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Om Mads Føk
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på Aarhus Universitet. Mads Føk er et blad skrevet af studerende til studerende, og vi udkom-
mer 4 gange om året.
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Vildleder

Leder

Nu nærmer året sig sin ende, hvilket giver
mulighed for at overveje, hvor lidt du har
opnået i løbet af året. Hvor mange eksame-
ner du har dumpet, og hvor mange kønne
damer/mænd/æsler der har ignoreret dig på
trods af dine nye selebukser. 2016 har også
været året, hvor en række prominente musikere
er gået bort. Men du kan trøste dig med, at alle
Kandis’ medlemmer er ved godt helbred. Året
har også budt på et begivenhedsrigt valg i De
Forenede Stater, hvor Trumps sejr har inspire-
ret Doktor Føk til at gå efter præsidentposten i
2020. Denne beslutning skyldes til dels dokto-

rens skuffelse over ikke at få en ministerpost i
Lars Lykkes nye regering.

kan også se tilbage på et år, hvor
en pinlig stor mængde fjel harsnejet sag ind I
baldet. Se bare på side 7 i sidste blad, hvor “Side
9 Matematisk Hovedsætning” er placeret. Re-
daktionen er også blevet opmærksom på, at ho-
vedsætningen er navngivet forkert.
beklager til alle, der har følt sig forulempet over
bladets lave kvalitet. De redaktionsmedlemmer,
der er ansvarlige for fejlene, er blevet eksklude-
ret fra bladet og skal som straf læse hele næste
semester på Nordisk.

Jakob Rye
Jonas S. Hansen

Hetz:
Jacob: Hvorfor skal jeg dømmes for
gerne at ville lære noget på uni?
Kristbjorg: Fordi det gør dig til en
fucking nørd!
Jacob: Av, den gør ondt når den kom-
mer fra en fysiker. . .

Hetz:
Camilla (datalog): Min hjerne får tit
null-pointer-exceptions, når folk for-
klarer mig ting

Hetz:
Brian Julsgaard (Stiller et spørgs-
mål. Intet svar fra salen): Sig mig,
har I allesammen været ude at drik-
ke igår?

Hetz:
Jeppe (om Ubuntus Dash): Du skri-
ver bare “porn” og så får du alt por-
no på computeren og på nettet sam-
tidig.

Hetz:
Råbt på fysisk bibliotek: Tal er det
mest åndssvage, der er opfundet!

Hetz:
Lars Bojer (efter at have overta-
get AMO II-kurset): These are so-
me good exercises: I made them my-
self. We will make the exercises great
again!

Hetz:
Ida: Fuck, jeg har glemt, hvad grå er!

Hetz:
Mads: Kunne det ikke været fedt at
få en hjerneblødning, så man aldrig
bliver mæt?

Hetz:
Mads: Har du en stationær compu-
ter!? Gamer du?
Christine: Ja?
Mads: Hvad gamer du?
Christine: Sims.

Hetz:
Simon: Hvor mange kælegrise har
du?
Laurits: Altså, hvis man tæller min
lillesøster med. . .
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Quiz

Skyrim eller Syrien?

Tror du, følgende steder ligger i Skyrim eller Sy-
rien? Sæt kryds og se svarene på side 31.

Sted Syrien Skyrim
Draykish � �
Marzaf � �

Narzulbur � �
Sabburah � �

Kafr Nabudah � �
Morthal � �

Jisr al-Shughur � �
Dushnikh Yal � �

Markarth � �
Maskanah � �
Kafr Zita � �
Aleppo � �

Mor Khazgur � �
Saarthal � �
Bmalkah � �

Kagrenzel � �
Markadah � �

Mzulft � �
Madan � �
Raqqa � �

Almaouzrah � �

Niels Jakob Søe Loft

Hetz:
Ida: Hvad var det der andet ord med
P?
Mathias “Får”: Sløjd?

Hetz:
Laurits: Skal du med op at lave
Calculus?
Klara: Nej?
Laurits: Skal du med op og lave no-
get andet end Calculus? :D
Klara: . . .

Hetz:
Frederikke: Hvor gammel er man,
når man er 12?

Hetz:
Anders: Kuglerne (lodderne) hænger
skævt!
Thomas N: Det problem er der man-
ge, der har – det skal du ikke være
ked af.

Hetz:
Martin: Der er beachvolley, det er
lækkert! I indendørs volley har de en
masse tøj på, det er fandme ulækkert.

Hetz:
Steffen: Hvorfor er der en halv øl til-
bage i alle de her dåser?
FORM: Det er fordi det er UMBI-
bundinger.
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Journalistisk lavvandet

SIDDER DU MED EN FØK I
MAVEN?

Så kom til introducerende redaktionsmøde klokken 16 den 7. februar på Rådet (lige over for
TÅ̊AGEKAAMMMERET ) og hør om dine nyopdagede journalistiske muligheder. Skulle nogen være for-
hindrede i at komme kl. 16, er der også mulighed for at komme kl. 17. Deltagelse i er
MEGET frivilligt, og det introducerende redaktionsmøde er ikke bindende.

Så grib dine venner, gamle og nye, og tag dem med til en sjov eftermiddag med kaffe og kage.
Vi på redaktionen ser glædeligt frem til at se dig!

Hetz:
Simon: 200kr? Hvor fuck køber du
underbukser? Bjørk Hammer?

Hetz:
Rene (om blendet Grill-bar): Det er jo
bare en liter mad . . .

Hetz:
Bach: Jeg skal have den hurtigste
processor i det strammeste stål.

Hetz:
Jens (datalog): Jeg har stavet pi for-
kert.

Hetz:
A: Jeg surfede også under sidste fo-
relæsning.
B: Nøj, det er længe siden man sagde
‘surfer’. Zapper du også, når du ser
TV?
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Julelys
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Min transition

Min transition
Jeg har længe gået og puslet med tanken, men
det er ikke noget, man siger for højt. Folk synes
ofte, at det er lidt mærkeligt, og de kan ikke helt
forholde sig til det. De fleste ved sådan set ikke
noget om det, andet end at det er ’anderledes’.
Jeg har også været bange for rent faktisk at ta-
ge springet, for hvad nu hvis det lukker nogle
døre for mig? Hvad hvis jeg mister nogle mu-
ligheder, jeg har nu?

Der er heldigvis et stærkt community om-
kring det, så når man tager springet, er der mas-
ser af hjælp at hente. Der er rigtig mange med
masser af erfaring, der er glade for at dele den
med de nye. Det er ofte let at mødes med andre
online, og tit kan det give nogle gode perspek-
tiver for en selv at læse, hvordan andre er kom-
met igennem de problemer, de har mødt. Det er
ofte rart at vide, at man ikke er den eneste no-
gensinde, der har haft det problem.

Det er også rart at se sig omkring og se, at
verden lige nu tilpasser sig mere og mere for
at gøre plads til dem, der tager springet. Der er
mange ting, der er lette nu til dags, som man
slet ikke kunne for fem år siden. Det får en til at
føle sig bedre tilpas, at mange af dem med mag-
ten til at ændre ting har indset, at der er mange
af os, der ikke passer helt ind i de konventionel-
le kasser, som flertallet stadig befinder sig i. Vi
er ikke alle ens, og det er godt med plads til for-
skellighed. Det er rart ikke at blive nægtet ting,
bare fordi man ikke er ligesom alle andre, selv-
om der nogen gange er lidt mere bøvl involve-
ret. Det er bare noget, man må leve med.

