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DØK SMiler

Superlederen
Jeg har ingen anelse om hvordan internettet virker men???????
Hvordan undgår man at blive ramt af en Golf med 90 km/t fra venstre side i Glostrup, samt er
honeymonster med til koncerten når baggyde drengene(BGD)(backstreet boys trykker de små fjorten
årige drømmes af i forum d.10/2-1996). Første ovenstående spørgsmål kan Rasmus Erikstrup 94 og
undertegnede, ikke svare på, men videre til næste spørgsmål;kan vores trofaste udsending (Rasmus
R.94) i musikbranchens hårde liv sikkert svare på, efter en hård aftens dansen med piger halvt så høje og
gamle som sig selv).
DØK Smiler er endnu engang blevet spækket med positive artikler, og dette nummers magiske ord kan
findes på siderne 5, 9 og 13.
Vi vil samtidig benytte ledigheden og overførselsindkomsterne i det danske samfund til at takke Mercur
for at alle skientusiaster er vendt sikkert hjem fra Europa, og samtidig fejre, at nogle har fået en
kæreste, mens andre kun har prøvet at stå på ski ud over en skrænt i Avoriaz i uge 3 og faldt 135 meter,
og døde.
Alt dette og mere vil præge og særpræge dette nummers SMiler.
Med Venlige Hilsener.
Redaktionen.

DØK SMiler trykkes og finansieres af DSR, imens udsendelse er reklamefinansieret.
Redaktionen: Flemming ’92, Jonas ’94, Michael ’94, Oliver ’96, Zahra ’96, Jessen ’96, Brian “Bambi”
’96, Bo Hauerberg ’96, Tom ’96, Christian ’96, Dan ’96.
Næste formøde:

…

Næste produktionsmøde (deadline):

26. marts kl. 8.00

Oplag:

250 til afhentning I DØK/MØK
122 sendes direkte til overbygningsstuderende
73 udsendes til dimittendforeningen
25 sendes til diverse institutter

E-mail:

smiler@cbs.dk

SMiler Online: URL:

http://www.econ.cbs.dk/doek/smiler
vedligeholdes af Tjørnov ‘90

(ny adresse)

Indlæg til bladet
Alle indlæg til bladet skal såvidt muligt sendes som e-mail, overhændes på en diskette til et medlem af
redaktionen, eller afleveres I en lukket kuvert I postkassen I DØK/MØK - centeret. HUSK at skrive
“SMiler” på kuverten.
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Nyt fra studievejlederen
Da hårdnakkede rygter vil vide at DØK-SMiler
vil udkomme meget snart har jeg taget chancen
at skrive et indlæg til dette højagtede blad på
DØK-studiet.
SU-dobbeltklip
Der er mange der har rejst spørgsmålet:
”hvornår og hvordan kan jeg få SU
dobbeltklip”? Man kan få dobbeltklip de sidste
6 måneder af sin uddannelse, under
forudsætning af at man har sparet nogle op...
Det er altså ikke muligt at bruge fjumreklip som
dobbeltklip. Fordelen er dog, at har man sparet
dobbeltklip op, så må man stadig tjene det
samme fribeløb (læs; 4616,00) som for alle
andre måneder med SU-klip.
Fagbeskrivelserne
Planen er at der ikke bliver udgivet en
fagbeskrivelse sådan som vi kenden den fra
tidligere år. Meningen er at den skal placeres på
nettet, og så kan de studerende selv tage en
udprintning af de fag man vil kigge nærmere på.
Hensigten er ligeledes at tilmelding til fagene
skal foregå fra den webbrowser man sidder ved.
Men da der kun er fokuseret, at de studerende
skal kunne tilmelde sig på internettet, dvs at
man ikke har taget hensyn til uddannelse
brugerne på sekretariatet samt en grænseflade
hvor de er blevet hørt, og da der stadig udvikles
på systemet, har DØK sekretariatet valgt den
sikre metode. Nemlig; at alle cand.merc.(dat.)
studerende fortsat skal tilmelde sig via den
traditionelle tilmeldingsblanket. Det kan heller
ikke udelukkes, at vi vil lave en mindre fancy
papirudgave af fagudbuddet på DØK.
Arrangement for 3 år +overbygning
Der planlægges i øjeblikket på en
præsentationsrunde af alle de DØK fag, der
bliver udbud i efteråret ‘97 samt forår ‘98. Alle
3. års- samt cand.merc.(dat) studerende vi blive
indbudt til dette arrangement, der forventes
gennemført primo maj.
Dimittendfest for 3. år

Traditionen tro vil der igen i år blive holdt en
lille reception/dimittendfest for de håbefulde
DØK’ere, der er kommet igennem de tre år på
bacheloruddannelsen. Denne højtideligholdelse
vil finde sted mandag den 23 juni 1997
kl.15.00. Lige såvel som vi (DØK ‘94) gjorde
en heroisk indsats for at fejre vores gamle tredie
år (DØK ‘93) så vil det nuværende andet år
(DØK ‘95) selvfølgelig gøre alt for at fejre os...
Mesut (DØK ‘94) vil komme på besøg hos
andet år for at finde nogle frivillige aktive
studerende, der vil stå for det.
Åbningstider på studievejledningen:
Mandag 09.00 - 11.00
tirsdag 09.00 - 13.00 (Nansensgade 1. sal)
tirsdag 14.00 - 16.00
onsdag 14.00 - 16.00
Disse tider gælder frem til den 30/6 1997

Husk jeg er til for jer :-)
Kresten

SMile r på
ne tte t
DØK SMilers hjemmeside på nettet er
blevet opdateret og har fået ny
adresse.
Foretag et kvantespring i din
bevidsthed og surf forbi

www.econ.cbs.dk/doek/smiler
hvor du bl.a. kan finde artikler fra dette
og de tidligere numre.

Side 4

DØK SMiler

Referat af DØK-foreningens konstituerende
bestyrelsesmøde d. 5. december 1996
Tilstede

7. Eventuelt

Kjell ‘92, Iben ‘94, Erik ‘95, Erik ‘90, Jette ‘93,
Bo ‘96 og Veronica ‘95.

Vi vil sætte et glasskab op i DØK/møk, hvori
vandrepokalen for “Årets DØK’er” bl.a. vil
kunne ses.

Dagsorden
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referatet af
generalforsamlingen
3. Valg af sekretær
4. Valg af formand
5. Meddelelser fra kassereren
6. Ansøgninger
7. Eventuelt
8. Næste møde

1. Valg af referent
Ja, det blev jo mig, eftersom jeg ikke kunne
finde rundt på Frederiksberg..

2. Godkendelse af referatet af
generalforsamlingen
Godkendt uden indvendinger.

3. Valg af sekretær
Bo ‘96 strittede ikke imod..

4. Valg af formand
Kjell blev genvalgt.

5. Meddelelser fra kassereren
Regnskabet for gallafesten skulle være i hus.
Der var af flere årsager et større underskud end
sidste år.
Der er blevet indført Concorde, hvilket skulle
lette jobbet. Endvidere er formuen blevet indsat
på en investeringskonto til høj rente.

