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Om Mads Føk
Mads Føk er et uafhængigt kommunikationsorgan for de studerende ved mat-fys-faggruppen
på Aarhus Universitet. Mads Føk er et blad skrevet af studerende til studerende, og vi udkommer 4 gange om året.
Uopfordrede indlæg modtages meget gerne. Ren tekst eller LATEX foretrækkes. Indlæggene
må gerne fremstå anonyme i bladet, men redaktionen skal vide, hvem der har skrevet dem.
Skriv derfor navn og kontaktadresse på de indlæg, du afleverer. Indlæg kan også afleveres i
Mads Føks postboks på Matematisk Informationskontor eller til et af de nedenstående redaktionsmedlemmer, men helst sendes direkte til indlaeg@madsfoek.dk. På vores hjemmeside madsfoek.dk, udkommer de nyeste udgivelser på samme tid som de uddeles fysisk.
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Leder
Hvis du samler mod til dig, tager en dyb indånding og (til trods for alle andbefalinger om det
modsatte) bevæger dig udenfor, vil du finde, at
træerne så småt er ved at få blade, og fanatiske humanister, medicinere og det der ligner er
begyndt systematisk at terrorisere uniparkens
ænder i deres træning til kapsejladsen (som bekendt er deres anstrængelser på forhånd dømt
til fiasko, da alle i sidste ende, må se sig slået af
ÅGE KA M M ERET storhed). Med andre ord er soTÅ
len ved at gøre sit fremtog – sommeren nærmer
sig med hastige skridt. Men før du ifører dig et
tykt lag solcreme og går ud for at nyde sommeren og friheden (eller måske mere realistisk lukker dig inde i dine forældres kælder for at spille
Total War: Warhammer og/eller CSGO), skal de
sidste opgaver afleveres og eksamen skal overståes.
I forbindelse med de forestående eksamener har mange desperate studerende søgt
Dr. Føks visdom i håbet om at opnå de sagnomspundende 2-cifrede karakterer (selvfølgelig helst uden rent faktisk at åbne en bog). Derfor er undertegnede blevet bedt om at viderebringe altvidenshedens råd: To konvolutter (en
til censor og en til eksaminator), hver med et
større beløb umærkede sedler (helst euro eller
dollars). Hvis budgettet ikke helt rækker til dette, kan man evt. tilbageholde et eller flere medlemmer af censors og eksaminators nære fami-

lie og kun frigive dem mod den ønskede karakter (bonustip: efter eksamen forlad gerne landet
i en periode). Da mundtlige eksamener som bekendt er offentlige, kan man medbringe et par
medlemmer fra den lokale rockerklub for ligesom at løfte stemningen lidt. . .
Desvære må undertegnede på redaktionens vegne komme med en dårlig nyhed: Jonas Svenstrup Hansen, der har været en del
af bladets redaktion i næsten 6 år (de sidste
par som chefredaktør), er på dybt tragisk vis
blevet nød til, i nærmeste fremtid, at forlade
universitetet (fordi han er færdig med sin kandidat. . .). Hvilket også betyder, han må stop. Jonas vil blandt blades læsepe i
re hovedsageligt være kendt som manden bag
den elskede krydsord, samt at forsøge at fange de resterende redaktionsmedlemmers mange mange støvefjel (bedøm selv hvor godt det
lykkedes. . .). På redaktionens vegne ønskes Jonas alt held fremover – omend læserne må forberede sig på et mindre kvalitetsdyk.
Som erstatning for Jonas vil Jesper Dam
Knudgaard blive chefredaktør. Jesper er ung
og fandenivoldsk. For eksempel har han sneget nogle af de såkaldte memes ind i bladet (på
trods af, at Rye ikke forstår eller finder dem
sjove. . .). Afslutningsvis ønsker vi på redaktionen dig held og lykke med eksamen, og god
sommer.
Jakob Rye
Jonas S. Hansen

Hetz:
Erik: Jeg er på nivea- *knækker sig*
Hetz:
Ølkineseren: Har I Stofa??? Jeg troede I brugte Eduroam.

Hetz:
(Sagt under TØ på en snevejrsdag)
Anden person i lokalet: “Er det ikke
snart tøvejr udenfor?” Troels: “Det er
i hvert fald TØ-vejr indenfor!”
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Shitposts

Turingtesten, Twitter og Trump
I 1950 udviklede Alan Turing den sidenhen så berømte Turing-test. En test der skulle afgøre, om en
computer kunne imitere et menneske så godt, at det blev umuligt at afgøre, hvem der var computeren, og
hvem der var mennesket i en samtale. Dengang var det ren science fiction, men hvad med nu?
I den oprindelige Turing-test indgår to mennesker og en computer, et af menneskene kommunikerer med computeren via tekst, og det andet menneske skal ud fra deres samtale afgøre,
hvilken af samtalepartnerne der er computeren.
Hvis dette ikke er muligt, er Turing-testen bestået.
Der findes flere bots rundt omkring, designet til at man kan have en samtale med dem.
Et eksempel er Cleverbot, en bot der er ekspert
i at give undvigende svar, når samtalen bevæger sig uden for det, den er kodet til. En samtale med den er meget underholdende i et stykke tid, men den ville bestemt ikke bestå Turingtesten. Der er også assistent-"AI"erne, som Apples Siri. Denne er slet ikke designet til at bestå
en Turing-test, blot til at fungere som en slags
stemme-interface til din telefon. Det kunne lade
til, at vi stadig er langt fra en fremtid, hvor computere kan imitere mennesker troværdigt. Jeg er
dog ikke sikker på, at jeg er enig, og her tænker
jeg ikke på hemmelige AI-projekter i kælderen
hos techgiganterne. Det jeg tænker på, er helt
ude i det fri.