Der kan være flere grunde til at tage sprin-
get. Nogle gør det af bidende nødvendighed.
De kan simpelthen ikke leve deres liv, som de
gerne vil uden at gøre det. For andre er det næ-
sten en politisk beslutning. Det er deres måde
at protestere mod, hvad de ser som det konven-
tionelles tyrrani. Nogle føler sig bare ikke tilpas
med det konventionelle og tager springet, fordi
de tænker, at det er rarere. I sidste ende bety-
der det heller ikke så meget hvorfor, for man er

alligevel en del af fællesskabet.
Det er dog ikke helt så simpelt ”bare”at ta-

ge springet. Der er pludselig et væld af mulig-
heder. I de konventionelle kasser er du det ene
eller det andet, der er ikke så meget at diskute-
re. Der er mange, der tidligere har defineret no-
get, der passer lige præcis til dem, og ofte vil du
kunne genkende dig selv i en af disse etiketter.
Nogle af disse er ret simple og adskiller sig på
overfladen ikke så meget fra det konventionel-
le, mens andre nok vil blive opfattet som me-
re obskure og mystiske. I princippet kan man
også bare lave sin egen etiket, men dette er no-
get mere krævende og kan være ret besværligt,
når man skal interagere med andre, da de ofte
vil synes, at det er noget underligt noget, og det
er dig der vil stå med forklaringsansvaret.

Det er selvfølgelig ikke nødvendigvis en
endegyldig beslutning, men det er bedst at
være rimelig sikker i sin sag, inden man tager
springet. Det kræver både noget forarbejde, og
så tager det noget tid at finde sig til rette bagef-
ter. Man skal lige vænne sig til, at alting ikke er,
som det plejer, og når du færdes i offentlighe-
den, kigges der måske lige en ekstra gang. Hvis
man alligevel skulle finde ud af, at man har ta-
get en forkert beslutning, eller at det der plejede
at være det rigtige, pludselig ikke er det rigtige
længere, er det også lettere at tage springet an-
den gang. Nu ved man hvad det indebærer, og
man kan forberede sig bedre. Det kan dog sta-
dig føles som en ydmygelse, hvis man føler sig
nødsaget til at gå tilbage til det konventionelle.

Man behøver selvfølgelig heller ikke at ta-
ge springet helt i første omgang. Man kan starte
med at prøve det af under kontrollerede forhold
og se, hvordan det føles. Hvis man kan lide det,
kan man så udvide det til, at man i nogen sam-
menhænge stadig er i sin konventionelle kasse,
men i andre har taget springet. På denne måde
lukker man ikke nogen døre for sig selv, man
kan stadig alt hvad man kunne før. Der er dog
også visse ulemper ved denne måde at leve på.
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Min transition

Der er et vist besvær involveret ved at skifte
frem og tilbage, og hvis de to pludselig bliver
blandet sammen, kan det gå helt galt, så det ene
eller det andet bare braser sammen.

Personligt er jeg ikke blevet klar til at tage
det endelige spring, men jeg har lavet en parti-
tion og dualbooter nu Ubuntu.

Markus Rasmussen Mosbech

Hetz:
Jens: Hver fredag siger jeg: Torben,
ikke mere alkohol! Heldigvis hedder
jeg ikke Torben.

Hetz:
GSEKR: Er der et ord for at noget ik-
ke er matematisk stringent?
Marie: Humanistisk?

Hetz:
Jens: Jeg hader matematik, jeg kan
overhovedet ikke se logikken bag
det.

Hetz:
Andreas: Meget kan man sige om
biblen, men den er bedre skrevet end
Demtröder.
Mogens: Den giver også en bedre
forståelse for fysik end Demtröder.

Hetz:
Kristian: Skal I ikke til TØ?
Oliver: Nej, det er livet for kort til.

Hetz:
Emil (datalog): Åh gud, jeg har gjort
min terminal svensk!

Hetz:
Alexandra (datalog): Det er næsten
en sandwich, når man kommer brød,
kylling og salat i munden på samme
tid!

Hetz:
Helene: Havde du så ikke andre
sprog end dansk og engelsk?
Mads: Jo, programmering.

Hetz:
Jan Arlt (forelæser): Details don’t
matter.

Hetz:
Camilla (datalog): Hvorfor sker der
ikke noget, når jeg kompilerer?
Ulrik (datalog): Det gør der også, der
er bare ikke fejl længere.
Camilla: Arh, jeg havde helt glemt
hvordan det så ud.

Hetz:
Kathrine: Har du hørt om Mads Føk?
Maximillian Stritzinger: Mads Fuck?

Hetz:
Nikolaj: Hvis folk ikke kan klaver-
reglen, hvad skal de så?
Mogens: Lære at spille på trompet?

Hetz:
Bent Ørsted: Der er ingen fourier-
rækker ovre i Netto.

Hetz:
Stig: Din navnebror klarer sig ikke så
godt.
Kasper: Hvad hedder han?

Hetz:
Nuller: Har i aldrig set det der, når
folk har kasketten lige oven på hove-
det?

Hetz:
Ålen: Jeg kan ikke huske nogen film,
hvor Nicolas Cage er Ghost Rider.

Hetz:
Emil: Jeg er 21, men jeg bliver jo snart
21-et-halvt!

Hetz:
Kemiker 1 (i gang med brætspil):
Hvornår blev Prins Charles separeret
fra prinsesse Diana
Kemiker 2 (spørger sin holdkamme-
rat): Var det ikke før hun døde?
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Side 9

Navn: Den komplekse kvadratrod

Definition: For et komplekst tal z = reiϕ med længde r ≥ 0 og fase ϕ ∈ R er kvadratroden givet
som
√

z =
√

r eiϕ/2. Bemærk, at da ϕ kan vælges op til 2π, kan kvadratrodsfunktionen give mange
værdier (den kan afbilde det samme punkt over flere forskellige punkter) og er derfor kun velde-
fineret, hvis fasen fastsættes i et interval på 2π.

Født: Kvadratrødder af positive reelle tal har været kendt siden oldtiden, og Pytagoræerne vidste
eksempelvis godt, at

√
2 er irrationel, men at tage kvadratrødder af komplekse tal er naturligvis

en nyere opfindelse.

Familie: Den komplekse kvadratrod er den almindelige (reelle) kvadratrods sexede lillesøster, der
ikke er bange for at bevæge sig ud, hvor storesøsteren ikke tør. Desuden er hun en del af en større
familie af komplekse versioner af gammelkendte funktioner som de trigonometriske funktioner,
hyperbolske funktioner osv.

Personlighed: Den komplekse kvadratrod er vild i varmen og siger aldrig nej til nogen (så længe
du er i det komplekse plan). Dog kan hun opføre sig aldeles uforudset og give mange værdier
på en gang, hvilket kan forvirre nogen. Hun er også kendt for at have voldsomme humørudsving
omkring hendes branch cut, så det kan være bedst af behandle hende med forsigtighed.
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Julelys
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Kontaktannonce

FORM søger kæreste
FORM er single, og det må der gøres noget ved.

