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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

Leder
Har du nogensinde været i den situation at
skulle digte en leder på 5 minutter fordi Føk
skal i trykken og du har intet at skrive om. Så-
dan har man det som chefredaktør for Mads
Føk hver gang, så hvis du har været chefre-
daktør for Føk, har du nok prøvet det. Hvis du
gerne vil prøve det, skal de bare melde dig ind
i redaktionen. Der er altid plads til en til.

Tjah, der fik vi så brugt et afsnit på at skrive
at der ikke er noget at skrive om. I det næste af-
snit tror jeg at jeg vil skrive lidt om dette num-
mer. Det nuværende afsnit vil jeg så bruge på at
fortælle om hvad der skete i forrige, kommende
og nuværende afsnit.

Dette nummer af Føk, der i øvrigt er årets,
semesterets og trimesterets sidste, indeholder
mangemange spændende indslag. Mest interes-
sant er naturligvis opgavehjørnet, som jeg har
skrevet. Der er også Dr. Føk, som jeg ogsaa har
skrevet meget af sammen med Erik Søe, men
han er ikke mig og derfor mindre væsentlig. Så
er der kalenderen, som jeg skriver så snart jer
eg færdig med denne leder.

Af mindre interessante ting, det vil sige ting
jeg ikke har haft noget at gøre med, har vi ho-
twebtips, som narko har lavet. Den handler om
noget med druk.1 Narko har også skrevet no-
get om at drikke øl på en bænk i byen. Ær-
gerligt at der ikke er nogle humanister, der læ-
ser vores blad, for så kunne de forberede sig.2

Sammen med vores storærværdige ansvarsha-
vende, Thomas33 har narko også lavet nogle fi-
nefine advarselsmærkater, lige til at klippe ud
og klæbe på dine kammeraters øl. Der er også
noget kommunistisk propaganda om hvorfor
det stinker at være i Føks redaktion forfattet af
Narko. I artiklen er Cockney’s Pub nævnt, så
mon ikke han var fuld da han skrev det. . . Der
lader i øvrigt til at være et mønster i narkos ar-

tikler. . . Skriver den mand kun når han har væ-
ret fuld? Narko har også lavet et toiletanmel-
delse (sikkert mens han var fuld og skulle af
med noget 2nd hand alkohol). Vi bringer også
opskriftshjørnet.

Thomas3 har skrevet et horoskop, der sik-
kert handler om fremtiden, fortiden og/eller
nutiden eller noget andet. Han har også lavet en
anmeldelse af PVPonline, som tilsyneladende
er en tegneserie. Den får 4 hatte, så den er sik-
kert knaldgo’.

Desuden har vi en dejligdejlig reklame fra
studentermenigheden og et eller andet fra no-
get der hedder WELL. Jeg har ikke læst nogen
af delene, men da det er Thomas3, der bliver
sat i spjældet hvis der er nazistisk propaganda
i dem, overlever jeg nu nok. TÅÅGEKAAMMMERET
prøver at narre folk til maj(s)fest de 14. selvom
alle ved at Mads Føks dynamiske duo den dag
holder bryllupsfest for Frede og Mary i Fre-
dagscaféen (det nye navn for Datalogisk Fre-
dagscafé/Åbobaren). Samme dag holder Bioba-
ren et eller gratis tamtam for alle studerende
på Naturvidenskab. Som en ekstra bonus har vi
sikret os at alle medlemmer af Føks redaktion
kommer ind til halv pris – så har du endnu en
god grund til at melde dig ind! Vi har også en
reklame for Rytmisk Musikforening. Den fik vi
tilsendt i Photoshopformat.

Udover alt det spændende jeg har skrevet
og det andre har skrevet, har vi naturligvis også
hetzes, tegneserier og sidenumre.

Nu vil jeg slutte lederen med at sige at vi
i Føk er meget glade for at kunne præsentere
Britney Spears i Forum den 9. maj, og vi ønsker
begge vores læsere god koncert.

/mw

1 Jeg er for.
2Nu får jeg sikkert en masse mails fra humanister, der læser Føk, hvor de sviner mig til på humanistisk.
3Aka. Thomas, aka. Geko.
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Reklame

Din artikel her?

Meld dig ind i Føks redaktion og hør hvordan!

(Obs! Denne reklame er ikke bragt fordi vi manglede noget til at fylde en halv side ud,
men fordi vi længe har villet invitere netop dig ind i redaktionen!)
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Hotwebtips

Hotwebtips
Dette er ikke skrevet i en brabndert

lol tænker man straks når man kommer ind
på en ny spas side på det verdensomspæn-
dende net bedre kendt som internettet. Her på
MADSFøK ser vi det som en sur, men vigtig,

pligt at informere den brede og mere slanke del
af vores læserskare om hvad der er af sære ste-
der at besøge. . .

I dette nummer af FøK vil vi give dig glæ-
den af at, måske, for første gang, besøge

http://www.drunkconfessions.com/

Dette sted er ganske underholdende og om-
handlende de store farer nogen mennesker ude
i den store verden har oplevet under påvirkning
af alkohol og med brødebetynget mine fortæller
videre til os andre så vi kan undlade at gentage
deres fejl.

Et par korte eksempler på disse små facine-
rende historier er:

I got really drunk one night, and went to
a gay bar, for a laugh. I had no recollection of
this, and apparently some girl was chatting me
up and I was flirting back! I only know this,
because my friend told me. The next mornin I
woke up wondering if I had slept with the hot
guy I had been checking out earlier, but I had
woken up to a butch lesbian!

