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Superlederen
Siden sidst!
Julen står nu for døren, og markedssituationen har ændret sig radikalt, grundet den skeptiske optimisme
omkring lastbilschafførernes landskonference i forbindelse med den strejke der startede i en
købmandsbutik, men spredte sig helt ned til havnen.
Som ægte økonomer har vi i denne udgave, taget afstand fra fremmedord såsom differenskurver,
prissuboptimering og kan derfor ikke holde julekonkurrence omkring disse ord.(Læserne kan dog selv,
evt. skrive fremmedord i dette nummer og give bladet til en af sine nærmeste venner(hvilket man godt
må kalde de bekendte når det er jul, bare det ikke er betegnelsen "gode" venner, fordi så skal de have
gaver), der så kan finde ordet, eller ordene.
Mht. tid er lig penge, har vi overvejet at ikke at trykke noget, da vi bruger tid på at lave noget, og I
bruger tid på at læse det. Vi kontaktede Told og Skat, og hørte om hvorledes der var noget der hed tid,
og om principperne var ligesom med moms. Vi fik ikke noget klart svar, da der var lukket grundet
Tamilsagen, og forsvarsminister HH. holdt "International styrke" øvelse i toldbodskammeret i
baggården. Vi har derfor besluttet at indføre tid som aritmetisk faktor, der i forbindelse
med årsregnskab straks kan afskrives, og overfaktureres. Der er derfor noget der kan kaldes for
indgående tid, og udgående tid, Købstid og Salgstid.
Med disse begreber ønsker redaktionen læserne god fornøjelse, og en rigtig glædelig jul, og et godt
nytår.
DØK-SMiler trykkes og finansieres af DSR, imens udsendelse er reklamefinansieret.
Redaktionen: Dan ‘96, Christian J. ‘96, Jon L. ‘96, Tom ‘96, Kasper P. ’96, Oliver ‘96, Zahra ‘96,
Betina ‘96, Jessen ’96, Flemming ‘92, Jonas ‘94, Michael ‘94.
Næste formøde:

Ikke fastlagt

Næste produktionsmøde (deadline)

Ikke fastlagt

Oplag:

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

E-Mail adresse: smiler@cbs.dk
Smiler On-line: http://www.econ.cbs.dk/courses/Smiler
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
Long time no hear. Tjaa, der har været noget
travlt på studievejledningen, men her er jeg altså
tilbage igen.
Der har været noget omtale i pressen omkring
en ny multimediauddannelse på HHK. Det vil
jeg gerne understrege ikke er sandt. Altså at det
ikke er en ny uddannelse ;-)
Der er tale om, at studerende på
cand.merc.(dat.) har mulighed for at foretage
sig en specialisering i multimedia. Det er altså
ikke en ny cand.merc.-linie, men blot et tilbud til
studerende på cand.merc.(dat.).
Specialiseringen består af et antal fag, der ligger
indenfor rammerne af den eksisterende
studieordning for cand.merc.(dat.). De fag der
udbydes i denne færdigpakke kan dog sagtens
tages uafhængigt enkeltvis. Alle har stadigvæk
lige muligheder for de samme fag.
Der vil blive holdt en præsentation for samtlige
fag for efteråret ‘97 og foråret ‘98 i april/maj
måned. Her vil alle tredie års og studerende på
overbygningen blive inviteret. Hvis man har
udbydende spørgsmål til
multimediaspecialiseringen kan man tage
kontakt til Jan Pries-Heje.
Der er ved at blive taget initiativ til at
studiehåndbøgerne for både HA(dat.) og
cand.merc.(dat.) kommer på internettet.
Cand.merc.-studerende kan annoncere efter
virksomheder til at skrive projekter i. Det kan
gøres via CBS-Projektbørs. Den ligger på
adresse www.cbs.dk/proboers og der en lavet
en kategori specielt til os. Den hedder
Information teknologi. Prøv den, prøv den. Det
er trods alt et par DØK-studerende der har lavet
den.
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Jeg skal på kursus den 4. dec, så derfor er der
lukket på studievejledningen denne dag.
Og til udlandet.
Jeg holder juleferielukket fra den 16. dec. til den
10. jan. Begge dage inklusiv. Jeg vil lave en
forward-fil på min email adresse
dat/OEFAK@cbs.dk, så det er muligt at skrive
til mig. Jeg kan ikke sige hvilke dage jeg vil
tømme min postkasse, da jeg vil rejse rundt i
denne periode. Så kom med jeres akutte
problemer inden, ikk’.
Husk jeg er til for jer.