Rigtigt navn: Frederik Jerløv
Højde: 11000110 cm
Kampvægt: 1011111 kg
Alder: 11100 år
Studie: Datalogi
Job: IT Student Worker ved LEGO® og pæda-
gog på TÅ̊AGEKAAMMMERET

Det siger de om ham:
INKA: han har et meget lidenskabeligt forhold til
ølbunding.
CERM: f0rm er utroligt passioneret i det meste, han
gør (fx. 5 øl på tid, cocio på tid og generelt ting, der
har med bundning at gøre), så på den romantiske ba-
ne kan man kun gisne om hans potentiale.
KA$$: f0rm er et særdeles romantisk menneske.
Hvad han leder efter hos en kvinde:
Sine nøgler

Yndlingsfisk: Ålen

Bedste scorereplik/-trick:
“Skal du med hjem og samle LEGO”
KA$$ siger: Hans fortrukne måde at imponere pi-
ger på er at vise sine evner inden for kunsten at
bunde øl. Ved at bunde så mange øl på så kortest tid
som muligt, er f0rm sikker på, at alle pigerne bliver
bløde i knæene. Desværre ender det oftest med, at
han knækker sig i en spand.

Evne til at slå edderkopper ihjel: 1

Hvordan scorer man bedst FORM?
Man skal sige som en halv liter fløde eller slå
hans rekord i 5 øl på tid.
INKA siger: Drik ham fuld og giv ham komplimen-
ter. Sig f.eks. at “ingenting er så sexet som en sexet
datalog.”
CERM siger: På trods af hans store glæde for 5 øl
på tid, skal man nok være en meget dygtig scorer
(bunder) for at hive ham med hjem med sådan et spil
– det er simpelthen et spørgsmål om tidsnød. Jeg vil
derimod foreslå et klassisk spil som Academy, som
indeholder alle gode aspekter af en vellykket date og
giver dig mulighed for at åbne hans øjne for dine
kvaliteter som bunder.
KA$$ siger: Han skulle gerne være at finde på
Tinder eller Happn. Men det er nok en god ide at
slette alle billeder, der involverer heste. f0rm mener
nemlig, at hestepiger har et usundt forhold til deres
heste, og han undgår dem derfor helst

Det bedste rusmiddel ifølge FORM er:
Zyklon B holder de fleste russer væk

Hvor kan man så finde FORM?
Måske på /r/OldLadiesBakingPies/ el-
ler Unikoll, men nok mest sandsynligt på
TÅ̊AGEKAAMMMERET

Holdning til hatte:
“Jeg kan godt li’ kroner”
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Krydsord
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Løsningen til sidste blads krydsord.

Hetz:
Rasmus: Jeg vil gerne have 2.
Niklas: Rasmus, det er ikke et prim-
tal.
Rasmus: Så skal jeg have 10.

Hetz:
Nicklas: Kæft Reddit er ulækkert.
Det skal jeg til at bruge.

Hetz:
Andreas: Det er jo lige meget, om
man keder sig, bare man gør det i en
fed bil.

Hetz:
Peter: Det er bedst at sove på stærk-
brygget kaffe.
Simon: Ja, lige under hovedpuden –
det er godt.
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Krydsord

Oscillation Iltning A 6.7999•10-20

Belgien³ Atom #16 Ej indre Mængde
Substi-
tueres

Vitriol

Atom #23
�

.. --.
2H Enhed

{1,2,...} Træerne Lever

Startes

10-9 Våben

Gud

Enhed Ædelgas
Vitamin

Spids Kommando

Lands-
dæk-
kende

Jod
Ej yderst

Firma

The One -.-- 103! 1/10
2,718...

1018

Måne

Indsend din løste krydsord til red@madsfoek.dk eller på Facebook og
deltag i konkurrencen om en pakke bogstavpasta!

Vinderen annonceres på Facebook onsdag d. 1. februar.

Løsningen kommer i næste blad.
God fornøjelse.
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Fulde FØK’er

Tour de Fredagsføkbar
eller ’Jagten på den Hellige Rus’

Og det skete i de dage, at de ærbødige chefredaktører lod udkrive fredagsbartælling for at se for sig
’ernes rige.

En specialudvalgt delegation drog den 18.
november ud for at sondere fredagsbarteræn-
net. Dermed ankom Jonas, Rye, Jesper, Rune,
Stick og Markus til Die Rote Zone klokken 15.15
for at påbegynde turens strabadser.

Delegationen har valgt at bedømme hver fre-
dagsbar på fem punkter:

• STEMNING:
Et udtryk for den gennemsnitlige soci-
ale, visuelle og lydmæssige tilstand på
lokationen. Der tages hermed hensyn
til antal besøgende og deres opførsel,
stedets udsmykning og eventuel støj
fra tilstødende byggepladser eller parti-
kelacceleratorer.

• MUSIK:
Et udtryk for lokationens musik – både
i lydstyrke, kvalitet og nostalgi. Der-
med tæller enkelte afspilninger af Kan-
dis godt, mens konstant Tenacious D au-
tomatisk giver topkarakter.

• UDVALG:
Her tages højde for selve barens udvalg
og pris på øl, sodavand, drinks, GD osv.
Det noteres dog, at store udvalg i én ka-
tegori ikke opvejer mindre udvalg i flere
kategorier. Forefindes TOP ikke, ser det
mildest talt sort ud for beværtningen.

• UNDERHOLDNING:
Heri medregnes fredagsbarens evner til
at stille tusindårsgenerationens evinde-
lige tørst for billig, hurtig underhold-
ning. Hermed er bræt- og kortspil en
fin start, godt suppleret af bordfodbold,

mens livemusik eller gratis iPads er en
sikker vinder.

• JOKER:
Et udtryk for særlige karakteristika på
lokationen, eksempelvis et spabad til fri
afbenyttelse eller en absurd mængde la-
valamper. Denne kategori er selvstæn-
dig og medregnes ikke i den gennem-
snitlige bedømmelse.

Die Rote Zone

Die Rote Zone virker umiddelbart forladt, og
delegationen føler sig akavet udsat for de stir-
rende blikke fra baren i det modsatte hjørne af
lokalet. Personalet var venligt og smilende, og
der var angiveligt happy hour fra 15 til 17 – vi
fandt dog klokken 16:05 ud af, at det sluttede
en time tidligere den dag grundet en forfest på
lokationen. Få minutter senere blev det gan-
ske lille lokale rigtigtnok fyldt til bristepunktet
med, hvad vi kun kan antage at være en form
for studerende. De blev dog ikke længe, og
lokalet var snart så tomt som nogensinde. De-
legationen skyndte sig at bedømme Die Rote
Zone og smutte videre:

STEMNING:

MUSIK:

UDVALG:

UNDERH.:

SAMLET: 3,9/5

TAVLEORDEN: BIOKEMI

side 14



Fulde FØK’er

Biologisk Fredagsbar

På biologisk fredagsbar er der ikke totalt afdan-
ket og heller ikke helt fyldt op – en fin balance
mener delegationen. I baren befinder sig en
såkaldt ’ølspinner’, hvor den ubeslutsomme
kunde kan dreje et hjul og få udleveret, hvad
nålen ender på. Derudover forefindes i store
mængder Gammel Dansk og andet godt. Loka-
let er smukt udsmykket med en Chémpanse-
plakat (¡Viva la Evolución!) og hvad der ligner
et vietnamesisk flag. På bordene er strøet en
fin mængde udgivelser af BioGeo-Bladet, og
trods delegationens umiddelbare kritik af tryk-
ket, blev denne snart hædret for sin finurlige og
underholdende brug af dank memes, herunder
den legendariske Harambe.