Aaaah ja! Havde hun dog blot husket hvad
alkohol kan medføre af fæle oplevelser. Der er
mange flere, se blot her:

After a hard days work in the garage I
thought I would have a few beers. So I went
down my local, still with my overauls on, and
had a good session. When I had finshed my 6th
pint of Spitfire I really needed a dump. So off
I went to the toilet, and after sitting down on
the throne, I starting doing the business. Once
I had finshed wobbling around, and dumping
my load, I stood up and put my overauls back

on... only to discover that I didnt pull them
down all the way. I had shit in the top of them,
and it went all over my neck!

After consuming three bottles of Buckfast
Tonic Wine, I went to the local club Revolution,
in Edinburgh. I thought it would be a good idea
to shit off the balcony onto the dancefloor be-
low. Next thing I heard, was a thud on the table
below and several screams. The bouncers grab-
bed me and when I woke up I was in hospital
with a sore face and a smelly bum.

After a cancelled rubgy match, me and
a couple of mates began drinking at the re-
spectable time of 1 o’clock, and by 7 o’clock we
were all a bit worse for wear. By by 11 o’clock
(chucking out time) I was bundled into a car
and taken home, where I turned on my tele-
vision to reveal a Channel 5 blue movie. Now
sexually excited, I began to "beat my meat"and
imagine my surprise when I was rudely in-
terupted by my gran who I had been warned
would be sleeping in my room. After an embar-
rasing pause she ran out screaming and fetched
my parents, at which point I had to explain my
actions, then I passed out! Breakfast the next
morning was a surreal experience as you can
imagine

/narko
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Studentermenigheden

Vi har modtaget fra Studentermenigheden
Frihedsgudstjeneste

ONSDAG DEN 5. MAJ KL. 19.00 I MØLLE-
VANGSKIRKEN

Aftenen før den 5. maj sætter vi lys i vindu-
erne til minde om Danmarks befrielse i 1945.
Følelsen af frihed var dengang meget konkret
efter fem års besættelse af fremmede styrker.
I dag minder lysene os ikke kun om landets
befrielse fra besættelsestropperne. De markerer
også menneskets stadige frihedshåb og kamp
imod de kræfter, som undertrykker den enkel-
tes frihed og ret til at være menneske. Det er
kræfter, som i 1940-45 fik meget konkret skik-
kelse, og som også i dag truer med at tage mag-
ten over mennesket. Evangeliet fortæller om
Guds grænsesprængende kærlighed, der sætter
mennesket fri fra disse livstruende magter. Men
hvad sættes vi fri til, og hvornår lever vi i egent-
lig frihed?

Ved denne gudstjeneste vil vi tænde lys,
synge og lytte til musik og refleksioner over
fred og frihed. Gudstjenesten er tilrettelagt af
stud.theol. Bo Bergholt Grymer og studenter-
præst Karen Neergaard Stubkjær. Studenterme-
nighedens kor under ledelse af Jacob G. Hansen
vil medvirke.

Efter gudstjenesten er bordet dækket og
højskolesangbøgerne lagt frem i sognegården.

Gratis fællesspisning i sognegården kl.18.00.
Tilmelding til præst Steen Andreasen 89422103
eller Studentermenighedens kontor 86166127
senest onsdag d.5 maj kl.14.00

Leonard Cohen – absolut poesi på
postmodernitetens vilkår?

Ved stud. theol. Peter Danielsen

ONSDAG DEN 12 MAJ KL.19.00 I STU-
DENTERMENIGHEDENS HUS RØDKLØ-
VERVEJ 3 8200 ÅRHUS N

Den canadiske forfatter og sangskriver Leo-
nard Cohens poetiske tekster rummer et bil-

ledsprog som trækker på jødedom, kristendom
og buddhisme. Cohens genanvendelse af tradi-
tionernes billeder gør brug af deres flertydig-
hed og kompleksitet, samtidig med at konven-
tionelt fastsatte mønstre brydes, hvorved læse-
ren opfordres til refleksion. I lighed med mange
gammeltestamentlige tekster kendetegnes Co-
hens poesi nemlig ofte ved en indre "skurren og
skratten"(Barthes), som afstedkommer en tve-
tydighed, som hjælper til at bestyrke tekstens
symbolske eksplosion og fastholde dens åbne
betydningsfrembringelse.

Postmodernitetens tilsyneladende tolk-
ningsrelativisme har i nogle tilfælde ført til en
tilsvarende værdinihilisme. Fordi en teksts me-
ning først fremkommer, når en person - med
et specifikt tolkningsparadigme - læser og tol-
ker den, så bliver tekstens betydning tilsynela-
dende også altid relativ. Som følge heraf risi-
kerer vi tilsyneladende at ende i en værdinihi-
lisme, over for hvilken ingen absolutte værdier
- så som kærlighed - har nogen forrang. Leo-
nard Cohens tekster antyder den mulighed, at
Cohen er sig dette dilemma bevidst, og at han
forsøger at anvende traditionernes betoning af
størrelser som G.U.D. og Satan, tid og evighed,
mand og kvinde, ondt og godt på postmoder-
nitetens vilkår.

Leonard Cohen har ladet sig påvirke af et
kærlighedsbegreb, som tematiseres i både jøde-
dom, kristendom og buddhisme. Som han syn-
ger :"Love is the only engine of survival". Der
er tale om et kærlighedsbegreb, der i absolut
forstand er religiøst, og som derfor transcende-
rer et entydigt sprog. Kun poesiens dynamiske
proces kan lade mennesket skue G.U.D.

Findes der mere mellem himmel og
jord?

