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Wow! FAMØS er tilbage
Kristian Knudsen Olesen
Langt om længe er Famøs tilbage. Mange kan nok stadig huske
Famøs, fra før det stoppede i 2007, men for dem som aldrig har
stiftet bekendskab med bladet, er Famøs1 et fælles fagblad for Aktuar, Matematik, Matematik-Økonomi og Statistik. Bladet bliver
kørt af studerende, og dets formål er hovedsageligt at underholde
og at give en mulighed for at dele ting, man har på hjertet.

Hvordan startede FAMØS
Famøs blev stiftet i 1987 af tre studerende på de matematiske fag,
Ernst Hansen, David Lando og Marc Andersen. Nogle år før havde der været et andet fagblad på matematik kaldet ’Plus/Minus’,
som hørte under matematisk fagråd. Plus/Minus stoppede, fordi
der ikke var kræfter nok i fagrådet til at holde sådan et blad kørende. De 3 studerende startede Famøs, da de mente der var brug
for et fagblad på matematik til at samle de studerende, specielt
også på tværs af de matematiske fag.
Til at starte med var det de tre stiftere, der skrev alt indholdet
selv, men senere kom andre studerende med i redaktionen, bl.a.
Søren Eilers i 1988. I dag kommer bladet både i en trykt og en
elektronisk version, men da bladet startede fantes det kun i en
papirversion, der blev trykt på et studentertrykkeri i den gamle brandstation på den anden side af Jagtvej. I 1990 blev alle
tre stiftere færdiguddannede og bladet blev overladt til resten af
redaktionen. Siden da har Famøs haft mange forskellige redaktioner, indtil det stoppede i 2007.
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Hvem kan skrive indlæg til FAMØS?
Så hvem er det, der kan få deres indlæg trykt i Famøs. Svaret
er simpelt. Alle kan skrive et indlæg til Famøs – om man er
førsteårsstuderende, kandidatstuderende, forelæser eller slet ikke
har sin gang på Institut for Matematiske Fag mere – så kan man
sende forslag ind til Famøs. Hvis du har noget på hjertet, hvis du
har en beretning om et socialt arrangement, hvis du har et sjovt
indslag, en tegning, noget nice matematik, eller noget helt sjette
som du gerne vil dele med andre, så skriv et indslag i Famøs.
Faktisk vil redaktionen kraftigt opfordre til, at folk sender forslag
ind, da et blad uden indhold er det tomme blad.

Hvordan skriver jeg et indlæg til FAMØS?
Da bladet bliver sat op med pdfLATEX er det en stor hjælp hvis
man har skrevet sit indlæg i LATEX og at det kan compile til pdf.
Dette er selvfølgelig ikke noget krav, og redaktionen modtager
også gerne indlæg skrevet i andre formater, fx ved brug af MS
Word, Notepad, OpenOffice osv. Som hovedregel skal det bare
være på elektronisk form.
Hvis man skriver et indlæg i LATEX har Famøs sin helt egen
klasse-fil, som vi opfordrer til at man bruger. Dette lyder meget teknisk, men det eneste det betyder er, at man kan benytte
skabelonen
http://www.math.ku.dk/famos/skabelon/skabelon.tex
til at skrive sit indlæg. Ud over at det gør det nemmere for redaktionen på Famøs at inkludere indlægget i det færdige blad har
det også den fordel, at det er muligt for forfatteren at se hvordan
det endelige dokument kommer til at se ud. På den måde kan
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man kæle lidt for detaljerne, ved fx. at fikse upassende lineskift
og sådanne. For at bruge skabelonen beskrevet ovenfor, skal man
have klasse-filen simplefamos.cls liggende i samme mappe som
skabelonen. Denne fil kan hentes fra
http://www.math.ku.dk/famos/skabelon/simplefamos.cls
Hvis man finder denne sidste del om klasse-filer meget forvirende,
så vil vi gerne lægge vægt på, at man ikke behøver at skrive sine
indlæg i LATEX.

Spørgsmål og problemer
Hvis du har problemer med at få skabelonen til at virke, spørgsmål
vedrørende opsætningen af dit dokument i LATEX eller hvis du har
generelle spørgsmål til Famøs, så skal du være velkommen til at
kontakte Famøs på
famos@math.ku.dk
Tilbage er der kun at sige god fornøjelse med at skrive indlæg til
fagbladet Famøs.
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