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René Tronsgaard Rasmussen Astro Rejsende røjser

2



Leder

#YOLO

Det er første dag i foråret, og alting blomstrer.
Det samme gør sproget, og vi på
har valgt at omfavne alle de nye ord, Dansk
Sprognævn har tilføjet i ordbogen i 20141.

Selv med 41 år på bagen er stadig
en rigtig lækker dilf, der løber rundt med sit
smartur og selftracker i skoven, så hans followers
kan følge med i alt fra løbeture til slankeku-
re. Senest har han været på LCHQ og LCHF
i overensstemmelse med hans ’næse til hale’–
madfilosofi. Folk kalder ham spornoseksuel.

På ferie render han altid rundt med sin selfiepind
og har slet ikke tid til at se seværdighederne,

fordi han er optaget af at tage selfies og ussies.
Han er en hæmningsløs likehunter med blikket
konstant klistret på sin smartphone. Selv om
folk er trætte af det, så er han ikke bange for en
shitstorm fra trollere.

Han kan dog godt lægge sin telefon fra sig, når
han ser fodbold sammen med sine normcore–
venner fra vejkantsbyen. Så går diskussionerne
højlydt om den nye mållinjeteknologi og dom-
merens brug af dommerspray. Det værste er dog,
når modstanderholdet parkerer bussen, for så bli-
ver kampen kedelig. Man skal tage chancer og
leve livet, eller som man kan læse på hans twit-
terprofil, #YOLO.

En såkaldt selfiepind, et af de nye “danske” ord. Foto: Petar Milošević

1www.dsn.dk/nyt/nyheder/nyordsliste-2014
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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:
Philip: Det virker på mig som om g-
strengen er for stram. Eller sprunget,
mener jeg.

Hetz:
Cecilie: (synger) Pengepungen, den
er tyk, og hans røv den er stram. . . nu
bliver jeg helt distraheret.

Hetz:
Hagbart: Min tissekapacitet dækker
kun lige over det, der kan være i
snablen.

Hetz:
Vyacheslav Egorov: Binary arithme-
tic from the kindergarten tells us that
the bottom bits will be zeroes.

Hetz:
Vyacheslav Egorov: The Javascript
specification has the property that
nothing can hold. There is no future,
no hope.

Hetz:
Poul Abildgaard under databehand-
ling. Jeg finder lige på noget data. . .
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Sten-Top5

Top 5 over sten
I tæt samarbejde med geofysikstuderende Simon Rejkjær kan nu endelig udbringe den længe

ventede top fem over sten!

1. Hulsten – Giver mulighed for person-
lig udsmykning f.eks. i form af en flot
halskæde!

2. Norge – Teknisk set er Norge én stor
klippe, men en meget flot klippe, og
kommer derfor ind på plads nr. 2.

3. Grus – Grus giver masser af arbejds-
pladser f.eks. i form af grusgrave og
arbejde til folk fra kommunen, som pla-
cerer bunker af grus tilfældige steder.
Grus er en politisk korrekt form for sten
og kommer derfor ind på tredjepladsen
over sten.

4. Smutsten – Smutsten har givet folk glæ-
de hos folk i alle aldre så længe, der har
været sten og mennesker på denne jord.
Smutstenen vækker konkurrencegenet
hos store som små, men med tiden ind-
ser de, at deres evner med smutsten ikke
giver dem de store muligheder i livet.

5. Steen Steensen Blicher – Med det navn
er den kendte forfatter nødt til at være
med på en top fem over sten!

Sara Mia Christiansen

Hetz:
Forelæser: CMYK står for cyan, ma-
genta, yellow og. . . sort.

Hetz:
Maja: Er der flere der har boner fra
julefrokosten?

Hetz:
Nikolaj Friis: Ja, men den model kan
du stoppe op i røven. Det gælder fak-
tisk helt generelt.
Friis’ Lemma: Hvis der er en mate-
matisk model, kan du stoppe den op
i din røv.

Hetz:
Jacob, datalog: Jeg går i standby, ind-
til jeg får min computer.

Hetz:
Olav Bertelsen: Well, Moses was han-
ded some stone tablets from god, and
those maybe looked more like slides
than a book. But the book is the bible,
not the slides.

Hetz:
Forelæser på datalogi: We want to
be efficient about how we’re using
the space, so we don’t use an infinite
amount of memory. Or a large amo-
unt, to be precise.

Hetz:
Rasmus: Hov Casper, jeg kom lige til
at slette din pik.

Hetz:
FUZU: Jeg har ikke været ædru siden
jeg blev FU.

Hetz:
TOFURI: Jeg kan flytte dig fysisk.

Hetz:
Benjamin: Næste gang jeg skal ha-
ve et profilbillede, skal det være med
slips på. Jeg føler mig bare lidt mere
maskulin med slips på.

Hetz:
René: Vi spiser aldrig morgenmad
om aftenen, hvad sker der for det?!
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Krydsord
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Krydsord
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Løsningen kommer i næste blad.
God fornøjelse.
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Køkken-Føk

Verdensmad

POUTINE – canadisk specialitet

Ingredienser (4 portioner):

• 1 L madolie til friturestegning

• 3 dL brun sovs

• 5 mellemstore kartofler

• 250 g “cheese curds” eller grofthakket
cheddar

• Salt

Skræl og skær kartoflerne til pomfritter,
varm olien op til 185 grader og kog de små ven-
ner til de er gyldne, ikke forkullede, altså cir-
ka 5 minutter. Varm samtidigt den brune sovs i
gryde eller i en mikrobølgeovn. Det tilrådes at
have en plan for, hvordan du helt konkret får
pomfritterne op af den varme olie inden det er
for sent.