Hvis man skaber et miljø hvor samtalemulighederne er meget mere begrænsede, og forventningerne er lavere, tiltes spillet pludselig
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i robotternes favør. Dette miljø eksisterer allerede: det kaldes Twitter. Her sendes beskeder
rundt fra journalister, politikere, underholdere
og helt almindelige mennesker, alle under 140
tegn, i en smeltedigel af ligegyldig information.
Her kan du have noget på hjerte, uanset hvor
tom du er indeni. Her kan du blokere alle, der
er uenige med dig. Her kan du vælge kun at interagere når det passer dig, uden at der bliver
set synderligt skævt til dig. Dette er det perfekte miljø for et computerprogram, der skal give
sig ud for at være et menneske.
Miljøet i sig selv er dog ikke den eneste faktor, der gør Twitter til det ideelle sted at bestå sin Turing-test. De menneskelige brugere er
vant til et lavt niveau i tweets, selv fra brugere der burde være højt respekterede. Se bare på
den amerikanske præsident, Donald J. Trump.

Manden er notorisk for at bruge Twitter som
kommunikationsplatform. På Twitter er der ikke plads til nuancerede udlægninger eller flydende prosa, men blot korte og bestemte udmeldinger. Ingen overvejelser, ingen forståelse.
Dette er perfekt for en mand som, ifølge undersøgelser citeret af The Independent, har et sprog

Shitposts

som en 8-årig. Måden vi opfører os på på Twitter sætter standarden for, hvad der skal til for at
blive accepteret som et menneske. Dette har da
også medført en stor mængde såkaldte Twitterbots, computerstyrede Twitter-brugere. Der er
endda én baseret på Trump. Den såkaldte DeepDrumpf, en twitterbot udviklet på MIT, der ved
hjælp af neurale netværk har analyseret Trumps
sprog for at forsøge at replikere det.

Der er nok ingen, der ville blive narret til at
tro, at dette rent faktisk var Donald Trump. Men
at afgøre om dette er computergenereret eller
menneskeligt skrevet satire? Det er straks langt
sværere, og er det ikke en ligeså bestået Turingtest? Vi lever i en verden, hvor satiren pludselig
skriver sig selv. Flere af disse computergenererede tweets ville man ikke blive overrasket over
at se i Politikens At tænke sig-segment. Er dette ikke i virkeligheden et tegn på, at Twitter og
Trump har sænket niveauet for Turing-testen?

Markus R. Mosbech
Hetz:
Dmitri Fedorov: It’s just SO last millenium.
Hetz:
Jesper Funch Thomsen: Synspunktet
afhænger jo af ens koordinatsystem.
Det er derfor man bliver rundtosset i
en karrusel; det er fordi man hele tiden skal vænne sig til et nyt koordinatsystem.
Hetz:
Simon: Kaffe er den slanke version af
kage.
Hetz:
Lukas: Jeg har endelig forstået. . . noget.
Hetz:
Morten Kyng: That’s life. Eller that’s
death - eller hvad det nu hedder.
Hetz:
Madsbas: Jeg har et job, jeg skal passe - jeg har børn, jeg skal føde!

Hetz:
Mike Schack (til Videregående Analyse): Problemet er, at jeg ikke kan
huske, hvad et rektangel er.
Hetz:
Jesper Funch Thomsen: Så skal vi lige
bruge nogle tilfældige tal, så jeg lukker lige øjnene og skriver nogle tilfældige tal op.
Hetz:
Kristoffer Arnsfelt Hansen (having
drawn an MST): Hmm, yeah these
edges should have been red, I’m sorry. Maybe next year. . .
Hetz:
Casper: Last-hour afleveringer er et
grundprincip i uni-livet.
Hetz:
Katrine: Men i drenge ved heller ikke, hvor besværligt det er at barbere
sine ben.
Steffan (trækker et bukseben op):
Altså. . .

side 5

Humanist?

Droppe ud for at blive humanist: Er
det det værd?
Videnskab er svært. Meget svært. Derfor er ikke overraskende, at mange naturvidenskabelige studerende
overvejer at droppe ud for at blive humanister i stedet. Men er det nu en god idé? Som jeg nu vil
demonstrere, er det ikke et subjektivt spørgsmål, men derimod et spørgsmål som videnskaben kan svare på.
Hvis den forventede ugentlige arbejdstid er
estimeret til 45 timer om ugen og har en sværhedskoefficient Ω på 1, kan vi udregne et sværhedsestimat Σv = Ωv · 45 = 45. Tilsvarende
vil den være på Σh = 45 · 0.7 = 31.5 hvor
Ωh = 0.7 for humanistiske uddannelser. Logikken er, at jo hårdere en uddannelse er, jo mere er
den værd, når du skal blære dig til dine ligeglade venner.
Ifølge tal fra Det Humanistiske Fakultet på
KU tjener deres kandidater i gennemsnit en
årsløn på 430 924 kr. Fra dette kan vi udlede en
gevinstgrad Ξ for humanisterne
430 924
∼ 430.92 .
Ξh =
1000

(1)

Ifølge Jobindex.dk er den gennemsnitslige
datalog lønnet 46 605 kr om måneden. Dette giver os en gevinstgrad
Ξv =

46 605 · 12
∼ 559.26 .
1000

(2)

Med det kan vi beregne et provisionelt er-detdet-værd-tal Ψ defineret som
Ψ = Σ·Ξ.

(3)

Scoreboardet er indtil videre således
Ψv = 45 · 559.26 = 25 166.70 ,

(4)

Ψh = 31.5 · 430.92 = 13 358.52 .

(5)

Videnskaben fører altså (selvfølgelig)!

På trods af at Σ belønner sværere uddannelser, skal vi desværre udregne et jamen-jeghar-muligvis-skudt-migselv-tal ι, der er defineret ved ι = Ω/Ψ · 105 . Du bliver måske en vaskeægte blærerøv, hvis du formoder at færdiggøre en svær uddannelse, men du får strafpoint,
fordi at du har lyst til at skyde dig selv (hvis du
ikke allerede er droppet ud) undervejs.
Scoreboardet ser nu således ud:
1
· 105 ∼ 3.973 504 671 ,
25 166.70
0.7
ιh =
· 105 ∼ 5.240 101 448 .
13 358.52

ιv =

(6)
(7)

Det ser altså sort ud for videnskaben, men vi
har været i denne situation før. Men før du begynder at droppe ud, vil jeg lige påpege, at
vi mangler at multiplicere ι med en sejhedskoefficient Θ, hvor Θ er bestemt ud fra hvor
sej disciplinen er. Dette betyder selvfølgelig, at
Θh ≤ Θv . Beviset for dette er trivielt og overlades til læseren (at læseren læser en videnskabelig uddannelse, har naturligvis ingen betydelse
for værdien af Θ). Den endelige score bliver altså
ι v · ϑv = 3.973 504 671 · 11 ∼ 44 ,

(8)

ι h · ϑh = 5.240 101 448 · 0.2 ∼ 1 .