ONSDAG DEN 19. MAJ KL. 19.00 I MØLLE-
VANGSKIRKEN

Vi får denne aften besøg af en foredragsholder,
som vil tale om det overnaturlige og uforklar-
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Studentermenigheden

lige. Kan man læse tanker? Finder der spøgel-
ser? Kan fremtiden forudsiges? Velkommen til
et spændende foredrag, hvor alt kan ske.

Gadepræst Iben Munkgaard Davids vil præ-
dike ved den indledende gudstjeneste.

Gratis fællesspisning i sognegården kl.

18.00. Tilmelding til præst Steen Andreasen
89422103 eller Studentermenighedens kontor
86166127 senest onsdag d.19.maj kl.14.00

/Studentermenigheden

Hetz:
Ninni: Jamen jeg havde helt vildt
mange kort!

Hetz:
VC: Hver mange penge er 10 øre
gange 10?

Hetz:
Rasmus: øhm. . .hende der, der kom-
mer i aften. . .har hun store patter?

Hetz:
CERM: Jeg er mere fuld, end jeg el-
lers ville have været...
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WELL

WELL – Bæredygtighed og Social
Ansvarlighed i Praksis

WELL
WELL er en studenterorganisation, som har taget initiativ til at skabe et forum, hvor studiemiljø
og erhvervsliv kan sætte fokus på Corporate Social Responsibility(CSR) og bæredygtig udvikling.
Gennem sine aktiviteter og gennem et tæt samarbejde med en lang række prominente virksomhe-
der samt Center for Corporate Values and Responsibility på Copenhagen Business School forsøger
WELL at bidrage til udviklingen af CSR og gøre det til et relevant og anvendeligt koncept for stu-
derende. WELL afholder hyppigt seminarer og udgiver i samarbejde med Berlingske Tidende et
nyoprettede blad. Derudover er WELL i år vært for Danmarks første nationale case competition,
"WELL Contest".

WELL-contest
Hensigten med WELLs årlige nationale case competition er at teste studerendes evner til at løse en
realistisk problemstilling for erhverslivet inden for CSR-området og samtidig at give deltagende
en mulighed for at bidrage til erhvervlivets fortolkning og videreudvikling af CSR. De studerende
udfordres i hård konkurrence til at bruge deres faglige kompetencer i praksis og til at udveksle og
udvikle erfaringer på tværs af universiteter og studieretninger.

En stor dansk virksomhed er udgangspunkt for casen og bidrager med en praktisk problem-
stilling indenfor CSR. De deltagende hold består af bachelor-studerende fra 7 danske universiteter
og handelshøjskoler, inklusiv Århus Universitet . Hele arrangementet løber af stablen i Køben-
havn mellem søndag d. 24. oktober og fredag d. 29. oktober , hvoraf selve case-forløbet udgør 48
timer. Netop nu søger Århus Universitet interesserede, som kan repræsentere skolen/ universi-
tetet/ handelshøjskolen til WELL Contest og derved bidrage til videre udvikling af fremtidens
CSR begreb.

Kontakt
Hvis interessen for WELL Contest hermed er vækket og I fristes af prisen/præmien, æren og
muligheden for at bevise, at netop jeres universitet kan levere vindere til årets nationale case com-
petition, så kontakt skolens repræsentant for WELL Contest inden den 15 juni 2004.

Yderligere information og program for WELL Contest kan findes på www.wellweb.org. For
direkte kontakt; Maria Kim Lassen, maria@wellweb.org, Tlf.: 28 19 90 53

/well
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Majfest
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Hetz

Hetz-snippets
Da vi i Føk aldrig kan få nok af Hetz, er her nogle praktiske små snipper, så når nogen siger

noget dumt, kan du bare rive siden af, skrive det ned, og smide den i vores postkasse!
Hetz din nabo, før din nabo hetzer dig!

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:

Kilde:
Navn:
Fortalelse:
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Forår

Forår

Aaah ja, foråret er der en bedre tid på året
vinden blæser, mens alle de grønne ting begyn-
der at blive grønne. Det er en tid hvor man sid-
der og stirrer ud af vinduet i Glad-bygningen
og håber den friske brise ville komme ind og
lufte lidt ud nu da det begynder at blive uli-
deligt varmt derinde allerede klokken 0700 om
morgenen. Dagene bliver længere og man har
ikke længere en undskyldning for at sove længe
fordi det endnu er mørkt. Fuglene kvidrer og
føtex har salgsudstillinger med frø og løg til
plantning i haven. Man går og føler sig så beha-
geligt opstemt mens man leder efter et nyt og
passende sted at konsumere en enkelt øl i det
fri.

Her på madsføk mener vi det er vores pligt
at informere vores læser(e) om hvor der er mu-
lighed for at indtage verden og adskillige øl
uden at blive kimset af.

Hvis man lige har købt sig en enkelt pose
med stokastiske øl nede på Vesterbro torv og
ikke ved hvor der er et sted med ly og læ og

rigeligt med sol(forudsat det ikke er overskyet)
så kan man selvfølgelig lystigt trisse over i Bo-
tanisk Have og slænge sig et tilfælidt sted, men
her på redaktionen har vi haft glæde af et sted
lige ved legepladsen i bunden af Botanisk Have
og lige ved siden af den Gamle By. Dette sted
er nok det jeg ville kalde et optimalt spritter-
hideout da det har det hele. Der kommer næ-
sten ingen vind derind og solen skinner lige ind
på dig og din pose når den lige har passeret
Prismet. På højre hånd når man sidder om so-
ler sig har man nogle offentlige toiletter der nok
åbner på et tidspunkt, men disse er indhegnet af
en hæk der er rigeligt høj til at man kan forlade
nødtørft uden at man risikerer at ramme over.