Venlig hilsen
Kresten Finsen Nielsen
DØK-studievejleder

En ny subkultur er
født...
Der er født en ny subkultur på DØK-studiet.
“Jørgen Rygs disciple” er organisationen, alle
taler om. Den er blevet grundlagt af 1. års
studerende Steen Joukainen Nielsen, som
tilsyneladende har et stærkt forhold til denne, nu
afdøde, danske skuespiller. Fra at være et
enkeltmandsprojekt, har foreningen nu afsluttet
puberteten, og er blevet en succes af
middelsvær kaliber.
Det er lykkes DØK Smiler at tale med Steen, og
vi bringer her de reelle facts om foreningen, og
vi håber at de vil aflive alle de falske rygter, der
jo desværre dannes omkring disse store
projekter. Lad os først prøve at genopfriske
vores kollektive viden om Jørgen Ryg:

Ryg, Jørgen
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Ryg, Jørgen (1930-81): dansk trompetist og
skuespiller. 1949 med Bent Schjærff, derefter
med Leo Mathisen, Max Brüel og Erik
Moseholm. Debut 1957 som skuespiller i
Riddersalen, København, 1960 ved ABCteatret; dannede par med Preben Kaas i en
række højkomiske numre. Senere på forskellige
andre scener, i Radioteatret og i tv; flere
filmroller. Indtalte en række komiske, stadig
populære monologer.
Kilde: Lademanns Multimedie Leksikon

Organisationen “Jørgen Rygs disciple” er en
fejring af dennes arbejde, som Steen ivrigt
citerede på Rusturen (på et tidspunkt
udelukkende iført slips og underbukser). Det er
selve den begejstring for øl, fest og generel
indstilling til livet, som Jørgen Ryg udtrykker i
sine monologer, der tiltaler organisationens
medlemmer.
Der findes ingen egentlig målsætning for
klubben, måske udover målsætningen om ikke
at have en målsætning. Medlemmerne prøver
selvfølgelig at efterleve Jørgen Rygs
indstillinger og attitude, og man kan være sikker
på at finde medlemmerne i torsdagsbaren.
“Jørgen Rygs disciple” er opbygget over et
kompliceret organisatorisk system, der er
forsøget skitseret nedenfor:
Jørgen Rygs Disciple
Support-grupper
Jørgen Rygs Disciples
Venner

Jørgen Rygs Disciples
VennersKammerater

Organisationsstrukturen har Steen på toppen,
som i organisationssammenhæng har tildelt sig
selv titlen som “Stormægtig Overdiscipel”, og

er i øvrigt selvudnævnt totalitær diktator for
livstid.
Organisationen tæller p.t. ca.. 11 medlemmer,
og dette forholdsvise lave medlemstal skyldes to
ting: organisationen er eksklusiv, og henvender
sig derfor kun til folk af et særligt format, og
det komplicerede optagelsesritual er også en
begrænsende faktor. Dette ritual skal foretages
af personer der ønsker at være medlem, og er
det eneste der skal foretages, for at man kan
betragte sig selv som værende blevet ophøjet fra
almindelig studerende, til discipel af Jørgen
Ryg. Dette ritual går i praksis ud på at man
konfronterer Steen, hvorefter man står på et
ben, stikker højre pegefinger i øret og venstre
tommelfinger i munden, og synger første vers af
“Højt fra træets grønne top”. Ønsker man at
være medlem af en af support-grupperne, skal
man blot give Steen nogle penge (typisk hvad
man kan finde bag sofapuderne), hvilket indgår i
organisationens fond. Den samlede,
akkumulerede mængde penge fra denne fond
blev for nylig investeret i en øl, som blev
drukket af de tre tilstedeværende medlemmer,
ved den formelle generalforsamling.
Steen arbejder hårdt med at få relevante
oplysninger om organisationen sendt ud til dens
medlemmer, hvilket gøres over skolens E-mail
system. Behovet for hurtig formidling af
information har således resulteret i, at “Jørgen
Rygs Disciple” snart vil få sin egen homepage
på Internettet, og adressen på denne vil blive
offentliggjort, når den er blevet oprettet. Hvis
man ønsker at høre nærmere om denne nye
subkultur fra den Stormægtige Overdiscipel
selv, er Steens E-mail adresse stni96ab, hvis
det måtte have interesse. Flere af klubbens
medlemmer er som sagt også at finde ved de
ugentlige torsdagsbarer, hvis man fx ønsker at
springe ud i ritualudførelsen, eller man drømmer
om at hænge ud med disse store kanoner.
Det skal afsluttende fortælles, at “Jørgen Rygs
Disciple” som organisation nærer tæt
forbindelse til serien “Vore Værste År”, og
“Star Wars”-trilogien. Et forslag her fra
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redaktionen er, at forsøge at gøre Al Bundy og
Chewbacca til ophøjede protektorer, for
organisationen.
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Glade Brøndbyhilsner
Sammenslutningen Af Medstuderende
Brøndbyfans Af 96.