STEMNING:

MUSIK:

UDVALG:

UNDERH.:

SAMLET: 3,6/5

SOCIALISME: CHÉ

KommaBar

Efter en travetur som ikke faldt i alles gode
smag, ankom delegationen til ’KommaBar’
(som, fortrydeligt, ikke benyttede et komma
med en streg igennem som logo). Her lyk-
kedes det først at få plads efter 10 minut-
ters ventetid trods det forholdsvist store lo-
kale. Førstehåndsindtrykkene hos delegationen
strækker sig fra mikrobølgeovnen i hjørnet til
halloweenudsmykningen, som stadig hænger
fra loftet til de utroligt skæve malerier, der med
garanti ville give en negativ bonus til miljø i
The Sims. Musikken spiller så lavt, at det gan-
ske enkelt ikke er muligt at identificere genren
– der antages dog, at det er norsk. Priserne i ba-
ren opvejer dog stort set alt, hvad der kan sæt-

tes en finger på; der er meget billig sodavand,
øl og mjød og en såkaldt ’hyggegaranti i GD’.
Delegationen glemmer hurtigt sin misbilligelse.

STEMNING:

MUSIK:

UDVALG:

UNDERH.:

SAMLET: 3,0/5

KUNST: GULDALDER

FRED

Delegationens besøg på historikernes ’FRED’
bliver kortvarigt, da der her er lukket. Det be-
sluttes dog alligevel, at en bedømmelse skal
inkluderes, da der stadig forefindes nogle po-
sitive aspekter af denne tilstand. Blandt andet
var der for første gang, som navnet antyder,
fred.

STEMNING:

MUSIK:

UDVALG:

UNDERH.:

SAMLET: 1,3/5

LUKKET: JA
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Fulde FØK’er

Fysisk Fredagsbar

På FFB (Fysisk Fredagsbar) er der god stem-
ning. Alle snakker med hinanden, venner og
fremmede. Grin og smil gennemtrænger lo-
kalet, og man glemmer for en stund, at det
er 5 grader under frysepunktet udenfor, og at
bankkontoen er tom. På bordene står efterladte
Pringles, som tidligere gæster elskværdigt har
efterladt deres medstuderende, og bag baren
står den kære medFØK Sommer, som lover at
whiskyen er på vej! Derudover forefindes spe-
cialiteter i form af Sportscolaer, Cocio og Faxe
Kondi for en lille pris, og drikkepenge belønnes
med trut i hornet – det er nærmest som om,
man giver drikkepenge til sig selv. Kort tid ef-
ter delegationens ankomst melder også Kandis
deres ankomst i form af ti minutters dansktop
rave for fuld lydstyrke. Delegationen forlader
vemodigt fredagsbaren.

STEMNING:

MUSIK:

UDVALG:

UNDERH.:

SAMLET: 4,3/5

KANDIS: CHILL

@LKYMIA

Delegationen ankommer til Institut for Kemi
for at nå den sidste fredagsbar, @LKYMIA,
hvor de bliver mødt af en munter samling i
baren, som sammen spiller druk-Loopin’ Lou-
ie. ’erne får sig nogle karakteristiske drinks
og en ordentlig portion popcorn, som grundigt
overvåges af den ene af vores chefredaktører.
Julestemningen har også spredt sig med billige
juleshots, og aftenen sluttes af på spektakulær
hvis med en fantastisk afspilning af ’What is
Love?’ på musikanlægget. Delegationen har
haft en hyggelig og glædesfyldt aften.

STEMNING:

MUSIK:

UDVALG:

UNDERH.:

SAMLET: 3,6/5

MIKROBØLGEOVN: POPCORN

Jesper Dam Knudgaard

Hetz:
Niklas: Hvis man arver noget fra ens
mormor, der ikke er død, får man det
så ikke bare?
Peter: Nej, man arver.
Niklas: Men hun er jo ikke død.
Peter: Nej – men hun er gammel.

Hetz:
Strømskinken: Er Østrig virkelig et
land for sig selv? Jeg troede, det var
en del af Tyskland. . .

Hetz:
Bock: Jeg kan godt lide julehjertet
med bryster på.
Bach: Bryster? Jeg troede det var en
p-orbital.

Hetz:
Strømskinken: Nyborg? Ligger det i
Odense?

Hetz:
Strømskinken: Terrarie? Er det sådan
et med fisk?
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Musikrebus

Hint: den er på engelsk

side 17



Tegneserie

(fortsat fra sidste nummer)
Tegneserien er skrevet af Kristian Thougård Pedersen og Steen Lehmann og tegnet af Kristian
Thougård Pedersen. Mesterdatalogen udkom første gang d. 22. september 1994.
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Julelys
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Grimme julehjerter

Om duften af kanel og gran
har gennem sin 44 år lange levetid med undren observeret, hvordan julen år efter år er vendt

tilbage. Derfor har sat sin anmelder til at vurdere højtiden.

Da jeg var barn, så jeg med længsel frem mod
julen. Ikke bare fik jeg fri fra skole, men der blev
serveret brunkager og andre godter. For ikke at
tale om selve juleaften hvor jeg ville få nyt le-
getøj/computerspil. Men i de sidste par år har
juletiden været præget af en stigende rædsel,
mens jeg indser, eksamen nærmer sig hastigt
og jeg ikke kan huske indholdet af en eneste
forelæsning. Endelig er hele denne “jule-ting”
bare i vejen for eksamenslæsningen. Det første
tegn på julens komme (og eksamens komme) er
pynten.

Pynt

Jeg ejer kun et enkelt stykke julepynt, en mere
eller mindre køn porcelænsnisse, jeg fik foræret.
Nissen stilles kun frem i respekt for giveren, og
i et svagt håb om, nogen, ved et uheld, skubber
den ud over vindueskarmen, så det buttede po-
rcelænsansigt knuses mod trægulvet. Men jeg
indrømmer, at når datoen nærmer sig 24, kan
jeg godt se charmen i en lille smule smagfuld
julepynt. Min sympati for julepynt forsvinder
dog, når butikker insisterer på at pynte op fra
starten af november, hvor intet velfungerende
menneske er i stand til at komme i julestem-
ning. Den tidlige pyntning skyldes sandsynlig-
vis et håb om at stresse en eller anden travl fa-
miliefar så meget, at han glemmer, at han alle-
rede har købt gaver til børnene.

Det er værd at nævne, at en passende
mængde julepynt ikke er at fylde ens bolig med
så meget pynt, at man ikke kan vende sig uden
at vælte ti nisser. Skulle man så tage flugten
fra nisserne og stanken af kanel ud i den kol-
de december nat, giver alle de blinkende lyskæ-
der et pludseligt behov for solbriller. På Strøget
kan man ikke engang se stjernehimlen for fal-
ske stjerner. Salling er muteret til en gigantisk

glødepære, som en eller anden har bundet en
sløjfe om.

