astronomi

G++ Jeg har gennemført fire års studier.

D Jeg læser datalogi
S Jeg læser statistik
N Jeg læser nano
F Jeg læser fysik
Ø Jeg læser øknonomi
K Jeg læser kemi
I Jeg læser IT
B Jeg læser biologi

G+++ Jeg afleverer mit speciale på tirsdag.
G++++ Jeg læser PhD.
G* Jeg har læst dobbelt så mange år, som
jeg burde have, taget i betragtning hvor
langt jeg er kommet.

Vægt
V- - - Jeg ligner en fra idræt.
V- - Jeg er i okay form - jeg passer på min
krop og er blevet set i indtil flere motioneringssituationer.

G Jeg læser geologi

V- Jeg er tilfreds med min krop som den er.

U Jeg læser noget andet udenfor naturvidenskab

V Jeg synes selv, jeg er for tyk, men det er
jeg vist den eneste, der synes.

Eksamen
E- - - Jeg har aldrig bestået noget - selvom jeg
har forsøgt et par gange.
E- - Jeg bestod Calculus på kun 3 år!
E- Jeg dumper mere end jeg består. Forventer gennemførselstid: 18,5 år.
E Jeg har kun dumpet et par eksamener i
min tid her på stedet.
E+ Jeg har aldrig dumpet noget. Man skal
da sørge for at bestå sine eksamener!
E++ Jeg får altid mindst 10 til mine eksamener.
E* Eksamenen? Jeg troede man selv skrev
sine karakterer ind i unis databasesystem.

V+ Jeg kunne godt tåle at tabe et par kilo
(mindst) - men det lykkes aldrig rigtigt.
V++ Jeg ligner en typisk datalogistuderende.

Mads Føk
F- - - Mads Føk burde brændes, og asken burde sendes til Sverige for at blive brændt
igen.
F- - Jeg synes Mads Føk er røv-elendigt. Redaktionen burde sparkes ud af universitetet.
F- Jeg synes Mads Føk er et simpelt spild af
instituttets tid og penge.
F Jeg kan ikke huske, at der nogensinde
har stået noget interessant og/eller sjovt
i Mads Føk.
F+ Jeg synes Mads Føk er fjollet og dur kun
til at lave (dårlige) papirflyvere af.
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F++ Mads Føk er anvendeligt, hvis man
f.eks. får en stol, der vipper, og Mads
Føk så passer under stolebenet.
F+++ Jeg bruger Mads Føk under alle mine
møbler!
F* Jeg er (eller har været) med i Mads Føks
redaktion.

Opgaver
O- - - Opgaver? Har vi opgaver for?

I+ Jeg er skam på Internet. Jeg sender
emails flere gange om året.
I++ Jeg bruger internettet flittigt. Jeg ved,
at det skal skrives med småt, og jeg siger ikke ting som "Hvordan starter man
internettet op på denne her maskine?"
Jeg kender forskel på email- og wwwadresser.
I+++ Jeg har min egen hjemmeside, jeg læser
nyhedsgrupper, og jeg tjekker email de
fleste hverdage.

O- - Jeg har en gang opdaget noget, der hed I++++ Andre folk identificerer mig med mit login fremfor mit rigtige navn (som er...
en ugeseddel udenfor Aud. E.
øhh...).
O- Jeg har læst en opgavetekst en gang. Det
lignede mest af alt en tilfældig mængde
Computeroperativsystem
ord.
O Jeg har en gang set på en afleveringsopgave, men jeg kunne ikke finde ud af
den.
O+ Jeg har en gang lavet en afleveringsopgave, men min hund spiste den.
O++ Jeg har en gang lavet og afleveret en afleveringsopgave.
O+++ Jeg har en gang fået en afleveringsopgave godkendt.
O++++ Jeg er instruktor.
O* Jeg stiller opgaverne.

Internettet
I- - - Jeg vil ikke røre Internet med en fem meter flagstang, for det vil fejle ligesom televisionen og automobilet.
I- - Computere er dumme. De virker aldrig
og er tydeligvis designet af nørder, der
ikke har forstand på hvad rigtige mennesker har brug for.
I- Jeg har hørt om det der Internet, men jeg
har ikke lige haft råd til at købe en endnu.
I Mit institut giver mig adgang til det der
Internet. Så nu spiller jeg FarmVille hele
tiden.

side 12

C- - - Den slags havde man ikke dengang jeg
var rus.
C- - Jeg kører det der lysende flag.
C- Windows ME virker da helt fint.
C Jeg bruger bare det, der kom med computeren.
C+ Jeg har selv valgt mit operativsystem.
C++ Jeg kører GNU/Linux fordi jeg kan lide
at være overlegen.
C+++ Jeg kører BSD, alt andet er for mainstream.
C++++ Jeg har selv compilet mit OS, alt andet er
for nemt.
C* Jeg har skrevet mit eget operativsystem.

Øl
Ø- - Jeg læser hver dag, aften, weekend og juleaften.
Ø- Det er okay at nyde en øl eller tre, hvis
man er til en fest - men ikke mere end et
par gange per semester.
Ø En ordentlig uge ender i den lokale fredagsbar.
Ø+ En ordentlig dag ender med en øl købt i
Mat.Kant.

Definer dig selv

Ø++ En øl smager bedst, når Klaus Thomsen
blabrer løs i Aud.E.
Ø* Jeg har tørlagt TÅGE KA M M ERET .

Studenterpolitik
S- - - Valg? Jeg stemte ja/nej/blank til euroen,
hvad mere er der at stemme om?
S- - Jeg har aldrig stemt på universitetet,
men jeg har en gang spist nogle æbleskiver.

Mad
M- - - Jeg stiller op hvert år til Bodycrashing.
M- - Snickers, mars-bar, Coca-Cola. Hvad
mere skal man bruge?
M- Jeg skal helst have Mat.Kant.’s leverpostej hver dag.
M Jeg spiser det, der tilfældigvis er i nærheden af mig.
M+ Jeg foretrækker til enhver tid Kemisk
Kantine fremfor Mat.Kant.

S- Jeg har en gang stemt om et-eller-andet i
M++ Jeg smører selv min madpakke hver dag.
Vandrehallen. Jeg kan ikke huske, hvem
M+++ Min mor smører en madpakke til mig
jeg stemte på.
hver dag.
S Jeg har en gang stemt i Vandrehallen, og
M* Din mor smører en madpakke til mig
jeg kan godt huske på hvem og om hvad.
hver dag.
S+ Jeg er med på MFSRs mailingliste.
S++ Jeg er en gang blevet stillet op for sjov, og
jeg var kun en stemme fra at blive valgt.
Skræmmende!
S+++ Jeg har en gang kunnet stemme på mig
selv sådan for alvor.
S* Jeg er Kundeservice.

Læsegrupper
L- - - Jeg tror ikke på, at der er andre studerende på uni.
L- - Jeg laver helst mine opgaver alene. Mine
medstuderende er for dumme.
L- Jeg foretrækker selvstudium, men i geometri kan jeg ikke finde ud af opgaverne
alene.
L Jeg mødes et par gange om ugen med
min læsegruppe.
L+ Jeg mødes med min læsegruppe hver
dag - jeg er fortabt uden den til TØ- og
afleveringsopgaver.

TÅGEKAMMERET
T- - - - Hvad er Tåge-Kammeret?
T- - - TÅGE KA M M ERET består af en flok undermålere, der ikke laver andet end at drikke sig fulde hver torsdag og på alle andre tidspunkter.
T- - Jeg har en gang være med til en
TÅGE KA M M ER -fest. Den var ikke specielt god.
T- Jeg kommer en gang i mellem til
TÅGE KA M M ERET s fester og foredrag.
Kvaliteten er stærkt svingende.
T Jeg er ikke som sådan aktiv i
TÅGE KA M M ERET , men jeg plejer at komme til alle deres fester og foredrag. De er
gode.
T+ Jeg dukker tit op til bestyrelsesmøderne om torsdagen. Jeg ved, hvad det 0.
punkt på dagsordenen er.
T++ Jeg er/har været FU og/eller er/har været med i HEST.