Christian Johansen ‘96
Kim ‘96

Samba96's
1. arrangement
Midt i Døk'96's 1. godkendelesopgave havde
foreningen SAMBA ´96 taget initiativ til at
holde det første arrangement i foreningens
historie. Arrangementet var både for
medlemmer og ikkemedlem og foregik på
Brømbøe stadion hvor begivenheden var
returopgøret i UEFA-cup'en mod Aberdeen.
Mødt op til arrangementet var alle medlemmer
af Samba med undtagelse af Peter
Maryanie(vistnok stavet på denne måde). Som
ikkemedlemmer var Jesper 'FCK' Balle(han skal
jo også have prøve at se Europacup) og Bo
Hauerberg.
Kampen var noget rodet hvilket man vist også
havde indtrykket af på TV og endte 0-0.
Brømbøe havde chancer til 3 mål men scorede
desværre ikke. Dog er det jo altid en fornøjelse
at komme på Brømbøe stadion og se ens
yndlinge spille bold.
Der vil i fremtiden blive arrangeret lignende
arrangementer som folk er mere end
velkommene til at deltage. Folk er også
velkommen i selve foreningen der indtil videre
har fået en sløj start med kun følgende
medlemmer:
Kim Kristensen(grundlægger og Formand)
Michael Holm('il presidente)
Sarah 'E-Mail' Kirkeby
Brian 'Bambi' Andersen
Peter Maryaniea
Henvendelse angående medlemskab eller andre
arrangementer kan rettes til Kim Kristensen på
kikr96ab@econ.cbs.student.

Divide error
“It’s that fire in your eyes of the glow of
machines. Watch how your fingers burn over
the keys. So sure what you do. I haven’t a
clue.”
Citat: PSB 1993.
Det er mandag. Klokken er 12.00. Men det er
ikke som det plejer at være. Man står i kø for at
afhente 16 kopierede sider, der skal afgøre de
næste to uger af vores tid. De skal medvirke til,
at vi i de næste to uger ikke får den søvn, man
som minimum kan kræve som studerende.
Nogle minutter senere står man med siderne:
“DØK-studiets modul 1: Objektorienteret
programmering, algoritmer og datastukturer.
Godkendelsesopgave 1”.
Det er første godkendelsesopgave for
fragglerne, og den skal løses i grupper af to.
Problemstillingen: Der skal fremstilles et system
til administration af et studieår på DØKstudiet…. Allerede her melder der sig flere
spørgsmål. Er der ikke tale om et komplot her?
Er det en måde, at skaffe sig et billigt
administrativt system til studiet ved at få de
naïve 1. årsstuderende til at programmere det,
og i så fald, skulle systemet da ikke i stedet
have været udbudt til licitation? Det lugter langt
væk det her, mere end en fisker fra Esbjerg,
som kommer hjem efter at have overfisket sin
torskekvote med 500%…
Hmm… Skulle man evt. overveje at lægge en
“bug” ind, der automatisk forhøjer netop mine
eksamenskarakterer med indtil flere procent og
…
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På den anden side skulle man måske slå koldt
vand i blodet. Vi har brugt C++ i et par
måneder. Der forventes næppe en 32-bit udgave
med Windows-interface og langt hår.
Så jeg læser videre, og ganske rigtigt er
forventningerne til opgavebesvarelsen ikke som
først antaget. Selvom det heller ikke er en
hverken let eller “den laver vi på en dag”opgave. Vi snakker altså heller ikke om “Hello
World”-niveau her.