6. Ansøgninger
Der blev indleveret en regning fra intro’s
fotofragglevideoaften. Tilskuddet var 30 kr pr.
person, og der var mad til 65 personer.
Endvidere blev der indleveret en regning for
juleklippeklistrehyggeeftermiddagen, og den lød
på ca. 600 kr.

Næste møde
Blev aftalt at være tirsdag d. 28. januar klokken
18.00 hos Iben.

For referatet:
Veronica ‘95

DØK med MØK på ski
i Avoriaz i uge 4.
Hvorledes vi nogensinde nåede til Frankrig eller
bare uden for københavn kan betragtes som det
uforklarlige ligesom i X-files, Dark skies eller
bryggeren.
Vores buschauffør kunne ikke lokalisere hvem
eller hvor han skulle hente passagererne, hvilket
resulterede i, at vi så København/Frederiksberg
og Sjælør, Nørrebro lidt vesterbro mm. i cirka
en unødvendig time, inden han havde stoppet
ved alle busstoppesteder og s-togsstationer for
at spørge om vej. Chaufførerne >< Passagererne
1-0
Da vi endelig var kommet ud af KBH. og DK
og Tyskland, og "Schweitz", kørte han forkert i
Avoriaz, flot betragtet af politiet på bjergvejen i
Avoriaz dirigerede ham op mod Avoriaz,
hvorpå han drejede til højre og kørte ned mod
Morzine. Chaufførerne >< Passagererne 2 - 0.

Kort Beskrivelse af Avoriaz.
Tårnhøje (4- 10 etagers huse), beklædt med
mørkt træ,(undertegnede nåede ikke at smage
hvilken slags træ det var, men det var pænt.

DØK SMiler
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Nattelivet!
Mandag var der popcrawl!
Henrik fra Møk og undertegnede syntes at
popcrawlen var for kedelige, og siden vores
hotel lå pænt centralt i forhold til pupcrawlen,
besluttede vi inden for de tre sidste poster at vi
skulle være stive, så vi gik ind til næste post på
pupcrawlen, og bundede noget der mindede om
Margurittaer, løb op på hotellet værelse
1013(også det eneste værelse der havde fået en
advarsel mandag til afterski, grundet søndagens
aktiviteter), bundede et glas fyldt med 85 %
vodka og meget lidt orangina, hvorpå vi løb ned
igen og drak det næste og løb op igen med to
Aktuar studerende og bundede noget Southern
Comfort med Cola eller var det sprite, og løb
ned på diskoteket og festede til vi ikke kunne
gå.

af uhensigtsmæssige grunde, der ikke kan
fortælles i smiler.
Dette, samt dagens resultater af slagtninger 2-3
personer alle på alm ski, gav mig samtidig
tonserhjelmen.
Det lykkedes mig dagen efter, dvs. onsdag hvor
vi stod på snowboard, at fortælle en mindre
historie om vores guide, der havde givet mig
dummenhuen; Han kørte på vej ned af bjerget
da vi råbte til ham, han vinkede samtidig med at
han kiggede op, hvorpå han faldt og styrtede en
tyve meter, flikflakkede hist og her, hvorpå han
tabte snowboardet, hvilket i sig selv er lidt af en
bedrift. Snowboardet fortsatte ned af bakken,
hvorpå det ramte et lille barn i ryggen, der
mistede balancen og kørte ind foran en
kvindelig fransk skiinstruktør på monoski der
styrtede og blev hentet af helikopteren. Dette
skaffede ham Tonser hjelmen. Vores guide
fortalte hver morgen om hvorledes vejret og
dagens arrangementer forløb som planlagt og
onsdag morgen sagde han tydeligt"dagens
picnic er aflyst pga. af vejret, og der vil være
ekstreme dag i stedet for. Til alle dem der ikke
hører dette, mødes vi foran Hotellet kl.1100".
Dette gav ham så dumme huen.

Dagen efter!
Undertegnede havde en smule mavekneb, og
det lykkedes mig at plante mine ski i sneen og
gå ind og spise på en bjergrestaurant, og da jeg
kom ud kunne jeg ikke finde mine ski.
Jeg hev et par op af sneen, og plantede dem
igen, da de ikke var ligeså lange som mine
198cm,(jeg har hørt at jo længere ski, desto
smartere ser man ud og desto mere fart har
man, når falder man på pukkelpister). der stod
ved siden af, dog plantet en halv meter nede i
sneen, da jeg bare havde hamret dem ned i
sneen inden vi gik ind og spiste. Min guide
sagde så, er det ikke dine og pegede på dem ved
siden af, og jeg sagde:"Nej de er sgu da for
små", hvorpå jeg løftede dem ud i deres fulde
længde og fik Dumme huen senere til afterski.
Inden afterski, lykkedes det mig at skubbe en
kvinde ud af liftkøen, og stikke hende i maven
med en skistav, da jeg ville tonse ud foran liften,

Drukkonkurrencer!
(hvis nogen stadig læser denne artikel, så fortsat
god læsning).
Døk studiet er som bekendt et svagdrikker
studie, og da vi blev bekendtgjort med Skiekstreme staffetten, meldte værelse 1013 nej, da
Jonas 94, og undertegnede ikke var særlig
motiverede, og Rasmus og Mikkel vist ikke var
konkurrence prægede festnørder.
Inden tilmeldingen viste en af guiderne,
hvorledes man bundede en halv liter fadøl på 4
sekunder, hvilket jeg jo må indrømme er
fantastisk, det niende vidunder i verden, da jeg
ikke har været til den slags konkurrencer før.
Jon 96, og Arwit 95 lokkede dog Jonas og
undertegnede med på deres hold, selvom vi
prøvede at spille vigtige. Som Achilleus Hæl,
lokkede vi en Møkker med ved navn Niels, og
for ikke at røbe for meget, tror jeg at vi tabte
finalen pga. af ovennævnte, men hvad så, vi

En hovedgade, hvorpå alle skisports
forretninger lå, samt diskoteker og barer.
Avoriaz er bilfri by, så al transport foregår enten
på ski, i bæltekøretøjs taxa eller bæltekøretøjs
ambulance eller i hestekane.
HÆÆÆSTEpære, nope, hestene havde tasker
på bagsiden, således at sneen ikke var "farvet".
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tilmeldte os for at få øl, og regnede med at gå
ud i første runde.

nu at MØKéren gjorde det med vilje, og vi
overvejer at sagsøge ham/dem.

