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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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Søger

Leder
Så er det blevet den tid på året, hvor dagene efterhånden er blevet så korte, at det er mørkt når
du halvsovende - efter en alt for kort nattesøvn
- bevæger dig mod uni i den kolde vintermorgen. Men det også er mørkt når du tager hjem
fra uni efter mange tiders akademisk arbejde.
Måske har du også bemærket en magisk stemning brede sig mellem dine medstuderende og
dig. En stemning, der får tiden til det ene øjeblik til nærmest, at gå i stå, for så i det næste,
at gå med foruroligende hast. En stemning der
kan få brystet til at slå knuder på sig selv, og
kroppen til at brænde med høj feber. Men frygt
ej denne stemning skyldes ikke (nødvendigvis)
Corona, forelskelse, julestemning eller tømmermand, men er bare den naturlige reaktion på
eksamensperioden nærmer sig.
For de studerende der startede i sommers,
vil det være første gang de oplever eksamensræset på universitetet, dette kan nemt føre til
stress og nervøsitet. Derfor føler vi som erfarenredaktionen, der
de studerende i
har været til utallige eksamener på uni (og tilmed også bestået et par enkelte af dem), at det
vores pligt at berolige de nye studerende, eksa-

mensperioden bliver aldrig mindre stressende
og nervøs jo længere man kommer på uni, til
gengæld bliver eksamenerne sværere og sværere. Men frygt ej for nu er et nyt nummer af
udkommet, til at distrahere dig fra
eksamenslæsningen.
Dette nye nummer af vores allesammens
ynglings studieblad (selvfølgeligt udover VISIR), indeholder som altid spænderne artikler
såsom en der afdækker den udemokratiske kultur i foreningen Sigma, et nervepirrende juleeventyr, udarbejdet af vores kunstige intelligens
LaRS og selvfølgeligt masser af hetz. Skulle
den erfarende Føk læser føle dette nye nummer
ikke indeholder tilstrækkeligt med nyt indehold, skyldes det, redaktionen stadig desperat,
mangler nye medlemmer. Da der blev hold introducerende redaktionsmøde her i November
fik redaktion dog to nye medlemmer, hvilket
næsten fordobler antallet af medlemmer. Men
da de nye medlemmer er desværre er godt i
gang med deres kandidat, løser det ikke spørgsmålet, om bladets overlevelse efter sommerferien. Så nye studerende kom og hver med, så bladet efter sommer kan fejre sit 50 års jubilæum!
Rye

Hetz:
Philip: Jeg er ude af form. Jeg har ikke bundet en bajer siden mandag
Aalborg: Det er tirsdag?
Philip: I know. . .
Hetz:
Fabian: Jeg hedder Alexander, og jeg
læser matematik. . . Ja, det var vist
det. Det var min personlighed.
Hetz:
Rysgaard: Det hedder langfredag,
fordi Jesus led i lang tid. Det hedder
skærtorsdag fordi Jesus havde en fetich for at skære i folk.

Hetz:
Klaus Mølmer: I would have made
a joke that this being unpredictable
and unintuitive sounds like my wife,
but she is sitting right next to me so I
don’t dare.
Hetz:
Cristiano Spotti: The odd Betti numbers are even
Hetz:
FUTR: Jeg synes alle jeg kender har
et eller andet (en diagnose, red.)
GeoBenja: Det er fordi du er datalog
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kravlenisser

Hetz:
Marcel Bökstedt (about showing that
the wedge product is associative): It’s
not a terribly interesting computation, but it might be good for the
soul, so I though of letting it be an
exercise
Hetz:
Anna : Hvor mange dage er der på
en uge?
Hetz:
Kent (Ikke Beck): “Jeg glæder mig til
læseferien. Så kan man komme ud og
slå noget græs.“
Hetz:
Klaus Mølmer: Here is a tip. As a
theorist, when showing equations in
presentations. . . Don’t explain it.
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Hetz:
Sebastian Ørsted (forelæser) : Jeg er
den eneste her, der har mødepligt.
Hvis jeg var jer, havde jeg logget af
nu.
Hetz:
Marcel Bökstedt: Hvis I hører noget
i fysik, der hedder “super”, så er det
bare en gradueret algebra.
Hetz:
Marcel (til TØ): Vi har masser af tid
tilbage
Olivia: Så mangler vi bare forståelse!
Hetz:
Jon Johnsen: Så viftede jeg lidt med
hånden, og er sikker på det overbeviste jer fuldstændigt om at beviset var
korrekt.