L++ Min læsegruppe består af mine bedste
T+++
venner, efter opgaverne drikker og hygT++++
ger vi os.
T*
L+++ Jeg sover sammen med min læsegruppe
hver nat.

Jeg er/har været med i BEST.
Jeg er/har været FORM.
Man kommer på tavlen, hvis man skader mig.
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Pinnochio-kugler
P- - - Hvad er Pinnochio-kugler?
P- - Man kan vist få dem i automaten.
P- Jeg har altid kedet mig i Aud.E.
P Jeg har en gang hørt en historie om nogle
pinnochio-kugler, der vistnok larmede i
Aud.E.
P+ Jeg var til stede, da det skete. De larmede fordi de faldt ned ad trappen.
P++ Jeg er Michael Schwartzbach.
P+++ Jeg tør ikke vise mig Aud.E. med
pinnochio-kugler igen.

K+ Jeg er i læsegruppe med en kvinde.
K++ Jeg er transseksuel.
K+++ Jeg er en kvinde.
K* Jeg er Catwoman.

Sex
X- - - Sex? Hvad er det?
X- - Jeg kom en gang til at åbne døren ind til
mine forældres soveværelse. De var vist
nok ved at lægge arm eller sådan noget.
X- Sex er vistnok det, der giver babyer.
X Jeg ved præcist, hvad sex er.
X+ Jeg har fyldt min harddisk op med frække jpegs.

Køn
K- - - - Jeg ved ikke, hvad en kvinde er.
K- - - Jag känner en bot, hon heter Anna.
K- - Jeg har hørt om kvinder. Der er sådan
nogen, der er på humaniora.
K- Jeg har set en kvinde indtil flere gange.
K Jeg går på hold med en kvinde.
Hetz:
Kundeservice: Jeg kan ikke stave til
ISBN
Hetz:
Sofie: "Jeg forstår ikke, at nattehimlen er mørk! Hvorfor er den ikke gennemsigtig?""
Hetz:
Søren Ahlers: Man skal holde sig til
mad der siger mæh, muh eller øh...
Hetz:
Fie: Jeg får snart min menstruation
CBM: Jeg har valgt min fra - det kan
man gøre inde på mit.au.dk
Hetz:
Ivan Stensgaard: Til sig selv: Det er
forkert Ivan, det er simpelthen forkert, det, du tegner.
Hetz:
Johan: Det er sådan et oralt behov
man får sidst på aftenen
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X++ Jeg er blevet set skumle steder iført intet
andet end en trenchcoat.
X+++ Jeg er blevet set nøgen foran offentlige
spisesteder.
X* Jeg har haft rigtig, real-life sex med en
rigtig person af det modsatte (eller samme, afhængig af ens præferencer) køn.
Hetz:
Adam Etches: Jeg er en halvfjers når
jeg står på tær! Jeg skal have en gin
og tonic.
Hetz:
Kathrine: En pølsefest kan godt være
sjov, hvis bare pølserne er stive
Hetz:
Smaddermanden: Jeg har lige fundet
på en evighedsmaskine! Man skal
bare bruge uendelig strøm!
Hetz:
Manse: Jeg ville ønske min lillebror
var gravid.
Hetz:
Magnus: Der var vist noget med noget [et Mads Føk blad], der blev uddelt i rusdagene, var det det?
Bo: Det var da øl!
Hetz:
Crown: "Jeg kan også bryde Dittes
lås"

Reklame
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Will do math for food

Lise søger job
Hej! Mit navn er Lise, og jeg vil gerne søge stillingen som kasseassistent! Jeg har en kandidat i
matematik og er god til kunderelationer.
Jeg søger stillingen fordi jeg gerne vil lave
et par ændringer i jeres butik. Kassesystemet
i jeres butik tager nemlig kun imod endelige
mængder af kontant. Men som erfaring viser i
Matematisk Kantine, så har I brug for at kunne
modtage uendelige tællelige mændger af kontanter.
Vi skal dog være forsigtige, for nogle snedige kunder kunne finde på at betale med 2N
(potensmængde), som er en overtællig mængde. Det må de altså ikke! Vi bliver derfor nødt
til fyre alle medarbejdere uden 2 års erfaring indenfor matematik på universitetet, ellers så bliver vores økonomi undermineret af den nye 2N
seddel, som snart kommer.

Jeg har tidligere arbejdet i Netto. Hver Torsdag kom der en uendelig række matematikere
ind i butikken, hvor den N’te ville købe 21N øl.
Det var rigtig træls, for det tager jo en pokkers
lang tid at få en uendelig række matematikere
gennem kassen!
For 3 års siden arbejdede jeg hos Søstrene
Grene, hvor jeg indførte afrunding på deres irrationelle priser. Folk blev da sure da de nu
skulle betale 2.72 kr for en lakrisrod, som var
mere end 2.718281828. . . kr. Vi har da siden tilladt folk at betale på beløbet, eller nærmeste irrationelle pris.
Jeg håber nu at I forstår hvorfor de [16, 18[
årige er ganske uegnede til opgaven og hvorfor
I udelukkende har brug for matematikere.
Venligst hilsen Lise.

Hetz:
Johan: Jeg har en brun smag i munden

Hetz:
Emil: Man må ikke hetze folk før de
har fået deres godmorgen-GD

Hetz:
Emil: Uanset hvor slemt det er skal vi
så ikke prøve noget nyt?

Hetz:
Emil: Filosofi er ligesom matematik,
bare med ord

Hetz:
Amanda: Hvis jeg er kinky, vil du så
være pinky?

Hetz:
Rasmus U S: Det er sjovt at have et
kondom på hovedet

Hetz:
Lise: Jeg vil også gerne lege med patienterne

Hetz:
Sara: Produktet af to primtal er jo også et primtal!

Hetz:
Mikkel Kofoed: Sidst jeg hørte den
sang dansede jeg med en neger i
odense.... Jeg kendte ham ikke...

Hetz:
Rasmus Villemoes(laver krydsogtværs): Er der noget der hedder svedemel? Arh, HVEDEmel!

Hetz:
Mathias: Der er ikke noget bøsset
over babyblå!!

Hetz:
Lise: Hey, jeg har fundet ud af hvordan vandhanen virker!

Hetz:
Pepe: Nu er jeg jo ingeniør, så uendelig kan også godt være 3.

Hetz:
Hans Anton: og så fik jeg vist lavet
en ordentlig én

Hetz:
Lykke: Det er pædagogik for perlehøns!