1.Runde. Tirsdag, hvor undertegnede havde
huen og hjelmen og dårlig mave.
Konkurrenceformen, man sidder 5 personer
med hænderne på knæene, og man fjerner kun
hænderne for at drikke. Den næste person må
kun løfte hænderne, når den forrige person har
tømt sit glas, lagt hænderne på lårerne. Denne
proces fortsætter indtil alle glas er tømt og et af
holdene har vundet.
Vi havde ikke specielt lyst til at drikke, og for at
sige det mildest talt, da Jonas startede ud, og da
han sluttede havde Christian Kohn fra Møk 3.år
næsten bundet halvdelen af sit glas. Kampen var
faktisk næsten tabt, men han holdt en kort
pause, og i mellemtiden lykkedes det mig at
bunde mit glas på ca. 3 -4 sekunder, hvilket
næsten fik ham til at spilde noget af sin øl ud
over sig selv i forbavselse. Der var ikke mere at
gøre ved den kamp, da vi førte lige indtil Jon
skulle drikke, og næsten 3/4 nede i glasset,
syntes han at han skulle hælde noget skum fra
maven op i glasset for at få noget mere
modstand, hvilket han også nåede at drikke
inden de andre blev færdige.
Som Jon sagde bagefter til mig, da vi
allesammen opdagede at man kunne drikke
hurtigt, var:"Du pissede på dem, du sparkede til
en døende hund og pissede på dem".

Turbodruk.
Jeg deltog også i en drukkonkurrence efter
finalen, hvor vi skulle bunde 5 fad, 5 personer
inden 26 sek. men efter den hurtigste,(må have
været håndværker), og jeg havde bundet var der
gået 6 sek, med løftning og sækning af glas til
og fra bordet, men de andre fejlede og var for
langsomme.

2.Runde Torsdag.Semifinalen.
Vi mødte en Kresten Finsen Nielsen type der
gik rundt og var smart, og sagde at nu blev vi
slået ud, da de havde tænkt sig at gå i finalen og
vinde.
Dem slagtede vi naturligvis også, og i skal ikke
spørge os hvordan, for de kunne drikke pænt
hurtigt.
3.Runde Fredag.Finalen.
Tabte vi, da Niels(uden sure miner), ikke rigtig
kunne sluge sin øl, og vi gik derfor glip af en
GULDSTØVLE, med en Liter Øl i Glas
indenvendig, samt Ski-ekstreme t-shirts. Vi tror

Tintin Brevkasse

Snowboard!
Er noget af det fedeste man kan stå på, specielt
når der ligger nysne, dog gør det lidt ondt i
hovedet og røven når man falder, med mindre
man falder på sine knæ og trykker fra med
hænderne og brækker hånden/armen, ligesom
NINA fra MØK 3.år.
Man kan også brække benet ved at falde ned af
trappen ved afterski, men navnet kan jeg ikke
huske.

Lørdag Morgen.
GRY, Helen, Alice, Mikkel og undertegnede
paraglidede fra 2300 meter til 1100 på 10 - 15
minutter, hvilket var en totalt ekstrem oplevelse,
hvilket skal gentages næste gang jeg tager
afsted.

Turen alt i alt var ekstrem fed, og jeg mener at
møkkere ikke er så slemme endda, når man
tager deres natur i betragtning. Vel Rasmus E.

Med Venlig Hilsen.
Michael S. og alle de andre Døkkere
og Møkkere der var med til at gøre
det til en god tur,
altså minus chaufførerne.

DØK SMiler
Som vi lovede i sidste nummer, vil vi besvare
alle Tintin spørgsmål her!

- Jagten på Tintins
uddannelsespapirer.
Det første, som er sendt fra en ikke initialiseret
læser, lyder som følgende:
“Var Tintin virkelig DØK’er ?”
Splitte mine bramsejl. Ved profetens skæg.
Hvem kan dog betvivle sådan et faktum.
Selvfølgelig var Tintin dykker, og samtidig en
glimrende svømmer. Op til flere albums bærer
vidnesbyrd om dette.
Herunder ses eksempelvis et udsnit fra bind 12
“Racham den Rødes skat”, hvor Tintin viser
hvor mesterligt han behersker dykkerkunsten.
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radikales svar på den eventyrlystne Troels
Kløvedal.
Endvidere spørger denne Aufgust Eberherts til
Tintins seksuelle orientering, men har her skånet
os for selv at komme med forslag. (Spørgsmålet
er forkortet af Tintin-redaktionen).
En velfunderet forsker i politisk korrekthed ,
ville straks udpege Tintin som fascist pga.
hans belastende forhold til de revolutionære
picaroers leder General Alcazar. Desuden
indeholder albumet “Tintin i Congo” beviser
for Tintins venlige nedladenhed overfor
“negre”. Derudover vil det være ganske
ufrugtbart at vurdere albumene udfra en
politisk eller moralsk synsvinkel, derimod er
det nok så interessant at betragte albumene
som tidsdokumenter, vis egentlige kvaliteter
ligger på de humoristiske plan.
Med henvisning til det andet spørgsmål, jvf.
Tintin brevkassens konkurrence!
Vi modtager gerne flere spørgsmål, som vil
søges besvaret i Tintins ånd.
Brian Andersen ’96 & Bo Hauerberg ’96

Tintin-redaktionen, der i øvrigt nedstammer
direkte fra Prof. Tournesol og Kaptajn
Haddock, har arbejdet hårdt på at løse
problemet omkring Tintins uddannelse, og har
måttet konstatere, at vi endnu ikke har fundet
frem til en endegyldig konklusion.
Flere halverfarne Tintinlæsere vil sikkert påstå
at han er Reporter, men Tintinredaktionen
mener at der ikke kan herske tvivl om Tintins
meget nære tilknytning til datamater, og vil
fremover arbejde ihærdigt på at underbygge
denne påstand, ved tilvejebringelse af et
uomtvisteligt bevismateriale!
En anden læser, der udgiver sig for Aufgust
Eberherts, spørger til Tintins politiske
standpunkt, og gætter selv på Tintin som de