Lad pomfritterne dryppe af på et
stykke køkkenrulle (ikke toiletpapir, men
køkkenrulle), og flyt dem videre til en taller-
ken eller et fad, mens de stadig er varme. Drys
osten ud over pomfritterne, så den begynder at
smelte, og sæt så trumf på ved at overdynge he-
le herligheden med brun sovs. Smag eventuelt
til med lidt salt, og nyd denne klassiker, præcis
som Justin Biebers mor lavede den.

PUTIN – russisk specialitet

Ingredienser (1 portion):

• 200 kg hakket grizzly

• 1 kg mel

• 5 dL piskefløde (38%)

• 3 æg

• 1 dL russisk vodka

• 1½ terning fiskebouillon

• En god vanillestang

• 2 spsk kardemomme

• 2 spsk brutal råstyrke

• En knivspids ømhed (fås i Irma)

• Salt og peber efter smag

Bring forsigtigt fløden i kog sammen med
vanillestangen og bouillonen - det må ikke
brænde på. Bland så kød, mel og æg i en stor
skål, og rør fløden i lidt ad gangen. Tilsæt de
øvrige ingredienser og smag til med salt og pe-
ber.

Rul dejen ud på et friskflået bjørneskind (el-
ler en bagemåtte), form bollerne omhyggeligt
og dæk dem med et fugtigt viskestykke. Lad
dejen hæve natten over. Tænd ovnen på 220
grader og bag indtil overfladen bliver gylden og
kagen begynder at puste sig op.

Den friskbagte Putin kan eventuelt nydes
med et stort glas iskold Jensen’s Favorit Sauce.

’s redaktions-chéf

Hetz:
Jeffrey Hangst: Koncentriske cylin-
dre er mit liv!

Hetz:
Toke: Prøv at gæt hvilken farve grøn
er.

side 8



Side 9-dyr

Side 9-dyr.

Hetz:
Jakob Rye: Jeg er jo lidt en pige med
de her gyldne lokker.

Hetz:
Kathrine Henriksen: En eller anden,
stik mig en stor, fed kæp!

Hetz:
Rasmus Krog: Sammenligning af
planeter er ligesom online dating.

Hetz:
Andreas: Hvis et menneske er. . .
øh. . . af anden etnisk oprindelse end
hvid.

Hetz:
Steen Hannestad om Kosmologi-
kurset: Det her slår jo folk ihjel, hvis
man laver det med slides.
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Føktastisk

Føktistik
Hvis du har læst fast de sidste par udgivelser eller årgange, har du måske en gang imellem

tænkt, at artiklerne, krydsordene og humoren har været meget fysikorienterede. Det kan også være, du har
tænkt, at kvaliteten og sidetallet er faldet (eller øget) med tiden. Der kan være mange ting, du tror om

udviklingen af , men passer det nu også med virkeligheden?

Jeg var selv nysgerrig, så jeg satte mig for
at undersøge det i nærmere detalje. Det er sket
over to udgivelser, hvor sidste blad fokusere-
de på tal om folkene i redaktionen. Det inde-
bar bl.a. mand/kvinde–forholdet, studiesam-
mensætningen og ting i den dur. Denne gang
er fokus på de lidt tørrere tal såsom side– og ar-
tikelantal. Dermed ikke sagt, at det er kedeligt.
Tværtimod! Jeg vil komme frem til en beskrivel-
se af det typiske –blad nu! Figurer,
der henvises til, findes på side 13 til 15.

Min undersøgelse er startet med, at jeg
har kigget alle de digitaliserede blade (fra 23.
årgang (1995) og opefter) igennem og noteret
forskellige parametre for hvert blad. De forskel-
lige parametre er (forkortelse angivet i parentes
hvis relevant):

• Årgang–/udgivelsesnummer

• Chefredaktør/Ansvarshavende

• Antal redaktionsmedlemmer (N)

• Antal kvindelige redaktionsmedlemmer
(F)

• Antal mandlige redaktionsmedlemmer
(M)

• Antal medlemmer fra hvert studie

• Antal sider (P)

• Antal artikler (A)

Forklaring af parametre

Der skal måske lige knyttes en kommentar til
hvert enkelte punkt, som enhver god databe-
handling nok kræver.

Årgangen er selvfølgelig noteret for at kun-
ne holde styr på, hvordan har æn-
dret sig igennem tiden. For ca. 10 år siden er vi
dog gået fra at udgive 8 blade om året til at ud-
give de nuværende 4 gange om året (fraregnet

0–udgaven). Udgivelsesdatoen er dog ikke
blevet skrevet ned, da det i grunden bare er en
anden slags parametrisering af tiden. Desuden
har der været forkerte datoer på nogle udgivel-
ser, så det ville blive noget rod.

Navnet på chefredaktøren er blevet noteret
samt navnet på den ansvarshavende. Indtil den
30. årgang var der kun én chefredaktør, men si-
den da er ansvaret blevet delt ud på to personer,
nemlig chefredaktøren og en ansvarshavende
person. Det er dog en lidt flydende grænse.

Det har kun været mænd, som har været
chefer, indtil den 40. årgang, 3. udgivelse, hvor
Christina Gøttsche umiddelbart blev den første
ansvarlige kvinde. Det er hun stadig i skrivende
stund.