Hetz:
bromille: Lad mig sige et eller andet
først inden jeg bare serverer den!
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Antropologisk felttur
Varevognen drejede til den forkerte side – store flotte palæer langs hele vejen, og så drejer vi
ind til et lille skur. Der holder i forvejen et par
taxaer, så det er nok ikke bare et udhus. Herinden får jeg i løbet af den næste time, udover lidt
mad, tæsk. Jeg bliver tæsket i de kortspil, som er
gængse her i Palæstina. En gang imellem bliver
jeg skiftet ud med min værtsbror, så han også
får lov til at tabe lidt. Humøret er højt, især da
de beslutter sig for, at en af dem skal hjælpe og
vejlede mig. Lige lidt hjælper det dog. Jeg kender kun en af mændene, vandpipe-shop-ejeren
hjemme fra gaden. Det var ham, der kørte os
herhen. Resten er hans kortklub. Det var også
ham, der fik mig overtalt til at give ham, og
gadens slæng af midaldrende erhvervdrivende,
engelskundervisning. Det var jo som han udtrykte det, det jeg var her for – at undervise i
engelsk. Som belønning fik jeg så lov til at komme med ud og spille kort, hvilket jeg ikke kunne undgå at smile lidt af – selvom det var pisse
irriterende at tabe hele tiden.
En fysiker tager et sted hen i verden og kigger på nogle mennesker og skriver derefter en
artikel (til et anerkendt tidskrift) om, hvad man
skal og bør (eller i hvert fald kan) - ja det er så
vidt jeg ved antropologi. Fysiker er måske at tage munden for fuld, men da bachelor. Antropologi har jeg aldrig rigtig følt var mit label.
Jeg forlod fysikstudiet for en stund for at gøre mit til at jeg ikke ender som den flinke og
energiske kassemand, der kan huske alle varenumrene, men aldrig har prøvet nogen af varene i nabobutikken. Luftforandring og nye perspektiver kan fås andre steder end hjemme hos
de gamle i ferierne. Det er dejligt at blive udfordret lidt.

Frivilligt arbejde i DK??
“Så hvorfor er I her? Kan I ikke lave frivilligt arbejde i jeres eget land?” Cirka sådan lød
spørgsmålet fra en undrende pige i den store
palæstinensiske flygtningelejr, Zarka, lige uden
for Amman. På det tidspunkt var det godt en

uge siden, at jeg fik kastet de obligatoriske tre
kopier af bachelorprojektet ind i Mariannes dueslag. Det skete et par minutter efter vi var gået ind i februar og derfra gik det hjemover for
at få pakket, så jeg kunne være på toget mod
København kl. 07.28. Herfra gik turen til Amman, Jordan. Jordan er landet i mellemøsten,
der gemmer sig mellem Vestbredden, Irak, Syrien og Saudi-Arabien. Her brugte jeg den næste måned på en lille højskole, der bliver styret
af Mellemfolkeligt Samvirke (MS). Her kommer
alle de volontører, MS sender til mellemøsten
gennem deres ungdomsprogram (under 26 år),
et smut forbi. Her lærer man nyttige ting, som
at tælle varhat, itneen, talaate (i stedet for bare
at sige et, to ,tre). Man får at vide, at der er nogle
konflikter i regionen og får lov til at sidde om et
bord med nogle ægte indfødte og tale om social forandring. Nøjagtigt som jeg forestiller mig,
at man gør på alle mulige andre gode danske
højskoler.
Allerede i januar var jeg, som en del af forberedelsen til turen, på den af MS’ højskoler,
der ligger i København. Her var fokus på emner
som, hvordan man møder andre mennesker og
at kulturchok kan være grunden, hvis man bliver frustreret og i dårligt humør.
Ligesom mine gode tutorer i sin tid forsøgte
at lære mig at gebærde mig på det store uni, så
gør MS altså deres til, at man kan hitte rundt i
de oplevelser, man skal ud og have i den del af
verden, man skal ud og hitte rundt i. Men som
alle russere også vil erfarer, så møder man på et
eller andet tidspunkt sit første overfladeintegral
i polære koordinater. Mit overfladeintegral blev
det lettere mistroiske spørgsmål “... Kan I ikke
lave frivilligt arbejde i jeres eget land”. Vi havde været gennem det i forberedelsesugen i København, men hvad var det nu det var? Mens
jeg svarede hende, fik jeg drejet forklaring over
i noget i retning af, at det frivillige arbejde ikke var det vigtige. Det frivillige arbejde ville ikke komme til at ændre noget på de store linier. Det fik jeg ret i, det gjorde det desværre ikke. Til gengæld ville jeg gerne selv lære noget.
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Blive klogere på, hvad det vil sige at være araber. Opleve kulturen. Det viste sig, at den ikke
partout behøver at være pakket ind i grå betonparker og socialt boligbyggeri, som vi jo ellers
ynder at nyde den her i Danmark. Frivilligt arbejde er bare et rigtig effektivt middel til at lære
folk at kende og komme ind på arbejdsrutiner.
Folk bliver bare meget mere velvillige, når man
tilbyder at arbejde gratis for dem.
Bageren, tre huse nede af gaden, som jeg
endte med ikke at gøre andet for, end at vende verdenssituationen en gang i mellem, spiste
jeg altid gratis hos. Det, bare fordi jeg snakkede lidt på engelsk med nogle unger uden at få
penge for det. Det gjorde dog ikke så væmmeligt et indhug i bagerens budget, som folk, der
kender mig, måske ville frygte. Folk, der kender Palæstinensiske kager vil nemlig vide, at de
ligger ret tungt.
Stille, roligt og med skudhuller og soldater
Det var allerede i løbet af den første uge i Amman, jeg fik frivilligt-arbejde-spørgsmålet. Det
var dog ikke før efter 4 uger i Amman, at turen
gik videre til Hebron på Vestbredden, hvor jeg
var yderligere 12 uger.
Hebron er en af de største palæstinensiske
byer på Vestbredden. Den ligger cirka 20 minutter fra Betlehem i taxa i den sydlige del af Vestbredden. Hebron stikker ud blandt palæstinensiske byer ved at være meget konservativ. Den
er desuden hjem for Patriarkernes Grav (du ved
den fra julesalmen), et helligt sted for os allesammen, men især muslimerne og jøderne går
op i det. Israelerne (normalt meget generaliserende omtalt jøderne) har derfor valgt at etablerer bosættelser inde i den gamle by, ovenpå husene. Den gamle by kontrolleres af den grund
af det israelske militær. Ingen andre byer har israelske bosættelser inde i byen - kun udenom.
Dem har Hebron selvfølgelig også, men især
bosættelserne inde i byen er efter sigende med
til at skabe spændinger.
Det var dog ikke spændinger, jeg mærkede
meget til, mens jeg vandrede rundt og sludrede med folk. Det vil sige, ikke udover at mange gerne fortalte om alle spændingerne - og i et
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enkelt tilfælde viste skudhullerne ved siden af
sengen frem. Det blev dog altid tilføjet, at det
for tiden egentligt var meget roligt. Og roligt
var egentligt, hvad det var i et af mellemøstens
mest forbrændte brændpunkter. Imens hoppede andre folk rundt på den der Tahrir plads og
alle dem, der havde bomber kastede rundt med
dem i og uden for Misrata.
I et hav af piger og i et ministerium
At sludre med folk er egentligt en meget rammende jobbeskrivelse. Min formelle volontøropgave var at undervise i talt engelsk. Det udmøntede sig i undervisning af et par hold af
femte-sjette klasses drenge plus et hold, der var
åbent for alle, der havde lyst, samt at undervise
i en “English Club” på en pigeskole. Den første
gang med mere end 60 piger fra fjerde til tiende klasse. Det er rigtig mange tørklæder. Undervisning foregik som et led i de aktiviter, som
den palæstinensiske NGO Partners for Sustainable Developements (PSD) arrangerede. Det
var denne organisation jeg var tilknyttet – det
var her jeg var frivillig.
PSD havde et godt samarbejde med undervisningsministeriet, særligt hebron-chefen i afdelingen for skolesundhed. Dernede er man
venner med dem der kan hjælpe en og man
hjælper dem man er venner med. Det var i hvert
fald det, der blev forklaret mig rimeligt direkte
da jeg diskuterede vigtige egenskaber ved venner med mit ’åbne’ hold. Tjenester skal betales
med tjenester og da PSD var så priviligerede,
at de havde mig i overskud nogle timer hver
uge fik jeg den første måneds tid lov til at undervise denne chef og en af hans ansatte inde
i undervisningsministeriet. Dette medførte så,
da mine to elever var med til at afholde den 2.
kongres om undervisningsmateriale i den pælestinensiske ’folkeskole’, at jeg blev inviteret
og var med til at overvære åbningen af en kongres hvor mellem 400-600 (1-1,5 gang det store
sø-auditorium) palæstinensiske politikere, embedsmænd, forskere, lærere og hvad de ellers
kunne skrabe sammen skulle diskuterer evaluering og udvikling af undervisningsmateriale.
PSD i Hebron udlånte mig dog de fleste da-
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ge i ugen til et center (Ibdaa’) i et forstad. Det
var her jeg havde drengeholdene og det åbne
hold. Her kunne en typisk ordveksling om aftenen, når jeg indledte ved at sige noget i retningen af “hygge, jeg smutter nu”, lyde:
“Hvornår regner du med at komme i morgen”
“Ved 9-tiden vel - eller når i åbner”
“Godt, jeg kommer forbi og åbner for dig ellers
sender jeg Malek. Jeg har et møde med nogen og er
nok tilbage før middag”
“Okay, ved du om det der kvindehold, du
snakkede om, dukker op i morgen eller om jeg
bare skal fortsætte med at undervise de to, der
er tilbage på det åbne hold”
“Måske, ja... vi får se, men i hvert fald drengene.
Og hvis kvinderne ikke dukker op, så komme de to
andre i hvert fald”
Om ikke andet så lære man ret hurtigt af
nød at tage den med ro, det er simpelthen for
besværligt at lægge planer man kan have tillid
til, medmindre den hedder vi klare det, vi tager
det som det kommer.
En, to, tre: Snak
Meget af den tid jeg ikke brugte på egentlig undervisning blev brugt på at surfe nettet for interessante, letlæselige artikler, der kunne sætte
gang i samtaler, eller sange, historier, lyd- eller
videoklip og lave spil. Det var ikke nemt at undervise, selvom jeg havde stort set frie hænder.
Jeg skulle bare supplere et uddannelsessystem,
hvor ungerne fra første til de går ud i tolvte
klasse, har engelsk.
Det er dog engelsk, hvor der er stor fokus
på at lære så mange ord som muligt og lære at
bøje dem rigtigt. De lærerer, jeg snakkede med,
beklagede sig over, at der aldrig var tid og overskud til at træne det, at lave en hel sætning; at
forstå og så svare, så man bliver forstået. Så undervisningens mål lå lige for, spørgsmålet er bare, hvordan opsætter man øvelser, der får unger, der er vant til at terpe og teste til at give
los, forsøge sig frem og pludre lidt på engelsk?
Har du svaret, så prik mig gerne på skulderen
og del din viden. Det giver tilgengæld også succesfølelse, når man kommer så tæt på, at man
får en lille gruppe piger til at træde op på stolen