(9)

Herved er det bevist, at det er 44 gange bedre at
læse videre end at droppe ud for at blive humanist. Phew. Læs du trygt videre.
Mathias Tversted
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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:
Thorbjørn: Uden på cigaretpakkerne
står der: Rygning kan medføre barnedåb.
Hetz:
Benjamin: Jeg har de her to enæggede tvillingesøstre, der lignede hinanden ret meget, da de var små. Det gør
de ikke mere, så jeg ved ikke om de
stadig er enæggede.
Hetz:
HC: Volbeat er Danmarks Lars Ulrich.

Hetz:
Anders: Hvis du skal gøre lige som
Jesus, så skal du dø ved 4-5 tiden.
Hetz:
Simon (om at indføre det arabiske
forår): Gælder det ikke bare om at
sætte ild til sig selv?
Hetz:
Bent Ørsted (omkring en opgave i
Matematisk Analyse): Den smager
lidt af fisk.

side 7

Håb

Peter Madsens afsluttende kommentar
Keld & the Donkeys; Jeg ringer på fredag
Jeg anker på fredag, så ses vi på lørdag
Jeg kommer i ubåd, så hurtigt jeg kan
I sidste uge dømte I en mand der var lidt blæst,
han sad og ville sige: "Min ret den har jeg læst."
Og salen den blev stille før tungen kom på gled,
han sagde: "Jeg vil sige det bare så I ved . . .
Jeg anker på fredag, så ses vi på lørdag,
jeg kommer i ubåd, så hurtigt jeg kan.
Jeg vil ikke spjælde, så hel’re forgælde,
min advokat lover at jeg kan blive fri".
Jesper Dam Knudgaard
Hetz:
Janne: Det er fordi, jeg ikke er retarderet længere. . .!
Hetz:
Nikolaj: Det bedste lån man kan tage, er at skrive øl i bogen i FFB. Der
er ingen renter!
Hetz:
Lasse: Er din søster single?
Marie: Du skal ikke score min søster!
Hetz:
Niklas: Her har vi så vores JPX laser.
Den bruger vi til at kalibrere vores
wavemeter.
Maiken: Er det det den kan?
Niklas: Altså, engang brændte vi hul
i et papir med den. Det var sjovt.
Hetz:
Kalus: Vi drak en kasse øl på 4 timer.
Machon: Det så lang tid jeg tager om
at spise en agurk.
Hetz:
Jacob: Af princip hilser jeg ikke på ligegyldige mennesker.
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Hetz:
Nanna: Hvordan går det med bacheloren?
Marie: Det går fint, jeg har vist, at jeg
ret præcis kan forudsige, hvad der er
sket for 2 uger siden.
Hetz:
Janne (*hoster helt vildt*): Ja jeg skulle have taget elevatoren.
Hetz:
Tversted: Er din familie identitetsmatricen? For de er rene 1’er og 0’er.
Hetz:
Bach: Du er studerende. . . Du har ikke noget kørende for dig.
Hetz:
Old: Må man sige bitches?
Sofie: Jeg siger det i hvert fald tit.
Mette: Det er jo sådan, at når man er
det, må man sige det.
Hetz:
Janne: Jeg har lavet sådan nogle
grimme figurer i PowerPoint, fordi
jeg ikke kan finde ud af paint.

Side 9: Opfindelser

Navn: Blockchain
Alder: Ca. 10 år
Enestående evne: Hun er central bagkvinde for den digitale valuta bitcoin.
Om hende: Hun er meget populær. Mange bliver fascinerede af hendes enkle skønhed. Det er
dog langt fra alle, som stifter bekendtskab med hende, der virkelig forstår hende. Det er kryptisk,
hvordan hun kommer på nye tanker.
Beskæftigelse: Det meste af hendes dage bruges rundt omkring på datacentre, hvor hun passer
en lang række digitale valutaer. Hun hjælper alle der vil have det, men det er ikke alle, der bliver
lige succesfulde.
Senere liv: Inden for de sidste par år er hun blevet verdensberømt for hendes yndlingsvaluta
bitcoin, som har set store stigninger og fald.
Yndlingssang: Jenny From the Block

Hetz:
Hermione: Jeg ved ikke hvordan
man animerer. . . udover i Matlab.

Hetz:
Sissel: Jeg har glædet mig til den her
banan lige siden kl. 13.
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Skynet lavet i PowerPoint. . .?

Alternative Turing-komplette
Maskiner
Den folkekære Gerth1 har til dette års VKF2 eksemplificeret visse spændende ting om programmet
PowerPoint. Men har han formået at få hele historien med?

Turing-komplet?
En maskine siges at være Turing-komplet, hvis
den kan gøre, hvad enhver Turing-maskine kan
gøre. En Turing-maskine er en slags datamat,
der læser og skriver ting til et bånd (dette kunne
eksempelvis være et magnetisk bånd).
Man kan basalt set koge problemet med at
være Turing-komplet ned til to ting; maskinen
skal have betinget forgrening og have en arbitrær mængde hukommelse3 . Den sidste er udelukkende til for at kunne udføre et arbitrært
stykke kode. Således vil en Turing-maskine faktisk ikke være Turing-komplet, medmindre den
har et uendeligt langt bånd at skrive og læse på.

Gerth og PowerPoint
Til årets VKF viste Gerth, at man kan inkludere kode skrevet i Visual Basic i sit PowerPointslideshow4 . Det er selvfølgelig ikke noget nyt,
at man kan inkludere ting skrevet i Visual Basic
i sine ting fra Microsoft Office-pakken, da det
efterhånden mere eller mindre er blevet til formålet med kodesproget. En ny ting, som Gerth
viste os, var dog det med at man kunne inkludere kode nok (omtrent 14 sider +/- noget...) til
at få genereret et tilfældigt tal og bruge dette til
1 Gerth

at få et tilfældigt slide frem.
Det er dog ikke det eneste man kan med
PowerPoint. I PowerPoint kan man nemlig implementere en Turing-maskine kun ved hjælp af
animatoner og figurer5 .