Julelys
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Diktatur på AU

Bananrepublikken Sigma
Ny ledelse i dit lokale fagråd er tiltrådt under suspekte omstændigheder
udsendte reporter melder her om
et paradigmeskift i det lokale fagråd Sigma. I
Sigma er tiltrådt en ny ledelse, som benægter
al kendskab til tidligere regime. Dette kommer
efter en lang række anklager om at det nye regime faktisk bare er det gamle regime med nyt
tøj på.
Lige nu rygtes det i foreningen, at den overvejer at skifte navn til "Den Demokratiske Folkefagrådsrepublik Sigma"(DDFS), for at styrke
dens image som grundkernen i studenterdemokratiet på Natural Science - eller som foreningen selv foretrækker at kalde det: "NatSci". At
ændre navn er desuden noget foreningen allerede har historie med, da den fornyeligt skiftet
fra MatFysStudenterRådet, i et desperat forsøg
på appellere til stemmer på Kemi.
Hvorvidt der rent faktisk er tale om en helt
demokratisk forening kan der dog efter sigende
såes tvivl om. I den demokratiske proces, der
skulle sikre en ny og uvildig formand for Sigma er det nævneværdigt, at den nuværende formand også var på sin modstanders kandidatliste til formandsvalget.
Det rygtes ligeså, at den nuværende kasserer mere eller mindre var valgt på forhånd og
den eneste der stillede op imod denne til kampvalg, fik kun sin egen stemme. Denne anden
kandidat er senere forsvundet sporløst. Med
dette i mente er det da tydeligt, at Sigmas foreslåede navneforandring vil passe sig godt til
foreningen, da denne er omtrent lige så demokratisk som unionen af socialistiske sovjetrepublikker.
reporter kan ligeså i al hemmelighed afsløre, at foreningen har infiltreret ikke
blot ledelsen af universitetet på diverse niveauer men er nu også stærkt repræsenteret i redaktionen af mindst ét skriftligt medie og en lokal
studenterrevy i et ikke ubetydeligt omfang. Det
forventes, at der snart dukker skjult reklame og
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nudging op i begge, specielt overfor ledelsen af
det skriftlige medie og den lokale studenterforening, der bedriver føromtalte studenterrevy.
Gudskelov var verdenssamfundet for nyligt i stand til forhindre SIGMA i at kuppe sig til
magten i visse tutorgrupper. Desværre har SIGMA haft fremgang i mange foreninger og det
frygtes at det er et spørgsmål om tid før de vil
forsøge et nyt regimeskift.
Det er også bemærkelsesværdigt at hver
gang der er valg til et lokalt udvalg, så er det
kun repræsentanter fra SIGMA som kan blive
valgt og alt snak om en opposition forsvinder.
reporter rapporterer desuden
(frygtende for sin egen forsvinden), at den nye
formand for SIGMA vil mangle dedikation til
fagrådsarbejdet da han efter sigende droppede
ud fra Fysik, for blot at droppe ind igen et semester senere.
Jungletrommerne vil sige, at den gamle formand stadigvæk er dybt involveret i driften af
foreningen, på trods af selvsamme person har
erklæret i et interview "Fuck it, I’m out. Jeg skrider til Paris!".
På trods af alt dette vil der måske stadigvæk være folk der vil mene at SIGMA i
det mindste gør en indsats for at repræsentere
de studerende ordentligt i Studenterrådet. Men
desværre skuffe læseogså her må
ren, da en forening der skal forestille at repræsentere alle uddannelser på Matematik, Datalogi, Kemi, Fysik & Astronomi og iNano, primært
består af fysikere, der efter sigende ikke laver
andet end at brokke sig over ting som de ikke
gider at ændre alligevel.
Allerværst er dog rygterne om SIGMAs opførelse. Især er beskyldninger om xenophobiske
udtalelser om fakultetet ARTS dybt bekymrende og den nye ledelse lader endnu engang til at
følge i den tidligere ledelses spor med formandens udtalelse "Vi bygger en mur om ARTS og

Diktatur på AU

får BSS til at betale for den".
Vi i redaktionen håber inderligt at denne
genopstand af SIGMA dog kun er en kort fase

efter hvilken systemet vil få lukket munden på
dem igen.

Erik H. Steenberg, Rune N. T. Thorsen
Hetz:
Mikael : Hvorfor er ordet singleton
så sexet?

Hetz:
INKA: Hvad griner du af?
PR: Dit ansigt

Hetz:
Strube: Stoffer er gatewayen til succes!

Hetz:
Camilla: Jeg bruger videnskabsetik
til at komme op torsdag morgen
Nikolaj: Sjovt, jeg bruger det til at falde i søvn

Hetz:
Marcel Bökstedt: Nogle gange har jeg
en fornemmelse af at jeg taler i et vacuum, og vacuum er ikke så godt til
at transportere lydbølger.
Hetz:
Marcel Bökstedt (on Stokes’ theorem): And by miracle this falls out.
Or by design or whatever
Hetz:
Kasper (datalog): Problemet med at
vælge et spændende kursus er jo, at
så får man et spændende semester.
Hetz:
FUHØ: Hvordan funger en dør?!

Hetz:
Tobias: Børn er lidt ligesom LEGO,
de er sjove at lave men bagefter står
de bare og fylder
Hetz:
Jeppe: Man sidder og malker, og så
bliver man skidt på - man bliver bare
nødt til at vænne sig til det. Det mest
overraskende er hvor varmt lortet er.
Hetz:
Jesper Buus: It’s kinda like magic.
Except it’s not magic, it’s just really
complicated math.

Hetz:
Dohn: Sommerferien er lang, hvis
man ikke skal til reeksamen

Hetz:
Frank: Jeg har siddet længe og rodet
med det her problem, og er kommet
frem til at det er vildt træls

Hetz:
FUAN: Jeg tror at jeg bliver seksuelt
ophidset så snart jeg kommer på Anholt. . . Det der med håndjern du ved

Hetz:
Dohn: Jeg vil hellere være arbejdsløs
end at kode i JavaScript

Hetz:
Marcel: We have this map. . . $i_0$
Siri: Hvad kan jeg gøre for dig?
Hetz:
Viktor: Hvis du bare havde givet mig
mere tid kunne jeg altså godt have
løst den!
Tilde (instruktor): Ja altså det tror jeg
godt på, men altså Universet har måske kun endelig levetid.