Tintin male
konkurrence
Farv - klip - send ind - og vind!!
For den mest festlige farverige og fyrrige
kolorering af nedenstående, vil der straks fra
Tintin-redaktions side, blive kvitteret med en
Tintin-præmie. Til den særlige snarrådige,
opmærksomme læser, der kan identificere fra
hvilket album dette afslørende salonfoto
stammer, vil der være en dusør at hente. Begge
vindere vil blive offentligt udhængt i det næste
spændende nummer af DØK SMiler.
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Besvarer dette billede virkelig spørgsmålet om Tintins seksuelle orientering?
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DØK-skiferie...
Det er så vigtigt at være aktiv, det
er så vigtigt at være socialt, og integration
mellem årgangene er også en meget vigtigt ting,
så derfor meldte jeg mig straks glad og frisk til
den samlede skiferie på DØK. 27 meget aktive
mennesker havde meldt sig, og vi glædede os
alle som små julenisser til at sidde på et bjerg i
Bugarien.
Klokken ca. tolv en lørdag i
januar, var samtlige mennesker mødt op i
Kastrup lufthavn, og ikke en gang Gram var sen
på den, og ingen længe stod vi alle inde i det
toldfri område, og prøvede om det var muligt at
bruge alle vores penge inden vi var kommet ud
af landet..! Flyveren var forsinket, men det
kunne vi jo ikke tage så tungt, og humøret var
stadigvæk højt. Det faldt dog en smule, da vi så
flyveren....et bulgarsk fly, hvor diverse huller
var stoppet med tyggegummi, og undertegnede
havde den usammenlignelige fornøjelse, sammen
med den skønne Jette, at sidde lige bag den ene
motor, hvilke resulterede i, at min højre
trommehinde var på størrelse med en blå niveau
badebold da vi endelige landede...I den forkerte
lufthavn, ca. 350 km. fra det sted, hvor vi i
virkeligheden skulle befinde os.
Hmm..........sir’ man så, hvad gør
vi nu, lille du? Vi ventede.. vi havde fået lovning
på, at der klokken ca. 21.00 ville komme nogle
busser efter os, hvilke var til at overleve - 3½
times ventetid er da ikke noget for en rigtig
døkker. Der ankom da også nogle busser, de
nægtede bare pure at tage os med, hvilke jo var
rimeligt bittert, så øhh.. vi ventede og ventede.
Da klokken var blevet 11, var der nogle
stykker, der ikke kunne holde til presset, og
som derfor tog en taxa - en bulgarsk
taxa........Og vi andre ventede videre, hvor
længe skal stå hen i det uvisse, da undertegnede,
sammen med den skønne Jette, vist havde
kigget lidt for dybt i et par champagne
flasker....., men i følge pålidelige kilder kom vi
med en bus ved en halv tre - halv fire tiden,
efter at have ventet i 9 - 10 timer, fed start!!!
Men om morgen var alting
lyserødt igen, og vi så alle frem til, at komme op

til sne, sol, og russisk vodka. Der var sol, der
var vodka, men sneen var det så som så med,
hvilke faktisk var så bittert, at det var bittert to
gange...De mennesker som havde taget taxa var
egentlig også rimelige bitre, da de både var kørt
galt og havde haft motorstop, bulgarske taxaer
stinker....!!
Tja, hvad skulle vi så, når det nu
var så som så med sneen - vodka! Dæffently
vodka. Der er faktisk utroligt, hvad folk gør,
når de er under kraftig påvirkning af diverse
alkoholindholdige midler. Vi slynger i flæng
eksempler ud - togaparty.. ja, hvordan får man
10 mennesker, der skal forstille at være rimelig
voksne, til at gå rundt i en bulgarsk reception
kun iført dolk.. nåe nej toga. Svar: en anseelig
mængde vodka, et enkelt skvæt gin og masser
af bulgarsk snotøl.......................men sjovt var
det da. En hel vild fed ting var de bulgarske
rengøringsdamer, de var virkelig for hårde. Når
man kom tilbage fra “ski” om eftermiddagen var
alt på værelserne ryddet, og ens tøj lagt pænt
sammen, og det selv om, der som regel lå et 5
cm. tykt lag popcorn all over the place. De
kunne desværre bare ikke være I kufferten da vi
skulle hjem. Bulgarien skulle til at eksportere
sammenfoldelige rengøringsdamer, det ville
være det vilde hit!
Og vi fik da også tanzet ein
bitchen på diverse go go barer, og gloet lidt på
nogle bulgarske ludere, med ekstrem små
tasker. Jeg skal undlade at udtale mig om
bulgarske sextendenser, men der er stof til
eftertanke i, at en bulgarsk luder koster mere
med menstruation, end
uden.....lækkert...................(or not).
Onsdag aften blev vi, af vores
ekstrem seje rejseselskab (ha, ha) inviteret ned
på en bar - Bonkers, hvor der ville være lidt
underholdning og livemusik. Jeg må sige, at det
er en oplevelse at se 2 voksne mænd sidde på
hver deres pude, og prøve at skubbe den anden
af puden, med en eller anden form for stang....til
vores store glæde kunne vi konstatere, at DØK
styrer for hårdt, og efter en hård indsats kunne
Gram den vise, slukke tørsten i sin fortjente
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præmie. Og så tansede vi ellers, til et egentlig
udemærket band, som både kunne spille metal,
og 60’er. Og vi drak, en del (og vi spiste kun
lidt, men vi morede os fint).....jeg mener, en
flaske gin, vodka und so wider kostede ca. lige
så meget, som en enkelt drink koster
herhjemme, så hvorfor købe det glasvis, når
man kan få det på flaske...en overgang tog det
måske en smule overhånd, i hvert flad begyndte
diverse englændere at komme over til vore bord
for at bestille drinks.......hmmm..........måske vi
skulle fjerne nogen af de tomme flasker.....
Jonny Walker og Jack Daniels var
også til stede, hvilke Jan må siges at erfare, da
han tømte en flaske af en af ovennævnte, hvilke
resulterede i en telefonsamtale med vorherre,
men dog en ellers meget, skal vi sige,
underholdende Jan den aften.........
Bar kravling var vi da også på, og
det er første gang, jeg har prøvet at drikke
pizza....meget underholdende..?! Ellers stod vi
på ski, eller vi prøvede på det, hvilke medførte
at stort set alle nåede at få smadret en eller flere
ski, men det kan man jo ikke tage så tungt.. et
par ski fra eller til..
Da dagen for hjemturen endelig
oprandt var vi alle meget spændte, da alle
lufthavne i 500 km. omkreds i de foregående
dage havde været lukket during
extreeeeeeeeeeeeeeeeeeeemly bad weather
conditions...Men vi tog alligevel håbefulde og
ganske ukritiske afsted til lufthavnen, hvor vi fik
at vide at flyene faktisk fløj - hurra. Blot var det
med en 3 - 4 timers forsinkelse....så vi ventede
(og vi morede os ej)og vi ventede, og vi
ventede, og vi ventede, og vi ventede, og vi røg
en masse smøger og slog dem alle sammen ihjel.
Aldrig nogensinde i mit liv har jeg
været så glad for at få dansk grund under
fødderne, og jeg tror at samtlige af mine
rejsefæller delte den glæde. Kastrup lufthavn
styrer uhæmmet for vildt, så’en er det
bare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
og da alle havde fået deres bagage, takkede vi
pænt af, og tog hjem med diverse overfyldte
busser, hvilke ikke kunne gå snappy nok,
velvidende at Bulgarien stinker, men en
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oplevelse rigere.………det skal man vel
skrive………………………………….