Antallet af redaktionsmedlemmer er blevet
optalt ud fra antallet af navne i boksen “Redak-
tionen denne gang” ved indholdsfortegnelsen. I
visse numre er nogle personer blevet skrevet på
som “folk, der har bidraget”. Disse er også talt
som værende med i redaktionen, da jeg ikke er
helt sikker på, om de egentlig var i redaktionen
eller ej.

Antallet af mænd og kvinder er selvfølgelig
estimeret ved at kigge på navnene på personer-
ne i redaktionen. Da der er 723 unisex–navne
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Føktastisk

og 30945 godkendte fornavne i Danmark kan
der dog være en usikkerhed på 723/30945 =
0.0234, hvilket bliver totalt irrelevant senere.

Det studie, som hver person kommer fra,
er også blevet noteret. I de tidligere blade har
de skrevet både hovedstudiet plus hvad jeg går
ud fra er sidefag, eksempelvis dat/mat, dat/fys
og dat/dat og fys/mat, fys/dat og fys/astro. I
årgange efter den 35. er det kun hovedstudiet,
som er blevet skrevet ned, så for at gøre tingene
sammenlignelige, er visse kategorier slået sam-
men under hovedstudiet.

Sidetallet er antallet af sider i pdf-filen. I
form af at bladet også skal trykkes, så vælges
der altid et sidetal, som går op i fire (da ét styk-
ke papir giver fire sider i bladet). Der er dog
nogle udgaver, som sært nok har 30 eller et uli-
ge antal sider. Det kan være, at resten er ble-
vet fyldt op med hetz e.l., men hvordan det lige
hænger sammen må forblive et mysterie.

Antallet af artikler er så mange indgange,
der er i indholdsfortegnelsen. Der skal det si-
ges, at der altid har været nogle faste indgange:
forsiden, indholdsfortegnelsen a.k.a. “Den har
forsiden på bagsiden” og lederen. Der er lidt va-
riation i antallet af konstante artikler, men bare
vær opmærksom på, at der altid er 2–4 faste ar-
tikler.

Resultater

Selv om 0–bladet er blevet registreret, så
vil jeg ikke bruge det i resultaterne, da det er en
speciel udgave, som ikke giver et rigtigt billede
af det typiske –blad.

Inden den videre diskussion går i gang, så
skal det nævnes, at der selvfølgelig er ting, der
ikke lige er til at tage højde for. Det er især det,
at de forskellige personer/generationer, som
har bidraget til bladet, nok ikke har haft sam-
me... gejst. Det kan der dog ikke rigtig tages
højde for, men resultaterne er nu ret pæne alli-
gevel. Til en vis approksimation er resultaterne
altså stadig ret sigende.

Første punkt er, om sidetallet er blevet
større eller mindre med tiden. På figur 1 kan det

ses, hvordan netop denne udvikling ser ud.
Umiddelbart ser det ud til, at sidetallet lig-

ger på et meget konstant niveau. Der er dog et
ret stort fald omkring den 31. årgang. Det hæn-
ger højst sandsynligt sammen med, at der var
stor udskiftning i redaktionen og generelt en lil-
le redaktionen på det tidspunkt. Det var mørke
tider i .

Efterfølgende er tingene dog lysnet igen,
og det er også efter dette tidspunkt, at der har
været et studieskifte i redaktionen (se sidste
blads figurer). Folk har lokket deres venner til,
og redaktionen er vokset til en rimelig størrelse
igen, dog domineret af fysikere. Der er dog ved
at være et skifte på vej igen, så det er nu, du kan
indtage med dine venner!

Det kan måske være svært at se noget nyt
fra figur 1. Det kunne dog være interessant at
se på, hvad det typiske sideantal i bladet er. Til
dette kan figur 2 virke opklarende.

Da det ser nogenlunde normalfordelt ud, er
der fittet en gauss–kurve til de normaliserede
data:

f (x) = a exp
(
− (x − b)2

2c2

)
.

Gauss–fittet kan fortælle os mange interes-
sante ting. Den første parameter, a = 0.18, er
ca. amplituden ved det typiske/forventede si-
deantal. Det typiske sideantal er estimeret via
parameteren b = 27.7 ∼ 28. Det vil sige, at
ca. 20 % af bladene har et sideantal på 28 sider.
Den sidste parameter, c = 8.74, er standardaf-
vigelsen af sideantallet. Derfor gælder der, at
95 % af gangene vil sidetallet ligge inden for
P = 27.7 ± 17.5.

En meget relevant parameter for sideantal-
let er selvfølgelig, hvor mange redaktionsmed-
lemmer, der bidrager til bladet. Man vil forven-
te, at desto flere, der hjælper, desto flere sider
bliver bladet på. På figur 3 kan denne tendens
da også ses, men der er generelt ret stor spred-
ning på produktiviteten.

Alle redaktionsmedlemmer bidrager
mindst med ca. to sider, hvilket lyder meget
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Føktastisk

rimeligt. Den typiske produktivitet er 3.24 sider
per redaktionsmedlem, så hvis det typiske si-
deantal er 27.7 sider, så er det forventede antal
redaktionsmedlemmer Nexpected = 27.7/3.24 =
8.55. Usikkerheden kan udregnes ved hjælp af
ophobningsloven, hvilket giver σN = 2.71. Der
gælder derfor, at antallet af redaktionsmedlem-
mer vil med 95 % usikkerhed være 8.55 ± 5.43.