Andre Turingmaskiner
Der findes selvfølgelig mange forskellige implementationer af den basale form for en
Turing-maskine. En af de mest velkendte er
selvfølgelig den datamat, de fleste af os til dagligt anvender6 . Tro mig dog, kære læser, der
er mange flere og meget mere interessante eksempler på Turingmaskiner ude i verdenen.
Først og fremmest er der jo Minecraft, der
tillader dannelsen af fungerende lommeregnere, og hvis stort nok også computere7 . Minecraft
har faktisk en grænse på størrelsen af en verden, hvorfor disse heller ikke kan være Turingkomplette.
Man kunne godt føre et argument for, at
et menneske godt kunne være ækvivalent til
en Turing-maskine. Der er dog også problemer
med dette i praksis, da mennesket er velkendt
for at have en dårlig hukommelse8 .
Hvad med Magic: The Gathering? Det er
kommet for dagens lys, at dette populære spil

Stølting Brodal fra Institut for Datalogi

2 Verden

Kedeligste Foredrag

3I

hvert fald i følge Professor David Brailsford fra University of Nottingham, se selv her: https://www.youtube.com/
watch?v=RPQD7-AOjMI
4 PowerPoint modstrider da faktisk Apples regler for deres App Store, da man ikke må sælge programmer heri, der kan
udføre arbitrær kode
5 Henholdsvis
6 Disse

over 1600 og over 700 af hver ifølge https://www.youtube.com/watch?v=uNjxe8ShM-8&t=1s

er dog ligesom Turing-maskinen i sig selv ikke Turing-komplet i praksis, da de kun inkluderer en fastsat mængde

hukommelse
7 https://www.youtube.com/watch?v=aQqWorbrAaY
8 Ellers

ville folk vel ikke kunne dumpe til eksamen
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Skynet lavet i PowerPoint. . .?

faktisk er Turing-komplet1 ved at emulere en
meget simpel form for Turing-maskine. Problemet med finit hukommelse ophører endda her,
da hukommelsen kan implementeres på en så
smart måde, at der altid er præcis den mængde
hukommelse, som der er brug for. Rettere sagt;
hvis der er brug for mere hukommelse, så bliver
det lavet med det samme.

Skynet i PowerPoint?
Det endegyldige spørgsmål er da, om det ville være muligt at at implementere en Turingmaskine i en af de nævnte potentielle Turingmaskiner, der ville udvikle egen intelligens og
overtage verdenen. Dette er jo altid en frygt ved
den slags.
Der er ikke just nogen stor chance for, der
er nogen der implementerer Skynet i et menneske, da mennesker ikke just er i stand til at være særligt intelligente, med undtagelse af visse
særtilfælde. Det er derfor alt for svært at gøre,
og der er en for lille sandsynlighed for, det lykkes, hvorfor det ikke er tilrådeligt2 . Minecraft
kører i Java3 , og så vidt vides animeres ting stadig, selv om man ikke kigger på dem, så længe de ikke er for langt væk. Det er derfor ikke
rigtig muligt at imlementere Skynet i Minecraft,
medmindre man har en datamat, hvis specifikationer overstiger realistiske størrelser.

Til sidst; PowerPoint. PowerPoint kunne
man i princippet godt implementere Skynet
i, men igen møder man et problem lignende
det fra Minecraft, da programmer fra Microsoft
Office-pakken som bekendt er det rene cancer
(hvorfor de fleste af os vælger at bruge LATEX),
og derfor nok ville bryde sammen, inden man
formåede at gøre sit arbejde færdigt. Hvis man
dog til gengæld vælger denne vej, så er et stort
plus jo selvfølgelig, at man kan bruge WordArt,
animationer, overgange osv. til at skrive sin kode i – så i det mindste vil det se ret sejt ud, at udføre et program skrevet i PowerPoint. Desværre kan det dog være drøjt at få det til at virke
på Linux (måske med undtagelse af, om man
inkluderer Android som værende Linux).
Vores sidste håb for at implementere Skynet i en alternativ Turignmaskine er da Magic:
The Gathering. Dette kommer sig af, at Magic:
The Gathering Online er skrevet i C# (så vidt vides), hvorfor det er ret hurtigt og kan være ret
effektivt. Hvis vi endelig skal dø til en supermagt bestående af en form for datamat, hvorfor så ikke én der inkluderer Noxious Ghouls?
– Så kan man da i det mindste dø med lidt
stil, da det lyder lidt sejere at blive slagtet af et
Noxious Ghoul, frem for at blive crashet af en
Terminator-agtig papirklips, fremmanet af PowerPoint.
Rune N. T. Thorsen

Hetz:
Asbjørn: SKAT er egentligt bare
gruppepres.
Hetz:
GFORM: Jeg kan altså ikke kopiere,
når andre synger - jeg kan kun kopiere andres kode.

Hetz:
Kirsten (til Rolf): Hvad står Rolf for?
Hetz:
SEKR: Altså norsk er jo bare dansk
med dysleksi.
Hetz:
Jesper Thomsen: Hold da op tiden
går stærkt, eller den går i hvert fald.

1 https://www.toothycat.net/~hologram/Turing/HowItWorks.html
2 Det

er dog næsten lykkedes et par gange. Af personer der minder lidt om Skynet kan bl.a. nævnes Adolf Hitler og Joseph

Stalin
3 Såfremt

man kører den rigtige version og ikke den dårlige til Windows 10
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M A

1018

E

1021

T R

Partikel
Tesla
Roadster

e
R

Talmgd.

Atom #92

Foreningsmængde

S


1 n
n

e
Valutakode

E

Vinterrejser

Alkalimetal

Dyr

Wienermasse

N

S

K

A

B

k

1/330 m

Fritidsordning

B

U

S

I

D

E

T

1000

Pronomen

12

10

F

E

Gøgler

T

K

R O

E

R

N

E

V

50

R

Mærke

Analysemetode

Slags

A

R

I

L

L

I

A

R

D

U

Stedord

D

E

R

2.71. . .