Zahra ’96

SAMBA ’96
Sammenslutningen Af
Medstuderende
Brøndbyfans Af ’96
Ligesom fodboldspillerne, har SAMBA holdt en
velfortjent ferie her i vintertiden. Men vi kan
forsikre, at så snart Superligaen tager hul på
forårssæsonen, er vi med på tilskuerrækkerne.
Det kan nævnes, at det bragte stor skuffelse
blandt SAMBA’s medlemmer, da det ikke var
muligt at komme i besiddelse af de eftertragtede
billetter til kampen Tenerife - Brøndby, selvom
vi var blandt de højest rangerede til at modtage
et mindre udsnit af de fåtallige billetter!
Medlemskabet af SAMBA er gratis og ganske
uforpligtende. Alle kan blive medlem. Ved en
enkelt lejlighed havde vi sågar en
gæsteoptræden fra FCK’s tilhængerskare!
Derfor, deltag i kalajsen og festivitasen næste
gang vi følger en af Brøndbys kampe. Vi er I
øjeblikket ca. 10 medlemmer fra ’96, men vi vil
selvfølgelig også gerne have medlemmer fra
andre årgange - alle er velkomne!! Der følger
altid megen spas og flimren, når SAMBA
rykker ud, så meld dig ind før FCK…..!!!!!!

På Samba’s vegne:
Brian “Bambi” ’96
Bo Hauerberg ’96
Zahra ’96
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Det foregik som det plejer.
Tirsdag d 4/2 skulle de snart legendariske,
storskrydende og melodiknusende Korn have
haft spillet i Vega. Forventningens glæde var
stor blandt store og små entusiaster fra DØK
studiet, da de den Tirsdag sad og ladede op
mentalt for at kunne modstå de 2 timers
højtidliggøren af depraverede visioner af død,
galskab, mord, sex, kaos , og alle tænkelige
kombinationer af disse. Stor var således også
den skuffelse der fulgte i kølvandet på den
noget ubehagelige oplysning, fra nogle knapt så
entusiastiske Døkkere ,om at koncerten
desværre var aflyst grundet sygdom i bandet.
Gråden var øredøvende høj, tårene spildtes og
sindene begyndte at koge over. Det
efterfølgende massehysteri var en yderst
ubehagelig affære og vil ikke blive begunstiget
med mere spalteplads.
Se - her kunne denne klumme
have været færdig. Det ville den også have
været hvis det ikke havde været fordi drengene
fra Brooklyn tilfældigvis havde besluttet at de
ville dukke op i Pumpehuset d. 12/2. Ja, det var
ikke bare et falsk rygte spredt af onde og
selviske tunger. Det var det rene fakta. Så den
onsdag aften stod Danny Schuler, Evan
Seinfeld, Billy Graziadei samt en ny guitarrist,
på en scene i København.
Allerede her kunne man sagtens
mistænke undertegnede for bare at fremstille
sine ubeskedne feberfantasier, men desuagtet er
det den uskinbarlige sandhed. Den aften fyrede
Biohazard (halleluja) den af i Pumpehuset. Det
var som at bade i ren mana, det var som at
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svømme i den potente elexir der er
basissubstans i enhver lykkeoplevelse. Der var
et inferno at Graziadei´s infernalske brølen,
Seinfeld´s patetiske skrigen og de sygeste, mest
bestialske punk riffs , der mødte den
bjærgtagede tilhører den aften. Biohazard
(halleluja) er uden sammenligning et af de mest
kompromisløse, velsvingende og bedst
funderede bands den eksister på den vestlige
rockscene. To timers total blærerøvsfinte, med
et repertoire af numre håndplukket fra tre af
tidens bedste plader, udøvet af nogle af de mest
garvede, velsmurte og hardcore performere i
branchen.
Så på trods af at selve skæbnen
selv forsøger at gøre livet til en gang varm cola
for de få entusiaster der endnu måtte bestå i
dette nabolag, så er løbet ikke kørt endnu. Jeg
kan kun endnu opfordrer mine med-Døkkere til
at holde humøret højt. Lige meget hvor stort
presset er, på trods af at ingen af dine opgaver
er blevet godkendt, selvom du er led og ked af
ikke at se solen mere end 2 timer om dagen så
fortvivl ikke. Lykken venter altid lige rundt om
hjørnet og med tiden lære selv en blind ikke at
falde i havnen. Det vides aldrig hvad der sker.
Når tingene ser mest sort ud og alting er at lave
så er det du bliver nødt til at sætte din lid til det
guddommelige forsyn og tro på at tingene bliver
bedre. Se bare hvad der skete - denne gang kom
Bio (halleluja) og reddede os fra den rene
undergang og hvem ved hvad der sker næste
gang ? Der kunne jo komme en entusiastdag.

Oliver ‘96
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DØD over Kantinen
og årgangsincest
- et trofast partimedlems kamp mod
den umenneskelige kapitalisme
I forrige nummer af DØK-SMiler blev min
socialistiske kampsjæl genfødt, da jeg læste
kammerat Kasperikos’ kampråbe (Til kamp
mod kapitalen). Hans artikel om kantinens
priser er intet mindre end den skindbarlige
sandhed, men nytter det at tage kampen op? JA
- kammerater. Tag kampen op og vis dem jeres
foragt. Køb kun det mest livsnødvendige i
kantinen - kaffe og tobak. Nu hvor den
kapitelistiske jul og den medfølgende juledepressionen er ovre må I ikke forfalde til
kantinens indbydende udvalg af søde sager.
Vær’ stærk i troen på jeres kammersjukker og
staten.
Et andet uvæsen er også dukket op blandt de
studerende på DØK-studiet - årgangsincest.
Ved festlige sammenkomster har flere
mennesker kastet deres krop i grams, uden at
tænke på samfundets værdier og normer. De
implicerede parter ved selv, hvem det er . Jeg vil
i fremtiden opfordre alle til, at angive disse
urene sjæle, som er skadelige for sind, stat og
folk.
Til sidst vil jeg opfordre andre kammerater til,
at skrive til DØK-SMiler. Vi kunne eventuelt
danne et forum, hvor vi kunne diskutere
kapitalismens klamme hånd, ryge vores
medbragte tobak og drikke kaffe.
Støt staten og den vil støtte jer.

Kammerat Aufgust Eberherts
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Kritik af SMiler
Redaktionen har erfaret, at der
rundt omkring i krogene mumles lidt om
SMiler. Dette drejer sig hovedsageligt om
SMilers layout, som jo sandt at sige ikke er
noget at råbe helt vildt hurra for.
Vi fra redaktionen vil gerne
imødegå denne kritik, vi har valgt at ligge mere
vægt på det indholdsmæssige i SMiler fremfor
det layoutmæssige. Men vi vil selvfølgelig gerne
gøre det bedre, så hvis der er nogen der har
nogle gode forslag til en forbedret layout, og
som har tid, lyst og lejlighed til at bruge lidt tid
på det, vil vi meget gerne høre om det, så vi kan
få ikke bare det indholdsmæssigt bedste, men
også det layoutmæssigt bedste blad på HHK!
Vi har overvejet at publicere
bladet på Politiken i 16 farver, samt A3 format.
Dette vil dog medfører en stykpris på 32 kr,
hvilke vi gerne vil have lidt feedback på.
Endelig vil vi også gerne benytte
lejligheden til at opfordre folk, især fra andre
årgange end DØK-første år til at komme med
nogle indlæg til bladet om, hvad der netop sker
på din årgang lige nu, så vi sikrer lidt
alsidighed i SMiler.