alt forventning…efter nogle faste, men kærlige
ord opførte Dan sig eksemplarisk!!!
Under opgaveforløbet lærer man hinanden godt
at kende, især når man som os, befinder sig
under det samme tag i ca. 12 døgn. Ens pæne
manerer og blufærdighed forsvinder som tiden
går. Man lærer hinandens små…charmerende
særheder at kende, såsom… desværre - det
holder vi for os selv. Vi skulle jo helst ikke
skræmme andre fra at skrive sammen med os.

Men i gang skal man jo, så vi flytter vores to
computere sammen, for at øge produktiviteten.
Betina flytter ind for at spare os for dyrebar
transport-tid. Dyrebar både økonomisk og
tidsmæssigt.

Tilbage til den seriøse del, nemlig opgaven.
Videre med opgaven. Nu er vi nået til onsdag i
anden uge og programmet er næsten færdigt.

Vi aftaler fra starten, at vi vil være særdeles
aktive, så vi kan holde fri fra onsdag til søndag i
sidste uge… In your dreams. Det ville ellers
have været rart.

if (i>=1 && i<=9)
{
cout<<”Indtast kun tal mellem 1 og 9.\n”;
t++;
};

Vi starter aktivt ud og bestemmer klasser og
metoder. De næste dage fortsætter med
definitioner, programmering og
rapportskrivning: Attributter, metoder, klasser,
problemanalyse, vedligeholdelsesvejledning,
brugervejledning, køber-sælger-relationer,
klassediagrammer, strukturdiagrammer, intern
test og ekstern test… AARRGGHHHH !!!
I løbet af sådan et par uger konsumeres der let
flere liter sodavand, 1 kg blandede bolcher, 1
pose mini-raider, en pose milky-way og en pizza
eller to.
Nu handler en godkendelsesopgave jo ikke kun
om testkørsel, tabeller, metoder etc.
The cluewords are:
Samarbejde,… hygge!
Det er vigtigt at skabe et rart arbejdsmiljø under
de to ugers opgaveforløb, hvor tolerance,
hjælpsomhed og interesse for fællesskabet går
hånd i hånd med udviklingen af den faglige del;
opgaven.
Det betyder en hel del for det arbejde man
udfører, at du er samarbejdsvillig - dette er en
gruppe præstation. I vores tilfælde gik det over

Klipre..klapre..

Compile…Run…
Programmet BC udførte en ulovlig handling og
afsluttes... Nå, men nu er det vel også snart tid
for X-files - der skal jo også hygges!
Testen af systemet er næsten det værste og
tager ufatteligt længere tid end først antaget.
Man begynder at tro at problemformuleringen
er udformet ved følgende ræsonnement:
“De skal lave et Windows baseret program i 32bit kode med ikoner og genvejsmenuer… Hmm.
Nej, det er nok for let. De skal sku’ lide. Vi
glemmer vinduerne, men vi lægger en test af
systemet ind i besvarelsen, så skal de sku’ nok
komme til at svede, de sataner.”
Så vi sveder…
Heldigvis når vi at blive næsten færdige fredag
eftermiddag i sidste uge af forløbet, så vi kan
tillade os at deltage i den for øvrigt rigtigt
festlige ØK-fest fredag aften på La Cable.
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De sidste tilpasninger laves Søndag
eftermiddag. Så må vi bare håbe på det bedste.
Nu skal vi bare aflevere nogle få kg papir og
forberede os på at gå til forelæsninger igen.
Før dette nr. af DØK-SMiler udkom fik vi vores
opgave tilbage - og det gik jo faktisk godt for
hele årgangen.
TILLYKKE MED DET !!!
“Information is easy. Tapping at my PC. That
is the frame of the game.”
Citat PSB 1996.