−15

f

A

R

T Ø

M

U

Newton

F

Kunstner

J/C

lim 1 +

n→∞

10

Prog.sprog

Anholt

Løsningen til sidste blads krydsord (i LATEX takket være Daleif!).
Hetz:
Tversted (om opgavebeskrivelse i
databaser): Det er så fucking grimt
lavet, at det er smukt.
Hetz:
Jantzen (integreret cos(t)sin(t) fra -pi
til pi): Sinus er meget 0 i det interval,
så det giver nul.
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Hetz:
Nikoline: Lidt svamp kan vel aldrig
skade.
Hetz:
Poul: Jeg har ikke noget særligt imod
mandage. . . Jeg hader bare alle dage.

e
J

2

Cykelværktøjet

sin

Vestjysk
kendeord

+

Prog.sprog

co
s2
x

Øllen

x

Krydsord

Programmeringen

1012

Regnbue- Algebraisk
struktur
hinde

Forudseende
dQ
dt

Hædre

U+00C6
Atom# 16

Atom# 8

Tone

Gudinde

Legeme

Cola
Metal

Navn

Fakultet

Rådden

¬N

Græsk
gudinde
∞
P

n=0

1
n!

Svimmel

Grundstof

Atom# 87

Ske

Fyn

Rumenhed

Ilt
Jern

Værktøj

1018
1015

Spillekort

2.71. . .

mgh

Jod

Pot. energi

Metal

Grundstof

Indsend din løste krydsord til red@madsfoek.dk eller på Facebook og
deltag i konkurrencen om en hemmelig præmie!
Vinderen annonceres på Facebook. Løsningen kommer i næste blad.

God fornøjelse.
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Spareplan

Afslørende tiltag
Som følge af medieforliget skal DR, som bekendt, spare 20 % af sit budget.
har gennem en
anonym kilde fået adgang til en af DR’s planlagte tiltag for at imødekomme det nye budget.

1. For fremtiden vil det kun være muligt for DR’s udenrigskorrespondenter at få transporteret
en halv hest over Atlanten.
2. Det vil være slut med at Ramasjang-værter sover i arbejdstiden, samt benytter arbejdspladsen som helårsbolig.
3. Gæsterne vil blive sparet væk i Debatten, da Clement Kjersgaard alligevel afbryder dem,
før de kan nå at komme med deres pointer. Ledelsen har fuld tillid til, at Clement uden
problemer har nok på hjerte til at udfylde sendetiden.
4. I stedet for at sende direkte fra store e-sportsbegivenheder, vil DR nu sende direkte fra
13-årige Martins værelse i Valby, hvor Martin streamer e-sportsbegivenheden på Twitch.
Ledelsen vurderer, at dette ikke vil medføre et tab i kvaliteten.
5. Ledelsen er blevet opmærksom på, at der er tidspunkter hvor DR K ikke sender genudsendelser af ’Hvornår Var Det Nu Det Var?’. Fejlen vil straks blive rettet.
6. Disney Sjov vil blive til Dream Works Animation Sjov.
7. For fremtiden vil TV-avisen være en vært, der i 30 min læser op af en avis (efter eget valg).
8. P6 Beats værter til blive sparet væk. I stedet vil kanalen spille The Smiths-albummet ’The
Queen Is Dead’ på repeat. Dette vurderes at kunne tilfredsstille kanalens faste lyttere til
fulde.
9. Vejrudsigten vil blive erstattet af et skilt med teksten "Risiko for nedbør".
10. I et forsøg på at nytænke DR Drama, vil der blive satset på mindre produktioner. Da DR’s
største seriesucces i nyere tid, Borgen, var bygget over Adam Prices Margrethe Vestagerfanfic, vil den næste dramaserie være bygget over 15-årige Annes lettere erotiske projekt
’Robert Pattison og de syv krystalkugler’. Dramaet opføres af Nykøbing revygruppe.
Rye
Hetz:
KASS: Må jeg bede om et lille hyggestykke mere?
VC: *giver ham et stort stykke*
KASS: Det her er ikke et lille hyggestykke, det her er ækvivalenten til at
tro, man har et 5 ECTS kursus og så
er det Eksperimentelle øvelser. . .
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Hetz:
Niklas: Fuck. . . glemte r’et i “Gary
Oldman” i min google søgning.
Hetz:
Dmitri: This might look smart; never
do it.

Tegneserie

Tegneserien er skrevet af Kristian Thougård Pedersen. Den Elektriske And udkom første gang 27.
september og 25. oktober 1996 (24. årgang, nr. 1 og 2).
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Tegneserie
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Hetz

Hetz:
Christian (skal finde densiteten af bly
på WolframAlpha): Når man søger
på “density of pb” får man densiteten af peanut butter. Det er måske
derfor, vores data ikke passer. . .
Hetz:
Dmitri: I think we will solve this problem the european way, which is to
completely ignore it and hope it goes
away.
Hetz:
Ermin: Vi kan faktisk tage over på
humaniora og faktisk snakke med
dem. Vi kan sige ‘case Nil’ og ‘Ødipus, det var var ham, der dræbte sin
far’.
Hetz:
Nikoline: Kan jeg godt sætte den her
tabel ind?
Gustav: Ja det kan du godt. Jeg har
allerede brækket mig lidt i munden.
Hetz:
Malthe: Hvorfor ender Heisenberg
altid med at få ret.
Instructor: Jamen tyskerne får bare
altid ret.
FUBØ: Ligesom Hitler!
Ismael: Han var faktisk fra Østrig.
Hetz:
Dina: Jeg kan ikke lide bacon.
Simon (inder): Hvordan kan jeg være
bedre integreret end dig?!?!
Hetz:
Niklas: Laver du din databehandling
i Excel? Tror du vi er i Sovjetunionen
eller hvad?!
Hetz:
Niko: I påskeferien: “Jeg har lyst til
ferie”.

