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Der findes uendeligt mange Py-
thagoræiske trekanter, som kan 
ligge på skrå i kvadratnettet – 
og de er endda lette at finde. Så 
løsningen af Tænkebox nr. 574 
er ikke svær.
 Vælg et vilkårligt pythagoræ-
isk talsæt (a,b,c) – f.eks. (3,4,5). 
De to vektorer CA’=(-b,a) og 
CB’=(a,b) står så vinkelret på hin-
anden og har begge heltallig 
længde c. Afsættes de fra C i 
(0,0) er koordinaterne til A’ og B’ 
også heltallige. Hypotenusens 

længde i trekant A’B’C er dog ik-
ke heltallig.
 Kateternes sidelængder kan 
imidlertid skaleres med vilkårli-
ge heltal, uden at vi ødelægger 

de egenskaber vi har opnået, så 
vi vælger at skalere dem med a 
og b og får trekant ABC. Kateter-
nes længder her er ac 
og bc og hypotenusens længde 
cc, alle heltallige.

Tænkebox nr. 575
Næste opgave har Lars Drud 
Nielsen fra Værløse sendt i ste-
det for at sende mig (endnu) en 
løsning – og det viser sig at være 
en klog disposition, som indbrin-
ger ham den sædvanlige flaske 

single malt opgavestillerwhisky.
 Lars har omformet sit uendeli-
ge ternede papir til et netværk 
af modstande, hvor hver lille 
streg mellem to naboknude-
punkter har modstanden 1 ohm. 
Det giver anledning til en drilsk 
lille opgave, for en strøm kan jo 
løbe mange veje i det uendelige 
netværk.
 Spørgsmålet lyder simpelthen: 
Hvad er den samlede modstand, 
man måler mellem to naboknu-
depunkter? j Gnav

Send strøm gennem kvadratnettets modstande

tænkeBox

Ugens tilføjelse

Ikke kun sabelslugning, sildeprutter og 
en sexmishandlet and vil kunne optræde 
på Ig-Nobel’s Danmarksturné, som jeg 
fortalte i min foromtale af showet i Bagsi-
dens dobbeltnummer før påske. 

Arrangøren fra Harvard University, 
Marc Abrahams, har nu oplyst til Bagsi-
dens ihærdige researcher på sagen, Niels 
Berg Olsen, at forskeren Bart G.J. Knols fra 
landbrugs-universitetet i Wageningen i 
Holland også deltager.

Bart Knols modtog – sammen med kol-
legaen R. De Jong – Ig.Nobel-prisen i 2006 
for en afhandling om limburger-ostens 
evne til at tiltrække malaria-myggen (An-
opheles gambiae). Forsøg med frivillige vi-
ste, at menneskets fødder kunne erstattes 
af ost som lokkemiddel for myggen. Ved 
fremstilling af osten anvender man bak-
terien Brevibacterium linens, som er i nær 
familie med en bakterien Brevibacterium 

epidermis, der lever på huden imellem vo-
re tæer. Osten modnes ved 32-34 grader i 
fugtigt miljø, og det svarer jo ret godt til 
miljøet  i et par halvsure kondisko.

Det gælder derfor om at medbringe lim-
bergerost  i malariabefængte områder, 
forstår man jo nok.

Gaskromatografiske analyser af fedtsy-

resammensætningen i limburgeroste og i 
udskrabninger under tånegle udviste på-
faldende ligheder, skriver Knols og De 
Jung i artiklen herom. Den publiceredes i 
i øvrigt det ansete medicinske tidsskrift 
The Lancet allerede i 1996 (Vol.348 , p. 
1322), men ligesom det er tilfældet med 
den ’rigtige’ Nobel-pris, går der ofte en år-
række, før en Ig-Nobel-prismodtager op-
når sin velfortjente anerkendelse.

Desuden kan jeg tilføje, at Ig-Nobel-
showet ikke kun gæster Århus, Odense og 
København (fra 22. til 24. april – se detal-
jer herom på Bagsiden nr. 14/15). Lørdag 
den 25. april kl. 14.30 gives også en fore-
stilling på Marinbiologisk Laboratories 
parkeringsplads i Kerteminde (lige ved si-
den af Fjord&Bælt). 

Jeg er selv bortrejst i netop den uge, og 
kan derfor ikke overvære en af forestillin-
gerne, som ellers nok skal være en rejse 
værd. Mere om Ig.Nobel-turneen hos 
’Forskningens Døgn’ på forsk.dk. j Lynch

Ig.Nobel-showet til Kerteminde
Nu med duft af sure tæer og limburgerost, som Anopheles gambiae er helt vild med ... 