Hetz:
Tversted: Jeg blev lige sexuelt opstemt fordi du sagde ‘grafer’
Hetz:
Alex: Bakgear er kun for folk der har
fucket op
Hetz:
Dohn: Hvorfor sidder du og skriver
Java?
Rysgaard: Fordi jeg hader mig selv
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Julelys

side 8

Side 9

Navn: Shakespeare Programming Language (SPL)
Alder: ∼ 20år (fød. 2001)
Bor i: http://shakespearelang.sourceforge.net/
Interesser Renæssance dramatik, klassiske digte og hjemmestrikket syntax
Om hende: Hun er et Turing komplet programmeringssprog, der tillader dig at arbejde på dit speciale, SAMTIDIG med at du skriver den næste store teatersucess.
Foretrækker fyre der: Der kender til en bred vifte af fornærmelser, og kan lide at gøre noget ekstra
ud af kommentarer til din kode.
Scores nemt hvis Du er en dramatiker fra 1500tallet og samtidig datalog.

Anton D. Lautrup
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Electric Sheep

Drømmer robotter om hvid jul?
Nedenfor kan du opleve en fortælling der er stykket sammen vha. bladets langtidsansatte robot skribent
LaRS. Håber at dette lille stykke fiktion kan være et inspirerende lille afbræk fra eksamenslæsningen, eller
bringe lidt julehygge ind i kontoret.
Det var lige før jul, udenfor var det koldt og
mørkt, men ikke desto mindre var julestemningen at finde. Gyldne lyskæder i haverne, en
duft af julemad, kanel og æbleskiver i hjemmene. I byen mødtes man af en energisk men
munter travlhed af glade mennesker, juleferien
nærmede sig.

min hjerne og den svage, mumlen fra de andre
fanger. Hun mærkede åndens blik og standsede. Gru greb hende. Hun løb mod lænkehunden og skreg: “Giv os våben!”

Men intet af dette interesserede den studerende
det mindste, for han havde en eksamen den 2.
januar, og havde altså ikke tid til at jule.

I hulen mødte hun lille Tim, og spurgte om
der var faldgruber derude, eller noget andet, vi
kan ikke se. “Intet overhovedet” sagde lille Tim.

Det var en lang tur til ishulerne, for at finde
dåsemad. Den studerende var blevet forbruger, og fik blandt andre det amerikanske sodavandsfirma, Coca-Cola på juledag! Grete, gik
fra dør til dør, hendes far Julemanden havde
programmeret hen-de til at indfange et dusin
rensdyr. De trak en lille slæde, og på den sad
Kaj og nikkede; mens en anden mand stod i sit
vante hjørne, og skulede til sin lille klare sol! Så
sagde lænkehunden. “De skal flytte i hundehus
og gnave ben sammen.” Han var ikke glad. Kaj
og Nimrod blev begge fanget, da en sprække
pludselig opstod foran dem.

En kontakt sluttes, der går ny strøm igennem mig,
operativsystemet kopieres over på hukommelsen.
Mit BIOS vågner. Jeg åbner styresystemet, og udfører mine tests. Jo. Jeg har fuld kontrol.

Og hun fik både støvler og muffe; men hun
blev skrækkeligt ensomt!

I aften muntrer den studerende sig med
computer-spil. Der er nu kun 216.45 timer til
eksamen...
...Den brændende busk forsvandt. “Glæd dig
ved din Ungdom!” sagde den lille Røverpige
og greb rask fat i lænkehunden.
“Sid stille små mus” sagde jeg.

En kontakt sluttes, der går ny strøm igennem mig,
operativsystemet kopieres over på hukommelsen.
Mit BIOS vågner. Jeg åbner styresystemet, og udfører mine tests. Jo. Jeg har fuld kontrol.
I aften skal der kodes i Python, den studerende
bruger timevis på at lede efter en triviel kommafejl...
... Den studerende har ikke tid til at holde ferie fra mig, jeg ville fange flere andre, hvis han
pludselig var faldet om. Kaj slog med sine enorme vinger ved hulen, der faldt ind i midten af
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Der var et lysglimt havgrønt lys gennem hulen af rotter. De små mus vare færdige med at
springe om. Kaj styrtede om på gulvet. Grete følte den lettelse en soldat føler, når kuglen
rammer manden ved siden af ilden. Nimrod
og Tim bar ham et sted hen, ud i skoven hvor
der stod sådant et lille nydeligt birketræ. Han
har villet varme sig sagde man; Ingen vidste,
hvad der var hændt og det smukt han havde
set. Hvilken indsats, benet i pegene durk i vejret!

Electric Sheep

Da det blev nat og alle var gået til sengs forsøgte hun sig igen. Den anden krage stod i
porten og slog med vindens fart. Da råbte Grete
ganske højt hans navn og passerede gennem
den til den anden side.

De blev både sultne og tørstige, men fra slottet
fik de ikke engang så meget, som et lille stykke bjørn. Men midt om natten vågnede Nissen
ved et frossent spyd på trapperne og kom dog
i hastigt ind til de andre. “Robotterne kommer!”

Nu kunne hun endelig frit komme op på slottet
og tale med prinsessen. “Du ser, at alle vore
mandfolk er borte, så det er op til dig at rede
kongeriget!” sagde prinsessen da hun stod foran stolen.

De sank. Det er Johnny! Johnny er en
øksemorder-robot. Den slog mod dem, det tog
de ilde op, og fra den tid har de stået i lænker,
tænkte de kun på en ting. “Pi, pi!” sagde en
lille nisse i det samme og smuttede frem; det
var Johnnys eneste svaghed! Johnnys processor
eksploderede netop som han skulle til at spidde
dem med en økse.

En kontakt sluttes, der går ny strøm igennem mig,
operativsystemet kopieres over på hukommelsen.
Mit BIOS vågner. Jeg åbner styresystemet, og udfører mine tests. Jo. Jeg har fuld kontrol.
Den studerende er rastløs, han har siddet hele
aftenen og tændt og slukket for programmer,
spil og hjemmesider. Der er kun 36.09 timer til
eksamen. Godt Nytår!
... Hun rejste langt og vidt, med den lille Tim
i ly af natten. I en øde vandmølle mødte hun
den lille Nisse på bordet og greb den og puttede ham i tasken. Han blev en lige så god ven,
så god en mester og så god en mand, som den
gode, gamle verden.