Hetz:
Nikoline: Hovedingrediensen i gulerodskage det er farin!
Sidsel: Jeg troede det var kærlighed. . .
Hetz:
Hasse: Kommer du sammen med
Anna?
Jesper: Nej. . . Hun har en kæreste.
Lasse (afbryder): Jesper, man kan
godt score, selvom der er målmand
på!
Jesper: Hendes kæreste hedder Mette. . .
Hetz:
Markus: Kvaliteten af en artikel skalerer positivt med antallet af græske
bogstaver, der er brugt.
Hetz:
Lasse: Hvorfor er det egentlig, glas
det smager af blod?
Hetz:
FUØN: At få 02 i kvant og være humanist - det er det samme.
Hetz:
GFUIV: Har I drukket sodavand hele
aftenen?
FULI: Altså I har jo ikke bundet guldøl, så man kan vel argumentere for,
at I har drukket sodavand.
Hetz:
Kristoffer Arnsfelt Hansen: I hope
you like math. If you don’t. . . then
that is a mistake.
Hetz:
Mads: Det er egentligt vildt irriterende, at der går en uge mellem hver fredag.
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Fake news

Alternative Føkta
I en verden hvor alle nyheder handler om den sidste nye frygtelige hændelse, giver
afbræk i form af dette fabrikerede nyhedssegment.

Koreansk diktator nu på Twitter

En koreansk diktator, som har bedt om at forblive anonym, har i weekenden oprettet sig som
bruger på det kendte sociale medie ’Twitter’, og
samtidig delt sin første besked med verden: Et
billede af en solstråle mellem to skyer med teksten "God is great, retweet if u agree". I et eksklusivt interview med
udtaler diktatoren, at høn havde hørt fra en af sine andre
gode diktatorvenner, at det sidste nye inden for
moderne diktatur er at shitposte på Twitter om
alt det kontroversielle, man har gjort.
På den måde regner denne anonyme diktator altså med at fortsætte med at sende beskeder
som den nedenstående:

dig et lille

Bornholm solgt til Grønland
I weekenden blev det besluttet, efter en lidt sen
påskefrokost for folketinget, at Bornholms ejerskab ville blive overdraget til Grønland. Det lille land i det nordlige ishav har i en længere periode været på udkig efter et lille stykke dansk
jord, så de efter lang tids indebrændthed kunne
erklære sig som kolonimagt, og så endda over
dansk jord.
Efter salgsrepræsentanten fra Grønland
imidlertid vågnede op fra sine tømmermænd,
indså høn dog hvilken fejl, der var blevet begået. "Bornholm er jo et goldt ødemarkland, "det er ikke anskab,"udtaler høn til
det end et hul i bunden af sparebøtten, og det
har Grønland ganske enkelt ikke råd til."
Det grønlandske selvstyre har siden søndag desperat forsøgt at forære øen væk til både Sverige, Finland og sågar Åland, men uden
held. "Vi håber på, at Rusland vil modtage øen,
måske i følge med en symbolsk betaling. De har
trods alt ikke ry for at være kræsne med deres
annekteringer på det sidste."

Præmiere på ’Den Grimme Ælling’animeen
En ny Netflix Original udkom i forgårs med
lidt blandede reaktioner blandt kritikerne. Den
japanske tegnefilmserie er baseret på det populære eventyr ’Den Grimme Ælling’ af den
danske H. C. Andersen, og er ifølge prominent
dansk filmkritiker Jodna Eigil "en udvanding
af den danske eventyrkultur. "Høn udtaler til
udsendte rapporter, at høn skammer sig over overhovedet at tage stilling til "en
farce uden lige."
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Fake news

Mange almindelige danskere som ikke har
en kæp i røven finder dog tegnefilmserien både "fascinerende"og "nytænkende". "Jeg troede aldrig at jeg skulle se tegnefilms fugle/tentakelporno hver mandag for 90 kroner i
måneden, men nu da det er sket, sætter jeg pris
på hvad fremtiden bringer os,"udtaler anonym
weaboo fra Løgstør.

Animationsfirmaet bag "Omae Wae Duckaru", som tegnefilmserien hedder, planlægger
allerede deres næste led i animationen af danske eventyrklassikere. "Vi har allerede tre-fire
planer kørende, og regner med at kunne udgive vores bud på ’Den Lille Pige med Svovlstikkerne’ allerede i slutningen af året,"udtaler PR.
chefen fra firmaet til

Hetz:
Steffan Sølvsten: Hvordan kan det
være, jeg kan kaste rundt med alt
muligt fancy algebra, og alligevel nu
kigger på kvadratrodsregneregler i et
Matematik C kompendie?

Hetz:
Mads: Jeg tror hvis evolutionsteorien talte sandt ville høns være mennesker.

Hetz:
Jeppe: SQL er mere op ad bakke end
Ringgaden.
Hetz:
Salsa Claus: Jeg har glemt i hvor stort
et omfang at ShareLATEX giver mig
lyst til at kvæle nogen.
Hetz:
Høje Simon: Hvordan blev din telefon smadret?
Simon: Jeg åbnede en øl med den. . .
Hetz:
Bent Ørsted: Men inden vi fortsætter,
så lad os lige dvæle et øjeblik ved dagens emne (skriver ordet “matematik” på tavlen).
Hetz:
Jesper Thomsen: Det på højre side,
nej venstre side. Undskyld jeg var lige i et andet koordinatsystem.
Hetz:
Jesper Funch Thomsen: Man skal have godkendt 8 af de 12 små afleveringer og den obligatoriske, den er obligatorisk.
Hetz:
Dennis Lund: Tror i det er en god investering at tage fuldt SU-lån, købe
drugs og sælge dem videre?

Hetz:
Sidsel: Vi bliver nødt til at gøre os
umage, for vi kan ikke bare smide
‘jeg har kræft’-kortet.
Hetz:
Mads Lund: Nogen gange så tror jeg,
at jeg er god til engelsk, men så er det
fordi, at jeg har glemt at slå røde streger under ordene til i LATEX!
Hetz:
Lasse: Man kan sagtens stoppe udbredelse af pest: bare skyd dem i nakken. Det er nok det, man ville kalde
symptombehandling.
Hetz:
Klatre Simon: Der må være et billede
af det på Youtube.
Hetz:
Mads: Man er bedre til at falde, når
man er fuld.
Hetz:
Hasse (om fætter-kusine fest): Aftenens tema: Game of Thrones!
Hetz:
Niklas: Kender du det, når du tror
der er én, der vinker til dig, men det
er til én, der står bag dig? - Ja, sådan
er Linear Algebra.
Hetz:
Fysiker 1: So how do you control the
laser?
Fysiker 2: . . .Control?
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Horoskoper

Horoskoper

Vædderen
Du tager til kapsejlads for at se TÅ
ÅGE KA M M ERET
vinde endnu en gang, men dukker desværre
først op klokken kvart over tre om morgenen,
så alle de gode pladser er taget. Du beslutter dig
for at lade som om du er psykolog og sætter dig
op til de andre gule kasketter. Her bliver du dog
desværre slagtet, idet juristerne af uransagelige
årsager finder frem til, at jurabakken strækker
sig halvvejs rundt om hele unisøen.