At der er flere redaktionsmedlemmer og si-
der betyder dog ikke noget, hvis indholdet er
lort. Jeg synes selv, det er sjovt at gøre noget ud
af artiklerne og lægge lidt arbejde i dem. Det gi-
ver bedre artikler, synes jeg, men også halvlan-
ge. Hvis folk derimod bare vil fyre en hurtig
artikel af, bliver det typisk ret kort. Derfor må
kvaliteten af afhænge af kompleksi-
teten af artiklerne, hvor kompleksiteten er givet
ved I = P/A, hvor P er sideantal og A er antal-
let af artikler. Det kan dog lige nævnes, at nog-
le tegneserier/comics/flowcharts sagtens kan
være gode, så tag kompleksiteten med et gran
salt.

Det kan ses, at der igen er et slump ved den
31. årgang. Det hænger nok sammen med, at si-
deantallet er lavt og der typisk er nogle faste ar-
tikler (forside, indholdsfortegnelse, etc.). Hvis
alle artiklerne derfor bare er de faste artikler,
så vil kompleksiteten nærme sig 1 eller mindre,
hvis der er mere end én artikel per side.

Det kan tydeligt ses ud fra fittet, at kom-
pleksiteten er støt stigende, hvilket må betyde,
at den nuværende redaktion er ret kompleks.
Måske. Til en vis grad. Det må være efter Chri-
stina er blevet chefredaktør. Ja... Ellers må du
selv komme med en fortolkning! Det kan dog
bemærkes, at det virker som om, der er mindre

spredning på kompleksiteten for denne genera-
tion end tidligere. Vi er derfor mere konsistente!

På figur 5 kan sammenhængen mellem si-
deantal og antal artikler ses. Det ser nogenlun-
de lineært ud, så et fit kan laves. Den lineære
koefficient bliver derfor et udtryk for den typi-
ske kompleksitet.

Den typiske kompleksitet er derfor givet
ved I = 1.42, så hver artikel er ca. 1.5 sider
lang. Det kan også bruges til at finde det typi-
ske antal artikler via Aexpected = I/P = 19.5.
Standardafvigelsen på denne er σA = 6.16, så
med et konfidensinterval på 95 % gælder der
A = 19.5 ± 12.3.

Det er nok begrænset, hvad jeg ellers kan
presse ud af mit data. Derfor må jeg være ved
at være nået til konklusionen.

Det typiske blad kan altså opsummeres, in-
den for 2σ, med:

• Redaktionsmedlemmer: 8.55 ± 5.43

• Sider: 27.7 ± 17.5

• Artikler: 19.5 ± 12.3

Desuden er vi blevet ret konsistente med
støt stigende kompleksitet.

Vi er domineret af fysikere og mænd, men
der er plads til forskelligheder. Man kan skrive
lange artikler, men bare ved at dukke op bidra-
ger man til bladet. Alle er altid velkomne.

De fleste folk ved godt, hvad er,
men hvor mange har nogensinde kigget nær-
mere på end bladet foran dem? Det
kan du i hvert fald sige, at du har gjort nu. Er
det ikke lidt sejt?

Jeppe T. Kristensen
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Figur 1: Udvikling af sidetallet for de forskellige årgange. De tomme søjler er Føk 0–bladet, som
ikke er taget med.
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Figur 2: Histogram over sideantallet. Der er fittet en gauss–funktion til dataene, da det ser nogen-
lunde ud til at følge en normalfordeling.
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gennemsnitlige sideantal per artikel. Der er lavet et polynomielt fit fordi... hvorfor ikke?
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– Fra Adrien Miqueu
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Rædslernes teorem
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Rædslernes teorem
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Rædslernes teorem
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Rædslernes teorem
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Bon’er?

Hvad julefrokost kan gøre.

Hetz:
Andreas Boch: Måske man skulle ha-
ve læst til frisør i stedet?
Nikolaj Bornholmer: Du ville nok
også egne dig bedre som frisør end
fysiker.

Hetz:
Emma Ælling: Afstanden mellem
Jorden og Solen er 1 atmosfærisk en-
hed.

Hetz:
Erik: Jeg tror lidt, at jeg er ligesom en
hest.

Hetz:
Toke: Er det noget med menstrua-
tion? – For det har jeg altså prøvet,
og det kan jeg altså ikke!

Hetz:
Carl-E: Hvad kan du hetze mig for?

Hetz:
Camilla (datalog): Hallo – livet i Dan-
mark er easy mode. Prøv og tænk på
Australien med alle deres giftige dyr.
Hvis du er udenfor i ét minut, er der
sådan 20% sandsynlighed for, at du
dør!
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NOVA

Hetz:
Jacob Schach: Det jeg lige har gen-
nemgået er ikke pensum, det ville jeg
bare ikke sige inden jeg gennemgik
det.

Hetz:
Nikolaj Zinner: Jeg kan ikke huske
fortegnet. Det er plus eller minus i
hvert fald!
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Hjernevrider

Bjørne
Her er en lille hjernevrider om bjørne. Du skal svare på spørgsmålet, og give et godt argument for dit svar.

Vi trykker det rigtige svar i næste .

En bjørn går én kilometer mod syd, derefter én
kilometer mod vest, og til sidst én kilometer

mod nord, for så at ende det samme sted som
den startede. Hvilken farve har bjørnen?