og holde valgtaler for en jublende og klappende
English Club.

“Kom bare forbi”
Når jeg opsummerer, hvad jeg har lavet, er det
langfra undervisningen, der vejer tungest, selvom det frivillige arbejde har været anledningen
til langt de fleste oplevelser. Jeg har set et smukt
land, mødt en kultur, en tradition, en organisering og et samfund, på mange måder meget
ulig vores, men med mennesker, så lig dem herhjemme, at man umiddelbart kan få den idé,
at der ikke er ret mange gener til forskel. Jeg
har nydt et snakkesageligt, nysgerrig og åbent
folks selskab - og fået at vide af mange af dem,
at sådan er folk bestemt ikke overfor hinanden.
Så snart man kommer væk fra turistgaden, er
chancen god for, at en vilkårlig butikejer byder
på te og nogle få engelsk gloser. Få gloser og
lidt hjælp fra en engelsklærer var også alt, der
skulle til for at skoleinspektørinden, på skolen
med English Club’en, kunne inviterer mig hjem
forbi for at hilse på familien.
Af flere omveje end planlagt, fandt jeg frem
til den butik, hendes mand skulle eje. Den gamle mand i butikken kunne tydeligvis ikke engelsk, men nikker energisk og peger på sig selv,
mens jeg efter bedste evne forsøger at udtale det
navn, hun har skriblet ned. Så skulle den sag jo
være afgjort og jeg hilser pænt og venter på, at
han skal vise mig hjem til dem, som spækker
havde sagt, hun ville instruere ham i, så snart
hun kom hjem. Der sker ikke noget og jeg indser, at jeg hellere må prøve at forklare, hvorfor
jeg er her og vil have fat i ham. Mit arabiske er
dog ikke så udviklet, så det bliver ikke til meget
mere end navnet på skolen og “english”. Han
fanger fint sammenhængen til konen og efter
lidt talen frem og tilbage til hinanden på henholdsvis arabisk og engelsk, kommer han frem
til, at vi må have fat i konen, for at finde ud af,
hvad den blege mand vil. På vejen op til deres
lejlighed, møder vi en søn, der er hjemme på
visit. Han kan nok engelsk til, at jeg kan forklare mig og han tager mig derefter med op.
Jeg havner midt i et familie besøg. Den mindre
sprogbarriere er bestemt ikke til hinder, for at
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der kan grines - især over moderens stunt med
ikke at fortælle nogen, at jeg kunne risikere at
kigge forbi.

Sit eget eller familiens liv
Efter jeg er kommet hjem, fik jeg en dag over
samtaler om turen, historien om, hvordan en
ung herboende arabisk pige i gymnasiet var
nødt til at bruge to simkort og alligevel være
meget omhyggelig med at slette beskeder, sikre sig at kontakter var gemt på kortet og samtidig også bruge det simkort, faderen have givet
hende, så det ikke var åbenlyst at hun brugte
et andet simkort. For hvis han fandt ud af, at
hun skrev med drenge og at det altså ikke hver
lørdag bare var stille venindeaftener, ville han
blive rasende og låse hende inde på ubestemt
tid... Skandaløst - det er sådan nogle ting, jeg
føler jeg forstår bedre nu. Hvordan kan hun få
ind i sit hoved, at hun skulle være vigtigere end
sin familie. Det er ikke bare hendes eget giftemål, der forringes, nej også søstrenes. Den slags
rygtes jo, og så ender de med, at de må bo derhjemme eller for sig selv. De kan jo oftest forsøge sig selv, men det er da synd. Og hvad med
hendes onkler og svogrene, hvis de finder ud
af, at faderen ikke en gang kan styre sin datter
og omgås familiens ære og anseelse så let, så er
det jo ikke dem, der kommer til hjælp, når der
er brug for det. Hvordan skulle de kunne stole
på faderen.
“Leve sit eget liv” - magen til egoisme. Det til
trods, sætter jeg den personlige frihed højt. Forhåbentligt føler du nu også en vis ubehag mod
foregående argumentation - tænker måske, at
det må være karikeret (ellers må jeg jo øve mig i
at skrive mere fængende og medrivende - men det
er ikke nemt). Efter at have levet bare de sølle tre måneder i et samfund, hvor dem, der ikke tabes, i mange tilfælde undgår at blive tabt,
på grund af familien. Der er afgjort individuelle mennesker, men de er alle i første omgang
en del af en bestemt familie. Så selvom det er
rigtig, er det også forkert – mange af herboende arabiske familier har jo stadig en væsentlig
familie, der hvor de kom fra.
I situationen skræmte det mig faktisk lidt,
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at kunne have så meget forståelse for faderen
i historien. Inza’Allah (Om gud vil), har turen
givet mig en større tolerance generelt. Hvis et
tre måneders ophold virkelig kan give den her
grundlæggende forståelse for, at man kan leve
rigtigt på mange måder.