Til forsvar for julepynt bør nævnes, at det
at producere den ofte er en aldeles hyggelig
beskæftigelse. Selv Doktor Føk erkender sig
til juleklip. Den vise doktor har den tradition,
at bruge første søndag i advent på sit kontor,
hvor han, i selskab med et par flasker snaps,
fletter musetrapper og synger tyske julesange.
Juleklippedag udgør også et af mine få gode
minder fra folkeskolen. Der var noget særligt
over at bruge en dag på at spise pebernødder
samt klippe uendelige mængder julehjerter og
guirlander, mens MC Einars “Det er jul, det er
cool” spillede på repeat. Dog var det et skår
i glæden, at jeg altid formåede at producere
klassens grimmeste hjerter (som min mor dog
insisterede på var smukke).

Juletræ

Hvis du, kære læser, skulle være i tvivl, er et ju-
letræ et grantræ, hvor man hænger tidligere be-
skrevne pynt. Desuden fylder den utidigt fæl-
dede gran det meste af stuen og øger risikoen
for brand i hjemmet markant. For mig gav træet
også ømme arme og ben. Da jeg var omkring
ti, proklamerede min far, at vi skulle spadse-
rer hen til den lokale SuperBrugs, købe et jule-
træ og bære det hjem. Den dag i dag mistænker
jeg, at min fars endelige motivation for projek-
tet var at undgå grannåle i bilen. Til at starte
med var jeg ikke meget for ideen. Mit værelse
var dejligt varmt, og min Meganium mangle-
de adskillige levels, før jeg kunne gøre mig håb
om, at slå ligaen (Fuck Lances Dragonites). Men
til sidst lod jeg mig overtale. Turen til Super-
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Grimme julehjerter

Brugsen var relativt smuk, omend den tog 40-
50 min. til fods, og vejret var godt. Det viste sig,
at man går markant langsommere, når man slæ-
ber på et grantræ. Så da vi nåede hjem, var det
blevet mørkt, det var begyndt at sne, mine tæn-
der klaprede, og jeg var ikke kommet tættere på
at slå Lance. Selvfølgelig blev det en tradition,
at min far og jeg bar træet hjem, som vi gentog
indtil jeg flyttede hjemmefra.

Men i løbet af de timer jeg slæbte træet
hjem, fik jeg opbygget et forhold til træet. Et for-
hold der førte til, at jeg oprigtig syntes, det fær-
digpyntede træ var oprigtigt smukt. Selvfødelig
er der noget fundamentalt latterligt ved at pla-
cere et fældet grantræ midt i stuen, for ritualet
at danse rundt om det. Jeg kan heller ikke kom-
me på en rationel grund til, at nogen vil betrag-
te et grantræ (sågar, i et glimt af nationalisme,
pyntet med små Danske flag) som smukt. Med
andre ord kræver en forståelse for hele juletræs-
trenden, at man er klar til at tillægge et fucking
grantræ, af alle ting, en form for værdi.

Gudstjeneste

En del af befolkningen vil nok mene, at det ikke
bør være et træ eller gaverne under, der er i cen-

trum til jul, men Jesus. Det er også derfor, kirker
rundt om i landet bliver fyldt til randen af folk,
der resten af året ikke har skænket de høje mag-
ter en tanke. Mit tydeligste minde fra en juleg-
udstjeneste var, da jeg som teenager prøvede at
synke så meget ned i sædet på kirkebænken, at
de kønne piger et par rækker bag mig ikke op-
dagede mig. Eller i det mindste ikke opdagede,
at de kiksede typer til højre for mig var min fa-
milie. På dette tidspunkt var hele denne “kirke-
ting” begyndt at virke lidt dum for mig (da jeg
få år senere holdt op med at tage med i kirke,
skyldes det mere manglende tro end modvilje
mod at blive set med mine forældre).

Præsten prøvede med en pointe om årets
julekalenders tematiske ligheder med biblen,
hvilket virkede lettere søvndyssende på mig.
Måske havde præstens enetale virket bedre,
hvis jeg havde set kalenderen og ikke siddet
og overvejet, hvordan salmerne manglede gu-
itar. Generelt varierer prædikenerne i kvalitet
fra år til år, men kan i sidste ende til noget om
næstekærlighed, tilgivelse og evig frelse. Hvil-
ket man efter min mening sagtens kunne hav-
de sagt på en 5-10 min., og så kunne man også
droppe fællessangen. Folk skal jo hjem til mad-
lavningen.

Der går rygter om, at Doktor Føk holder sin
egen lille gudstjeneste, hvor han læser op af gamle
numre af for de rotter, han har fanget i
uniparken i løbet af året. Hvorefter han påbegynder
madlavningen. . .

Juleaften

Lad mig starte med at erkende: Jeg hader bru-
ne kartofler. Hvilket altid har været et skår i
glæden ved julemiddagen. Dog har jeg gennem
årene udviklet en vis appetit for rødkål, sovs
og kalkun. For ikke at nævne vinen, der også
har den bonus, at den gør en aften med fa-
milien lidt mere udholdelig. Som barn hadede
jeg selvfødelig julemiddagen. Jeg syntes, ma-
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Grimme julehjerter

den ikke var noget særligt, og min familie spi-
ste utroligt langsomt. Det tog en evighed, hvor
et hav af, for mig usete, fjerne slægtninges liv
blev diskuteret, før risalamanden endelig kom
på bordet. Jeg har altid elsket risalamande og
har det med at kunne spise uanede mængder
(også selvom mandlen for længst er fundet).

Efter maden følger den rituelle dans om
den tikkende brandbombe, hvilket formentligt
er et levn fra en hedensk fejring af årets korteste
dag. Ritualet giver mulighed for at finde ud af,
præcist hvor våde og fedtede ens families hæn-
der er efter middagen. Samt blive påmindet
om hvor håbløst umusikalske alle i familien er.
Omvendt kan jeg ikke løbe fra det hyggelige i
fællessang (hvilket også er grunden til, at tu-
torforeningen gider trykke nye sangbøger år
efter år) på trods af, at det hele bare udsætter
gaveåbningen.

Gaver

Som barn handlede julen om gaverne. For bu-
tikkerne handler julen om gaverne. For det ka-
pitalistiske samfund, der styrer skræmmende
store dele af vores liv og tanker, handler julen
om gaver. På trods af, at jeg elsker at få gratis
ting (jeg er efterhånden i desperat mangel på
sokker), er jeg begyndt at se bagsiden af me-
daljen. Der er nemlig opstået en eller anden fo-
restilling om, jeg også skal give gaver. Nu skal
det selvfødelig ikke lyde, som om jeg ikke kan
lide at opfylde min kære families ønsker. Men
jeg kan bare ikke undgå at føle mig dum, når
jeg bruger det meste af min hårdt tjente SU på
en kasserolle til min mor, som to uger senere vil
kunne købes på tilbud til en tredjedel af prisen.

Den religiøse baggrund for gaveudvekslin-
gen er også lettere uklar, men jeg har på den
anden side aldrig nærlæst biblen. Kort sagt for-
hindrer gaveritualet os i at få det maksimale ud
af vores penge. Derfor sejrer vi aldrig over ka-
pitalismens tandhjul og bliver rige (og derved

lykkelige). I en protest mod kapitalismen køber
Doktor Føk altid sin julegave til sig selv på tilbud
i januar. Gaven plejer at være en ny kanyle og en
flaske GD.

