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Mads Føk er et uafhængigt kommunika-
tionsorgan for de studerende ved mat-
fys-faggruppen på Aarhus Universitet.
Mads Føk finansieres af Studienævnet
for 2-fagsuddannelser og udkommer
9 gange om året.

Uopfordrede indlæg modtages meget
gerne, og de behøver ikke nødvendigvis
at være indskrevne (men det ses gerne).

Vi ser helst at indlæg afleveres som
ASCII-tekst, enten i LATEX 2ε-format el-
ler som ren tekst. Indlæggene må gerne
fremstå anonyme i bladet, men redak-
tionen skal vide hvem der har skrevet
dem. Skriv derfor navn og kontaktadres-
se på de indlæg, du afleverer!

Indlæg afleveres i Mads Føks post-
boks på Matematisk Informationskontor,
i Mads Føks postkasse ved Matematisk
Kantine, til et af de nedennævnte redak-
tionsmedlemmer eller sendes direkte til
indlaeg@madsfoek.dk.

Hvis man vil være sikker på, at ind-
lægget kommer med i det førstkommen-
de nummer, skal det afleveres før dead-
line (normalt fredag før klippeklistre –
dato står i kalenderen på http://www.
madsfoek.dk/).

Mads Føk har kontor i B1.26, og kan
her træffes fra tid til anden.



Leder

Kort og Intetsigende Leder
Mailund havde lovet at skrive en leder til dette
nummer. Det har han ikke gjort (surprise!), så
den tjans vandt jeg.

Lad mig starte med at udnævne fredag den
20. februar til sparke-mailund-dag. Hvis du
møder Mailund den dag, så giv ham et rigtigt
godt spark – sikkerhedssko eller golfsko kan
hjælpe dig til at få mere ud af din indsats. Mads
Føk giver en præmie til den, der forårsager mest
smerte og/eller blod. Gør jeres pligt: Spark en
dværg i dag.

I dette nummer har vi stort set intet, da
folk at været enormt dovne. Vi må derfor ind-
skrænke os til et horoskop (som Rasmus har
skrevet) og en toiletanmeldelse (som Rasmus
har skrevet, men det er en anden Rasmus). Vi
har også en ikke-sjov ting om slankekure, som

jeg har skrevet. Casper har skrevet noget om
tømmermænd (tror jeg nok) og Rasmus (den
anden) har skrevet noget om bacon. Der er vist
nok også noget med nogle tegneserier.

Uheldigvis er vi ugudeligt dovne, så vi har
ikke læse korrektur, og hotdog er på Afrika, så
der er heller ikke så mange kommaer, som der
plejer. Vi har heller ikke rigtig modtaget nogle
sjove hetzes, så dem vi har fået har vi peppet
op. Det blev de ikke sjovere af, bare længere.

Alt i alt er hele dette blad som denne leder:
kort, alligevel for langt og slet ikke sjovt.

Måske kan vi peppe bladet op ved at sige
noget frækt. . . prut. Nej, det virkede ikke.

/mw

Hetz:
Rage: Du skal bare skrive “my” foran
alle tingene så plejer det at virke!

Hetz:
Mikkel Kroigaard: Jeg tror ikke det er
fordi jeg læser datalogi at jeg kun får
sex af mænd.

Hetz:
vivig: Jeg koder bedst, hvis jeg har
tyllet en flaske rødvin og givet et
blowjob.

Hetz:
metch: Jeg er egentlig ikke til piger,
men jeg kan ikke rigtig slippe af med
hende derhjemme!

Hetz:
djn: Der er ikke noget bedre end
børne-gylp.

Hetz:
Doktoren: Jeg fik kun én kindfed i
weekenden.

Hetz:
Forkerte Mads: Jeg fik sex i weeken-
den!

Hetz:
Forkerte Mads: Han sagde at jeg var
god.

Hetz:
Karl: Det er sgu da ikke flovt at sutte
pik.

Hetz:
Karl: Jeg fik mælk i lørdags.

Hetz:
maso: Alle tænder da lidt på glad.