Her på redaktionen vil vi gerne give denne
overdækkede bænk 5 af 5 Super Best poser, men
i mangel af denne animation bruger vi hatte.

/narko

Hetz:
Bo (Under snak om kabinetkoelere):
Det larmer kun, naar luft skal igen-
nem en smal kanal

Hetz:
mailund (udlåner en bog af Machia-
velli): Du skal ikke røbe hvor jeg har
understreget.
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Fra biologi
FredagsbarenTM Fylder 25!! 

Fredag 14 Maj
Plænen mellem Biologi 

og Matematik

LIVE MUSIK

og Events hele Dagen 

13:30  Red Garnet

14:15  BioSvinene

15:00  Felicidade

16:00  Ølstaffet 

17:00  Bossa Knights

18:00  Pause og Pizza 

19:00  Klosterbrødrene

20:00  DJ 

21:00  UTAH

23:00  Push!

  DRINKS-BAR 

FADØLS-BAR

Med støtte fra

Alle tider er vejledende!! 
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. . .og kommunisme

Hej alle glade studerende på Naturvidenskab 

Så nærmer tiden sig for Biobarens Fødselsdag. I år falder den Fredag D. 14 Maj i 
telte på Plænen mellem Biologi og Matematik. 

Da vi i år kan fejre �SØLVbryllup�(og ikke kun bryllup som et vist royalt par i 
København, som pressen er faldet i svime over) har vi besluttet at det skal ske med et 
ordentligt brag af en studenterfest. 

13:30 Red Garnet 

Biologis eget fredagsbarsband. Spillede et brag af en koncert til Universitetets 75 års 
jubilæumsfest. Danske Kashmir er et af de band der har inspireret bandet. 

14:15 BioSvinene

Forsanger Brian�s cremede stemme akkompagneres af Kimmi og drengene der 
spiller god røvballe rock 

15:00 Felicidade

Spiller op-tempo latino Jazz. En fryd for øret. 

16:00 Ølstaffet

Endnu engang lader Barens es-drikkere sig udfordre af alle der tør i titanernes dyst 

17:00 Bossa Knights 

Fire glade drenge fra Århus der spiller lounge-musik der får dig til at tænke på bedre 
tider. Og jo �Pigen fra Ipanema� kommer på besøg. 

18:00 Pause og Pizza 

Igen i år kommer Pizza-Kurt og sælger Pizza til de sultende horder 

19:00 Klosterbrødrene 

Ingen fødselsdag uden Brødrene! Kom og hør hits som Aqua�s �Dr Jones�, Britney 
Spears �Baby one more time� og mange andre klassiske dansehits med et �twist�. 

20:00 DJ

Der kommer en DJ og spiller op til lidt dans i pausen 

21:00 UTAH

Fem drenge med indlysende talenter. Vandt publikumsprisen i Livecontest 2003 og 
spillede bl.a. på Roskilde og Skanderborg Festivalerne samme år. Spiller intens Rock 
der forkæler ørene.  

23:00 Push! 

Otte(!)-personsorkester der spiller op til en svedig omgang dans med kopi-numre fra 
bolchepose med de blandede funk- og disco-hits. Har spillet i flere år rundt omkr. På 
universitetet, bl.a. Eforen�s Skt. Hans fest 2003. 

Der er GRATIS entre hele dagen for alle studerende. 

Der sælges KOLDE FADØL og læskende DRINKS til fornuftige priser. 

/BarCreww
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Horoskop

Horoskop

Vædderen

I din søgen efter billeder på google indehol-
dende sjov porno starring Jesus forbløffes du
over mængden af materiale og beslutter dig for
at melde samtlige webmasterer med et sådant
indhold til myndighederne. Det rammer ikke
forsiden.

Tyren

Usikker på dig selv og din seksualitet begynder
du at eksperminterer med nye måder at sætte
ting op i xml. Du vil fejle grusomt, idet Uranus
står skævt i forhold til byen Tarm. Prøv allige-
vel.

Tvillingerne

I frustration over aldrig at kunne finde de ting
du skal bruge når du er ude i byen beslutter
du dig for at lave et symbolsk link mellem dit
home-dir og public_html. Lad være! Myn-
dighederne kommer efter dig!

Krebsen
I den næste måned vil du indse at eksamen ven-
ter lige om hjørnet. Du går i panik, og forsøger
bevæbnet med en and at røve Danske Banks fi-
lial i Roskilde. Alt vil kunne gå godt, hvis ikke
alle andre krebse får samme ide. Tænk jer om!

Løven
Du kommer til at stå over for det svære valg:
eksamenslæsning versus udendørs øldrikning.
Du vil beslutte dig for det sidstnævnte. I den
forbindelse vil du havne i Roskilde, hvor du be-
mærker at de lokale søer er tømt for ænder. Ju-
len står dog højt.

Jomfruen
Du bliver meget fuld i en unavengiven fredags-
bar og påstår hårdnakket at de fjolser i Mads
Føk redaktionen er elendige, samt at du ville
kunne forfatte materiale tusind gange bedre.
Desværre for dig vil chefredaktionen være til
stede, og du vil den kommende måned fortryde
bittert.
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Horoskop

Vægten

Du kommer uventet til penge i form af tilba-
gebetalte skattepenge. I et øjebliks klarsyn vil
du investerer disse midler i Danske Bank aktier.
For sent vil du indse din tåbelighed, og dine
penge vil fordufte.