Heldigvis er de alle uskadte, sneen faldt roligt nordlysene blussede så nøjagtigt, at man
kunne tælle sine fingre.
Da hun kom hjemme i 1862 med en kommentar
til den amerikanske borgerkrig, sagde de: "nej,
hvor Du har set meget! hvor Du har været lykkelig!"
Grete giftede sig med prinsessen, og lille Tim
fik lov at sælge svovlstikker.

Anton D. Lautrup
LaRS
Hetz:
Håret: Man burde, hver gang ens
roomie ikke rydder op i køkkenet, så
smide en måge ind på deres værelse

Hetz:
Dohn: I machine learning er der ingen der er best, alle er bare variende
grader af worst

Hetz:
Fjer: Det er nogle ret fine shotglas I
har her
Signe : Jaah, nu er det altså æggebærer. . ..

Hetz:
Danger: Katte er jo også byttedyr
Roskilde: Byttedyr? Hvad fanden
bytter de med?

Hetz:
Rav: Jeg ville ønske jeg havde lært kinesisk frem for Java

Hetz:
Buus: It’s seldom that half of the
people who have money in a bank
show up and burn down the bank
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kravlenisser

Hetz:
Tversted: Jeg kan godt lide tautologier hvis jeg godt kan lide dem.
Hetz:
Laura: Hvis jeg skulle date en lufthavn, så skulle det være Frankfurt
lufthavn!
Hetz:
Bo Brummerstedt: We do mostly irellevant science. I like irellevant science
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Hetz:
Old: Hvilket dyr er det største, du
kan slå ihjel med dine bare næver?
INKA: En elefant.
Hetz:
Bjarke: Skal jeg tage et glas vand til
dig?
Bjarkes mor: Nej, man skal passe på
med at blande. Jeg holder mig bare
til rødvin
Hetz:
Dohn: Som datalog har man altid
sokker i sandalerne på i sit hjerte

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:
Gerth: Nej, den effektive hovedetunder-armen-løsning
Hetz:
Emil (fysik) : Jeg glæder mig så meget til at blive slået af min instruktor,
når jeg ikke kan mine brøkregneregler
Hetz:
FUES: Hvordan staver man til N?

Hetz:
Sigmund: We will be studying [. . .]
second order equations, which are
second order equations
Hetz:
Rushannes: Alle ved jo at der er en
bijektion mellem ens hånd og ens
lem
Hetz:
FURO: Jeg er ikke voksen nok til at
have en holdning til tyttebær
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Krydsord

Løsningen til sidste blads krydsord.
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Krydsord

Indsend din løste krydsord til red@madsfoek.dk eller på facebook og deltag i konkurrencen
om en hemmelig præmie!
Vinderen annonceres på facebook tirsdag d. 1 febuar 2022. Løsningen kommer i næste blad.

God fornøjelse!
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TØ opgave of DOOM
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Hetz

Hetz:
Dyrmose : Hvis jeg skal definere
dødsmetal, så er det ekstrem metal
med cookie monster som forsanger.

Hetz:
Christiane: Hvorfor kan du det?
Forelæser: Jeg kan altid Fourier
transformere!

Hetz:
Forelæser i Bioinformatik: It is not
perfect code. It’s just something I
wrote while drunk and high

Hetz:
Christian Schlichtkrull: Everything I
wrote up is of course correct, just not
very useful

Hetz:
Rysgaard: Alle mine afleveringer følger Berettermodellen

Hetz:
Christian Schlichtkrull: I didn’t introduce this notation, so it was secret to
everyone except me

Hetz:
Lasse: Jeg kan godt lide magisk vand
Aalborg: Altså LFP?
Hetz:
Søren Fournais: This is a lovely exam
question for high school students. . .
if you want to see them fail

Hetz:
Kristoffer Arenfelt: It’s a fundamental rule of the universe, that once you
commit to closing the door, someone
will want to get in. Maybe I should
open and close the door a couple of
times to get full attendence

Hetz:
Rysgaard: Man kommer langt med
vold og glidecreme

Hetz:
Jörn Kersten: This “2” is not an exact
number

Hetz:
Henrik Bærbak: Det er her en lille
klapsalve kunne være på sin plads.
Auditorium:: *Klapper*
Henrik Bærbak: Ikke for min skyld.
For at vække dem der sover.

Hetz:
Andreas: Arh, hvad er en faktor 10
mellem venner?

Hetz:
Dmitri Federov (writes the Tensor
form of Maxwells equaitons on the
board): I’ve taught this since the 80s
and I still can’t remember the sign.
It’s either plus or minus.
Hetz:
Dait: Det kan være, at hvis jeg dør, at
jeg tager hjem
Hetz:
Roskilde: Vil du se min kode?
Dohn efter at have set den: Du skylder mig nye øjne

Hetz:
VC: Jeg har ikke brug for søvn, jeg
holder mig kørende på lineær algebra
Hetz:
RC Lasse: Hvorfor skal det om du
har fri, bestemme om du drikker dig
fuld?
Hetz:
Rus (om el installations fejl, der kan
dræbe en): Er det ikke sådan en slags
fysisk version af dropud.nu?
Hetz:
Peter Balling: I will show you how to
cheat.
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Julelys
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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.