Når du skal afsted
Der er ingen u- eller svært overkommelige problemer ved at holde en lille pause mellem bacheloren og kandidaten. Jeg er i hvert fald ikke
løbet ind i dem.
Vælger du at tage afsted med en organisation som MS, så er programmet helt klart lagt
ud fra en præmis om, at du lige har afslutte
gymnasiet og er i gang med et sabbatår. Det er
de fleste til trods for, at vi på højskolen i Amman var tre ud af syv, der havde været forbi
universitetet inden vi tog af sted. Til gengæld
tog en folk på nogen og tyve på samme tid afsted til Afrika, og der var ikke én universitetsstuderende iblandt.
For mig var det dog ikke noget problem, den
primære forskel tror jeg egentlig ligger i, at man
er lidt mere trænet i at vaske tøj, købe ind og
så er man meget bedre end dem til en bestemt
ting – for mig var det fysik. Men synes man,
at højskoleopholdet bliver for meget rundkreds
og at gymmerne er alt for naive, så kan man
rejse på MS’ voksenprogram. +26 hedder det,
men eftersigende behøver man ikke være over
26. Her droppes højskoleopholdet og varigheden af opholdet kan tilpasses. Det kan det i øvrigt også på ungdomsprogrammet – snak med
dem, det er oftest en meget god måde at få ordnet tingene på.
Det største problem med MS er klart prisen,
man skal være klar på at smide i størrelseordenen af 30 kilo kroner. De har et stort netværk
af partnerorganisationer, de er at finde rigtig
mange steder, mange steder direkte og andre
gennem den internationale organisation ActionAid, som de er den danske afdeling af. Folkene, de har i marken, virker ekstremt engageret,
også selvom organisationen i København godt
kan synes fjern og meget omskiftelig – men måske var det bare fordi, at jeg ikke havde brug for
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den. Man betaler dog rigtig meget for at være
på den absolut sikre side. For at have adgang til
hotline telefoner og for at få undervisning i ting,
man med en netforbindelse og lidt disciplineret
arbejde godt kunne have lært sig. De forskellige organisationer, der sælger disse pakker kan
findes på statens udiverden.dk, der generelt er
et rigtigt godt sted at kigge forbi, hvis man går
med ud-længsel.
Det er dog bestemt ikke noget krav at rejse
med en organisation. PSD, som jeg arbejde hos,
har for eksempel en fin hjemmeside, hvor man
kan ansøge om at blive frivillig i nogle måneder

med indkvartering i værtsfamilie. Så koster det
kun flybiletterne (på gode dage ned til 2500kr
tur/retur), forsikringer og vacciner. Regnet i tierpotenser kan man altså let spare 104 penge og
det er jo også værd at tage med. Men det kræver
så, at man accepterer google som sin ven og sætter sig, finder organisationer, krydstjekker dem
og laver aftaler med dem. For er der ikke styr på
det, når man er kommet af flyet, så kan de kommende månender blive interessante, på ubehagelige måder. Med det sagt, så er det klart den
måde, jeg rejser på næste gang. God tur.
Daniel Andreasen
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Straffelovsquizzen
bringer nu stolt en quiz i udvalgte
dele af straffeloven. Du skal gætte, hvad straffen for forskellige gerninger er.
1. At udføre en handling der tilsigter at bringe
hele eller dele af Danmark under udenlandsk
herredømme, eller at løsrive dele af staten:
a
b

Rettighed og lovligt
Bøde og arrest indtil 2 år efter orden er
genoprettet

c

Landsforvisning

d

Fængsel indtil livstid

2. At fjerne eller ødelægge et ved offentlig foranstaltning anbragt segl eller mærke:
a

Lovligt

b

Bøde eller fængsel indtil 6 måneder

c

Fængsel indtil 1 år

d

Fængsel indtil livstid

3. At have ansigtet tildækket for at hindre identifikation på offenligt sted, møde eller forsamling:
a

Lovligt

b

Lovligt, men politiet kan kræve identifikation

c

Bøde eller fængsel indtil 6 måneder

4. Ved grov uagtsomhed at bringe sig i beruset
tilstand og udsætte andres person eller formue
for fare:
a

Lovligt

b

Skal betale erstatning til de vedrørende

c

Bøde eller fængsel indtil 6 måneder
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d

Bøde eller fængsel indtil 1 år

5. At krænke gravfreden eller usømmelig omgang med lig:
a

Bøde

b

Bøde eller fængsel indtil 2 måneder

c

Bøde eller fængsel indtil 6 måneder

d

Bøde eller fængsel indtil 6 år

6. Offentligt at drive spot med eller forhåne
et lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse:
a

Rettighed og lovligt

b

Bøde

c

Bøde eller fængsel indtil 4 måneder

7. Ulovligt at tage kontrol over et luftfartøj, et
skib eller et andet kollektivt transportmiddel eller godstransportmiddel:
a

Bøde

b

Bøde eller fængsel indtil 6 måneder

c

Fængsel indtil 4 år

d

Fængsel indtil livstid

8. At være gift med 2 eller flere personer på
samme tid:
a

Kun det første ægteskab er gyldigt og
bøde

b

Bøde eller fængsel indtil 1 år hvis den
anden var uvidende om det første ægteskab

c

Fængsel indtil 3 eller 6 år afhængigt
af hvorvidt den anden var uvidende om
det første ægteskab

d

Fængsel indtil 6 år
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9. At tilsnige sig samleje med en person, der
vildfarende anser samlejet som ægteskabeligt
eller forveksler gerningsmanden med en anden:
a

Lovligt

b

Bøde

c

Bøde eller fængsel indtil 6 måneder

d

Fængsel indtil 6 år

10. Uberettiget at fotografere personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted:
a
b

Lovligt, men fotografierne må ikke distribueres
Motivet kan kræve erstatning

Hetz:
Mathilde: Hvis jeg skulle være på
en pengeseddel, ville jeg vælge 100
krone-sedlen. Så bliver man brugt
meget, men man er stadig noget
værd
Hetz:
Asbjørn: Det bedste ved smartphones er, at man kan slikke på dem, og
zoome med læberne!
Hetz:
Urbak: Jeg giver biologerne skylden
for svedkirtler og andet dumt

c

Bøde

d

Bøde eller fængsel indtil 6 måneder

11. At begå majestætsfornærmelse imod dronningen:
a

Rettighed og lovligt

b

Bøde

c

Bøde eller fængsel indtil 4 måneder

d

Bøde eller fængsel indtil 6 måneder

e

Landsforvisning

Der er løsninger til spørgsmålene nedenfor1 .
Hetz:
Christina: Der er pølsefest i min cykelkurv, det er den bedste fest der
findes!
Hetz:
Axel Svane: If this oscillation becomes to big, the other particles will
start to bang it (...)
Hetz:
Amanda: Hvis lilla var et tal, ville det
være et primtal