Skorpionen

I glæde over forårets komme melder du dig til
et Karl Marh kursus. Her lærer du at snakke
med dine kønsorganer og male meloner. Du bli-
ver også sømmet op på et kors. Der bliver taget
billeder. En måned senerer fængsles Karl Nar
under stort påstyr.

Skytten

Jeg ser i krystalkuglen at du burde indlægges.
Det sidste var ikke lovligt i Danmark, men intet
sted i verden er det lovligt! Fy!

Stenbukken
Dit horoskop er helt specielt! Stjernerne viste
det helte ekstraordinærer! Sjældent er noget så
stort sket! Vi har konsulteret kaffegrums og
krystalkugler, tarok-kort og hash-funktioner, og
alle siger de det samme! I nåste måned vil du...
Horoskop forkortet af redaktionen

Vandmanden
Månen står i adendum og du føler en trang til
at tilmelde dig fremmedlegionen. Sørgeligt nok
for dig viser det sig ikke at handle om hverken
nøgne damer, sjov eller kølige cocktails. Bedre
held næste gang.

Fiskene
Du ser det for sent, skønt advarsler fra dit lokale
horoskop. Ak og ve!

/geko
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Anmeldelse af PVPonline

Anmeldelse af PVPonline

Denne gang har vi valgt at anmelde online-
tegneserien PVPonline. Som så mange andre af
de tegneserier vi anmelder her på Føk handler
denne om nørder. Den oplagt ramme at smide
en flok nørder i synes stadig at være en arbejds-

plads af en eller anden slags1 . Virksomheden
der her er tale om er et magasin der trykker
anmeldelser af spil. Her er de sædvanlige dys-
funktionnel typer smidt ned så de kan under-
holde os.

Persongalleri (oprindelige figurer)

Cole

Grundlæggeren af PVPonline.
Det er Cole der stresser over at ingen gør noget
for at næste nummer kommer i trykken2. Bladet
er hans investering og har er selv den arkety-
piske fader-figur enhver online-tegneserie med
respekt for sig selv bør have.

Brent

Brent gik på uni med Cole, men er en
del mindre ambitiøs. Han opretholder sit stay-
unge image ved hjælp af en hestehale. Inkar-
neret mac-menneske, hvilket mere end en gang
har fået ham i vanskeligheder.

1For background ref., see userfriendly.org
2Vi mangler forresten skribenter
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Anmeldelse af PVPonline

Jade

Kvindelig skribent og
Everquest-narkoman. Det sunde pust der får
hele redaktionen til at falde sammen. For tiden
kæreste med Brent.

Skull

Skull er den store blå trold der

arbejder som kaffeopfylder på magasinet. Han
kan kun ses af folk med et rent hjerte. Har
engang opfundet en “smart-helmet” hvormed
man kan opnå super-intelligens.

Francis

Det unge medlem af redaktio-
nen. Er faderskikkelsens alter-ego. Er først nu
ved at lære om blomsten og bien, samt at der
var spil før Unreal Tournament. Brent’s neme-
sis.

Der er her tale om en af de tegneserier der
skal opleves. Striberne opdateres dagligt, der er
ikke for mange løse tråde og vittighederne er
både morsomme og vanvittige. Der er tegnet
helt tilbage til 1998, men man kan springe ind
i handlingen og stadig følge med1 .

Alt i alt giver jeg pvponline.com fire ud af
fem hatte. Handlingen kan til tider godt være
lidt underlig, og figurene hænger ikke altid
sammen. Personlig synes jeg dog at tegneserien
som sådan er bedre end userfriendly, omend
bygget på samme koncept.

1Bemårk dog at kontoret kat er blevet super intelligent og super ond
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Anmeldelse af PVPonline

/geko
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Toiletanmeldelse hos Faust

Toiletanmeldelse hos Faust

Ja atter var jeg nede i den centrale del af
byen og stirrede på ting og sager mens jeg spi-
ste noget ganske fornuftigt mad, men så meldte
der sig en let trykken i underlivet som der jo
ofte gør når opfyldningen er endt.

Jeg befandt mig på en såkaldt café hvor der
blev solgt sager og ting af forskellig slags dog
mest mad. Faust var stedet og det var ikke sær-
lig besøgt af andre end nogle jetsettere der vir-
kelig kunne se smarte ud i deres smokinger. Jeg
så rundt i lokalet og bemærkede at der var en
dør med et karakteristisk logo der ledte tan-
kerne hen på lettelse efter en stor gang chili con
carne.

Jeg sneg mig nærmere og måtte sande at det
var opdelt så der var et aflukke til hvert køn
hvilket er en fornøjelse da man så kan stå og
sludre med andre inden det bliver éns tur. . .

Nå, men det gik jo således at jeg var den
eneste der havde brug for nødtørft at forrette
så jeg spankulerede ind i et veloplyst, men me-
get lille lokale og lukkede døren efter mig. "Et
værdigt hvilested hvis man nu skulle være for
plørefuld til at stå op"tænkte jeg og satte mig
til rette og blev overrasket da der var ophængt
grafitti! Dette glædede mig da det betød at det
var muligt at læse hvad der var blevet skrevet
og det var da også vældig spøjst. En let brise
gennemstrømmede lokalet og jeg tænkte at det
var da et fantastisk besøg selvom der dog ikke
havde været en knagerække til at hænge buk-
ser eller vanter på. Min glæde for dette sted for-

svandt dog da jeg konstaterede at udskyllet var
langt under standard. . .ja faktisk var det elen-
digt og kummen blev bare fyldt mere og mere
med vand. Jeg begyndte at fægte ned i kummen
med en toiletbørste men der gik noget tid før
der kom hul på bylden og da var den lugt/duft
der havde være i lokalet tidligere ganske væk. . .