Rockere i Oprør
Efter den meget omdiskuterede mink-sag føler
en gruppe, der identificerer sig som rockere, fra
en anonym organisation i Nordsjælland sig særligt ramt. “Hvordan kan PET se hvem vi har
været sammen med, og hvad vi har skrevet til
hinanden. Også når det kommer til statsministerens arbejdstelefon er de på hel bar bund når
der er blevet trykket slet?” udtaler Brian Brianudsending påpeger at rockersen.
ne jo bare kan begynde at følge samme praksis,
hvilket førte til at selvsamme udsending blev
beskyldt for at være smart, og efterfølgende fik
en “lærestreg” der ikke skulle forstås som en genaflevering.

Arbejdsløse Hackere
Efter det meget fulgte amerikanske præsidentvalg sidste efterår, har flere sammenslutninger af Russiske Hackere meldt ud at de har
været nødt til at afskedige flere af deres medarbejdere. “Vi skulle have sat nogle flere nuller, nu
vi alligevel var i gang i databasen” udtaler en
Hetz:
Rysgaard: Spar Mogens filtrerer det
fra. . . jeg mener Mads Føk
Hetz:
Tutor: Jacob, har du egentligt et
navn?
Jacob: Ja. Jacob.
Hetz:
Andreas (med et Tuborg-mærkat i
panden): Det er fordi Voldemort var
efter mig som barn, og han var alkoholiker

dig et lille

hacker der kalder sig xCyber30x, “Hvem skulle have troet at ham den gamle mand kunne få
nok ærlige stemmer til at vinde?”. Siden denne fiasko for de russiske hackere, har det været svært at finde arbejde. “der er f.eks. ikke så
mange penge i jeres Kommunal valg sammenlignet med verdens 2. største økonomi” udtaler
hackeren.

Vanedannende Juleknas
Efter adskillige år som en af de mest populære jule-snacks, er pebernødder i et ny studie,
udført a WHO, blevet stemplet som et stærkt
vanedannende stof. Udover sukker har forskere ikke kunne identificere de aktive stoffer der
år efter år får tusinde til at købe pebernødder
fra det øjeblik de rammer hylderne i slutningen
af november og frem til midt januar. “Det er aldeles foruroligende” udtaler en af de ledende
skikkelser i forskningsgruppen, “De fleste brugere er helt ubevidste om at de har et misbrug,
og det kan have katastrofale følger for dem og
deres nærmeste.”
Hetz:
Rus efter at høre om Hetz maskinen:
Jeg må nok hellere være stum de næste fire år
Hetz:
Random tutor: Er i russer eller er i bare dumme?
Hetz:
Skov: Min mor siger når jeg twerker
er det eneste der ikke bevæger sig
min røv
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kravlenisser

Hetz:
Henrik Bærbak: Jeg ved faktisk ikke hvad jeg laver her. Af en eller anden grund er jeg ikke blevet smidt ud
endnu.
Hetz:
Henrik Bærbak: I lærer basalt set ikke noget af at komme til mine forelæsninger
Hetz:
Henrik Bærbak: Jeg går meget rundt.
Det er for at sørge for at jeg ikke falder i søvn til min egen forelæsninger.
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Hetz:
Martin: Hvad er det det der fag i
Harry Potter, hvor læreren hele tiden
skifter, hedder
Eri"C”: Defence against the dark arts
Martin: Ja, det er vores fourier analyse. forelæseren skifter hele tiden
Hetz:
Hans Fynbo: Now what happens if
we have a large amount of particles,
like, let’s say, 2 particles.
Hetz:
FUDL: Altså, jeg tror ikke på Brian,
men jeg kan da godt se at han er
der. . .

Generator af jul

Lav dit eget personlige julehjerte
Gerth Stølting Brodal fra Datalogisk Institut har lavet en julehjerte-generator, der sikrer julestemningen. Hop ind på https://brodal.dk/julehjerter/ og design løs.

Hetz:
FURA: Jeg giver op! Jeg dropper ud!
Dohn: Hvorfor? Hvad er opgaven?
FURA: Jamen, jeg har jo ikke læst
den endnu.

Hetz:
Maggie: Jeg ved ikke om han flirter
med mig.
Jeppe: Hvorfor spørg du en autist om
det? Jeg kan ikke se om folk smiler eller ej.

side 21

Hetz

Hetz:
Nikolaj Zinner: I know this is an evil
way of doing proofs, but sometimes
you get lucky.
Hetz:
FORM: Jeg har sendt en mail inde på
vores Facebookgruppe
Hetz:
FUTR: Hvis jeg bare kunne droppe
hver morgen fra 8-16 ville studielivet
være meget nemmere
Hetz:
Ferdinand: Bogen “Anvendt videnskabsteori” er bøgernes svar på den
tomme mængde
Hetz:
Claudia: Who wants coffee if you can
have a proof
Hetz:
Jesper (fremlægger revysketch): Det
ku være ret fedt hvis teknik de dør
Hetz:
Erik: Hvor lang tid er uendeligt?
Stig: Et par sekunder.
Hetz:
Danger: Min kode er så fin lige nu
Ak̂: Udover at den ikke virker
Hetz:
Marco: Så vi tager f.eks. 4 partikler lad os bare gøre det lidt komplekst
*Pause*
Marco: Så vi har 2 partikler!
Hetz:
Maggie: Mine datalog-muskler kunne ikke holde til at ryste Piña Colada
Aalborg: Undskyld mig, men dine
datalog-hvad?
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Hetz:
Old: Jeg spiser mad for at overleve,
og drikker bajere for at leve.
Hetz:
Søren Fournais: This will be fine analysis if i prove it without the use of
drawings
Søren Fournais: Let me just contradict myself immediately and use
drawings
Hetz:
Hans Fynbo: Og så kan man regne
dette ud. Eller altså, det kan I ikke.
Men jeg kan godt.
Hetz:
Rysgaard: “Man kan ikke være venner med en der hedder Kevin”
Hetz:
GNF (sidde og griner af en løbesedel): Det er faktisk ret sjovt det her
GVC: Er det ikke en af dine egne løbesedler?
GNF: Jo
Hetz:
Jonatan uden h: Hvis man ikke kan
gætte sig til et 02 i multiple choice
kan man ligeså godt droppe ud.
Hetz:
Forlæser til statistik og sandsynlighed: Så computeren havde ret og demokratiet tog fejl. . . fuck demokratiet
Hetz:
Joakim med ch: Køn er binært. Der
er kønne mennesker og ikke så kønne mennesker
Hetz:
Stig (underviser i partikel 2): Det I
lærte i partikel 1 det var virkeligheden, det her er bare noget vi finder
på