Nostalgi

Nostalgi er det spøgelse, der kommer den an-
den nat, og grunden til vi år efter år gentager
de samme traditioner til jul. Det er den varme
følelse, når Jesper Fårekylling synger “Når du
ser et stjerneskud” til slut i “Disneys juleshow”,
og grunden til jeg ikke kan forholde mig julens
forskellige bestanddele uden også at forholde
mig til mine minder om disse. Problemet med
nostalgi er, at det ikke nødvendigvis er nogen
konstruktiv følelse, da den ikke fremprovoke-
rer forandring og fremskridt.

Grebet af nostalgi får alle minder et gyldent
skær, og det negative bliver fortrængt. Hvilket
giver en længsel mod de gode gamle dage (og
ønsker USA var GREAT igen), og ikke prøver
den nye øl i fredagsbaren, selvom det kunne
være en ny favorit. Og vil vi alle ikke et eller
andet sted forføres af nostalgien, når den sæt-
ter os i den helt rigtige stemning til at få det
bedste ud af julen og giver en behagelig følelse
af tryghed? I december kommer også Doktor Føk
i et nostalgisk lune. Derfor kan han ses stirre ud af
vinduet i flere timer af gangen, mens han mindes, da
han var chefkasserer i ”Foreningen for Anarkister i
Østberlin”.

Familie

Som livet er julen kun, hvad man lægger i den,
og hvem man bruger den med. Jeg tilbringer
julen med min familie, og giver det overho-
ved mening at vurdere familie som begreb.
Selvfødelig kan jeg ikke vurdere andre menne-
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skers forhold til deres forældre, da dette ikke
kan generaliseres, så jeg må endnu en gang
tage udgangspunkt i min familie og mig. For
at anmelde min familie, kunne jeg forsøge, at
på humoristisk vis opremse de enkelte familie-
medlemmers gode og dårlige sider (der ville
nok vise sig at være flest af sidstnævnte) og så
lave en vurdering ud fra det. Problemet er, at
jeg gennem årene er begyndt, at holde af dem,
selvom jeg skammede mig over dem som tee-
nager. Min far kan aldrig fortælle punchline i en
joke, og min mor kan ikke gå forbi en tøjbutik.
Men min mor har hængt selv mit mest van-
skabte julehjerte på træet, så det kunne skære

os i øjnene, når vi dansede forbi, og min far har
slæbt et utal af træer mange kilometer i al slags
vejr i forsøget på at tilbringe lidt kvalitetstid
med mig. Derfor (og ikke fordi der er en risiko
for, at de læser denne artikel) kan jeg ikke gi-
ve min familie andet end fem ud af fem hatte.
Til de 2-3 læsere der har nået hertil i artiklen,
ønsker jeg på vegne af at ønske dig
glædelig jul og håbe, at du som Doktor Føk ik-
ke skal fejre den med uniparkens rotter på dit
kontor.

Rye

Hetz:
Stefan: IT-uddannelsen, det er et kur-
sus i hot glue og skum.

Hetz:
Kasper: Alle dyr kan opsplittes i
vandrende pinde. Vandrende pinde
udgør en komplet basis.

Hetz:
Simon: Altså, det at være tandlæge,
det er jo ikke en profession. Det er en
diagnose.

Hetz:
Bach: Du er en person, der ikke er
blevet dickslappet nok som barn.

Hetz:
Simon: Jeg synes faktisk, at vidensk-
absteori var et sjovt kursus. . .

Hetz:
Fredrik: Hurtigt tip: Man skal ikke
søge efter “numselæge” på Google-
billeder.

Hetz:
Juan: Jeg synes ikke, kernekraft er
okay. Hvorfor skal vi give kernerne
kræft?

Hetz:
Amøben: Jeg hader det, når min kon-
stant er variabel. . .

Hetz:
Sarah: Lasse, er du jomfru?
Lasse: Hvad er det for et spørgsmål?
Det kan du da se, at jeg er!

Hetz:
Kenneth: Man har ikke været på
skovtur, hvis man ikke har trådt i en
kokasse.

Hetz:
Kasper (vi hører midsommervisen):
Årh. . . Det er også snart jul.

Hetz:
Sven: Jeg ville ønske den her
eksamen var ligesom Trivial
Pursuit, hvor man kan vælge
børnespørgsmål og så kun få 7.

Hetz:
Kagemand: Hvad er minimumstem-
peraturen for at engle kan flyve?

Hetz:
Mick (hører Darude – Sandstorm):
Aj, det må være den bedste sang, der
nogensinde er lavet!
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Nostalgi

Af Niels Jakob Søe Loft

Hetz:
Kattekongen (på j-dag om lysende
nissehuer): Det er første gang, jeg
håber på, at de blå blink er politiet.

Hetz:
Hørt i aud. F: Vent, er vi i Østjylland?

Hetz:
Nikolaj: Eksperimentel fysik er ikke
noget værd.
Dmitri Fedorov: And on that positive
note, we will continue the lecture.

Hetz:
Bock: Pi er et komma-tal. Er alle græ-
ske bogstaver mon komma-tal?
Jens: Ja, f.eks. e.
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Hetzmaskine

Hetz
Hetz dine medstuderende og giv dem deres 15 minutters berømmelse! Hetz

dem på http://www.madsfoek.dk/hetz/ før de hetzer dig!

Hetz:
Simon: Jeg er blevet stemplet som
nordjyde af min kæreste. . . som er fra
Frederikshavn. . .

Hetz:
FULI: Altså vi er fysikere, ikke dan-
skere.

Hetz:
Lars Bojer (til AMO II): This you can
of course screw as everything else in
life

Hetz:
Mads: Kan I ikke bare få det der, der
ikke er falafel og smager godt?

Hetz:
Strømskinken: Leif er min fysiklærer
fra 2.g, som alle vidste at jeg var dybt
forelsket i. Og så i 3.g scorede jeg
ham.

Hetz:
Markus: Det kan være, du har længe-
re arme, fordi du er sådan en abe.
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Quizsvar

Svar: Skyrim eller Syrien?

Draykish: Der er ikke meget at sige om den-
ne by, men gennemsnitsprisen for 5-
stjernede hoteller er 1.035 kr.

Marzaf: Kendt for Al-Qubair-massakren i
2012, hvor 80-100 mennesker blev skudt
og stukket ihjel.

Narzulbur: Mindre bosættelse med tilhørende
mine i det østlige Skyrim.

Sabburah: Mindre by beboet af Alawitter, og
den har en international radiostation.

Kafr Nabudah: Beliggende nord for Karnaz i
Hama-provinsen.

Morthal: Byen er opkaldt efter legenden Mori-
haus, og ifølge en lokal historie spøger
det i det omgivende marskland.

Jisr al-Shughur: Moderne efterfølger til old-
tidsbyen Qarqar. Byen ligger tæt på den
tyrkiske grænse, hvorfor mange af by-
ens indbyggere er flygtet under borger-
krigen.

Dushnikh Yal: Kendt for Dushnikh-minen,
hvor der er naturlige forekomster af
orichalcum, jern og ebony. Den dagli-
ge leder, Chief Burguk, kan lære dig
Master-level One-Handed.