1 Løsninger: 1d, 2b, 3c, 4c, 5c, 6c, 7d, 8c, 9d, 10d, 11d.

side 25

Studenterhuset

side 26

Studenterhuset

side 27

Nu skal I altså bare høre efter

Alexandra Coacher: Om Livsstil
I disse globaliserede tider hvor internettet har
sin storhedstid, og hver mand er herre over sin
egen skæbne, behøver man ikke længere en universitetsuddannelse for at blive til noget. Du
har måske hørt politikere påstå det modsatte,
men det er blot tom snak og valgpropaganda. I
virkeligheden kan du sagtens få succes og benævne dig selv med den ene mere storslåede titel efter den anden uden at have papir på, at du
rent faktisk har belæg for at udtale dig om det,
som du nu engang udtaler dig om.
Første eksempel: En livsstilsekspert. Hvad
er det egentlig? Du har sikkert hørt ordet, og
måske har du ligesom mig undret dig over,
hvad det så dækker over, og hvordan man bliver det. Ingen ved det! Derimod kan jeg svare
på, hvem det så er, der udgiver sig for at være
livsstilseksperter i det danske land. Disse mennesker har åbenbart en stor viden om mennesker og deres liv og stil. Og så har de enten selv
eller nogle andre udråbt dem til at være livsstilseksperter.
Den første person, der dukker op i mit hoved, er livsstilseksperten Christine Feldthaus,
som er kendt fra tv. Hun har optrådt i DR1’s
program "Kender du typen?", hvor hun netop
trak på sin ekspertviden om folks livsstil til at
gætte hvilken kendt (eller semi-kendt) dansker,
der boede i et udvalgt hus. Hun er en dame, der
ikke er bange for at tale lige ud af posen, og sige det hun mener, og det er nok en meget god
kvalitet, hvis man skal virke som om, man ved
noget. Skarpe meninger er et hit!
En anden livsstilsekspert er Mads Christensen. Dette proklamerer Mads Steffensen fra
"Mads og Monopolet"ihvertfald stolt, hver gang
førstnævnte er en del af monopolet om lørdagen. Han er udover dette også professionel blærerøv! Her er endnu en person, der ikke er bange for at holde sig tilbage og sige sin mening.
En sidste livsstilsekspert, der er værd at
nævne, er Henrik Byager. Han kommer frem
når man søger efter "livsstilsekspert"på google,

og ifølge Ekstra Bladet er han faktisk Danmarks
førende livsstilsekspert. Jeg har dog aldrig hørt
om ham, men han er sikkert et meget spændende menneske.
Hvad er det så disse mennesker kan, som vi
andre ikke kan? Jeg har svært ved at finde ud
af det, så jeg vil mene, at jeg er ligeså kvalificeret som dem. Derfor udråber jeg nu mig selv
til livsstilsekspert! Jeg har levet hele mit liv, og
har i den tid også haft en livsstil. Derfor må jeg
da være ekspert på dette område, ligeså meget
som dem.
I en artikel fundet på ekstrabladet.dk1 klassificerer Mads Christensen i kraft af hans titel
som livsstilsekspert dig som person, alt efter
hvilken ringetone din mobil har. Som livsstilsekspert skal man altså være god til at sætte folk
i bås. Det kan jeg godt klare.
Her i vores uni-liv kan det være yderst relevant at vide, hvilken person man har med
at gøre uden rigtig at kende dem, og hvilken
bedre måde at finde ud af dette, end at kigge
på deres læseplads. Jeg giver dig derfor her en
lille guide til, hvilket menneske man er, alt efter
hvordan ens læseplads ser ud.
Jeg har ingen læseplads.
Du er et meget organiseret menneske. Du missede med vilje ansøgningsfristen for læsepladser, da du ikke ville risikere at skulle dele kontor med andre, som på den måde kunne få
adgang til dine ting og dermed rode i det. Selvom du ikke bor lige ved siden af universitetet,
vil du hellere studere derhjemme end at sidde på uni og kæmpe om pladsen i Vandrehallen/Matlab/FFB/Nygaard.
Min læseplads er meget rodet. Der står beskidte kaffekrus overalt, men de kan jo bruges
hvis man er i nød. Der ligger kladder til gamle
afleveringer og bøger, jeg ikke har åbnet i flere
år.
Ved første øjekast kunne det se ud som om, at

1 http://ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_og_teknik/article986366.ece;jsessionid=
CD4EFC3D8287C857D1B81DEAFE421B45
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du er et meget uorganiseret menneske. I virkeligheden kan jeg, med min ekstraordinære
ekspertviden om livsstil, se, at du har meget
styr på dit liv og alt omkring dig. Mange mennesker ser op til dig, men i virkeligheden afskyr
du dem som pesten.
Min læseplads er pæn og nydelig. Mit skrivebord er helt ryddet undtagen for papirer og
bøger, der ligger orienteret i hele multiplum
af π/2 i forhold til bordkanten. Og disse ting
bliver selvfølgelig jævnligt brugt, alt andet
smides ud eller arkiveres.
Du har ingen venner og bruger i stedet tiden på
ligegyldige ting som at rydde pendantisk op,
fordi du ikke har andet at tage dig til. Prøv at
tage i fredagsbar næste fredag og mød nogle
nye mennesker.
Jeg har glemt hvor min læseplads er.
Du drikker for meget. Drop nu ud!
Mit skrivebord kan ikke længere ses, da det
Hetz:
Cramer: Jeg drikker som en lille konfirmantpige på ecstasy
Hetz:
KA$$: Jeg rendte rundt med to pølser
i hånden og råbte og skreg. Jeg tror
halvdelen har forstået det.

er fyldt op med alverdens studierelaterede bøger. Jeg ved jo ikke det hele, men så er det
godt, at andre gør.
Du har et stort selværdsproblem og tør ikke stole på dine egne evner. Du får dårlige karakterer,
på trods af at du har hjælpen lige ved hånden.
Du bliver nødt til at tage dig lidt sammen og tro
mere på dig selv.
Enhver ubrugt kvadratcentimeter af skrivebordet og gulvet er fyldt op med tomme colaog ølflasker. Du kan også finde en ølkasse eller to under bordet. Man kan jo få en formue i
pant, men jeg orker bare ikke lige gå ned med
det i dag.
Du har for mange penge. Dette skyldes muligvis at du sælger din krop. Eller at du stadig
bor hjemme hos dine forældre. Eller at du ikke
giver nok øl til dine venner. Højst sandsynligt
alle de nævnte grunde.
Alexandra Fogtmann-Schulz
Hetz:
JK: man ved det var en god bustur
når man kigger ned på sine sko og
indser at de er forskellige
Hetz:
Ditte: Det kan godt ske at jeg er blød,
men jeg er ikke en dej
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Velkommen til vores brevkasse “Dampventilen.” Det er her du lukker damp ud – det være
sig varm luft, skoldhed kritik eller hvis du bare må fortælle verden om de der fine nye lyserøde sko. . .For at komme i damp-ventilen skal
du bare sende en mail til red@madsfoek.dk
med emne “Dampventilen” og medmindre der
vil være direkte juridiske komplikationer ved at
trykke dit bidrag vil din mening formentlig bli1
ve udbasuneret og proklameret i næste

Dumme klappe-mennesker
De fleste læsere kender nok til situationen: man
har været ude at flyve og kort efter flyet igen rører Jorden begynder folk at klappe af piloterne.
Jeg har oplevet hvordan det kan variere i styrke
fra sporadisk småklapperi rundt blandt passagerer til nærmest organiseret bifald akkompagneret af diverse former hujen.
Jeg er uforstående overfor denne besynderlige opførsel. Det virker nærmest som om passagererne er glædeligt overraskede over at være
landet, hvilket ikke giver nogen mening da de
jo har betalt for at blive fløjet fra et punkt til et
andet. Tilbage i starten af 1900 tallet da man fløj
med luftskibe var der en betydelig risiko for at
man ikke ville nå sin destination. Der var bl.a.
risiko for punktering, brand og blandinger af
disse. I dag er det helt anderledes. Man har skif-

tet balloner og propeller ud med aluminiumsskrog og jetmotorer. Man har endda autopiloter, der efterhånden er programmeret så smart
at de kan overtage alle piloternes opgaver under flyvningen. Piloternes arbejde er nu blot at
køre flyet ud på startbanen og trykke start, så
kan flyet selv lette, holde kurs og højde og lande
igen når destinationen er nået. Piloternes vigtigste opgave under selve flyvningen er blot en
gang i mellem at minde passagererne om at de
stadigvæk sidder i cockpittet og er vågne. Kort
sagt giver det altså slet ikke nogen mening at
klappe af piloterne da de i langt de fleste tilfælde ikke har ydet særlig meget.
Nu er dette ikke en hetz mod piloter med
derimod de mange folk der åbenbart er uvidende om hvor sikkert det er at flyve og hvor simpelt et arbejde det er for piloterne. En ting mange folk glemmer er alle de folk man burde klappe af, men som bare bliver glemt. Jeg tænker
selvfølgelig på alle dem der virkelig laver noget
vigtigt for at holde samfundet i gang f.eks. postbude. Jeg har selv i en periode arbejdet som postbud og da var der aldrig nogen som klappede
af mig eller på anden vis gjorde mig opmærksom på at de anerkendte mit arbejde. Det ville
give langt mere mening hvis der var en tendens
til Tour de France agtig hepning på cykelpostbude, når man tænker over hvor vigtig det er at
posten kommer ud.