Tvillingen
Du er ude at dykke i Vesterhavet, da din ven
pludselig får hjertestop og dør. Du svømmer
høn hurtigt i møde, klargører din dertil medbragte defibrillator, og støder høn. Desværre befinder du dig under ti meter saltvand, og idet
din ven igen åbner øjnene lukkes dine. Inden
du dør når du lige at tænke, hvor smart det var
at tage en difibrillator med ud at dykke.

Krebsen
Tyren
Du sidder og modder Minecraft hjemme på dit
kollegieværelse, men kan ikke rigtig få din GUI
til at virke. Pludselig består alt af sfærer, ikke
kun i spillet, men også i virkeligheden. Alt ruller næsten med det samme ned af dit, nu sfæriske, skrivebord. Du kigger ned ad dig selv: Sfæriske arme, ben og fødder. Sfæriske fingre. Du
græder salte, sfæriske tårer, inden du triller ud
af dit, nu sfæriske, kollegieværelse og mod solnedgangen.
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Du er blevet dømt til fængsel på livstid for mordet på en svensk journalist og anker surt dommen, fordi du er sikker på, at du kan overbevise
nogle andre om, at du er uskyldig. Landsretten
dømmer dig igen til fængsel på livstid, og du
anker endnu en gang med tanken: Tredje gang
er lykkens gang. Du dømmes for tredje gang til
fængsel på livstid og låses væk for evigt.

Løven
Efter en led bytur vågner du op på en strand
i et fremmed land, kun iført grønne underhak-

Horoskoper

ker og to liter kropsmaling. Du prøver at få lov
til at låne en telefon, men uden held idet de få
der kan forstå dig ikke kan klare din kraftige
moskus-agtige dunst. Du begynder langsomt at
gå hjem, men bliver kort efter angrebet af en aggressiv påfugl og dør.

tiltalte er en søko. Du fremlægger din side af
sagen og tager hjem med en god fornemmelse i
maven. Desværre findes du dagen efter med tre
skudhuller i nakken i dit hjem. Din død erklæres et selvmord.

Stenbukken
Jomfruen
Efter en hård bytur stavrer du usikkert hjem
langs åen. Du bliver pludselig ædru, da du drejer om hjørnet og mødes af fem politibiler i en
vejspærring, hver med to betjente med trukkede våben. Du observerer situationen og overraskes, da en søko fiskes ud af åen og lægges i
håndjern, inden den køres væk i salatfad. Du
lover dig selv aldrig at tage ecstasy igen, så går
i stedet over til heroin og dør kort efter af en
overdosis.

Vægten
Du fejrer din sidste eksamen ved at drikke bodyshots på Buddy Holly i Hobro. Dagen efter
finder du ud af, at det ikke var din sidste eksamen alligevel, og du begynder straks at læse op
som en god studerende. Du kommer dog til at
drikke så meget kaffe, at du eksploderer.

Skorpionen
Du tager til majrevy, men forstår ikke nogen af
vittighederne og finurlighederne i revyen. Du
lufter dine utilfredsheder med dine studiekammerater, som alle begynder at kaste papirstumper efter dig og råbe "REVY!". Du føler dig mobbet og udsat og beslutter dig for at droppe ud
og blive humanist.

Skytten
Du indkaldes til vidneskranken i en sag involverende en betydelig mængde mord og bliver
let forbavset, da du på dagen opdager, at den

Det sner i juni, og du bliver så gal at du igangsætter din plan for at accelerere universets varmedød. Efter et par år går det op for dig, at du
lidt har misforstået konceptet, men da er det allerede for sent. Sne i juni bliver normalt, efter
et par år falder Jordens gennemsnitstemperatur
til −80 ◦C, og i sidste ende dør du som en istap
i din iglo.

Vandmanden
Du ringer en dag til @lkymia for at spørge, om
de har set dine snørrebånd, som du mistede i
fredags. Du mødes af en mærkelig robotagtig
stemme, som beder om dit CPR-nummer, din
kode til facebook og et billede af dit NemID.
Du smækker røret på og ringer straks til politiet, hvor du mødes af samme underlige stemme.
Du beslutter dig for at gå en tur for at få styr
på tankerne, men i det du går forbi din havelåge, beder den dig om dit CPR-nummer, kode til
facebook og et billede af dit NemID. Du flygter
til Sverige og er død i mine øjne.

Fisken
Du sidder og ser My Little Pony på dvd, da luftsirenerne pludselig begynder at lyde i hele landet på én gang. Du er meget forvirret over hvad
der foregår, så du skifter over på DR1, hvor du
lige når at se et glimt af Søren Ryge, inden han
afbrydes af en alarmbesked. Du bedes forholde
dig i ro og flygte så hurtigt du kan til dit nærmeste beskyttelsesrum. Du tager ned på Arts,
fordi du ved at de har et såkaldt ’Safe Space’ og
dør derefter som en af de første i atomkrigen.
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Spørg Dr. Føk

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

Sort magi
Kære Dr. Føk.
Hvis man nu genopliver en død ved hjælp af en defibrillator, er man så udøver af nekromanti?

smule morsomt) i bladet. Så kære doktor, hvordan
får jeg den forpulede hængerøv til at respektere min
alder og autoritet?
Anonym