Hetz:
kasperd om en fyr: Naiv, abeskøn –
en økse-bavian.

Hetz:
Erik: 7 + 3 + 1 + 3 + 7, det giver
toogtyve tusind.
cnn: Det er jo latterligt, det der. Så har
du ikke vundet noget som helst ved
at fjerne elleve.

Hetz:
Kåre: Nu går jeg hjem og klassificerer
internettet i gruppesex og blondiner.

Hetz:
Kaare: Jeg har lige konstateret, at der
er cirka en halv gange mere gruppe-
sex end blondiner på internettet

Hetz:
Andreas: Sex and the City er faktisk
en fed serie. . .
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Horoskop

Horoskop

Vædderen

Da merkur står anstrengt til vædderen, er du
en sur skid. Dine venner bliver trætte af dit
muggeri, og gider ikke snakke med dig. Du
kompensere ved at bruge en masse penge på
åndsvage ting, så din økonomi vil hænge i la-
ser resten af året.

Tyren

Kærlighedsplaneten venus kommer i en mere
positiv position, men alligevel får du stadig
ikke noget. Arbejdsmæssigt vil du dog blive
bedre til at se hvor gærdet er lavest, så du
kan springe over der. Dine venner syntes du er
doven og gider ikke snakke med dig.

Tvillingerne

Eftersom flere planeter er gået ind i et nyt stjer-
netegn, vil du opleve en tid med forandring.
Nye kurser og evt. eksaminer er en mulighed.

Du vil muligvis opleve, at vejret bliver varmere
og dagene længere, men det er sikkert bare dig.

Krebsen
Nogen fortæller dig at vejret er blevet varmere
og dagene længere, men du ved bedst selv og
bliver hjemme under dynen i dit vinterhi. Var-
men kommer og du dør af hedeslag.

Løven
Du ser Michael Westergaard i shorts og tror at
sommeren allerede er kommet og at det bare er
dig der ikke har opdaget det. Du tager til stran-
den, men da en lille g-streng ikke isolerer meget
får du lungebetændelse og dør.

Jomfruen
Energiplaneten står uheldigt i forhold til jom-
fruen og det kan medføre strømsvigt, korslut-
ninger og ødelagte elektriske apperater. Du
bruger alle dine penge på nye ting og dine ven-
ner gider ikke snakke med dig, når du ikke læn-
gere har råd til at drikke øl sammen med dem.
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Sallings Toiletter

Vægten

Du drikker for meget og hallucinerer Michael
Westergaard i lange bukser. Du tror chokeret at
den næste istid er startet, sælger alle dine ting,
og slår dig ned som strandsælger i Marokko.

Skorpionen

Du drikker for meget og hallucinerer at foråret
er på vej. Du ser også Michael Westergaard løbe
nøgen rundt, men bare rolig, den er god nok.
Han tror også bare, at foråret er kommet.

Skytten

Det er vidst bedre at det her bliver mellem os?
Den slags grissefy er forøvrigt forbudt i Dan-
mark.

Stenbukken
Skæbneplaneten saturn befinder sig i en interes-
sant vinkel til stenbukken. Energiplaneten står
uheldigt. Skal jeg virkelig ligge to og to sammen
for dig?

Vandmanden
Skæbneplaneten saturn befinder sig i en inter-
essant vinkel til fiskene. Skynd dig ned til fi-
skehandleren og køb et stort parti lækre sild, og
lykken vil tilsmile dig.

Fiskene
Skæbneplaneten saturn befinder sig i en interes-
sant vinkel til vandmændene. Skynd dig ned til
fiskehandleren og køb et stort parti lækre vand-
mænd, og lykken vil tilsmile dig.