Dan ´96 og Betina Chr. ´96

EDUCOM’96
- Information Technology:
Transcending Traditional Boundaries
I forbindelse med min kandidatafhandling
omkring fjernundervisning via Internettet,
deltog jeg og Peter Sune ‘90 i uge 41 i
EDUCOM konferencen i Philadelphia. For mit
vedkommende blev rejsen finansieret ved at
virksomheden, hos hvem jeg skriver min
afhandling, betalte selve konferencegebyret,
mens flybilletten blev finansieret af DØK’s
rejsefond for studerende.
EDUCOM er en forening af højere
uddannelsesinstitutioner i USA, der beskæftiger
sig med uddannelse og IT. Hver år afholder
foreningen så en konference, for at diskuterer
de nyeste trends, og fremlægge deres forskning
indenfor området (Deres hjemmeside kan findes
på http://www.educom.edu). Dette års
konference, EDUCOM’96, løb fra onsdag den
9.10 til fredag 11.10, men jeg deltog vi også i
en prækonference, der hedder I-Tech, og som
blev afholdt om mandagen.
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I-Tech var en mindre konference med kun ca.
200 deltagere, hvor man i 4 forskellige oplæg
behandlede forskellige sider af IT og
uddannelse. Mellem hvert oplæg blev forskellige
spørgsmål behandlet i små grupper på 8-10
deltagere og resultatet så fremlagt for resten af
deltagerne.
Selve hovedkonferencen kunne pga.
deltagerantallet (ca. 2000) ikke foregå på
denne ellers virkelig gode måde. Den bestod i
stedet for af en “Hovedtale” hver dag, og flere
sideløbende præsentationer/diskusionsseancer.
Der var 9 sideløbende spor, hver med deres
synsvinkel/indgangsvinkel på IT og uddannelse,
og vi måtte derfor udvælge hvilke emner vi ville
høre mere om.
På den første dag (onsdag) var hovedtaleren
Stan Davis, forfatter til bogen “Future Perfect”
og medforfatter til bogen “The monster under
the bed” (som alle deltagere fik et eksemplar
af). Stan Davis startede med at smide den, vel
for de fleste handelshøjskolestuderende,
velkendte livscyclus model på tavlen, og stille
spørgsmålet til salen: “Hvor tror i at jeres skole
eller universitet ligger på denne kurve”. For de
af jer som ikke kender modellen, bringes den
kort her.
Livscykluser

4.

4.
3.

3.

2.
1.

2.
1.

Det interessante var, at 95% svarede at de lå på
4 del af kurven!! Derefter skiftede han et øjeblik
spor, og begyndte tale mere generelt om læring,
specielt livslang læring. Universiteter og andre
institutioner er ikke gearet til livslang læring,
men virksomheder er nød til det, hvis de vil
være med i dagens marked. Fremtidens
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mennesker bliver forbrugere af læring, og det
må virksomhederne rette sig efter. Viden
forældes for øjeblikket så hurtigt, at de fleste
indenfor vidensintensive erhverv, må forvente at
50% af deres viden er forældet efter 4 år. Det
betyder at 50% af det en DØK’er lærer på 1. år,
er forældet inden han er færdig med Cand.merc.
Konsekvensen af dette er at grunduddannelse
bliver et sekundært marked, mens det første
marked bliver efteruddannelse. Når man
forbinder denne trend med at verdenen bliver
mere og mere forbundet (via telefon, kabel-tv,
internettet osv.) betyder det at undervisning i
fremtiden bliver: on-line, on-time, just-in-time.
Samtidigt hermed vil undervisningen blive mere
interaktiv, simpelthen fordi medierne tillader
det, og den vil være nød til at hele tiden at blive
opdateret. Som Stan Davis sagde om fremtidens
undervisning: “The more you use it, the smarter
it gets”. Selve undervisningsprocessen skal altså
også være en lærende proces. Som konklusion
vendte Stan Davis tilbage til
universitetsverdenen, og hans konklusion var, at
de må se at komme i gang med at komme fra
punkt 4 på denne gamle livscylus, til punkt 1 på
den nye. For om 10 år er den nye verdenen en
realitet, og Stan Davis tror at der meget hurtigt
kan udvikle sig et oligopol på undervisning,
med få men store verdensomspændende
udbydere. Vel også noget at tænke over for
HHK.
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Han var ligesom Stan Davis overbevist om at
verdenen bliver mere og mere forbundet, og at
netværk er fremtiden. For at citere ham ordret:
“We screwed up - PC’s should have been
networked 10 years ago - we are now catching
up”. Han mente at internettet er den drivende
faktor i en verden, der konvergere. IT,
underholdning og telekommunikation bliver
tættere og tættere forbundet. Men Webbet er
kun en delvis løsning, fordi godt nok giver det
universel adgang til information, og fremmer
åbne standarder, så er indholdet stadig statisk!
han mente desuden, at internettets fremtid ligger
i kombinationen store servere - store ledninger små klienter, hvilket faktisk ikke er tilfældet for
øjeblikket, hvor udviklingen indenfor CPU
teknologi har betydet, at de computere vi
brugere derhjemme, i stor grad er kraftigere end
dem vi kobler op mod. Han sluttede af med
hans bud på hvorledes forretningsmodellen
bliver i fremtiden:
- Øjeblikkelig volume
- Eliminer mellemmænd
- forfatter og distributør er den samme
- Små arbejdsgrupper
- Output bliver komponenter
- Iterér, Iterér, Iterér
- Lancér tidligt, send ofte
- Konstant beta
Det er i hvert fald den som Sun arbejder efter.