Christian

Hetz:
Jens Ledet (snakker til tavlen, der
kører op): Stop. Stop. Stop. (den fort-
sætter op) It is like talking to my
daughter.

Hetz:
William Lund Sommer under kvan-
temekanikprojekt: Jeg har sovet
dårligt, jeg har drømt, at jeg skulle
bruge hæve/sænke-operatorer til at
gå op ad en trappe. . .

Hetz:
Dorthe (fys 3): Seriøst, er der ikke en
abe med i Peter Pan?

Hetz:
Sara Mia: Altså volumenmæssigt er
mine bryster større end din penis.

Hetz:
Sara Mia: Det ville også være under-
ligt, hvis I bare fik bryster
Christian: Ja, så kunne jeg ikke se
gulvet.

Hetz:
Niels Bassler: Now this looks like a
mathematician barfed over the bla-
ckboard. . .

Hetz:
Signe Fly: Din rus har ansøgt mig på
Facebook. Han er en mega starfuck-
er.

Hetz:
Steen Hannested: . . . og hvis I nu var
ingeniører – Gud forbyde det!

Hetz:
Nikolaj: Det lød som om, du sagde
Skynet crashede. Det ville have gjort
Terminator-filmene rimelig kedelige.

Hetz:
Klaus Thomsen i de sidste sekunder
af en videoforelæsning: Fuck!

Hetz:
Astrid (datalog): Det er ham der po-
nyforelæseren. . .

side 22



Should you make the joke?
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Protips til LATEX

Protips til LATEX
Har du også problemer med LATEX? Frygt ej mere, da redaktion har kombineret deres

mangeårige viden om programmet for at bringe dig et enkelt, simpelt råd, vi lover vil forbedre din oplevelse
med LATEX.

Først henter du programmet TeXstudio på
din bærbare computer. Herefter kan du med
fordel finde en template, du finder passen-
de til den opgave, du ønsker at skrive. Du
skal nu gemme templaten sammen med filer-
ne til TeXstudio i en mappe på skrivebordet,
du døber “ALLPOWERTOPAZUZU” (bemærk,
det er vigtigt, det er stavet korrekt med store
bogstaver). Som det næste skal du skaffe et le-
vende lam. Disse kan ofte købes billigt af land-
mænd i udkanten af Randers (landmændene
kan i øvrigt også skaffe billigt plutonium og lig-

nende). Lammet bindes og lægges i din taske
sammen med en nysleben kniv og computeren.
Du tager nu ud i Risskov, så du er klar til mid-
nat. Med dit eget blod tegnes nu et pentagram.
Computeren med TeXstudio kørende placeres
nu i pentagrammet så den er tættest muligt på
Simon Kristensens kontor. Ved midnat ofres nu
lammet mens du synger “O du guds lam” (sal-
me nr. 439) bagfra. Hvis dette ikke løser dine
problemer med LATEX, kan du prøve igen med
et større dyr.

Den Store Pazuzu

Hetz:
Christina Vang: Jeg går all in!
Jeppe Theiss: Ja, jeg kunne godt mær-
ke det, da jeg skulle røre dig på
lårene.

Hetz:
Casper: . . . og så er sangen endda
mega–datalogisk.
Philip: Hvad da?
Casper: Den hedder “Mellem 1 og 0”.
Philip: Nåårh, jeg tænkte sådan “Bo-
ten Anna”.

Hetz:
Johan: Jeg er sulten som en bjørn!
Altså en rigtig bjørn – ikke en pan-
da!

Hetz:
Casper: Mange tror, at Earl Grey er
teens Elsanna.

Hetz:
Nick: Er Snapchat ikke kun til at sen-
de billeder af sine kønsdele?

Hetz:
Philip: Man hører hele tiden histori-
en om den gode mand, der må give
afkald på nogle sine principper, og så
lige pludselig finder ud af, at han har
solgt sin sjæl.
Casper: Ja, altså han vil jo bare have
det bedste for folk, og lige pludselig
har han myrdet seks millioner jøder.
Så sidder han der og indser: “Wow,
I’m literally Hitler.‘’

Hetz:
Jeff Hangst: Hvorfor bruger du t som
variabel?
Nikolaj Jørgensen: Fordi jeg godt kan
lide at bruge t.
Jeff Hangst: Don’t piss me off Niko-
laj!

Hetz:
Jeff Hangst: Læser du normalt mate-
matik?
Wannabe fysiker: Ja.
Jeff Hangst: We’re gonna have a pro-
blem then.
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Dr. Føk på Tinder.

Hetz:
Amanda Kiilerich: I would like to be
the meatball. . . Just put me on a pan
and fry me!

Hetz:
Simon Rejkjær: Jeg elsker bare at sid-
de med sådan en rulle kabel!

Hetz:
Sine: Du skal ikke tage grøn te. Det er
en forfærdelig oplevelse. Det er slet
ikke kaffe.

Hetz:
Camilla: Ej, så er der bare kun en
skraldespand til rygere, og ikke en til
almindelige mennesker!

Hetz:
Kristoffer om Axel Svane: De der
svaner, de kan bare brække ens arm!

Hetz:
Camilla (datalog): Hvorfor var folk
så gamle i gamle dage?

Hetz:
Philip: Man kan slå hele sin lægejour-
nal op online. Så fandt jeg noget med
ungdomspsykiatisk. Jeg har en diag-
nose. What the fuck? Så har jeg gået
og fortalt alle, at jeg har papir på, at
jeg er normal.