/Rasmus

Sallings Toiletter
Når man skal ud og blinke lidt med det brune
øje og ikke lige befinder sig på uni, men ren-
der forvirret rundt nede i byen så kan det være
svært at finde et passende sted at forrette sin
nødtørft. Dette er jo et kendt problem da det
ikke ligefrem vrimler med tilgænglige toilet-
ter. Jeg befandt mig på mystisk vis langt fra
velskiltede toiletter og måtte søge ind i Sal-
ling hvor der er kundetoiletter. Jeg kæmpede
mig vej gennem menneskemylderet og fandt
nogle nyttige kummer på den fjerde etage(langt
oppe!) og satte mig. Jeg noterede mig at der er
store mangler ved dette toilet der er ingen kna-
ger til at hænge jakke eller bukser på, men der
er som altid nogen der har lavet en eller anden
form for skrevent budskab på toiletdøren. Rige-
ligt med belysning gav en god fornemmelse af
hvad man foretog sig i båsen og der er da heller

ingen tvivl om hvad sidemanden lavede... Ud-
skyllet var ikke noget særligt, men en god fea-
ture var at når man exitede toilettet kunne man
notere sig at mønttelefonen befinder sig på an-
den sal.

Jeg undrede mig en smule over at toilet-
tet var så utilgængeligt og opdagede da også
et medarbejdertoilet der befandt sig på anden
sal. Dette toilet var et unisex toilet og jeg no-
terede mig at trods lidt grimmere udsmykning
var brugen meget mere tilfredsstillende. Så hvis
man befinder sig i Salling bør man benytte me-
darbejdertoilettet på anden sal, lige ved ind-
gangen til parkeringskælderen i kontorsektio-
nen med mødelokalet det er en god oplevelse.

/narko
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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

Vedligeholdelse af mis
Kære Dr. Føk.
Sommetider, når jeg sidder og kæler for min mis be-
gynder der at opstå underlige lyde i forbindelse med
vejrtrækningen. Skal den afkalkes?

Jomfruen
Kære HaJ
Det er et problem der er nemt at ordne, din mis
skal bare have en ordentlig omgang med en stor
kæp. Hvis du ikke har en stor kæp derhjemme
i skuffen, kan du enten køben en nede i byen
eller også kan du spørge en af dine mandlige
medstuderene; de har nok en, de gerne vil give
din mis en ordentlig omgang med.

Dr. FøkPåske
Kære Dr. Føk.
Har butikkerne længe åbent langfredag?

Fisker
Kære Simon Peter
Det er hvert år planen, men i realiteten bliver
det skåret væk dagen før.

Dr. Føk

Lopper
Kære Dr. Føk.
Jeg har set naturfilm fra Afrika, og er blevet bekym-
ret. Der var antiloper over det hele, men jeg så ing
en loper (og de skal jo findes!) Hvis nu en 60 kg lope
og en 60 kg antilope mødes, og bliver glade for hin-
anden, vil den efterfølgende hyr detime medføre an-
nihilering af en 120 kg masse (og E = mc2 siger at
det ville blive grimt.) Hvorfor er vi her endnu.

Den Skræmte kigger

Kære Vindueskigger
Fordi vi kan. Det har noget med ting at gøre, og
det ville du slet ikke være i stand til at forstå,
men det involverer gaffa og din mor.

Den simple udgave er dog at det er fordi at
antiloperne lever i Afrika og loperne ikke lever
i Afrika (de lever i Antiafrika, hvor negrene er
hvide og undertrykker de hvide, der er negre).
I de specielle tilfælde, hvor en antilope er ble-
vet eksporteret holdes den under skarp bevogt-
ning!

Dr. Føk

Hetz:
Hotdog: Kan man blive afhængig af
noget, når det ikke engang har en
hjemmeside?

Hetz:
Kaare Ager Skou: . . .hvor dronnin-
gen står frem som den gode familie-
far.

Hetz:
Søren: Når en skakprogram hedder
noget med “Deep” betyder det bare,
at det kører på flere professorer.