Torsdagens hovedtaler var Raymond W. Smith,
Chairman og CEO for Bell Atlantic. Hans
indfaldsvinkel var ikke uventet hvorledes at
telekommunikationsbranchen kan hjælpe
universiteterne. Det var i det store hele en
salgstale, men han luftede dog nogle gode
visioner omkring fjernundervisning og virtuelle
universiteter (Universiteter der kun eksisterer i
cyberspace. Det er noget af det som
virksomheden jeg skriver min afhandling hos
arbejder med. Se indenfor på www.probe.dk).
Fredagens hovedtaler, og samtidigt
konferencens afslutningstale, stod Sun’s CTO
(Chief Technology Officer) Eric Schmidt for.

I-Tech
I-Tech prekonferencen var som tidligere skrevet
opdelt i fire hovedemner, nemlig: Hvorledes IT
understøtter udnervisning og læring,
Nuværende praksis - nuværende paradigmer,
Fremtiden er nu!, og Organisationelle
implikationer. Det sidste emne havde ikke den
store relevans for os, da det mest drejede sig om
hvorledes amerikanske universiteter kan
omstille sig. Men de første 3 emner var ganske
interessante, og selvom der var uenighed på
flere småpunkter, var der generel opslutning til
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nogle hovedprincipper, der blev summet godt
op i præsentationen af fremtidens klasseværelse.
Målet eller udfordringen for undervisningen er
at bruge information og uddannelsesteknologi
til at skifte fra et forelæsningsbaseret,
papircenteret miljø, til et diskussionsbaseret,
papirløst miljø.
Forskellen på det gamle form, og den nye form
er summet op I følgende tabel:

Marist. Se det er finansieringsundervisning, der
er spændende. Andre universiteter havde prøvet
at lave virtuelle klasseværelser i MOO’s, således
at alle de studerende loggede ind i
klasseværelset samtidigt, og så skulle
undervisningen ellers forløbe som til en normal
forelæsning. Det interessante var her, at der
generelt var langt flere spørgsmål, end til en
normal forelæsning, muligvis fordi folk ikke var
så generte, når man nu ikke kunne se dem.
Videokonferencer

Gamle form

Nye form

- Forelæsningsbaseret
- Passiv læring
- Underviser styret
- Lokale ressourcer
- Tekst
- Multimedia

- Diskussionsbaseret
- Aktiv læring
- Styret af studerende
- Distribuerede ressourcer
- Multimedia
- Hypermedia

Heldigvis er vi på DØK allerede rimeligt på vej
til den nye form, men det kan hvis ikke siges om
alle studierne på HHK.