Jeg trådte ud af lokalet og konstaterede at
der ingen der ventede så jeg kunne jo ikke ad-
vare nogen om hvad der ville være mest fornuf-
tigt at gøre i situationen.

Jeg satte mig udenfor og lurede på om no-
gen ville gå ind og sandelig om ikke en velpå-
klædt herre trissede derud for at komme tilbage
et par minutter senere med et let grønligt skær
i ansigtet – oh jeg morede mig.

Ja jeg ved ikke om jeg vil anbefale disse
toiletter på Faust, men de er lette at stoppe så
hvis det er det man går efter så er det et godt
sted at forsøge sig. Jeg vil give herretoilettet på
cafén 2 ud af 5 hatte da min oplevelse blev øde-
lagt af noget som skal være i orden et sådant
sted.

/narko

Hetz:
Bjarke, MD2: Skal vi sige at det er
præcis 1 eller er 2 også 1?

Hetz:
Trold: Hvis det står til Louise, så bli-
ver jeg ikke 25.

Hetz:
Sofie: Jeg kunne også lave noget
mere nyttigt – såsom at sove. . .

Hetz:
Rune, dat2: Pis, jeg er hverken
hjemme nu eller på lørdag. . . (Da vi
stod i køkkenet og snakkede om at gå
i byen.)

Hetz:
Rune B. Broberg: Jeg lærer mest, når
det er en eller anden nar, der står ved
tavlen.
Rune B. Broberg: Når jeg selv er ved
tavlen lærer jeg mest!

Hetz:
Rune, dat2: Ej, det var synd! (Da An-
tonio Banderas tog tøj på)

Hetz:
Myggen: Jeg behøver ikke være fuld,
for at være dum at høre på
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Cut’n’paste

Bedre Øl-mærkater
Sundhedsstyrelsen har som bekendt lavet et tiltag om, at der skal små, søde reklamer på cigaret-
pakkerne. Det nye tiltag fra Sundhedsstyrelsen er at forsøge det samme med vores kære alkohol.
Dette sker selvfølgelig efter udenlandsk model, og vi har allerede fået fat i nogle eksempler på de
advarsler der er brugt i føromtalte unavngivne land.

Consumption of
alcohol may make
you think you are
whispering when

you are not

Consumption of
alcohol may cause

you to tell the
same story over
and over again.

Consumption of
alcohol may make

you think you
have mystical

Kung Fu powers

Consumption of
alcohol may cause
you to thay shings

like thish.

Consumption of
alcohol may lead

you to believe that
ex-lovers are

really dying for
you to telephone

them at four in the
morning

Consumption of
alcohol may lead

you to believe you
are invisible
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Cut’n’paste

Consumption of
alcohol may cause
you to roll over in
the morning and
see something

really scary
(whose species

and or name you
can’t remember)

Consumption of
alcohol is the

leading cause of
inexplicable rug

burns on the
forehead

Consumption of
alcohol may

create the illusion
you are tougher,
more handsome
and smarter than
some really, really

big guy named
Franz

Consumption of
alcohol may lead
you to think that

people are
laughing with you

Consumption of
alcohol may cause

an influx in the
space-time
continuum,

whereby small
(and sometimes

large) gaps of time
may seem to

disappear

The consumption
of alcohol may

leave you
wondering what

the hell happened
to your bra and

panties
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Cut’n’paste

The consumption
of alcohol is a
major factor in
dancing like a

retard

The consumption
of alcohol may

cause you to tell
your friends over
and over again

that you love them

The consumption
of alcohol may

cause you to think
you can sing

The consumption
of alcohol may
make you think

you can logically
converse with

members of the
opposite sex

without spitting

The consumption
of alcohol may

create the illusion
that you are

tougher, smarter,
faster and better

looking than most
people

The consumption
of alcohol may

cause pregnancy

The consumption
of alcohol may be
a major factor in
getting your ass

kicked

/narko og geko

Hetz:
Marie: Min søster har givet 1600 for
en nålestribet hobbit

Hetz:
GFUDA: Jeg får aldrig lov til at bruge
den!!

Hetz:
Labich: Det er ligsom "Highlander".
Der er kun en etter!
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Løgn

Hvorfor det stinker at være i redaktionen
Her på MADSFØK er vi ikke blege(ok, det er
de fleste af os, men ikke på den måde – læs nu
videre) for at sige sandheden, eller en lettere
modificeret del af sandheden. . .

Som almindelig læser af denne herlige
sprøjte undres man sjældent over hvor meget
hårdt arbejde og research der ligger til grund
for de fleste artikler og indlæg fra redaktionens
side. Det kan lyde som piven og det er der of-
test heller ingen grund til at benægte, men ikke
destomindre er det sandt at vi kæmper virkelig
for at bringe jer(dig – tak for at du læser bladet)
det ypperligste indenfor journalistik. Jeg vil nu
forsøge at give et eksempel på hvor hårdt re-
daktionen arbejder for jer(ja, ja ingen grund til
at blive skitzofren kære læser).

Det var en sen mandag aften i påsken og en
flittig studerende havde lige afsluttet en hård
arbejdsdag bag tastaturet og ville lige have et
par enkelte timer før han skulle op og på den
igen. Klokken var vel henad 1 da den udmat-
tede reporter efter et par timer endelig faldt i
søvn. Dette går jo som bekendt ikke og ikke så
snart ringede chefredaktøren(ham den lille nut-
tede der skal giftes med Britney) og skreg op om
den utrolige mangel der var på journalister ved
det research møde(drukaften) han og en anden
tidligere ofte dræbt biolog(meget lille fyr, lyder
navnet søn eller mailund) just havde besluttet
sig for at afholde. Søvndrukken som man kan
være efter kun en halv times søvn nægtede un-
dertegnede pure at deltage i mere research den
dag selvom der blev lokket med thai-piger og
kropslige ydelser af den ene og den anden art.