Mvh. Redaktionen
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karrieredag
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SMilers køkken
Her følger en lille opskrift til alle jer glade
hjemmebagere :
Die eier von sa t a n

Eine ha l be Ta sse St a ubzucker
Ein Vier t el Teel vf f el Sa l z
Eine Messer spit ze t ür kisches
Ha schisch
Ein ha l bes Pf und But t er
Ein Teel vf f el Va nil l enzucker
Ein ha l bes Pf und Mehl
Einhunder t f unfzig Gr a mm
gema hl ene Nusse
Ein wenig ext r a St a ubzucker
und keine Eier
In eine Schossel geben
But t er einr uhr en
Gema hl ene Nusse zugeben und
Den Teig ver knet en
Augenba l l gr oBe St ucke vomTeig
f or men
Im St a ubzucker wdl zen und
Sa gt die Za uber wör t er
Simsa l ba h Sa l a du Sa l a dim
Auf ein gefet t et es Ba ckbl ech
l egen und Bei zweihunder t Gr a d f ur
f unfzehn Minut en ba cken
UNDKEINEEIER.

( Redaktionen frasiger sig ethvert ansvar )

Maynard´91

Bastard Operator
from Hell - Part X
I get invited to a lecture as a guest speaker in
"Computing Operations Fund- amentals", so I
leave the control room in the
capable hands of Sam, the janitor and cruise on
down.
The lecture starts and goes ok, then there's a 10
minute period where students get to ask a "real
operator" questions that they
have about operations.
I get out my pad and pen. "Before we get
started" I say, "could you just call out your
username before you ask me a question,
I find it easier to apply your problem to terms
you would understand better" The lecturer eats
all this up - the personal touch
really gets to them. "First Question, You over
there.."
"What do you think of the privacy of individuals
on a shared system?"
"What was your username please?"
"CMS1103"
>Scratchy scritch< "Computer Privacy...
Hmmm. This is a toughy really. You mean stuff
like reading the email between you
and your counsellor about you not wanting to
come out of the closet?"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGG
GGGGH!"
"AH! Well, he seems to have left - must have
picked a bad COMPLETELY RANDOM
example. Next question. You, over
there..."
"CMS1136. I was.."
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"Ah yes, 1136 the only person on campus who
subscribes to alt.sex.buggery.by.
sailors.dressed.in.mums.clothing"
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"Hi, Um, how do I spell-check my file?"
"Simple, just type `spell' and the filename"

"It's purely for research purposes!"
"Thanks"
"I'm sure it is. You do a lot of story posting for
a researcher don't you?"
"NNGggggAAAAAAAAAAAAAAAGGGHG
H!"

I'm so bloody nice this morning. Especially as I
know that my version of spell INTRODUCES
errors instead of detecting
them. Things like changing friend to freind and
vice-versa. What the hell.

"Next please..."
The phone rings - it's them again.
...
"There's something wrong with spell"
..
"What makes you think that?"
Two minutes later, the lecture theatre's empty.
That's the problem with students today, they
just don't want to learn.
I go back to control and Sam's asleep at the
console again. I think he's after my job. I make a
mental note to tap into the
salary database and cancel his health and
accident insurance payments. You can't be too
careful..
I put the phone on the hook for the first time
this afternoon and it starts ringing almost
immediately. THAT'S IT! I redirect it to
911 catch a bit of shuteye. That'll teach them.
OOPS! Almost forgot to turn over the excuse
calendar. "STATIC FROM
NYLON UNDERWEAR" Nope, too plausable
- although in some cases I could do an on-site
check. Nah, can't be stuffed.
I'll pick another one. "STATIC FROM
PLASTIC SLIDE RULES" Now THAT'S one
with a challenge!

"Because my file is all corrupt now!"
"That doesn't sound like spell to me. Are you
logged into thru PC?"
"Yes, but I can.."
"Please, leave the technical diagnosis to me...
Now, is there a plastic ruler somewhere on or in
the desk?"
"Um >clunka<, yes..."
"Right. You've got a static buildup on your
hard-drive caused by the changing electrostatic
field generated by the ruler - the
same thing that makes bits of paper stick to it
when you rub it up and down your arm..."
DUMMY MODE ON
"Oh. What do I do?"

I un-redirect the phone and drag the rubbish bin
so it rests on the printer's stacker - another job
well done. The phone rings this could be the big one!

"You know how you get paper off a ruler by
hitting it on a table lots of times? Well do that
with your PC. Say 20 times - lift it
about a foot off the desk & drop it."

"Hello?"

"Oh. OK"
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>crash<

>crash<
>crash<...
>crash<
>crash<
"Um, the screen went dark"
"That's ok, it's supposed to do that - keep
going. And when you're finished, do the screen
as well, that static may have gone
up the wires to it."

I hang up. I get up and go out to the public area
to put honey in the floppy drives when a guy
who looked like Lee Harvey
Oswald runs up to me and shoots me, only the
sound comes from the machine room, and I can
hear the ex SystemManagers chuckle....
Later, in the ambulance, I realise. I forgot to get
the guys username...

>crash<
Then everything goes dark.

redigeret af Mesut ´94 & TT ´93

Det døde lig.
Atter engang er det tid til historien om vor
veloplagte helt Sam Spade og mysteriet om det
døde lig!

Trabanten kørte derudaf med topfart. Sam
syntes, at det gik lidt for langsomt, da de blev
overhalet af en flok pensionister og en
pølsevogn, så de steg af ved næste lyskryds.
Med en rask beslutning i venstre hånd kaprede
de pølsevognen og lossede ejeren ud foran den
førnævnte trabant, som kørte ind i ham og fik
alvorlige skader (trabanten altså - ikke den
tidligere pølsevognsejer). Sam kørte
pølsevognen for fuld fart ned af 5. Avenue og
kom hurtigt ned til havnen, hvor Jason og Sam
lige nåede at hoppe af, inden pølsevognen kørte
i vandet. “Jeg har en hemmelig hytte lige i
nærheden, som kun min mor, min far, mine 5
søskende, min tante og mine gamle venner ved
politiet kender til” sagde Sam til Jason. Inden
Jason kunne nå at protestere, var han blevet
ekspederet ind i hytten, og Sam havde låst
døren og var gået.
For Sam var det på tide at undersøge
mordstedet. Han tog sit løbehjul, der havde