Konferencen var, udover hovedtalerne, som
sagt delt op i to forskellige typer af sessioner,
nemlig præsentationer og diskussionsforummer.
Jeg vil ikke beskrive hver enkelt session her,
idet det vil fylde alt for meget, men blot fortælle
kort om nogle af de trends, der er indenfor IT
og uddannelse.
MOO’s
En del universiteter har eksperimenteret eller
har eksperimenter i gang med MOO’s (Multiple
user Object Oriented, en objektorienteret
version af MUD’s). Eksperimenterne går i to
retningen: enten bygger man en slags spil op i et
MOO, hvor de studerende så skal løse en eller
anden opgave. Marist College (på østkysten) og
Eastern Washington University (på vestkysten)
har f.eks. haft et spil kørende i et MOO, hvor to
finansieringshold på Eastern hver spillede et
firma, der prøvede at lave et takeover på et
andet firma, spillet af et finansieringshold på

Der havde også været flere forsøg med
videokonference udstyr. Her stod læreren i et
rum og underviste, og alle kunne så koble sig
på. I det forsøg jeg hørte om, var der både
studerende der koblede sig op hjemmefra, og
nogle der samledes i et specielt rum med
telekonference udstyr. Erfaringen var her, at
hvis man ikke tog forholdsregler mod det, blev
det let Tvkulturen der tog over. Dvs. at de
studerende småsnakkede og hyggede sig i stedet
for at hører efter, og i et enkelt tilfælde, havde
en af de studerende endda taget popcorn med.
Diskussionsbaseret undervisning
Dette var et af de emner, jeg personligt fandt
utroligt interessant. Konceptet var at de meste
af undervisningen foregik som diskussion de
studerende og læreren imellem. Men i de fleste
tilfælde asynkront. Et af de mest mest
interessante forsøg blev udført på Indiana
School of Business. Faget var et kursus i
elektroniske markeder, og opgaven der blev
stillet var ganske enkel: find ud af så meget så
muligt om elektroniske markeder, og
delagtiggør de andre deltager om det. Det meste
af undervisningen foregik så ved at de
studerende undersøgte forskellige sider af
emnet, og lagde så resultaterne ind i en database
og kommenterede de andres indlæg. Ens
karakter var så bl.a. afhængig af hvor meget
man bidrog til diskussioner.
Hjemmesider for fagene
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Der hvor de fleste universiteter var længst
fremme, var nok med at lave hjemme sider til de
enkelte fag. På en sådan hjemmeside var faget
sædvanligvis beskrevet, med forelæsninger og
litteratur. Desuden lå der for det meste også alle
de artikler og cases, der skulle bruges i faget, så
de kunne downloades, i stedet for at de
studerende skulle have fat i en af de opstillede
kopier, og så kopiere dem. De fleste af siderne
beskrev også hvorledes man kunne komme i
kontakt med læreren. De fleste gange var dette i
form af e-mail. mange af siderne havde det
sådant, at spørgsmål og svar til læreren kunne
gøres offentlige på fagets hjemmeside, således
at alle der havde faget, kunne nyde godt af det.
Denne mulighed for øget kommunikation
mellem studerende og lærer, havde vist sig
utroligt god, og meget benyttet. Noget man
burde overveje på HHK. Et godt eksempel på
dette kan findes på:
www.chem.ucla.edu/uclavoh/.
Konklusion
Hvis jeg skal prøve at konkludere på hvad jeg
mener var budskabet på konferencen, så må det
blive noget i retning af at der sker to
fundamentale skift: Lærerens rolle skifter fra at
være informationsleverandør, til at være
facilitator for læring, og den studerendes rolle
skifter fra at være passiv modtager til at være
aktiv vidensøger (Taget fra Michael Halms
indlæg). Det er begge ting, som vi på DØK
allerede arbejder med, men der kan efter min
mening gøres mere vha. IT, f.eks. hjemmesider
for hvert fag, som omtalt ovenfor. Vi huske på,
at teknologi er et værktøj, der sætter os i stand
til at droppe metoder vi anerkender som
ineffektive, og genopfinde os selv, så vi kan få
fuld fordel af teknologiens potentiale (taget fra
Captain Joe Adams indlæg på I-TECH).
Og så huske hvad Stan Davis sagde: Om højest
10 år har vi den nye virkelighed indenfor
undervisning, og de universiteter, der ikke er
med på vognen, får det skidt.