Hetz:
Hotdog: Jeg har overvejet at blive
bøsse for at komme til at se godt ud!

side 9



Tegneserie

side 10



Tegneserie

side 11



Tab Dig med Mads Føk

Michaels Magiske Slankekur
Hører du til typen, hvis vægt har oversteget din
IK?1 Synes du at slankekure er bøvede? Har
du ikke lyst til at bestå den udviddede kanin-
prøve? Gider du ikke tage det store gulerods-
kørekort? Er livet for kort til humanistøl og -
bøffer (= vand or riskiks)? Er motion noget Fan-
den har skabt for at folk, der er for grimme til
at de burde have udgangstilladelse, kan presse
sin ned i en spandex-ting stor nok til at til-
dække månen og se tåbelige ud? Er du, kort
sagt, ikke til de traditionelle slankekure, men
vil gerne smide de overflødige kilogram? Frygt
ikke, med eneret for Mads Føk, bringer vi her
Michaels Magiske Slankekur!

Navnet Michaels Magiske Slankekur skal
ikke forståes på en måde, der på nogen måde
kan bringe det videnskabelige ved kuren i
tvivl. Kuren er baseret på basale videnskabe-
lige observationer og seriøse argumenter. Nav-
net lyder bare godt. Det er i hvert fald bedre
end Michaels Edderkop Slankekur eller Mi-
chaels Havepædagoguniversitetsundervisning
Slankekur.

Den første observation er at kroppen består
primært af vand (55-65% for mænd og 50-60%
for kvinder). Det er derfor meget bedre at foku-
sere på at tabe noget vand end på at tabe fedt.
Hvis man skal brænde en skov af, prøver man
jo heller ikke at sætte ild til den mark, der ligger
ved siden af. Marken sætter man ild til fordi det
er sjovt.

For at slippe af med noget vand, har vi ba-
salt set tre muligheder: man kan svede, græde
eller urinere. Det første er hvad man gør når
man motionerer. Faktisk er det derfor man ta-
ber sig ved fx at løbe. Vi er allerede enige om
at motion ikke er rart, så denne løsning vil vi

ikke fokusere på. Hvis man er gay-fucker, græ-
der man til sørgelige film. Man kan så se film
såsom “Titanic”, og hvis man er lidt dum og der
ikke er nogen, der har fortalt en slutningen, så
vil man sikkert finde slutningen sørgelig (spoi-
ler: Ja, båden synker og Leo-boy dør).

Den måde at slippe af med kroppens over-
skud af vand, vi vil fokusere på, er den urinba-
serede løsning. Denne løsning virker naturlig-
vis hurtigst hvis man urinerer ofte, og en op-
lagt måde at opnå dette er ved at indtage store
mængder af væske. Denne metode har et ikke
så oplagt problem, idet man ved at indtage væ-
ske nemlig øger kroppens mængde af vand, og
man tager derfor på. Man skal derfor sikre sig
at den indtagede mængde klart overskygges af
den emitterede mængde. Dette kan opnås fx
ved at drikke noget med alkohol i, fx øl. Fak-
tisk kan man på en rigtig god druktur tabe 1-
2 kg – det er specielt godt hvis man i stedet
for aftensmad spiser en porter. Hvis man da-
ged derpå modstår fristelsen til at indtage ublu
mængder af vand, har vi dermed opnået et be-
tydeligt vægttab på kun en enkelt dag. Det kan
varmt anbefales at indtage en elefant i stedet for
føromtalte ublu mængder vand. Så er du alle-
rede på vej til at smide endnu 1-2 af de overflø-
dige kg.

Holder man sig stramt til denne kur, vil det
derfor være muligt at tabe intet mindre end ca
10 kg om ugen eller over 500 kg på at år. Gen-
nem en hel levetid vil det være muligt at tabe
over 30 tons, hvilket svarer til en middelsvær
sovjetisk kampvogn.

/mw

Hetz:
P4 Østjylland: (om jordskokker) Det
er jo en god spise til vildt og den
slags – men også til mennesker.

Hetz:
Tyregod: . . .og så sætter man sig ned
i midtbyen med sit trådløsenet kabel
og downloader hesteporno for hårdt.

1Uden at være blondine.
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Billedcollagehetz

Hetz:
Sune: Kunne du tænke dig at der
står en voksen mand, og baberer dine
boller, hår for hår?
Tyregod: JA!!!

Hetz:
VC (til revymøde): Man kunne også
sige noget sjovt om nøgne æsler. . .