Hetz:
Liam: Jeg ved ikke hvad det vil sige
at have smag.

Hetz:
Chris Risager: Dén gider jeg ikke at
se. Jeg vil hellere se Mean Girls.

Hetz:
Sultan 31. Dynasti: Jeg skal nok gi’.
Jeg er jo på dagpenge, så jeg er jo rig.

Hetz:
Camilla (datalog):(om datBars
ølkrus) Det her kan en datalog sgu
da ikke løfte!

side 25



Hjernevrider

Prikker og streger
Her er en lille hjernevrider om prikker og streger. Du skal finde en blyant og tage en overspringshandling.

Vi trykker det rigtige svar i næste .

Vi har allerede tegnet prikkerne for dig, de
er længere nede på siden. Din opgave er at for-
binde alle prikkerne. Du må kun tegne fire li-
ge streger, og du skal tegne dem uden at løfte

blyanten. Stregerne må gerne krydse hinanden,
men du må ikke tegne oven i en tidligere streg.
God overspringshandling!

Christian

Hetz:
Camilla (datalog): Hallo, jeg skrev
da allerede javascript på min arto–
profil!

Hetz:
Astrid (datalog) om produktudvik-
ling: Jeg ved godt at det er åndssvagt,
men IT’erne elsker åndssvage ting!

Hetz:
Tilfældig rus siger til anden tilfældig
rus: Jeg synes, at du binder din but-
terfly grimt på en pæn måde.

Hetz:
Kathrine Henriksen: Jeg føler mig
som en struds.

Hetz:
Axel Svane: . . . en glat funktion, en
gauss. Enhver svigermors drøm!

Hetz:
Camilla (datalog): Men hør lige her!
Kode skal være grimt! Så er det pænt!
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Haiku

Haiku

Tjekker horoskop
Åh nej, jeg skal dø om lidt

Såøh, #yolo

Dug dækker flasken
Blåt opkast pryder skoven

Hyttetursminder

En sen studiedag
Står ude i Solgården

Frikadellers duft

Nye danske ord:
Identitetsskabende

datalingvistik

Jeg funderer lidt
På livets store spørgsmål

Hvor er mit flowchart

Næsten færdig nu
! Undefined control sequence

Ikke færdig nu

Hetz:
Nick: Vi har fået fast saunadag på
kollegiet.
Kenn: Så får I svunget lidt penisser
Nick: Ahh der er også piger.
Færgemand: Man kan da svinge den
inden i bukserne, eller under kjolen.

Hetz:
Kattekongen: Jeg betaler mine kvin-
der som jeg betaler mine regninger:
ikke før jeg får en rykker.

Hetz:
Lise (om jobsøgning): Altså jeg synes
jo, at våbenindustrien kunne være
vældig interessant!

Hetz:
Marsvinefan Nicolai Hansen: Jeg er
meget nem at distrahere, ligesom en
hest.

Hetz:
Smør: Jeg kan ikke lide bacon.

Hetz:
Emma: Er det igler? Når nej, det er
bananer.

Hetz:
Maja: Så er du præcis 10 år ældre end
mig.
Laura Feline: Nå nå, så er der da ikke
mange år tilbage på ungdomsholdet
for dig?
Casper: . . . øh, det er mig der under-
viser.

Hetz:
(Søren pakker et spritnyt viskelæder
ud af indpakningen.)
Jacob: Er det en bouillon terning?

Hetz:
Louise: Jeg bryder mig bare ikke om
når børn begynder at snakke.
Jens Bo Justesen: Sådan har jeg det
også med kvinder.

Hetz:
Jeppe Søe: Ja, jeg er godt nok aldrig
blevet truttet igang.
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Horrorscope

Horoskoper

Vædderen

Du møder en høj, mørkhåret fremmed mand
iført klaphat. Han beder dig om at følge med.
Herefter begynder en lang spirituel rejse, der
fører dig til en burgerbar i Californien.

Tyren

Du bliver tilmeldt en ekstraordinær eksamen i
’Boldspil I Senmiddelalderen’. Du møder ufor-
beredt op, men ender med at få 12, da du impo-
nerer med at kunne udlede boldens banebevæ-
gelse i vakuum.

Tvillingen

Du får succes i dit kærlighedsliv. Til en TK-fest
scorer du en meget smuk person. Men den næ-
ste dag vågner du tildækket i kridtstøv i et tomt
lokale på 3. sal på matematik og indser, at din
udkårne var din tvilling.

Krebsen

Du tager på eventyr i Nobelparken. Her møder
du en viking, der dog viser sig blot at være en
forelæser fra Nordisk. Høn angriber dig dog al-
ligevel med sin økse, og du ender dine dage
som skelet i et skab på historie (rus: tag aldrig
til Nobelparken!).

Løven

Du finder tilfældigvis en portal i tid og rum
i Bazar Vest og bliver ført til en fjern fremtid,
hvor idrætsstuderende har taget verdensmag-
ten. Du bliver straks tvunget til crossfit, hvor du
brækker begge ben og forbløder på asfalten.

Jomfruen

Du bliver af din studiekammerat inviteret med
til en mystisk loge. Du forventer straks noget i
stil med Eyes Wide Shut, men bliver slemt skuf-
fet, da den består af fem bjørne, der spiller lyns-
kak. Dr. Føk er dog en del af logen. Du bliver
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Horrorscope

først begejstret, men det viser sig, du ikke skul-
le have taget den røde pille, han gav dig.