1 Du må gerne være anonym i bladet, men chef-redaktionen skal kende dit navn.
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Nu er det ikke fordi jeg særligt vil fremhæve
posthvervet. Det er blot et eksempel på et vigtigt, men dog overset, erhverv. Moralen med alt
dette er at du bør tænke dig om næste gang du
har lyst til at ytre din glæde gennem klapsalve.
Har de nu fortjent det eller burde du alligevel
bruge dine kræfter på at opmuntre nogle andre
og vigtigere personer?
Bo Tranberg

Klima
I et blad, primært læst af naturvidenskabeligt
baserede individer, er det måske ikke den bedste idé, at brokke sig over en så naturlig del af
vores verden, som klimaet. Men jeg er uenig klimaet er muligvis den mest arbitrære størrelse, der findes, og da vi elsker endegyldige resultater og fakta, må klimaet bestemt siges, at være
en potentiel skydeskive. So here goes..
Er du nogensinde vågnet op en morgen og har
tænkt jeg ville ønske luften flyttede sig idag, eller
har du efter morgenbadet tænkt jeg er egentlig
tørret, men det kunne være rart, hvis der faldt mere vand ned på mig. Hvis ja, er du en del af en
endnu unavngivet minoritet, og bør ikke umiddelbart læse videre. Hvis nej, er der håb for, du
forstår mit budskab.
Efterår: Efteråret kendetegnes ved evnen til at
irritere samtlige levende ting på samme tid.
Selv hvepsene bliver deprimerede! Mere grundlæggende er årstiden kold, blæsende, grå og generelt en unødvendig overgang til vinteren..
Vinter: Vinteren kendetegnes ved kulde, sne,
slud, sjap, salt og rust. Denne absolut koldeste
årstid er hovedårsagen til, vi overhovedet fristes til at synes godt om sommeren. Det eneste
fornuftige, vinteren byder på, er mindre regn..
Forår: Foråret kendetegnes ved ekstreme temperatursvingninger, den sidste våde ubehagelige sne og endeligt den eneste sol på året,
som ikke giver unødvendige mængder stråling.
Sidstnævnte er det absolut eneste brugbare ved
denne årstid. Ja, der kommer grønne blade på
træerne og fuglene synger som sjældent hørt.
Men hvad hjælper det alt sammen, hvis man ikke kan gå ud i det, uden at blive forkølet og våd
på samme tid?

Sommer: Sommeren bliver ofte naivt omtalt
som en behagelig årstid med sine lyse solrige dage. Indrømmet er sommeren da også den
eneste årstid, hvorunder jeg ikke konstant er
depressiv over vejret. Men det er forkert! Den
eneste grund til, vi accepterer sommeren er, at
den er bedre end de øvrige årstider. Faktum er,
man får kræft af at være udenfor og hedeslag
af at være indenfor! Og selv hvis man har det
fint med det, så kan man ikke engang være sikker, fordi i år har sommeren nærmest været ét
langt regnvejr. Det har ikke regnet så meget en
sommer i hele min levetid, som det har i år! Og
nu tænker du sikkert jamen det er jo til gavn for..
NEJ! 32 cm koldt vand jævnt fordelt over 3 måneder er ikke til gavn for nogen, overhovedet.
Det er unødvendig tortur! Sommeren har efterladt os med 9 måneders ubehag, før vi ser den
igen, og der er ingen måde at vide på, om næste
sommer bliver lige så elendig?!
Så for at opsummere: Regn gør vores tøj vådt, sol giver os kræft, sne fjernes med salt, som
ødelægger naturen, og vind er bare irriterende
på alle tænkelige måder. Ja, klimaet er en af hovedårsagerne til vores eksistens, men 3/4 dele
af året hader jeg det til trods!
Jeg drømmer om en verden uden årstider og
arbitrære skift i luftens retning og temperatur,
hvori solen altid skinner ned gennem et perfekt ozonlag fra en skyfri himmel. Det er alt, jeg
drømmer om. . .
Mathias Løkke Madsen

Vask hænder
Jeg gik i lang tid i dyb forundring over, . Alle
der har følt sig nødsaget til at træde af på naturens vegne på IFA har set de laminerede skilte,
der hænger på toiletdørenes inderside som en
løftet pegefinger; Husk børsten!!! Der kommer
andre efter dig. Det kan simpelthen ikke passe, at man på landets højeste uddannelsesinstitution, samlingssted for den intellektuelle elite,
er nødt til at hænge sedler op rundt omkring
på toiletterne med opfordring til at gøre rent efter sig. Folk burde sgu være klar over, hvad de
efterlader sig efter et toiletbesøg. Jeg tror ikke
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Dampventilen

på, der er mennesker, der lukker døren bag sig
og pludselig står helt blankt og tænker; Hmm...
Hvad var det nu, jeg lavede der ude. Nå, det
finder vi nok aldrig ud af. Men der må trods alt
være en årsag til, at skiltene er blevet hængt i
første omgang. Det naturvidenskalige fakultet
(og forhåbentligt også andre fakulteter) burde
være befolket af velbegavede mennesker - det
er i hvert fald mit umiddelbare indtryk. Derfor
burde ovenfor nævnte skiltning være overflødig. Men ak... Der er åbenbart folk, som ikke
kan selv er i stand til at administrere deres korporlige hygiejne. På herretoilettet ved matematisk kantine er der, som herrerne ved, en række af pissoir med tilhørende håndvaske. Yderligere støder man på endnu en håndvask i det
lille indgangsrum til toiletterne. Hvis et andet
mandfolk ikke vasker hænder umiddelbart ef-

ter vandladning tænker man; ”Det gør han nok
ude ved den anden håndvask.” Det er bare ikke
altid tilfældet. Da tænker jeg; ”Hvad fanden?”
Derfor ser jeg mig nødsaget til her at bringe en
opsang til alle dem, som ikke vasker hænder efter toiletbesøg; Det er ulækkert! Særligt når man
tænker på, at der tilstødende til toiletterne forefindes en buffet-kantine, hvor alle bruger det
samme bestik hele dagen til at håndtere fødevarer. Så skal der bare ikke være pis på skeerne.
Det er ikke fordi, jeg er sart med bakterier – det
er jeg ikke. Men jeg synes godt nok det er en
ulækker tanke, at der er folk, som går og efterlader afføring på bestik, kaffemaskiner og tastaturer på universitetets naturvidenskabelige fakultet. Derfor gentager jeg: Vask hænder!

Hetz:
PR: Jeg er på uni fra kl 8

Hetz:
Signe: Man kan altså godt være flink,
selvom man går i højhælede

Hetz:
Mai vil gerne vide hvordan en computer virker og skriver i google:
"Computer"
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Hetz:
Tobias(Crown): Han er min søsters
eneste bror!

Spørg Dr. Føk

Spørg Dr. Føk

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

Husker du

Teaser Trailer

Kære Dr. Føk.
Hvad blev der af de dejlige morgenmadsmaskotter
jeg husker fra dengang jeg var barn?