massive og derfor punkterfrie dæk frem, og
smilede venligt til ejeren af pølsevognen, der nu
stod og kiggede fortabt ned i vandet. På vej op
ad 5. Avenue passerede han en trabant, der så
ud til at være i mindre god stand, men det
overraskede ham ikke. Tre løbehjulshjulpunkteringer og en rum tid senere smed han
løbehjulet fra sig i en nærtliggende skraldespand
og gik resten af vejen til villaen. Endnu en rum
tid senere nåede han villaen, hvor mordet var
begået.
Sam kom løbende op ad vejen, der førte op til
villaen, da han blev stoppet af en fedladen
politibetjent med sovs på skjorten. “STOP!”,
råbte betjenten. Sam standsede øjeblikkeligt.
Han tænkte: “Åhh, nej, har han genkendt mig?
Ja, det har han sikkert. Jeg bliver nødt til at
overgive mig.” Sam skulle lige til at overgive
sig, da betjenten spurgte ham: “Du skulle vel
ikke have noget ACME-sovs-på-betjentensskjorte-pletjerner ?” Sam åndede lettet op og
trak en flaske ACME-sovs-på-betjentensskjorte-pletjerner (som i sikkert husker fra
tidligere, så har Sam en masse uundværlige ting
gemt i sin jakke, heriblandt en ACMEfaldskærm, hvis han skulle komme ud for en
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situation, der krævede en uundværlig genstand).
Betjenten tog flasken og hældte indholdet ud i
håret. Pletten gik væk, og Sams kommentar om,
at det ikke var sådan man brugte ACME-sovspå-betjentens-skjorte-pletfjerner-midlet
forsvandt lige så hurtigt , som den var kommet.
Som tak for hjælpen smed betjenten Sam ud af
ejendommen med besked om, at Sam ikke
havde lov til at gå ind i villaen, da der var
begået et mord. Sam følte at hans liv var spildt
nu, hvor han ikke kunne efterforske mordet og
redde Jason. Som en sidste gestus til livet, inden
han begik selvmord (jo, Sam er meget
impulsiv), gik han en tur rundt om muren, der
omgav villaen. Pludselig så han en dør i muren.
Med store røde bogstaver på døren stod der:
“HEMMELIG BAGINDGANG”. På en
automat ved siden af stod der: “ACMEhemmelig-bagdørsåbner. Indkast venligst to
kroner!” Med en rask beslutning i højre hånd,
gav Sam efter for automatens krav. Et skilt
begyndte at blinke: “Ingen raske beslutninger,
kun to kroner, tak”, og maskinen sendte den
raske beslutning tilbage i hovedet på Sam.
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Døren åbnede sig knirkende: “KNIRK!”, og
Sam trådte ind i en lang mørk gang. Han trak nu
en ACME-lommelygte frem fra selv samme
lomme, hvori han tidligere havde haft ACMEsovs-på betjentens-skjorte-pletjerner-flasken, og
tændte den. Han gik ned ad gangen, men
pludselig gik lygten ud. “Satans”, sagde Sam og
smed ACME-lommelygten fra sig. Pludselig
dukkede en skikkelse med to horn i panden
frem. “Kaldte du?”, spurgte Satan. “Nnnneejjj,
nej”, stammede Sam. “Øv, det var ærgerligt”,
sagde Satan og forsvandt.
Sam famlede sig videre, da han desværre ikke
havde taget højde for netop denne situation, og
derfor ikke havde den uundværlige genstand
med i jakken, som han netop nu godt kunne
bruge. Efter at have famlet, snublet, faldet og
slået sig i fem minutter, nåede Sam til en dør.
Han kunne høre nogen snakke bag den. Men
pludselig og helt umotiveret åbnede en lem sig i
gulvet, og Sam faldt ned gennem en skakt. Han
faldt og faldt og faldt og faldt og faldt.............

En jævnt god dag
Jeg ankommer med min VIP-taxi foran den
store bygning, min eksklusive
uddannelsesinstitution. Jeg må knibe øjnene
sammen et stykke tid for at vænne mig til det
skarpe lys. Jeg stikker taxi-chaufføren en 500las og siger "Keep the change, mate". Han
jubler indvendigt og har nu penge til at brødføde
sin familie igen. Jeg tager et langt sug af min
Kings og slukker den på jorden. Dørene åbner
sig med en hastig svisj-lyd, da jeg nærmer mig
indgangen...
Eller rettere... Det der med cigaretten er jo ikke
helt rigtigt, for jeg ryger jo faktisk ikke, og
ligefrem en taxi har jeg jo nok ikke råd til, så jeg
tog vel egentlig bussen Og efter en times kørsel
er jeg nu ankommet, ti minutter for sent, fordi
to’eren som sædvanlig har bestemt sig for, at
køreplaner er til for at buspassagererne skal

have mulighed for at klage over, at bussen
aldrig kommer til tiden.
Jeg går hen til elevatoren med ståldørene og
trykker på knappen med en pil, der peger op.
To sekunder efter åbner døren. Jeg stiger på,
trykker på 4 og lytter til "elevatormusikken",
der, fordi det er fredag, er udskiftet med
Tæskeholdet fra P3. Jeg når lige at få pointen
med før elevatoren når til fjerde. Folk kigger
underligt på mig, da jeg skraldgrinende forlader
elevatoren og går mod endnu en ny dags
spændende forelæsninger...
Eller rettere... Ståldøre har elevatoren vel ikke.
Jeg løber hen mod den, men når selvfølgelig
ikke at åbne døren, før den kører op. Jeg
trykker febrilsk på knappen. Og af bitter
erfaring trykker jeg henholdsvis i impulser og
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holder knappen inde i lang tid, da jeg endnu
ikke har fundet ud af, hvilken af de to måder,
der hyppigst resulterer i, at jeg får elevatoren,
næste gang den kører. Det der med at trykke en
enkelt gang og vente virker desværre ikke hér.
Efter at have ventet fem minutter på at den
grønne "hertil" lampe skal lyse, forbander jeg
elevator-ånden, da jeg mener det efterhånden
må være min tur til at bruge elevatoren, jeg skal
trods alt helt til fjerde.
Jeg løber derfor op til fjerde, men skvatter
selvfølgelig midlertidigt på tredje etage.
Men jeg går i hvert fald ned af gangen og åbner
døren til 413, hvor underviseren fortæller mig,
at han var i tvivl om visse ting i lærebogen,
hvorfor han selvfølgelig har ventet med at starte
undervisningen til jeg kom, så han kunne spørge
mig...
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Eller rettere... jeg løber ned ad gangen, mens jeg
tænker, at det der med at forstyrre
undervisningen med at komme for sent er
omtrent ligeså kvalmende pinligt som når
mobiltelefonen ringer midt under
undervisningen. Hvis jeg altså ejede en
mobiltelefon. Jeg åbner døren for at opdage, at
lokalet er tomt. Kan jeg have set forkert? Vi
skulle da have en ekstra undervisningstime i dag
fredag i J413. Jeg går (nu efterhånden lettere
forpustet) ned til DØK/MØK og opdager sedlen,
der angiver, at den ekstra undervisningstime er
aflyst. Jeg har selvfølgelig ikke checket DIVE i
går.
Jeg kan ligeså godt køre hjem igen og er ved at
gå ned ad trappen, da det slår mig, at det vist er
hurtigst at hoppe ud gennem vinduet.