Ugens læserspørgsmål

For nylig ville en nysgerrig læser 
gerne vide, hvorfor der ofte op-
står bittesmå huller i overfladen 
på en pandekage under bagnin-
gen? På grund af pladsmangel 
videresendte jeg hendes spørgs-
mål til ing.dk’s store  forsamling 
af videnskabs-  og andre fagfolk, 
det såkaldte ‘Scientarium’ (og 
scientaristernes besvarelse fin-
der I for resten her: ing.dk/arti-
kel/96283). Nu har vor læser i 
‘Hyldehuset’ i Hornbæk sendt 
mig et helt andet husholdnings-
teknisk og lige så ingeniørrele-
vant spørgsmål, men denne gang 
vil jeg overlade besvarelsen til 
Bagsidens (tilsammen) alviden-
de læserskare. Her kommer vor 
læsers  undrende beretning:    

Hvad gør man en dejlig søn-
dag med let frost, når fruen 
med et bestemt blik siger, at 
det lige er dagen til en fryser-
oprydning? Tjae... ”Ja, natur-
ligvis!”

Fryseren gemte bl.a. en ræk-
ke bægre med pasteuriserede 
æggehvider, diverse rester, da 
man kun kan købe seks af 
gangen. Så var det også lige tid 

til at få ryddet op i resterne af 
nødder fra julen.  

Lammekogebogen ‘Sæson 
for lam’ har en udmærket op-
skrift på nøddekager: 285 g 
sukker, 285 g æggehvide og 
400 g nødder. Hasselnødder 
alene giver en klæg kage, da 
nogle af olierne heri løber af 
ved opvarmning. Brug derfor 

halvt mandler og halvt hassel-
nødder. 

Nødder og mandler hakles 
fint, og der er her, mysteriet 
optræder. Min hakler har to 
roterende knive og tager ca. 50 
gram nødder af gangen. Men 
der er altid mindst én hel nød 
tilbage efter en hakning, gan-
ske let kantet, men alligevel. 

Men mandlerne opfører sig 
anderledes – ingen hele tilba-
ge, men nogle skåret ned til ca. 
halv størrelse. Her er så det 
mystiske: Mandlerne bliver ik-

ke runde, men bibeholder 
mandelfaconen og er mange-
kantede! Hvorfor bliver de ik-
ke skåret runde? 

Nå, resultatet af anstrengel-
serne dømmes mere autentisk 
–  det er ikke en færdigblan-
ding. Ingredienserne røres 
godt sammen, og mængden 
passer lige til 18 muffinsfor-
me. 150 grader i 20 min eller 
45 min, hvis man bruger det 
hele i en springform. Efter af-
køling kan kagerne overtræk-
kes med mørk chokolade. Ser-

En husholdningsteknisk udfordring 

   
Mangen en sandhed  
er kvalt i et spind af 
kendsgerninger.  
Paul Eldridge 

Det er med managementdiller som med rynkecreme, 
jo dyrere de er, jo mere tror man på, at de virker. Hanne Feldthus

HakkEtEst.  Der bliver næsten 
altid en næsten hel nød tilovers.

veres med lidt vaniljeis og en 
frugtcolis, fx af solbær, som vi 
også fandt nogle af i fryseren.

Så det blev alligevel en god 
søndag.
Mvh. Nicolaj Wium
– – –
Tak for opskiften –  desværre 
sætter den slags kulinariske 
udskejelser sig alt for hurtigt 
på mine sideben. 

Vi har faktisk flere mysteri-
er her: Hvorfor bliver der altid 
mindst én næsten hel hassel-
nød tilbage? Og hvorfor bliver 
de uhakkede mandler ca. hal-
verede og mandelformede?

Hvis en af jer ikke kan sen-
de eller maile en rimelig inge-

niørteknisk forklaring til mig, 
bliver jeg jo nok nødt til igen at 
overlade spørgsmålet til ing.
dk’s Scientarium. Men, som 
min svigerfar gerne sagde, når 
han en sjælden gang tillod sig 
at frådse lidt: ”Hvorfor skal de 
ugudelige have al lammeste-
gen?” Så på med vanten der-
ude!  j Lynch

17. april 2009
ing.dk     

ingeniørens bagside,  
postboks 373, 1503 kbh. v.  
bagsiden@ing.dkLYNCH

Mysteriet om den uhakkede mandel og 
hasselnød samt opskriften på muffins