Hetz:
Ninni: Jeg gider ikke danse til dyr.

Hetz:
Lars N: Tror du ikke at “S” står for
studenterrådet. . . og 2 i det her til-
fælde er et tal?
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Grønlændertip

Modellering af Mikro-Organismers
Motilitet1

Henrik Flyvbjerg
tidl. medlem af TÅÅGEKAAMMMERET ,

nu Forskningscenter RISØ

Liv er bare “soft condensed matter,” ganske
vist med egen dagsorden, men det er under-
lagt de samme fysiske love som alt andet stof.
Stadigt flere fysikere bruger deres kendskab til
disse love til at studere hvordan “dagsordenen”
realiseres, ofte i samarbejde med molekylær- og
cellebiologer. Foredragsholderen studerer bla.a.
motile cellers bevægelsesmønstre, en grund-
forskning med anvendelse indenfor fremstil-
ling af biokompatible overflader til, fx, implan-
tater.

Foredraget skitserer først det historisk tætte
forhold mellem Einstein-Ornstein-Uhlenbeck-
teorien for Brownske bevægelser og model-
ler for mikro-organismers egne bevægelser.
Dernæst vises hvordan standard-modellen for
celle-motilitet kommer til kort overfor nye og

visse gamle data. Endelig demonstreres hvor-
dan en simpel systematisk analyse af nye data
sammen med symmetri-argumenter peger på
en ny familie af modeller, som passer med data
i en grad så de kan skelne mellem forskellige
typer celler.

Hvis man slet ikke interesserer sig for stati-
stisk mekanik og ikke vil høre lidt om stokasti-
ske differential-ligninger, er det et ret kedeligt
foredrag. Men ellers er foredraget rimeligt let
at forstå. Det handler om tilfældig bevægelse i
planen. Det demonstrerer også hvordan en teo-
retisk elementar- partikelfysiker kan lave så me-
get andet sjovt.

/PR

En Grønlænders Hotte Tip!
Hvis du ser en flinker dame nede på Passagen
Vinstuen og hun beder dig om penge og øl, skal
du ikke nægte hende en af disse få glæder, hun
har i sin hverdag (hils hende og sig at jeg ikke
kan på lørdag).

Hvad gør man i øvrigt, hvis man har scoret
på Passagen Vinstuen og det ikke er en af stam-
klientellet og man står nede på toilettet og med
sin sidste tyver skal beslutte sig for om man i
automaten skal have tandbørste og tandpasta

eller et kondom??? Man køber selvfølgelig to øl
i baren.

I næste nummer vil Anders fortælle lidt om
udtale på grønlandsk og ja det involverer både
Bjørnebryg og Krudtugler. . .

P.S. til alle jer håbefulde piger, så er han
single, endnu.

På vegne af Anders “zoolook” Thorsen Holm
/narko

1“Motilitet” er fagjargon, fra engelsk, motility, evnen til at bevæge sig eller demonstration heraf.
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Webtip

Hådtveptib
Aaaah! er der noget som en dejlig voldelig applet der kan bruges til at spilde oceaner af timer
foran en terminal eller pc.

Vi vil stolt fra redaktionen bringe

http://laget.kicks-ass.net/pingvin/pingu3.php

hvor man som yeti tæve en lille sagesløs pingvin så langt som muligt med et baseballbat. På re-
daktionen har vi haft en lille intern konkurrence, rage og narko, der begge nåede ud på 1224,1 (det
er fra redaktionen ikke vidst om vi måler i meter eller fod).

Strategien er simpel, man trykker på musen når pingvinen er på vej ned forbi yetien og alt efter
hvor man rammer flyver pingvinen mere eller mindre efter fysikkens love væk.

Da alt i disse dage kan gøres til et drukspil vil redaktionen foreslå at man drikker ligeså mange
guldøl som modstanderen fik i fod/meter/selvvalgt måleenhed.

Hetz:
Zoolook: Min venstre hånd er alle-
rede blevet meget mere smidig.