Dan ’96

Videnskab - fund af
"dræberstoffet".
Forskere fra Josef Stalin instituttet, i den
krigshærgede provins Kraznuwitz, har endelig
fundet årsagen til SIDS (Social Ignorance
Derangement Syndrome). Intens forskning med
1800 tals kirurginstrumenter, og indmad fra
svært tungt russisk artilleri, muliggjorde beviset
for at det var et hormon der var tale om.
"Nørdeviruset" som det fejlagtigt er blevet
klassificeret som, sætter sine ofre ud af stand til
at kommunikere på sædvanelig vis med sin
omverden. Kun ved hjælp af e-mail, og
sætninger startende med "COUT" eller
"PRINTF" kan den kommende nørd ytre sig til
den virkelige verden. I sine sene stadier i
sygdomsforløbet, plages offerret af smerter ved
kontakt med sollys, og mutationer med lange
fingre og udstående øjne er hyppige.
Terminalfasen nås, når den nu fuldblodsnørd,
ikke længere tager føde til sig, men det vil
sjældent blevet opdaget, da offeret for længst
har isoleret sig fra familie og venner

I rapporten påpeges det at møkstrolgenignende
stoffer der findes i mange fødevarer, er en
medvirkende årsag til SIDS. Høje
koncentrationer af stoffet er fundet i produkter
som chips, cola, forskellige varianter af
chokolade samt spaghetti.

KasP

Sortseere på nettet.
En lang række diskussioner er blevet rejst i
forbindelse med diskussion af internettets
potentielle indflydelse på samfundet som vi
kender det idag. Imidlertid har denne debat
været fokuseret omkring de umiddelbare fordele
og ulemper der vil påvirke netop vores
generation. Det er i og for sig udmærket, men
hvad med langtids-perspektivet ?
Vi kan se omridset af en sandsynlig udvikling,
men lader os selv forblænde af de umiddelbare
fordele det vil kunne give os. Skal man tro
fremtidsforskerne, vil det give en
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bevidtshedsmæssig omvæltning større end både
udviklingen af A-våben og månelanding - for nu
at tage eksempler fra nyere tid.
Derudover kommer de samfundsmæssige
ændringer, som selv Bill Gates kun kan tillade
sig at gisne om.
Meget vil blive ændret og sandsynligvis til det
bedre, men vi er nødt til at age stilling til hvilke
konsekvenser det vil have at være opvokset i et
sådant samfund.
De børn der er opvokset med videoen og
masse-underholdning - industrien, er dem vi ser
vokse op i dag. Det er et anerkendt faktum, at
børn generelt er blevet dårligere til at beskæftige
sig selv, og de værste tilfælde klassificeres som
"pejlebørn". De er blevet underholdt fra morgen
til aften hele deres liv, og er ringe grad i stand
til lege uden blive aktiveret. Naturligvis er
opvæksten i instutioner en væsentlig parameter,
men kan vi ikke ændre samfundet, kan vi i det
mindste kigge på de redskaber vi anvender.
Noget tyder på at det skyldes den konstante
bombardering med underholdning er den hoved
skyldige. Ikke at kunne beskæftige sig selv, er
ikke noget problem i sig selv. Problemerne
opstår når der ikke er noget at beskæftige med,
og disse situationer opstår som regel når man er
alene … og så er det tilbage til videoen,
PC’eren eller hvad der nu kan beskæftige os.
At internettet som vi kan forestille os det i dag
skulle dæmme op for antallet af pejlebørn, er
næppe sandsynligt. Netop fordi nettet har en
meget stor potentiel underholdningsværdi, og
vil være til rådighed for brugerne hele tiden. Der
tænkes ikke på karakteren af underholdningen,
men selve omfanget og det meget brede udvalg.
Omfanget vil høj grad blive bestemt af, hvor
gode alternativer der er uden for mediet, og
hvordan den enkelte prioriterer. I sidste ende vil
det være en voksen, der bestemmer over
adgangen til mediet, men som med videoen vil
det være en god "babysitter". Nettet vil også let
kunne retfærdiggøre selv til denne funktion, da
nettet kan betragtes som underholdning af
oplysende karakter.
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Det brede udvalg er netop kendetegnende for
intenettet, eller er det ? Hvem er det der skaber
og skal skabe "virkligheden" i nettet, og er de
repræsentative for den virkelige verden udenfor.
Mangel på udvalg eller alsidighed er ikke
specielt fordelagtig noget steds, men tvinger i
det mindste en til at tage konsekvent stilling, om
man vil have noget eller ej. Ved brede udvalg
styrkes de selektive og kritiske evner, men
efterlader spillerum til at stykke ting forkert
sammen.
Allerede nu anerkendes personer der er
"weboholics", som folk med problemer på højde
med ludomani. Voksne mennesker ødelægger
deres liv til fordel for nettet, og man kan jo
spørge sig selv om børn i højere grad vil være i
stand til at sige fra.
Det var så et kig på nogen af de negative sider.
Det store spørgsmål står nu tilbage om de
sociale konsekvenser for de kommende børn af
nettet, vil kunne opveje de fordele der vil
komme naturligt, i form af højere grad af
oplysthed osv. Er der nogen der skulle have
lyst til at bidrage til en videre diskussion, skal de
være meget velkomne.
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Klagesangen
Vi de retfærdige,
der ledes af de uduelige
og undertrykkes af de formastelige.
Vi har i så lang tid,
gjort så meget med så lidt,
at man nu tror,
vi kan gøre alt med intet.

Til vore sejrrige
læsere
Det kommet den revolutionære inderkreds for
øre, at kapitalens håndlangere har udvist
utilfredshed med validiteten af "undersøgelsen" i
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sidste nummer. Det er naturligvis meget mod de
revolutionæres principper at lade folk forsvare
sig, men i dette tilfælde vejer de
samfundsfjendskes mening tungt. Folkets
ubesejrlige revolutionære råd, har derfor valgt
at lade en uspoleret arbitrator, høre hvad de
ansvarlige for humbugmagerne har at sige. I
næste nummer vil der komme en opfølgning i
form af en undersøgelse af kantinepriser på
andre af det lærdes folk institutioner.

Kasperikos

Skriv til DØK SMile r på

smiler@cbs.dk
e lle r afle ve r e n dis ke tte
e lle r lukke t kuve rt i
pos tka s s e n i DØK/MØK

(-:
DØK VENNEFEST
8. marts
Saml en god klump af dine venner og veninder, dyrk noget forspil
og duk så op til årets VENNEFEST, hvor du kan møde andre
DØKKERES venner og veninder.
30 kr. for at komme ind - start klokken 22.00.
Plakater findes ophængt på skolen, med nærmere information.
Festlige hilsener
Festudvalget