Der blev med fyndende skældsord smækket på
af chefredaktøren og der gik et par timer før
mørket igen sænkede sig over bevidstheden.

Næste dag og med et friskt sind blev der
virkelig arbejdet af den flittige unge mand
og alt åndede fred og ingen fare da telefonen
begyndte at sige lyde i stil med "Ronda alla
Turca"og en ophidste chefredaktør der havde
researchet hele natten tryglede om assistance
da han ikke længere kunne udholde det selskab
han var havnet i. Som det flinke menneske man
nu engang er var første indskydelse at komme
ham til undsætning. Dette viste sig at være nede
i byen på Cockney Pub(ok toiletter iøvrigt) hvor
der blev kæmpet mod noget ægte ale for at få
accept i beværtningen. Dette er ofte vigtigt da
man som reporter kan rode sig ud i de farligste
ting. Der blev arbejdet hårdt og efter nogle ti-
mer erkendte man efterhånden overfor sigselv
at der vist var nogle timer der skulle følges næ-
ste dag på studiet så med oprejst pande og i
godt humør bevægede man sig den lange tur til
det man oftest kalder hjem.

Nu sidder nogle nok og tænker hvorfor det
er så slemt at være i redaktionen og det er gan-
ske simpelt, efter sådan et par dage er chefre-
daktøren ikke i stand til at møde op til redak-
tionsmøder og det er de menige medlemmer
der, trods varierende helbred, må stå for at få
noget smidt i bladet.

/narko

p.s. det var nu ellers nogle gode øl. . .

Hetz:
Balrog: Jeg sad og så snooker med
Labich igår. – Det viste sig at han vid-
ste en masse om sumobrydning.

Hetz:
MarcelB:Einsteinkaldtedetden
kosmoliskekonstant;idagkaldervi
det“darkenergy”,fordidetermere
sexet. Hetz:

Ninni (forsøger at synge ABC-
sangen): ...Q Q R R S S T, ... ja, og
så kan jeg jo ikke huske resten af
alfabetet
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Opskriftshjørnet

Opskriftshjørnet
Ja du kender det jo godt du står og mangler
en revolutionerende ny opskrift og har lånt alle
dine kogebøger ud til biblioteket, men hjælpen
er nær da vi i dette nummer af MADS FøK vil
bringe dig en opskrift på et godt gammeldags
stykke bagværk.

Stolt fra de gustne gamle glade gemmer ville
vi gerne præsentere: Pleskner! – desværre har
nogen spist den side i min kogebog så det bli-
ver Specier istedet. . .

Specier:
1/2 kg Mel, 400gr Margarine, 150 gr Flormelis
æltes godt sammen og trilles ud i en lang Pølse,
som henstaar til næste Dag paa et køligt Sted

og skæres derefter ud i tynde Skiver og bages
ved mild Varme.

Da opskriften er af ældre dato så der skal
tages højde for eventuelle fejl i forbindelse med
retstavningen og grammatikken . . .

Hvis det skulle hænde at der var ønsker fra
vore trofaste læsere om en opskrift til næste
nummer bør man ikke være bleg for at sende
en henvendelse til redaktionen, jeg vil i mellem-
tiden prøve at opstøve min gamle opskrift på
pleskner. . .

/narko
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Opgavehjørne

Opgavehjørne

Opgaven denne gang omhandler et screens-
hot fra en DVD-udgave af filmen Red Scorpion
(som i øvrigt er en dårlig film). Vi skal lige starte

med at sige at vi ikke har fået lov til at bringe
screenshotet.

Opgaven er lige så simpel som raketviden-
skab: find (og ret) så mange fejl i teksten som
muligt. Det drejer sig både om sdavefjel, gra-
matiskere fejl og betydningsforbedrende fejl.

Dit svar sendes (sammen med en fla-
ske god rødvin for bonuspoints) til opgave@
madsfoek.dk senest den 1. september 2004.
Præmien er et dejligt ølkort til ikke mindre end
6 dameøl fra kemisk fredagsbar.

Opgaven sidste gang
Opgaven sidste gang handlede om noget med
nogle tog, som startede forskellige stedet, og
gik ud på at finde ud af hvor de mødtes. Svaret
var vist noget med USA eller noget. Vi modtog
ikke en eneste besvarelse, og præmien går der-
for til den første der sender et smagfuldt billede
af patter til patter@madsfoek.dk.

/mw
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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

Ildelugtende glas
Kære Dr. Føk.
Hvorfor, når jeg har tømt et glas nutella, vasket det
op og tørret det af, så det står dejligt ren og tørt, så
lugter det som sure karklude ned i glasset?

nugatrollen

Kære Ungkarl
Brug en ren klud til at tørre det med.

Dr. Føk

Hj8mm3-s1d3 pr0b13m3r
Kære Dr. Føk.
Hvorfor er det, at når jeg har lavet en dejlig go su-
veræn pæn hjemmeside i FrontPage så tæller min be-
søg stæller ikke op?

Den ulykkelige datamatiker

Kære Gyldne Måge-ansatte
Fordi en ond rumæner har h4x0red din hjem-
meside. Du skal downloade det nyeste root-kit
og h4x0r ham igen, så virker det.