Hetz:
Palle: Efter jeg har været på Island er
jeg totalt hooked på uld og sex med
får. . .
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Bacon

/narko

10 Ting Jeg Hader ved Bacon
Der er mange ting man kan være negativ og
stresset af i en travl hverdag som aktiv stude-
rende, een af disse ting er eksempelvis ordet:
“skrå” bare lyden af ordet og hvordan det for-
mes i munden giver jo en fornemmelse af af-
sky den der fandt på dette ord må virkelig have
haft en dårlig dag. Der er mange andre ting
der kan ødelægge hverdagen eksempelvis den
måde hvorpå en nation råber og skriger op over
en smule bart bryst på nationalt fjernsyn, ok
de er patetiske og snæversynede og vi forven-
ter det, men jeg mener ikke et billede af et næ-
sten tildækket bryst er nær så slemt som bil-

leder af mennesker der tager livet af sig selv
bare fordi den bygning de befinder sig i bræn-
der som følge af at der er nogen der ikke kan
lande et fly rigtigt.

Som sagt er der mange ting jeg ikke bryder
mig om tag nu eksempelvis bacon. . . øøøhm. . .
det er. . . ok det skal jeg lige tænke lidt læn-
gere over. . . ulemper. . . næh. . . smag HA nej den
fejler intet. . . ummm ok der er intet galt med ba-
con. (Måske skulle jeg ændre overskriften. . .)

/narko
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Av mit Hoved. . .

Av mit Hoved. . .
Vi kender det alle, man skal til fest og der skal
bare kvæles nogle bajsere, hvilket jo som sådant
også fedt. Man starter måske festen stille og ro-
ligt med en omgang øl-ludo, hvor man selv-
følgelig taber for hårdt. Dette betyder såmænd
ikke andet end, at man har en 200 hestes bran-
dert på inden festen egentlig er kommet rigtigt
igang. Okay, dette er ikke den helt store krise,
man ejer stadig evnen til at skelne mellem de
lækre piger og de knap så lækre piger og dette
er vigtigt! Men men men festen er jo lige star-
tet, så man stopper jo selvfølgelig ikke her med
at drikke noget med procenter i, hvilket senere
skal have katastrofale konsekvenser!

Festen er nu igang og man indleder jag-
ten, man skanner rummet efter den pige man
vil satse på denne aften. Når man har fået
hende lokaliseret bevæger man sig langsomt,
men yderst stilsikkert1 over mod hende og sæt-
ter sig kasualt ned ved siden af hende, man hil-
ser straks pænt på hende og skåler med hende2.
Så er man ligesom igang og chancerne er sta-
digvæk store3, så mens man stille og roligt ny-
der en enkelt øl og virker yderst interesseret i
pigens historier4, prøver man så på at finde ud
af om der er lukket for det varme vand eller om
man nu kan slå radaren fra.

Når man efter en times tid er begyndt at
kede sig bravt, sker det, der ikke burde være
sket. En eller anden person siger til dig: “Hva’
så, du skal da være med på et par shots fisher-
man” og inderst siger ens samvittighed: “Sig
nej, du ødelægger dine chancer med hende den
dejlige tøs du sidder ved siden af lige nu” og
straks hører man sig selv sige: “Man skulle da
være et svin, hvis man ikke lige skulle kunne
kvæle et par stykker.” Der går nu ikke lang tid

før man ikke længere er i stand til at huske,
hvad pokker pigen egentlig hed og ydermere
bliver det også ligepludselig meget svært at fo-
kusere, faktisk går det hele bare over i at blive
en stor grå masse og man er nu nået til det kriti-
ske punkt, hvor man ikke kan skelne mellem de
lækre piger og de grimme piger. . .

Når man opdager, at hende man har spildt
det meste af aftenen på er forduftet, opstår der
nærmest panik, for man skal dælme ikke alene
hjem denne aften! Så man starter nu radaren op
igen, men den er på nuværende tidspunkt en
anelse ukampdygtig, men men men man finder
da frem til en person, som er mere østrogen-
holdig end en selv (forhåbentligt). Og så starter
hele processen forfra, dog med den forskel, at
man nu ikke længere er istand til at huske, hvad
der er blevet sagt og derfor bare taler hende efter
munden. Og hver gang du kigger på hende, så
sørger din fantasifyldte hjerne for at skifte hen-
des knapt så kønne ansigt ud med hende den
lækre piges fra tidligere på aftenen.