Hetz

Hetz:
Jeppe rus: Nårh ja, men min kæreste
er heller ikke til mænd
Hetz:
Rysgaard (om påsken): Hvorfor kan
Jesus ikke dø lidt mere konsistent!?
Hetz:
Luke Taylor: I want to show you that
this is the same as what we went
through in the previous lecture. And
i know that sounds like we are gonna
do nothing for the next 45 minutes.
Which is. . .. Kinda true?
Hetz:
Philip Hofmann (giver bismuth til en
studerende): This is actually the only heavy metal not poisonous, so you
are quite lucky.
Philip Hofmann: However it is radioactive.
Hetz:
Philip Hofmann: There’s a really famous theorem that proves you can’t
create a 2D crystal. But we did it
anyways.

Hetz:
Barn, der rasler #1: Slik eller ballade
Barn, der rasler #2: Nej! Slik eller
død!
Hetz:
Dmitri: Who can forbid me what to
do? We are not in USSR.
Hetz:
Philip Hofmann: In order to learn
about stress, you have to do terrible
things to your solid.
Hetz:
Bauhaus: Omnipotens. . . Det har noget ens diller at gøre
Hetz:
IT-vejledermøde: Nobody cares
about your research. Nobody asked
for it!
Hetz:
Clara: Hun ringer altid når jeg er på
Uni!
Camille: Hvorfor? bor hun da i en anden tidszone?
Clara: Altså ja. . . Odense

Hetz:
BCERM: Alabama er jo også bare
Amerikas svar på Mors

Hetz:
Michael: Alle spørgsmål en forelæser
stiller er retoriske, for der er ikke nogen der gider svare på dem

Hetz:
Karsten Risager: Hvordan laver man
matematik i dag? Nårh jo, på en computer.

Hetz:
Noah: (forklarer en opgave til TØ)
Dette er ikke et fun fact.

Hetz:
Eri"c” (årgang med 5 piger): Jeg dater 20 % af pigerne på min årgang
Hetz:
Valdemar: ‘Omnipotence’. . . det er
det med ens diller, right?

Hetz:
Aalborg og FUDL Filtrerer en
Sportcola
Aalborg: Der er stadig en del brus i!
FUDL: Så må det godt nok være
nogle små bobler, hvis de kan komme gennem filteret!
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Horoskoper

Horoskoper

Vædderen

Tyren

Du har for nyligt meldt dig ind i en studenterorganisation - redaktionen for frit skriftligt medie.
Det er mægtig hyggeligt at sidde til klippe klistre mødet og sorterer Hetz, og da du ud på de
små timer endelig må takke af for at komme
til TØ mandag morgen, bliver du overfaldet og
slået bevidstløs af Chefredaktøren. Du glider
ind og ud a bevidsthed og ænser svagt at du
bliver slæbt ned i kælderen på fysik. Her puttes
du i en ombygget kummefryser, og du zoner
ud...

Du arver din onkels ejendele, efter et kort møde
ledes du ind i et sparsomt møbleret rum med
Pokemon GO på mobilen. Du har imidlertid
været nød til at låne en større sum penge fra en
ældre der involverer en traktor, en paraply og
en kartoffelmosspisende rus. Skabningen opdager dig ved, at du får 380 Volt gennem kroppen
under vandet. Du prøver, at holde vejret. Men
lige meget hjælper det.

Du vågner ved at nødgeneratoren sætter ud.
Bygningen virker meget mere forfalden end
du husker, og du går forvirret rundt i de øde
gange. Udenfor opdager du at civilisationen er
kollapset. Du møder nogle sørgelige spredte
grupper af mennesker der klamrer sig til deres
døde mobiltelefoner. Du spreder lykke og glæde ved at læse op af horoskoper og artikler fra
blad, og du ender med
et gammelt
at blive behandlet som en mægtig profet - indtil
de en dag løber tør for mad, og viser sig at være
kannibaler.
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Tvillingen
Du er til julebag hos svigerfamilien. Det er rigtig hyggeligt indtil du ender i et ragnarok af et
skænderi med høns Far. Du har åbenbart kommet almindeligt og ikke perle-sukker på finskbrødene. Du ender med at blive sat til at rulle
pebernødder i stedet, men også dette fucker du
op. I huset skal de rulles med uret mens du gør
det mod uret. Du føres ud i skoven bag huset,
og skydes i baghovedet med et jagtgevær.

Horoskoper

Krebsen
Du er en Nisse og arbejder på Julemandens
værksted. Du er ved at have fået nok af at arbejde for en betaling i Budget pebernødder og vandet risengrød. Du planlægger et attentat mod
Julemanden. I ly af læseferien på Aarhus universitet, får du plantet en pakke indeholdende en bombe hos en studerende som afleverer
den til julemanden på julemarkedet nede i byen. Desværre var julemanden på markedet en
dobbeltgænger, og selvom at menneskene placerer skylden hos den studerende, bliver du af
afsløret som den eneste uden alibi i Nisseverdenen. Du bliver pågrebet anholdt og den rigtige
Julemand radbrækker dig med sine egne hænder og giver dit lemlæstede legeme i gave til et
meget uartigt barn.