Vægten

Du vågner op og opdager, du har skiftet krop
med Kim Kardashian. Tynget af din massive
underkrop forårsager du for flere millioner kro-
ner skade i kælderen på fysik. Dog kommer din
mand Kanye West dig til undsætning. Han har
medbringer dog et akvarium fyldt med regnbu-
efisk, hvilket undrer dig.

Skorpionen

Du læser et horoskop, der siger, du skal foreta-
ge dig noget kulturelt. Overvældet begiver du
dig af sted til operaen. Men du når aldrig frem,
da du bliver kidnappet af en fremmed efter-
retningstjeneste, der forveksler dig med Bjarne
Corydon.

Skytten

Du beslutter dig for at læse til eksamen og der-
for ikke bevæge dig udenfor. Det viser sig at
være heldigt, da det begynder at regne med
piratfisk. Desværre er din eksaminator udenfor
og bliver spist, og eksamen bliver aflyst og faget
nedlagt.

Stenbukken

Du bliver inviteret til en fest. Da du ankommer
viser det sig, det ikke er en kostumefest, og dit
adamskostume virker upassende til dette kon-
gelige bryllup. Du ender på forsiden af Billed-
bladet næste dag og modtager snart en invita-
tion til Vild med Dans, som du taber til Bubber.

Vandmanden

Du tager en livsforandrende beslutning og bli-
ver TV-kok. Din catchphrase bliver “på med
fløden!”, men du bliver sagsøgt af brødrene Pri-
ce og må stoppe dit TV-program og fortryder,
du aldrig færdiggjorde din universitetsuddan-
nelse. Du dør af fløderelateret åreforkalkning
som 30-årig, idet du i sorg egenhændigt
konsumerede hele restlageret af fløde fra TV-
programmet.

Fisken

Du finder ud af, du skal være mere egoistisk. Til
holdets time spiser du derfor al kagen, og di-
ne holdkammerater begynder at jagte dig med
deres harpuner. Jagten ender på kanten af en
norsk klippeafgrund (2.pladsen i Top5-sten), og
du indser, du måske ikke skulle have taget det
sidste stykke kage, mens du falder mod bun-
den.

Hetz:
Jeppe Theiss Kristensen: Jeg kom lige
til at tænke på. . . kunne det ikke være
hyggeligt, hvis Søren Ryge også skul-
le på toilettet nu?

Hetz:
Camilla (datalog): Skizofreni? Er det,
når man har 2 styresystemer?

Hetz:
Jacob: Jeg er lidt tyk indvendigt.

Hetz:
Christina: Hvordan holder du styr på
dit liv uden kalender?
Ryge: Jeg har bare ikke så mange
venner.

Hetz:
Jesper Funch: Det var en lang diskus-
sion med mange sætninger.

Hetz:
CERM: Jeg mangler det der ord for
farveblind, men for ord. . .
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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

Lineær algebra er max swag
Kære Dr. Føk.
Jeg er lige startet som studerende, men er lidt op-
pe i årene i forhold til mine medstuderende. Der er i
midlertid overgået mig noget, jeg ellers for få år si-
den ville have svoret var løgn, idet jeg tror, jeg har
en midtvejskrise. Det blev pinligt tydeligt for mig
til Lineær Algebra, da flere fra mit hold havde egne
kridtholdere i forskellige flotte farver. Dette har be-
virket, at jeg nu ikke tør gå til tavlen i de timer og
mit sexliv er i frit fald. Hjælp, hvad gør jeg? Skal jeg
købe min egen kridtholder i rød, så de nævenyttige
hvalpe kan lære det, eller skal jeg begynde at gå med
silkeskjorter? En rød sportsvogn er udelukket, da jeg
er på SU.

Ham den gamle.

Kære Gammelpot
Du er tydeligvis jaloux på de unge fyre med
alle deres smarte penisforlængere kridtholde-
re, og du overvejer om du skal melde dig ind i
kampen. Men der er ikke noget, der giver mere
swag og selvtillid end at tage et spritnyt styk-
ke kridhvidt kridt, knække det over i to med
tænderne, tage en halvdel i hver hånd, og så
gå amok på tavlen og naile den sværeste op-
gave i lineær algebra. Mens du står forpustet
tilbage med hænder så hvide som Pjerrots og
med en tyk sky af kridtstøv, og mens instrukto-
ren står og klapper og pigerne på dit hold slås
om din opmærksomhed, så se alle fyrenes før så
spændstige kridtholdere dale ned i en forlegen
og underdanig position.

Dr. Føk

Palæokant
Kære Dr. Føk.
Jeg er begyndt på palæokuren, men har svært ved at
finde ting at spise. Har du nogle gode opskrifter på
palæomad?

Hipsteren

Kære Hr. Skæg
Det var ganske normalt for stenaldermennesket
ikke at kunne finde mad. Tag derfor ikke din
sult så tungt. Det er en vigtig del af kuren.
Hvis du mangler noget palæomad på studiet
og har glemt at tage en fersk lammekølle med
i rygsækken, kan du passende tage bue og pil
med i Matkant og sigte efter frikadellefadet.

Dr. Føk

Mygling
Kære Dr. Føk.
Hvordan cykler jeg til Kina?