Nu er det så sket for dig, du sidder med en
400 hestes brandert og kan intet mere, det vil
nærmest være et mirakel, hvis junior kan gøre
honnør, men det fjerner ikke modet og du ba-
ger blot videre, mens du langsomt mister følin-
gen med, hvad der sker omkring dig.

Når man så vågner næste dag ved siden af
en herre klam k...... og man har tømmermænd,
der kan måles på Richter-skala’en, så siger man
bare “AV MIT HOVED”, hvorefter man tænker:
“Jeg håber ikke der var nogle, der så mig gå med
hende her igår.”

/kkk

1I ens egen verden i hvert fald
2Såfremt hun har noget i sit glas
3Hvis man huskede at tjekke hun havde noget i glasset!
4HINT til pigerne: “Vi er ret ligeglade med jeres historier, vi overvejer blot hvordan vi hurtigst får jer med hjem!”
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Pert

Åbogade – Set af en Studerende
I anledning af datalogis flytning til nye loka-
ler på Åbogade, må det være på sin plads at
bringe en anmeldelse af lokalerne, fra de stu-
derendes synspunkt. Disse helt nye lokaler, an-
giveligt indrettet netop med datalogien for øje,
må jo være helt fantastiske. Derfor er Mads Føk
meget beæret over at kunne bringe følgende an-
meldelse:

Vores første uge her i 3. trimester startede
med øvelser i dADS1 (Algoritmer og Datastruk-
turer 1 (første halvdel af “dADS” (anden halv-
del af Dat1))) Dog var øvelserne – formentlig på
grund af pladsmangel – henlagt til Koll G4 på
Matematisk Institut – hvilket dog ikke skal for-
hindre os i at lave en anmeldelse!

Lokalet er indrettet med gammeldags borde
og stole, på samme måde som de lokaler data-
logi tidligere rådede over, og har hele 3 dobbelt-
tavler – absolut nyttigt til et fag som dADS1,
hvor beregninger og forskellige tegninger kan
lette indlæringen. Godt valg.

Teknikken i lokalet er noget begrænset, og
består primært af en overhead-projektor, og der
var ikke umiddelbart adgang til hverken strøm
eller netværk – men med alle de elektrikere der
huserede udenfor lokalet måtte dette absolut
bare bunde i en forsinkelse.

Lokalet er holdt i de velkendte farver fra Ny
Munkegade, og ligger imponerende tæt på Ma-
tematisk Kantine – absolut endnu et plus!

På grund af de gode tavle- og kantinefor-
hold ville jeg give lokalet 5 Mads Føk-hatte,
men manglen på net og nem adgang til strøm

reducerer det dog til 4 – stadig absolut et godt
lokale!

Tirsdagen tog hastigt fart med forelæsning i
førnævnte kursus, dADS1, der – formentlig sta-
dig på grund af pladsmangel – var henlagt til
matematiks Auditorium E – hvilket dog stadig
ikke skal hindre vores anmeldelse.

Auditoriet er et glimrende lokale, med plads
til langt flere end de ca. 100 tilmeldte stude-
rende, og hele 10 tavler til at benytte i under-
visningen. Det er desuden bestykket med mu-
lighed for både at bruge projektor og overheads
på samme tid, og adgang til trådløst netværk.

Stolene i auditoriet er derimod ikke af særlig
god kvalitet, og man burde kunne have forven-
tet at man ved flytningen havde fået købt nogle
bedre stole, når man nu alligevel skulle lave
nye faciliteter. Der er heller ikke nem adgang
til strøm, hvilket flere af de datalogi-studerende
har savnet i forbindelse med de kedeligste fore-
læsninger.