Kære Dr. Føk.
Hvem er Fister Løgsovs egentlig?

Den sultne
Kære Gamle Gris
Vi husker vel alle Tigeren Tony, den hyggelige
fætter. Han har slået sig ned med sin kone, Mrs.
Tony og datter Antoinette, og lever det stille liv
trukket tilbage fra mediernes søgelys. Mindre
heldigt er det gået for The Honey Monster. Han
har udviklet et misbrug af guldkorn, som også
har udviklet sig til hårdere stoffer. Han lever på
kanten og er et stort samfundsudskud. Husker
du en kasketklædt abe, som solgte kakaosnask?
Nå, ikke det? Det er nok også bedst, du ikke ved
mere. Tro mig. Okay, han laver noget hemmeligt; Så meget vil jeg gerne afsløre. . . Han er inde i Van Damme.
Dr. Føk

Pseudovidenskab
Kære Dr. Føk.
Kan man uddanne sig til Blærerøv og hvor lang tid
tager uddannelsen?
Den videbegærlige
Kære Sidney Lee
Den mest nærliggende uddannelse er et hovedfag i Medievidenskab med tilvalg i Æstetik og
Kultur. Det tager 3-5 år. Det er selvfølgelig mere
blærerøvsagtigt, hvis du kan gøre det hurtigere
uden at lave noget.
Dr. Føk

Løgringen
Kære Spoiler
Ham der fister, indtil du har sovs på dine løg.
Dr. Føk

Bøf med løg
Kære Dr. Føk.
Er dette en rustbøf eller en roastbeef?
Slagteren
Kære mandfolk
Forskellen er enkel! Der findes en mytisk proces som omdanner roastbeef til rustbøf. Ja du
har nok gættet det. Vi snakker selvfølgeligt om:
Oxidering af oksekød! Kemisk Institut har arbejdet meget med oxidering af øksekød og alkymi de sidste tyve år. Eller rettere, de har forsket i den omvendte proces - At tage en bunke
rustne cykler og ved hjælp af kemikalie X omdanne dem til røde bøffer. Imidlertid blev dette
aldrig en kommerciel success, da fødevarestyrelsen forbød bøfferne på grund af for lavt indhold af jern, og et uforklarligt højt indhold af
guld.
Dr. Føk

Forræderi
Kære Dr. Føk.
Kan man være forræder uden at have et forråd? Og
hvis man har et ordforråd kan man så være ordforræder?
Den udtømte
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Kære MC Ronald
Flere såkaldte restauranter kan betegnes som
forrædere, da det de sælger fra madforrådet ofte ikke kan karakteriseres som mad. Induktivt
gælder det samme for ord.
Dr. Føk

Knæet
Kære Dr. Føk.
Doktor, jeg har fundet noget orange og væskefyldt på
mit knæ. Er det farligt? Kan det udnyttes til profit?
Haltefanden
Kære Phillip J. Fry
Ja, det kan udnyttes til profit. Uheldigvis ved
NATO det også. Dit knæ rummer nemlig en oplyst bakteriekoloni, som ifølge NATO muligvis
har udviklet masseødelæggelsesvåben. Hvad
du nok ikke er klar over er, at du forleden afviste FN’s våbeninspektører, som i dagens anledning (du ved nok hvilken) var forklædt som
Jehovas vidner. Anders Fogh har netop præsenteret sin plan for invasionen af dit knæ - NATO
vil nemlig have fat i bakteriernes masseødelæggelsesvåben. Løsningen er da at rejse til Irak, da
Hetz:
Mikkel: Sked du ud af munden
Christina: Nej jeg brækkede mig,
men det smagte lidt sådan.
Hetz:
Thomas: Hver gang jeg hører Wagner får jeg sådan lyst til at invadere
Polen
Hetz:
Lise: Han havde jo bryster så jeg
tænkte det går jo nok.
Hetz:
Nanna: Det lyder ligesom en dråbe,
og det kommer ud af din mund!
Hetz:
Jesper Funch (lin. alg. forelæser): Det
er jo farligt at være forelæser, man risikerer at blive ramt af et fly eller en
helikopter
Hetz:
bFUAN: Man skal aldrig lave noget
med noget levende!
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endnu en invasion vil være politisk selvmord
og så skal du naturligvis amputere dit knæ og
sende det til mig.
Dr. Føk

Noget grønt
Kære Dr. Føk.
Kan jeg dyrke karse i min knæhase?
Gartner John
Kære Planke
Det er meget muligt, men afhænger af flere parametre. Det kræver for det første, at du har tilstrækkeligt dybe knæhaser. Men det vigtigste af
alt er dine evner i forbindelse med planking, da
du skal være i stand til at ligge på maven i et par
uger imens karsen gror. Det falder ud af knæhasen, hvis du rejser dig op. Så kunne man måske
bare sætte det fast med gaffatape, hvilket kunne
være meget smart, men det har en tendens til at
blokere for solens lys. Brug evt. dobbelklæbende tape eller økologisk harpiks.
Dr. Føk
Hetz:
Jakob: Alle er vindere når der er fællesbad
Hetz:
Bo Tranberg: Hvor har du købt en
kjole så billigt? Jeg plejer ikke kunne
finde nogen så billigt...
Hetz:
Barbie: Sagt under bølger og optik
lab: Vi skal finde ud af, om vi skal
bruge fingeren eller vibratoren
Hetz:
Ole Søe: Hold kæft med det stønneri... Jeg kan ikke høre mig selv kneppe!!
Hetz:
Magnus Dahl: Der er altså noget over
de lande hvor man kan gå rundt nøgen om natten og have det godt.
Hetz:
Kathrine: Hvis jeg skulle have en pokemon skulle det være den der r2d2

Poesisiden

Haiku
Den Gamle Dansk er
Lige hvad jeg har brug for
Hele døgnet rundt
Der niogtyve
Urter og krydderier
Er i Gammel Dansk

Come on Cohaagen
One ugly motherfucker
Give deez people air
Are you shitting me?
I am not shitting on you.
Let off some steam. Arrrgh!

Gammel Dansk gør godt
Gammel Dansk gør rigtig godt
Øv, nu er den tom

— Magnus Johan Aarslev

Jeg elsker GD
Du er den mørke engel
Gennem livet mit

I have a headache
Oh, it might be a tumor.
It’s not a tumor!

— Bo Tranberg

Det efterfølgende er ikke haiku; Men det er fedt
Arnold-poesi

You should clone yourself
so you can go fuck yourself
Damn, you are ugly
Get your ass to mars
See you at the party, yeah
the party, Richter

If it bleeds, we can kill it.
We move, five meter spread, no sound.
Get to the Chopper!
— Mads Raunbak
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Kalenderen
Onsdag d. 14/9-2011:

TK-Open i Vandrehallen.

Fredag d. 16/9-2011:

Sportsdag kl. 15.00. Folk klæder sig ud og dyster i absurde discipliner.

Tirsdag d. 20/9/2011:

MFSR holder iværksætterarrangement.

Onsdag d. 21/9-2011:

redaktionsmøde i B1.29 (Rådet) kl. 17.

Fredag d. 7/10-2011:

TÅGE KA M M ERET holder stiftelsesfist i Mat.Kant.

Lørdag d. 25/12-2011:

Kristen helligdag som fejrer jubilæet for frelserens inkarnation.

Fredag d. 30/12-2011:

SU’en dumper ind på kontoen. . .Det er en meget større oplevelse end det
plejer at være. Nytårsaften varer i en uge.

Onsdag d. 12/12-2012:

Revolutionen! Det skal skal jo gøres.

ISSN: 1399-8560