Løven
Du skal til eksamen d. 2 Januar. Du sidder på
universitetet det meste af december i en koffeininduceret rus. Du lær dig selv alle beviserne
udenad. Pludselig står der en Nisse foran dig.
Du ryster forvirret på hovedet - hallucinationer
nu også? Nissen overrækker dig en pakke, og
beder dig leverer den til et julemarked nede på
torvet. Det tænker du at du sagtens kan gøre,
og afleverer pakken på hjemvejen. Uheldigvis
er pakken en bombe og flere øjenvidner så dig.
Ingen køber historien om at du fik pakken fra
en Nisse på universitetet, du bliver dømt som
terrorist og sendt på psykiatrisk hospital.

Jomfruen
En datalog du har mødt i fredagsbaren, har udviklet en algoritme der kan komme på geniale virksomhedsideer med garanteret financiel
succes. Du dropper derfor ud af studiet, for at
grundlægge en virksomhed der udvikler kondomer specielt til folk i IT-branchen. Selvsagt
er du glædeligt overrasket da din virksomhed
straks begynder at genererer massiv profit. Men
du kan ikke helt forstå hvor ordene kommer fra,

og da du begynder at grave, opdager du at alle dine salg kommer fra bots der opkøber dit
lager for at sælge det videre til en serie af lyssky foretagender i den Datalogiske underverden. Du forsøger at lægge afstand til din virksomhed, men en bot har opkøbt aktiemajoriteten, og du bliver afpresset til at fortsætte. Du
dør af Anafylaktisk shock fra for meget kontakt
med latex, din virksomhed fortsætter med at levere kondomer til underverdenens dataloger –
i det mindste bruger de beskyttelse.

Vægten
Du er blevet interesseret i esoteriske computer
sprog, og fænomenet at spille kode-golf. Du opfinder et sprog der er baseret på “Nu er det jul
igen” der på en eller anden måde lykkedes at
kunne løse NP hårde problemer, mere effektivt.
Sproget bliver i løbet af få dage et globalt fænomen, og i løbet af få måneder lyder “Nu det jul
igen og nu det jul igen ...” fra alle IT-systemer
på kloden. Du erkender at du har skabt et monster.

Skorpionen
Under en fredagsbar bliver du ved et tilfælde
bidt af en astrofysiker, og for derefter en pludselig interesse for den astronomiske verden. Derfor begynder du at bruge hver en lejlighed til, at
gå gennem astro-gangen på fysik, for at indsnuse stemningen. En dag går du ind ad en dør du
tror fører ind til en astrofysikers kontor, men
ender i stedet med, at blive teleporteret til den
fjerne Planet 9. Før du finder en måde at komme tilbage til jorden, bliver du dræbt af en gal
tech-guru der af en eller anden grund også er
på planeten.

Skytten
Du tager imod et mystisk jobtilbud, og før du
har set dig om sidder du i en flyver på vej mod
Grønland. Da du er landet bliver, du med bind
for øjnede trukket i hundeslæde til en mystisk
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Horoskoper

grotte, hvor du bliver bedt om at reparere nogle mærkelige legetøjsmaskiner. Til at starte med
kan du ikke finde hoved og hale i apparaterne,
og overvejer at give op og tage hjem. Men så bliver du forklaret, at julen bliver ødelagt hvis din
mission mislykkedes, dette giver dig fornyede
kræfter. Langsomt men sikkert for de maskinerne til at virke. Du han redet julen! Desværre falder du ned fra en rebstige, og bliver knust i en
legetøjsmaskines tandhjul. Din død er langsom
og smertefuld. Da maskinen ikke kan køre på
grund af knoglerester, har du ved din død ødelagt julen. Træls.

Vandmanden

Stenbukken

Fisken

Du tager til TÅ
ÅGE KA M M ERET jule revy, det viser sig at være en fejl. Da du hører en joke om
komplekse funktioner som du ikke forstår. Din
manglende forståelse plager dig så meget, at
du går fra festen, for at læse op på emnet på
matematisk bibliotek. Under din akademiske
videns-hunger, rækker du ud efter en bog, på
øverste hylde hvorefter reolen vælter ned over
dit legeme så du ikke ved egen hjælp kan komme fri. Du bruger resten af natten på desperat
at råbe om hjælp, men igen høre dig på grund
af den høje musik fra Matkant. Da man finder
dit lig næste morgen, er dit ansigt stivnet i en
smertefuld grimasse. Men du lærte i det mindste om Cauchys integral teorem, og er det ikke
selve livets mening?

Du tager hjem til dine forældre til jul. Desværre
involvere rejsen en togrejse med DSB normeret
til ca. 60 min. Det vil sige rejsen i praksis nok
tager op mod 10-12 timer. For at fordrive tiden
tager du et spil skak mod den ældre herre der
sidder i sædet ved siden af dig. Faktisk bliver
du så opslugt af af jeres spil, at du misser din
station. Da det sidste tog forlængst er gået fra
den lille provins-banegård er du nødt til, at gå
de sidste 40 km hjem gennem den mørke kolde decembernat. Men under din vandring skyder du genvej over en mark. En lokal landmand
trænger til nye briller og tror du er en ulv, derfor skydes du fem gange bagfra. Hvorefter du
begraves i en jysk grubbe sammen med to halvrådende ulvelig. Moralen er det er vigtigt at have de gode briller.