Markarth: Under oprøret lykkedes det lokale
oprørere at få kontrol med byen i 2 år,
hvorefter det lykkedes en koalition af lo-
kale stammehøvdinge af genindtage by-
en.

Maskanah: Stedet nævnes første gang i gam-
le skrifter, der beskriver Septimius Se-
verus’ hærtog mod Partherriget.

Kafr Zita: By tæt på Kafr Nabudah, blev bom-
bet i 2011 af regeringsstyrker med 3
døde børn til følge, senere indtaget af
ISIS og pt. under oprørernes kontrol.

Aleppo: En af verdens ældste byer, der har lidt
stor skade under den syriske borgerkrig,
hvor kampe mellem regeringshæren og
syriske oprørere siden 2012 har bølget
frem og tilbage.

Mor Khazgur: Som ikke-ork er det nødvendigt
at gennemføre en quest for at få ad-
gang til dette Orc Stronghold og dens
orichalcum-mine.

Saarthal: En af verdens ældste byer, der nu lig-
ger i ruiner. I oldtiden var byen hoved-
stad for Nordimperiet, men det blev de-
strueret af Sne-elverne i den yngre Me-
retiske tidsalder.

Bmalkah: By tæt ved Middelhavskysten.

Kagrenzel: Ruinby sydøst for Kagrenzel
grundlagt af Dwemer-folket.

Markadah: I slutningen af 680’erne blev ad-
skillige kristne fra den arabiske stam-
me Taghlib overrumplet i denne by af
Sulaym-stammen som en del af en læn-
gerevarende konflikt.

Mzulft: Denne by er mest kendt for sit okula-
torium, der kan indsamle og splitte stjer-
nernes lys. Denne oldgamle Dwemer-
teknologi kan frembringe et kort over
Tamriel.

Madan: Mindre by beliggende ved Eufrat-
floden.

Raqqa: By beliggende ved Eufratfloden 160
km øst for Aleppo, der i 2013 blev ero-
bret af ISIS, der siden 2014 har haft byen
som hovedkvarter.

Almaouzrah: By beliggende ca. 20 km syd for
Jisr al-Shughur.
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Horoskoper

Horoskoper

Vædderen

Du er inviteret til nytårsaften hos svigerfamili-
en og takker underdanigt ja. Den 31. december
ankommer du og opdager, at din kæreste fejrer
nytår inde i byen. Resten af aftenen forløber
med Trivial Pursuit og hvidtøl.

Tyren

Du går over for rødt og bliver prompte tilbage-
holdt af politiet for grov overtrædelse af færds-
elsloven. Du ryger i spjældet i en måned, hvor
du deler celle med Yahya Hassan. Under dit op-
hold bliver du rekrutteret til en bande styret af
en arret, hårdkogt gangsterabe.

Tvillingen

Tanken om at Q3 og Q4 er de sidste kvarterer in-
den omdannelsen til semesterstruktur rammer
din psyke så hårdt, at du hele januar måned bli-
ver liggende i din seng og bingewatcher Friends
om og om igen.

Krebsen

Du sidder tilpas i din kontorstol og fugter
/r/Denmark godt og grundigt til i Kaj-memes
(mig-mig’ere), da det banker på døren. ”Luk op,
det er cyberpolitiet.”Døren bliver slået ind, og
du bliver bragt med til et underjordisk kammer,
hvor du bliver spændt nøgen fast i en ubehage-
lig jernstol. ”Never Gonna Give You Up”af Rick
Astley begynder at spille over højtaleranlægget,
og du ved nu at din skæbne er forseglet.

Løven

Du tager ud for at købe julegaver den 23.
december, men opdager snart, at der ikke er
mere vodka at opdrive i hele landet. Snart
påbegyndes den store vodkakrise 2017, og ver-
densordenen væltes af revolutionære regerin-
ger verden over. Jysk Frihedsfront vinder omsi-
der sin første store sejr og frigør Jylland og Fyn
fra den tyranniske sjællandske regering.
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Horoskoper

Jomfruen

Du bliver taget som gidsel i forbindelse med et
flugtforsøg fra Østre Bøvløse Statsfængsel. Po-
litiet ankommer på stedet, og da gerningsmæn-
dene hovedsageligt er ubevæbnede, beslutter
de sig for at gå fuld GTA-cops. Du bliver bekla-
geligvis dræbt i den efterfølgende ”skudkamp”.

Vægten

Du og din ven beslutter jer for at klæde jer ud
som en hest til næste kostumefest. Da I ankom-
mer, opdager I, at I begge er klædt ud som bag-
enden af en hest. I improviserer og får hurtigt
flikket et centaurkostume sammen istedet, men
da festtemaet er bondegårdsdyr, bliver I forvist
fra Nobelparken for evigt.

Skorpionen

Du finder ud af, at juletiden er den tid på året
hvor flest mennesker dør. Du beslutter dig for
ikke at være en del af den statistik og tager
derfor flere sikkerhedsforanstaltninger end nor-
malt; du kigger dig for tre gange, inden du går
over vejen, du spiser glutenfri mad, og du hol-
der op med at bungeejumpe. Desværre bliver
du den 24. ramt af et faldende juletræ og om-
kommer kort efter på sygehuset.

Skytten

Du får job som julemand i Magasin, men din
arbejdsgiver opdager dog hurtigt, at du er en
hvid, ciskønnet mand. Grundet nye tiltag inden

for ligestilling kan kun POC, transkønnede, ud-
viklingshæmmede, kvindelige otherkin ansæt-
tes som julepersoner, og du bliver derfor hen-
rettet i baglokalet som forræder mod menne-
skeheden.

Stenbukken

Du prøver nogle af scoremetoderne fra FORMs
artikel og bunder på meget kort tid fem øl nede
på Heidis. Du opdager desværre et par minut-
ter senere, at du var den eneste til stede på ba-
ren på det givne tidspunkt og falder grædende
i søvn på gulvet, hvorefter du drukner i dit eget
opkast.

Vandmanden

Du tager med PETA til Grønland for at redde
julemandens rensdyr fra deres inhumane fan-
genskab. Det viser sig dog for det første at ju-
lemanden, og i forlængelse deraf hans rensdyr,
ikke eksisterer i virkeligheden, og da I ikke har
taget slædehunde med til slæderne, fryser I alle
ihjel på indlandsisen.

Fisken

Om morgenen juleaftensdag sidder du
henslængt i din sofa og ser en genudsendel-
se af Kaj og Andrea, da det pludselig begynder
at sne meget voldsomt udenfor. Du skynder dig
ud for at redde dine yndlingspelagonier, men
bliver i stormen overfaldet af en sulten isbjørn.
Du bevarer bevidstheden længe nok til at ople-
ve, hvordan det føles at få spist sin lever af en
500 kg dræbermaskine.

Hetz:
Nikolajsen: Tramp stamps er det nye
borgerlige.

Hetz:
Andreas: Nu skal du ikke blande vir-
kelighed ind i fysik.
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Spørg Dr. Føk

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

Spørg Dr. Føk

Gudekejseren
Kære Dr. Føk.
Hvad synes du om udfaldet af det nyeste valg i De
Forenede Amerikanske Stater?