Kantineforholdene omkring auditoriet er
helt fantastiske, og man kan uden problemer
nå hele vejen i Matematisk Kantine og tilbage
igen i løbet af en pause – absolut ikke hvad man
havde regnet med i forbindelse med at institut-
tet flyttede til Åbogade. Samlet vil jeg give au-
ditoriet 4 Mads Føk-hatte. Det får ikke 5, da det
stadig har visse mangler hvis det skal bruges
som auditorium til datalogi, men det har sam-
tidig mange af de kvaliteter man kunne frygte
forsvandt i forbindelse med de nye lokaler.

/Rune

Pert
Nu har jeg efterhånden gået rundt i ret lang tid og haft en fornemmelse af, hvad kommunikation,
kone og amen er. Det her er kommunikation, kone er en finsk fabrik, der fremstiller vaskemaskiner
og amen er noget man siger i kirken.

Ekskommunikere er noget paven gør når han bliver sur, ekskoner er noget nogen mænd har
når de vasker deres tøj selv og eksamen, held og lykke med det.

Det kniber bare lidt med begrebet pert. Håber der er en ekspert i læserkredsen, der kan oplyse
mig. Idet jeg bemærker at ekskremisme er noget lort forbliver jeg Deres

/Lars Therkelsen
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Kalenderen
Fredag d. 20/2: Årets første Føk udkommer. Som altid taler forelæserne for døve øren.

Mandag d. 23/2: Studerende på naturvidenskab går amok da det rygtes at fysik skal flytte til
Istanbul og Matematik til Mezinovsky (russisk landsby).

Tirsdag d. 24/2: Lide pludselig er der masser af plads i Munkeland, og datalogerne forlader Åbo-
land for at flytte tilbage til deres rødder. De opdager imidlertid at en flok ge-
destinkende biologer har indtaget deres bygninger og flytter tilbage til Åboland.

Onsdag d. 25/2: Regeringen opdager at man ved på denne måde at splitte naturvidenskab op
har opnået bedre samarbejde fagene imellem, og de beslutter at gøre det samme
med humaniora. Nu kan man finde humanister både som rengøringsdamer og
McD servitricer.

Søndag d. 29/2: Årtusindets første skuddag. Brug den nu til noget fornuftigt. Tømmermænd er
fornuftigt.

Fredag d. 5/3: TÅÅGEKAAMMMERET holder karnevalsfest. Brian, der er klædt ud som en køkken-
rulleholder vinder værste udklædning. Michael, Mailund, Narko etc. er nøgne.

Fredag d. 5/3: Dødlinje på Mads Føk nummer 5. Denne gang får vi massevis af interessante
indlæg, som vi trykker.

Fredag d. 12/3: På grund af de cirka uendeligt mange interessante indlæg, bliver Mads Føk så
dyrt at trykke, at vi er nødt til at tage 10 kr for det. Folk bliver sure og slår
Mailund ihjel.

Lørdag d. 13/3: Folk opdager at det ikke er Mailund, der er ansvarlig for Mads Føk mere, og slår
derfor også nye-Thomas ihjel. Og Michael, bare for good measure.

Torsdag d. 1/4: Der sker intet i april. Der er måske et indbrud eller tre på TÅÅGEKAAMMMERET , men
det er også alt.

Lørdag d. 8/5: Da Michael har billet til morgendagens fantastiske begivenhed, genopstår han.

Søndag d. 9/5: Britney spiller op i Forum i København i Sjælland. Folk er fuldstændig vilde, og
udnævner Britney til Dronning af Danmark.

Fredag d. 14/5: Frede og Mary giftes. Da de er røget af magten er ingen interesserede.

Fredag d. 14/5: Mads Føks nye dynamiske ledelsesduo, Michael og den nye Thomas, står i dat.
café. Der er sjovt og billige øl.

Lørdag d. 15/5: Britney og Michael bliver gift. Hele Danmark følger det i stor detalje. Pensioni-
ster bliver helt kåde over at se de kongelige.

Mandag d. 17/5: Britney bliver ædru og ophæver ægteskabet med Michael, der selvsagt dør af
sorg. Den Mercer han får som et plaster på såret hjælper.
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