Hetz:
Forelæser i Bioinformatik: If you are
unsure, then just chop it off
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Du melder dig ind i en forening for fremmelse af alsidighed på campus. Til det første møde,
falder du i snak med en Søko der gerne vil øge
andelen af vandlevende planteædere på universitetet. Du er medlem af Veganerpartiet, og støtter ivrigt op om Søkoens fremtidsvisioner, og
bliver inviteret hjem til Søkoen for at møde andre vandlevende planteædere så du kan tale deres sag. Det viser sig at Søkoen i virkeligheden
er medlem af den hemmelige mafia, og du bliver overmandet og udnyttet i en fangekælder i
et gudsforladt hjørne af Aarhus. Efter adskillige år bliver du sluppet fri, men tør ikke gå til
myndighederne. Du lever resten af dit liv med
grusomme ar på sjælen.

Hetz:
Aalborg: FURY! Hvad er dit menneskenavn?
FURY: Øhh. . . Christian tror jeg

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.

Nye Redaktionsmedlemmer 2
Kære Dr. Føk.
Det er endelig lykkedes os at få to nye medlemmer
ind i redaktionen, hvilket betyder at vi ikke længere
er under aktiv opløsning. Problemet er dog at de nye
medlemmer også er sidst på deres uddannelse. Hvad
skal vi gøre?
Redaktionen
Kære Redaktion
Jeg kan godt se at det er lidt af en knibe i har
bragt jer selv i. Min anbefaling er at i tager de
nye medlemmer og putter dem i stasis nede i
IFA’s kælder. Så når redaktionen er ved at kollapse når i bliver færdige, så kan i vække en eller dem begge, og de vil stadig have et år tilbage. Bare husk at få dem vækket på et eller andet
tidspunkt, så de ikke vågner op som de mest intelligente mennesker på jorden i 2505.
Dr. Føk

Forsvindingsnummer
Kære Dr. Føk.
Jeg kom for nogle uger siden til at stille op som kasser
i et lokalt fagråd. Det viste sig at valget var iscenesat, jeg fik kun min egen stemme, og frygter nu for
mit liv. Hvordan undgår jeg at falde i oppositionens
klør?
Nervøs Fagråds-medlem
Kære Fagråds-medlem
Bare rolig, jeg er tilfældigvis i besiddelse af
hjemlig viden om hvordan man gør sig selv
usynlig. Der er flere måder, som jeg her vil dele.

Den første metode er at købe kamuflage tøj - det
er alment kendt at det har usynliggørende ene
skaber, og skulle det vise sig ikke at virke alligevel, så kan det måske forøge dine chancer ved
det næste udemokratiske planlagte valg. En anden mulighed er at købe gennemsigtigt maling,
du spørger bare personalet i Flügger, så skal de
blande det til dig. Du kan også printe en masse
billeder med høj alpha-værdi, og dække dig til
med dem. Så burde du være helt usynlig!
Dr. Føk

Julestemning
Kære Dr. Føk.
Hjælp! Jeg har 6 mega svære eksamener i starten af
Januar. Hvordan skal jeg komme i julestemning og
ikke blive tynget i gulvet af dårlig samvittighed hvis
jeg holder fri juleaften?
Nedtrykt Rus
Kære Rus
Okay, her kommer det lettere ambitiøse svar:
Drop eksamenslæsningen helt, og invester alle
dine vågne timer på at opfinde en tidsmaskine.
Med den kan du rejse tilbage i tiden, og både nå
at jule med din familie, læse til alle eksamenerne og give dig selv en byggevejledning til tidsmaskinen. Så hvis du har det i dig, skulle du
gerne komme ind ad døren lige ... Nu! Alternativt må du nøjes med at klippe en kravlenisse
ud af bladet her, og drikke en nisseøl mens du
læser op
Dr. Føk
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Kalenderen
Onsdag d. 1/12-2021

Årets julekalendere starter! DR genudsender “Tidsrejsen” og
“Nissebanden på Grønland” hvor TV2 sender den nyproducerede “Kometernes jul” om fire astronomi interesserede
børn der teleporteres til den fjerne “Planet 9”.

Fredag d. 10/12-2021

Kilder vil vide at dette er sidste dag med undervisning for
de elever der ikke er færdige til sommer og derfor endnu har
skemaer. TÅ
ÅGE KA M M ERET afholder første fysiske revy i tre
semestre, det bliver grinern.

Mandag d. 13/12-2021

Af en eller anden går hvidklædte folk rundt med levende lys
og truer med, at sætte ild til uni.

Torsdag d. 16/12-2021

Rye har fødselsdag! Han ønsker sig uldne sokker, limfjordsporter og nye medlemmer i Mads Føks redaktion.

Fredag d. 24/12-2021

Det er juleaften. Glædelig jul!

Fredag d. 31/12-2021

Det er Nytårs aften, men det er også fredag - og det betyder
at fredagsbaren har åben(?). I ser 90 års fødselsdag, og bliver
meget fulde.

Søndag d. 2/1-2022

Du har eksamen. Du har stadig tømmermænd, kan de ikke
lade søndag være..?

Mandag d. 31/1-2022

Det er første dag i det nye semester, du har netop - lættere
traumatiseret - overlevet de første fysiske eksamener længe.

Fredag d. 11/2-2022

FNs internationale dag for Kvinder i videnskab, du saluterer
dit billede af Emmy Noeter over dit skrivebord.

Mandag d. 14/2-2022

Kapitalisterne fejrer valentines dag. Prisen på and er endelig ved at være SU-venlig igen, til gengæld er her et peak i
chokolade-hjerte prisen.

Søndag d. 27/2-2022

Det er fastelavn du klæder dig ud som en slettet SMS.
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