Egon

Kære Cykelmyg
Som myg er det selvsagt noget sværere end som
menneske at cykle til Kina. Hvorimod et men-
neske blot skal sætte sig op på cyklen og køre,
er det en kamp for myggen blot at overvinde
pedalernes friktion. Jeg vil derfor anbefale dig
at finde et menneske, der skal cykle til Kina og
bide dig fast i vedkommende, indtil I når frem.

Dr. Føk

side 30



Spørg Dr. Føk

Hemmelighedernes kammer
Kære Dr. Føk.
Hvad synger TÅ̊AGEKAAMMMERET egentlig når de går
fra en forelæsning?

Dit pseudonym

Kære Rus
Det er et rigtig godt spørgsmål, som mange har
undret sig over. Svaret er også noget kontro-
versielt, og derfor prøver kammerfolk ofte at
utydeliggøre deres ord, mens de stikker af fra
forelæsningen. Men nu du spørger, så vil jeg

løfte sløret for hemmeligheden. Først del er tri-
vielt: ”Vi er fra TÅ̊AGEKAAMMMERET , vi siger ikke
mer’. . .”, og så kommer der en lyd, som no-
gen tolker som ”. . .og øl!”, hvilket også vil gi-
ve mening, kammerfolks ynglingsbeskæftigel-
se tager i betragning. Men hører man godt ef-
ter, får man et indblik i et af TÅ̊AGEKAAMMMERETS
utallige lyssky aktiviteter, idet der messes de
dæmoniske vers ”Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu
R’lyeh wgah’nagl fhtagn” i håb om at vække
den interdimensionale ondskab i dybet.

Dr. Føk

Hetz:
Christian Bach: Ligestilling er men-
neskets største fejltagelse.

Hetz:
Ida: Hver gang du er færdig med en
side skal du huske at rive den af, Hal-
vor!

Hetz:
Amanda Kiilerich: Allerede inden jeg
begyndte at drikke kaffe, kunne jeg
lide at sniffe det.

Hetz:
Philip: Jeg er fan af humanister.

Hetz:
Nanna Ravn: Jeg er den flittige luder.

Hetz:
Marcus: Det er jo ikke en enhedsvek-
tor – det er en 100–hedsvektor!

Hetz:
William: Hvornår lukker Tigeren,
7-Eleven, nem-id. . . nej, jeg mener
Bog&Ide?

Hetz:
William Lund Sommer: Det var den
gang AIDS stadig var sjovt.

Hetz:
Helene Matilde Svane: Jeg kom til at
gå en tur uden min tekande.

Hetz:
Louise Basse: Jeg ville tegne en cykel,
men så kunne jeg ikke huske hvor
pedalerne sad.

Hetz:
Joakim: I could be the Justin Bieber of
algortihms.

Hetz:
Inka: En feminist er bare en kvinde,
der snakker.

Hetz:
Dorte: Emma, hvorfor kommer du
ikke til karnevalsfesten?
Emma: Jeg skulle tisse!

Hetz:
Datalog: Er det ikke netop det, det vil
sige at være handicappet? At man ik-
ke er et perfekt menneske?

Hetz:
Fynbobz: Åårhh, jeg kan huske jeg
elskede regression! Det var SÅ læk-
kert!

Hetz:
Ælling 1: Louise, du er mit tutor-
forbillede. Jeg vil være den fulde tu-
tor ligesom dig.
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Kalenderen
torsdag d. 12/3–2015 Filmen “9. april” får premiere. Hvorfor den ikke får premiere

9. april må du spørge Dr. Føk om.

fredag d. 13/3–2015 Q3 slutter og TÅ̊AGEKAAMMMERET går op i hat og briller til deres
karnevalsfest – lad os håbe dagen ikke bliver uheldig!

onsdag d. 18/3–2015 Eksamensperioden starter. Hot damn!

torsdag d. 2/4–2015 Skærtorsdag markerer påskens start. Ja, påsken ligger i eksa-
mensperioden. Nej, du får ikke fri af den grund.

torsdag d. 9/4–2015 Q4 starter. Hvorfor starter vi på en torsdag? Ingen ved det
helt, men forelæserne synes sikkert det er sjovt at se de stude-
rende rode rundt i forskellen mellem de faktiske ugenumre
og ugesedlens.

fredag d. 17/4–2015 Kandis spiller i Skærbæk Fritidscenter. Hvis du ikke allerede
har skaffet dig en billet må du på det sorte marked.

fredag d. 24/4–2015 Kapsejladsen, hvor TÅ̊AGEKAAMMMERET traditionen tro vinder
og medicinerne ryger ud i det indledende heat.

lørdag d. 25/4-2015 Nogen holder påskefrokost. Med honningsnaps. Måske du
skulle gøre det samme?

torsdag d. 30/4–2015 FN’s Internationale Jazzdag. Desværre får du ikke fri, men
det skal da ikke afholde dig fra at kaste om dig med jazzhæn-
der og belære folk om forskellen mellem ‘punk jazz’ og ‘jazz-
core’.

fredag d. 1/5–2015 1. maj! Store Bededag! Én og samme dag! Hvis du ikke skal
til konfirmation kan du jo altid tage på Tangkrogen og drikke
dig fuld. Lad vandpistolen ligge derhjemme.

fredag d. 8/5–2015 TÅ̊AGEKAAMMMERET holder standup-arrangement og får nogle
andre til at være sjove for dem.

fredag d. 22/5-2015 Classic Race Aarhus blokerer store dele af byens store færds-
elsårer i omtrent en uge.
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