Dr. Føk

Elektricitet
Kære Dr. Føk.
Hvilken ende af en elektrisk ål, er plus’en?

Jens

Kære HTX’er
Den der sidder i modastte ende af minus’en.

(Bah. Nogle folk!)

Dr. Føk

Er selleri mad?
Kære Dr. Føk.
Hvorfor putter kem. kant. selleri i maden? Er det me-
ningen man skal spise det? Har selleri nogensinde
været mad (til mennesker)?

Den kræsne

Kære Astronaut
Grunden er at det kan bruges til at fange mad
med. Selleri kan betragtes som et mad-kit. Det
er ikke, og har aldrig været, meningen at selleri
skal spises af mennesker.

Efter sigende skulle selleri være glimrende
til at fange humanister med. Hvis man vikler
dem (humanisterne) ind i bacon, kan man få sig
et glimrende måltid.

Dr. Føk

Skat
Kære Dr. Føk.
Tæller de flaskebon’er man får når man afleverer fla-
sker i mat-kant, som indtægt på selvangivelsen. Og
kan man beregne kørselsfradrag, udfra deres lange
tur igennem maskinen?

Jens

Kære Told
Nej2.

Dr. Føk

Transport
Kære Dr. Føk.
Hvorfor er min cykel så hård at træde op ad bakke?
Skal den smøres?

Jens

side 26



Spørg Dr. Føk

Kære Motionsfetishist
Næh, den skal bare have sig en motor. Rigtige
mænd bruger jetmotorer.

Dr. Føk

Helt ærligt Dr. Føk. . .?
Kære Dr. Føk.
Jeg tænkte bare at jeg ville være noget mere kvalifice-
ret end dig til at svare på spørgsmål i en brevkasse.
Derfor ville jeg bare hører hvordan jeg kunne over-
tage dit job?

Dr. FokKære Dr. Øbel
Du er ikke i nærheden af at være inden for
synsafstand til nogen der har hørt rygter om
hvor langt jer er foran dig når det drejer sig
om at give svar. Her er fx et: 42. Problemet er
at spørgsmålsstillerne ikke er ret opfindsomme.
Kan du fx komme med et godt spørgsmål, som
passer til mit svar?

Hvis du gerne vil have et job som assi-
stent til en praktikant, der arbejder for min
kaffehenters datter, kan du sende en e-mail
til red@madsfoek.dk, hvori du skriver at du
gerne vil meldes ind i redaktionen. Folk, der
gerne vil meldes ud, skal sende en email til
IveGotNukes@whitehouse.gov.

Dr. Føk

Lava?
Kære Dr. Føk.
Er det rigtigt at der er lava i en lavalampe? I så fald
kan jeg ikke forstå at den kun bruger 220 Volt. . .

Dr. Fok

Kære Dr. Fuck
Naturligvis er der lava i en lava-lampe, ligesom
der er java i en java-jampe og børn i en mæl-
kesnitte. Alt andet ville jo være falsk varedekla-
ration.

Hvad din mangel på forståelse angår, vil
jeg spørge dig, om du overhovedet har læst
manualen for lava? Hvis du havde gjort det,
ville du vide at lava faktisk ikke kræver sær-
ligt store spændinger; faktisk kræver selv He-
kla ikke mere end et almindeligt bilbatteri (som
faktisk også er nok til at levere de strømstyrker,
der skal til).

Du kan i øvrigt finde en god opskrift på,
hvordan du får din egen islandske vulkan i bag-
haven, i Anarkistens Håndbog (højder på 5-10
meter er typiske, men YMMV).

Dr. Føk
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Kalenderen
Fredag d. 30/4: Føk udkommer. Folk er ligeglade, da de er til kapsejlads.

Søndag d. 9/5: Britney spiller op i Forum. Michael kommer op på scenen, og Britney bliver
straks forelsket. Efter koncerten flyver de ti Las Vegas og bliver gift.

Mandag d. 10/5: Britney vågner op, ser hvilken taber hun har fået med hjem, smider Geko
ud og kigger kærligt på Michael. Da de bor i en Penthouse lejlighed, falder
Geko 572 etager ned på fortovet. På mirakuløs vis får han kun et mindre snit
i venstre pegefinger.

Tirsdag d. 11/5: Michael beslutter sig for at fordoble Britneys formue på det nærmeste casino.
Da han har fordoblet formuen 5 gange, køber de to sammen Tyskland og
laver verdens største parkeringsplads.

Onsdag d. 12/5: Oh ak! Der går stivkrampe, koldbrand, SARS og pest i Gekos sår! Under me-
gen smerte har han det enormt dårligt.

Torsdag d. 13/5: Britney opdager at Michael har en DVD med Christina Aguilera. De to bliver
skilt, men til gengæld får Michael Tyskland og verdens største Mercer.

Fredag d. 14/5: Biobaren holder tamtam. Alle er ligeglade, da. . .

Fredag d. 14/5: TÅÅGEKAAMMMERET holder majfest. Alle er ligeglade, da. . .

Fredag d. 14/5: Michael og Geko holder fest i Fredagscaféen i Åboland, da. . .

Fredag d. 14/5: Frede bliver gift med Mary.

Lørdag d. 15/5: Da Geko har ryddet op efter en lang og meget succesfuld fredagscafé, dør
han under megen smerte og tænders gnidsel. Så fik vi alligevel en lykkelig
afslutning.

Mandag d. 17/5: Bush ryger af magten. Så kan vi snart ikke blive gladere.

Søndag d. 16/5: Britney indser at hun ikke kan undvære Michael, og de to bliver atter gift. Jo.
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