Lærke

Kære Sangfugl
Der er jo åbenlyst tale om kraftigt embedsmis-
brug og valgfusk og svindel og humbug, når jeg
nu ikke er blevet præsident i De Forenede Ame-
rikanske Stater. Måden præsidenten i det land
vælges er totalt åndssvag og upålidelig. Det
er endvidere fuldkommen sindssygt, at folkets
vilje skal have nogen som helst form for indfly-
delse på resultatet af et givet valg. Al magt bur-
de bare overlades til mig, fordi alle andre er så
dumme, at de ikke er værdige til at have med-
bestemmelse. På den måde vil samtlige valg gå
betydeligt hurtigere og vi kunne slippe for ap-
pelsiner med hår, gamle syge koner og aldrende
socialister i al politik verden over.
MAKE GREAT AGAIN!
Det er vigtigt for redaktionen at påpege, at Dr.
Føk ikke repræsenterer officielle ikke-
eksisterende politiske holdninger.

Dr. Føk

Er Jorden flad?
Kære Dr. Føk.
Efter at have opdaget en meget spændende side på
Facebook og have set deres argumentationer og go-
de dokumentarer på YouTube, så er jeg kommet lidt i
tvivl om den gængse opfattelse af Jorden som væren-
de en globe. Derfor er mit spørgsmål til dig: Kan det

være, at jorden virkelig er flad?

Harald Blåtand

Kære Leif Lalleglad
Som en rigtig videnskabsmand må jeg jo sige, at
man aldrig helt kan udelukke en tanke eller en
idé. Selvfølgelig indtil denne er falsificeret. Det
er dog et problem at falsificere ting og sager, da
man jo ikke ved, om det man opfatter i sig selv
er forkert eller ej. Dermed kan man jo ikke vide,
hvor vidt man er i stand til at falsificere noget
eller ej. Dette har selvfølgelig at gøre med re-
lativitetsteoriens indvirkning på det filosofiske
grundlag for zen-buddhismen, der leder til den
udvidede version af Heisenbergs usikkerheds-
princip, der dikterer, at mennesket er dumt som
en dør. Heldigvis har jeg transcenderet til kult-
status og har derved opnået uendelig visdom,
hvorfor jeg vil være den perfekte leder af men-
neskeheden.

Dr. Føk

Opkast og bræk og et horn
Kære Dr. Føk.
Jeg overvejer at deltage i BODYCRASHING næste
år. Synes du, det er en god idé? Og i så fald, hvordan
vil jeg så sikre mig en sejr uden at være helt misera-
bel bagefter?

Kemikeren

Kære Marie Skłodowska-Curie
Du opnår ikke meget ved denne konkurren-
ce, der mest af alt minder mig om, hvor-
for CERM er et vederstyggeligt menneske, og
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Haiku

hvorfor jeg i øvrigt mener, vi burde destrue-
re TÅ̊AGEKAAMMMERET . Dog kan det være dit be-
svær værd, hvis du er god til at bunde. Jeg
hører nemlig, at der er en god gevinst at hen-
te, hvis man er god til at bunde cocio på tid
og specielt, hvis man kan gøre det hurtigere
end FORM (Dette forudsætter selvfølgelig, at
du er kvinde, ikke er en hestepige og ikke he-
teroseksuel). Alternativt kan du bryde dit lille
hoved med tanken om, at Jorden ikke var en
globe, men i stedet flad. Eller endnu bedre, hvis
jorden var en torus eller hypersfære. I så fald
ville det hele nok være lidt lige meget, og lidt let
hovedregning ville vise, at du ville være nødt
til at skulle tage til Randers for at komme fra
TÅ̊AGEKAAMMMERET til Fysisk Fredagsbar.

Dr. Føk

Mulighed for atomkrig?
Kære Dr. Føk.
Hej Føk-boy. Med det seneste valg i USA er jeg ble-
vet lidt mere bekymret for verdensfreden og speci-
elt mht. alle de atomvåben, som diverse supermagter
stadig har, så er der vel god grund herfor. Er det no-
get, jeg seriøst bør bekymre mig om, eller er der ikke

nogen reel risiko for atomkrig i den nærmeste frem-
tid?

SKAM-fan

Kære Drittsekk
Erstenmals will ich gern sagen, das ich wer-
de nicht für es stehen, das du mich ein ”Føk-
boy”nennen. Men derudover så spar dig dog
for dine bekymringer. Hvis der falder en atom-
bombe over dit hoved, så se kun på det som en
positiv ting, da du ikke længere skal bekymre
dig om, hvordan dit lille ubetydelige liv skal
gå i fremtiden. I stedet for at betvivles og der-
med ende i en eksistentiel krise, så kunne du
jo gå på reddit og se de seneste Kaj-memes.
Derudover så vil jeg gerne pointere, at NATO
har missilskjold til at afværge bl.a. atommissi-
ler. Ligesom missilskjoldet har briterne også op-
fundet en dingenot, der kan låse sig ind på et
affyret atommisil og deaktivere atomerne inde
i sprænghovedet – en dingenot som nu deles
blandt alle NATO-lande.

Dr. Føk

Haiku
ho ho ho ho ho
ho ho ho ho ho ho ho
ho ho ho ho ho

dansk over alle
sand helt af Kongeriget
Lennart Bedrager

rensdyret stanger
min milt sidder på gevir
fy fanden, jeg dør

fuglefrø bedre
end popcorn, mener nogen
Kaj siger: Udløst!

endelig er det jul
mors kager smager bedre
end eksaminer

er fiskehejren
i unisøen i dag
nej, for den er død
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Kalenderen
Onsdag d. 21/12 2016 Q2 slutter, og du påbegynder træningen til BODYCRAS-

HING v2, bedre kendt som juleaften.

Fredag d. 23/12 2016 Lillejuleaften. Den sidste dag på året, hvor du stadig kan se
dine tæer uden at bøje dig forover.

Lørdag d. 24/12 2016 Juleaften. redaktion ønsker alle en rigtig glæde-
lig jul og et godt -år.

Søndag d. 25/12 2016 Mavekramperne sætter ind, men du er alligevel stadig vold-
somt sulten i løbet af dagen. Godt der er julekager tilovers!

Torsdag d. 29/12 2016 Eksamensperioden starter, og dit håb om en fredelig juleferie
slutter.

Mandag d. 23/1 2017 Q3 starter, og russerne græmmes over lineær algebra. Det er
stadig koldt og vådt udenfor.

Lørdag d. 28/1 2017 Kandis samt Bjørn og Okay spiller op til det vildeste halbal i
Tinghallen i Viborg.

Fredag d. 3/2 2017 Kyndelmissefest på TÅ̊AGEKAAMMMERET . Tag din læsemakker
med!

Mandag d. 6/2 2017 International Day of Zero Tolerance to Female Genital Muti-
lation. Der er på denne dag ikke nultolerance mod skamfe-
ring af mandlige kønsorganer.

Tirsdag d. 7/2 2017 Introducerende redaktionsmøde hos . Få dit navn
i bladet og gør din mor stolt!

Onsdag d. 22/2 2017 Verdens Kedeligste Foredrag. Der formodes at være øl.

Onsdag d. 20/1 2021 Præsident Donald Trumps præsidentperiode udløber. Yahya
Hassan overtager posten.
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