Saul
Kære Kel’thuzad
Ja, brug af en defibrillator er en af de mange tilfælde, hvor du støder på eller udfører nekromanti i hverdagen. Et andet godt eksempel er
når din forelæser tager sin morgenkaffe, eller
når man rejser til verdens udkant (der som bekendt ligger lige øst for Hedensted), ofrer en okse for at påkalde din afdøde mors ånd fra underverdenen, for at spørge om hendes opskrift
på frikadeller. For mere indformation om emnet
kan jeg varmt anbefale den bog, der går under
navnet ’Den Forbudte Bog’. Bogen er også nem
at finde: Bare ophold dig på matematisk bibliotek ved fuldmåne og led blandt de ældste bøger.
Bogen du leder efter har et helt sort omslag, det
føles som om den kigger på dig, og den har et
meget svagt åndedræt.
Dr. Føk

Paradigmeskift
Kære Dr. Føk.
Jeg har i en længere periode været redaktør på en
gammel og ærværdig publikation. Men for nyligt
er en ung og uopdragen uromager begyndt at sætte spørgsmålstegn ved min position for at fremme
sig selv og sin agenda. Her forleden prøvede møgungen (med held) at inddrage de såkalde memes (et fænomen jeg hverken forstår eller finder den mindste
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Kære J. Rye, redaktør for dette blad
Jeg forstå til fulde Deres frustration. Forældregenerationen har totalfejlet opdragelsen, og
som følge heraf er de unge blevet en flok uopdragne dovne hunde, med deres rap-musik og
ghettoblastere. Efter timers undersøgelse er jeg
kommet frem til, at den dille De henviser til,
kaldet memes, stammer fra internettet og er en
kombination af tekst og billeder, som en elendig
vittighedstegning (men i det mindste kræver
en dårlig vittighedstegning, at man kan tegne).
Den måde jeg foreslår De sætter Dem i respekt
blandt de unge, er ved brug af spanskrøret, en
metode der har virket i generationer. Skulle det
unge skadedyr være så hurtig, at han undviger Deres genopdragelsesforsøg, kan De bruge samme metode som jeg brugte mod de larmende unge bæster (en af dem var knap fyldt
fyrreogtyve sommere), der fik kontoret over for
mit: Vingummibamser med cyanid. Dette såfremt vedkommende ikke, inspireret af Det forsømte forår, kommer dig i forkøbet med et giftbolsje.
Dr. Føk

Hvem vil være millionær
Kære Dr. Føk.
Her på det seneste har jeg overvejet at investere min
opsparing. Jeg har overvejet både at sætte pengene i

Haiku

privat ejendom, aktier og statsobligationer. Men så
hørte jeg en snakke om såkaldt kryptovaluta, specifikt bitcoin. Er det noget, du vil mene er en god investering?
Peter fra Kolding
Kære Investercoin
Jeg må desværre oplyse dig om, at langt de fleste kryptovalutaer er det rene svindel og humbug, og stakkels naive investorer som dig risikerer, nemt at blive franarret formuer. Selv
den berømte bitcoin har på det seneste tabt en
stor del af dens værdi. Men det kan heller ikke på nogen måde betale sig at have pengene stående i banken, da landet har en inflation

på vej mod skyerne. At investere i privat ejendom, aktier eller statsobligationer kan heller ikke anbefales, da dette medfører stor risiko, og
kan sammenlignes med hasardspil. Derfor, kære lille ven, lad mig præsentere dig for fremtiden, din vej ud af fattigdom: Føkcoin (ikke at
forveksle med Fork coin). Føkcoin er en sikker
investering med store fremtidsmuligheder. Om
bare tre måneder vil det meste af verdenshandlen foregå gennem Føkcoin (hvis alt går efter
planen). Så, kom nu, skynd dig. . .du vil jo gerne
have den lamborghini ikke?

Dr. Føk

Haiku
magen til lede
skandaløse slamberter
findes ikke let

ingen genkender
robotter styrer twitter
dumme mennesker

har du mon husket
dagens hadede ondskab
børnearbejde

søko i søen
endvidere i åen
derpå i fængsel

kammer på flåde
sejlere bliver våde
vinder med måde

danmarks radio
skal spare nogle ting væk
er nu kun danmarks

Hetz:
Funch (omkring notation af fællesmængde): 2+3 er jo også det samme
som 3+4.

Hetz:
JC: Hvad er det nu det fancy algoritmiske ord er for en cirkel? . . .En cykel!

Hetz:
Niklas: Er I sikre på at Stephen
Hawking er død? Er der nogen, der
har prøvet at slukke og tænde for
ham og se, om det virker?

Hetz:
Niklas: Vi kan godt nedlægge den
jurist! Jeg har spillet sygt meget Tekken 3.

side 35

Kalenderen
fredag d.4/5 2018

ÅGE KA M M ERET haler endnu en sejr i land i årets kapsejlads.
TÅ
Husk at drikke vand!

lørdag d.5/5 2018

På med klaphatten og frem med smørrebrødsmadderne,
Kongeriget fejrer treoghalvfjerdsindstyveåret for befrielsen!

torsdag d.10/5 2018

Der bliver ikke en mule tør, når Kandis holder festen kørende
til Sindal Heste- og Kræmmermarked, endda med fri entré!

fredag d.18/5 2018

ÅGE KA M M ERET fremviser dette års majrevy! Tid til at tømTÅ
me postkassen for reklameblade og træne din kastearm.

fredag d.1/6 2018

Eksamensperioden starter, og der hænder dig noget uventet,
så du er lige så uforberedt som sidst.

tirsdag d.5/6 2018

Glem blomster på fars dag – køb ham noget han kan bruge
til noget, som en fukssvans eller en flaske Jägermeister.

tirsdag d.12/6 2018

Træk i dit kinesisk producerede tøj, lyt til musik på din kinesisk producerede højtaler og spis kinesisk producerede nudler for at gøre din mening kendt på verdensdagen mod børnearbejde.

lørdag d.23/6 2018

Vil du også fred her til lands? Vis din dedikation til sagen
ved at spise ekstra mange langelændere, mens du kigger på
bål.

tirsdag d.26/6 2018

Skriv på din facebook-væg hvor meget du støtter torturofre
på den internationale støttedag for torturofre.

lørdag d.30/6 2018

Sidste eksamensdag! Tid til sangria og bare maver på
Kuhstall! Med mindre du skal til reeksamen, naturligvis.

mandag d.27/8 2018

Efter en hård sommerferie med lidt mere druk end matematik er du klar til at skuffe dig selv i et helt nyt semester.
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