DØK SMiler

Havemann’90
(Email: probe@symbion.dk)

At lære at lære
Tre fredage i træk afholdtes kurset “Lær at
lære”, som mindre kryptisk gik ud på at få de
studerende på DØK-studiet til at erhverve sig
en teknik i, hvorledes man skal eller kan studere
på en højere læreanstalt. Det overordnede tema
og det reelle formål med kurset var at mindske
antallet af timer som bruges på studiet, ikke ved
at være overfladisk, men ved at indlære
hurtiglæsningsteknikker og bedre noteskrivning.
Mere fritid og samtidig bedre forståelse. Det lød
næsten for godt til at være sandt, og da det i
øjeblikket kan synes uoverkommeligt at nå at
lave alt arbejdet som studiet lægger op til,
indbetalte jeg de 150,- kr som kurset kostede.
Kurset viste sig også at være godt. Vi lærte om
aktiv lytning og særlige teknikker til, hvordan
man får en underviser til at besvare et spørgsmål
midt under sin forelæsning uden at irritere ham
over afbrydelsen.
Underviseren gennemgik derudover metoder til
at læse hurtigere. Det er noget man skulle
kunne lære inden for kort tid. Vi gennemgik en
øvelse, hvor vi læste med forståelse i 5 minutter,
derefter 5 minutter med speed-læsning, eller
rettere “Hvor mange linier kan dit øje nå at
‘køre’ henover på 5 minutter uden at du forstår
en brik af, hvad du læser”. Til sidst 5 minutters
ekstra læsning med forståelse. Det viste sig at
flere på holdet nåede at læse mere i de sidste
fem minutter end i de fem første, jeg mærkede
dog ingen forskel, men ved daglig gentagelse af
ovenstående 3 punkts-øvelse skulle man efter
sigende kunne øge sin læsehastighed betydeligt.
At læse en tekst aktivt er også vigtigt. Dette går
i hovedpunkter ud på at starte med at skimme
første linie i hvert afsnit af teksten og markere
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de vigtige, hvorefter de markerede afsnit læses
mere grundigt.
Hvad jeg tror jeg umiddelbart kan bruge er
notatteknikken. Jeg har længe måtte døje med
mine egne ustrukturerede noter, men har tænkt
mig at afprøve den notatteknik, som der blev
gennemgået på kurset. Ellers kan man jo gå
tilbage til den gamle teknik, for, som det blev
sagt, er notatteknikken kun god, hvis man føler
sig tryg med den.
Det var egentlig et godt kursus, selvom
koncentrationen i mit tilfælde forsvandt efter
den syvende af de otte timer kurset varede. Nu
må den næste tid vise, om vi er blevet bedre
studerende…

Dan ‘96

Fraggelarrangement
d. 23 nov.......
Hvad laver en introvejleder, hvad er deres
mening med livet, ud over altså at stable det ene
arrangement efter det andet på benene for alle
os små forvitrede fraggler? Ja, det spørgsmål er
vi efterhånden nogle stykker, der er spændte på
at få besvaret.....
Lørdag den 23 november havde
vores evigt aktive vejledere organiseret et
såkaldt
parkgruppekommensammensocialtitetsaktivitets
arrangement. Det ville være synd at sige, at der
var helt vildt mange folk, der dukkede op, men
vi har jo kun det skæg vi selv sidder på...Kl. ca.
18.00 (ja der er jo folk, der endnu ikke har lært
klokken), skulle en vilkårlig tilfældig,
fuldstændig usystematisk udvalgt parkgruppe
mødes ved Rundetårn, medbringende en såkaldt
“pænt oppustet ballon...” Nåe ja, det havde jeg
glemt, det har altid været min vildeste drøm at
gå på strøget iført ballon. Men underligt nok,
dukkede alle (10% af den samlede parkgruppe)
op med en ballon, og tilbage var kun det

altoverskyggende spørgsmål - hvorfor fanden
skulle vi medbringe en ballon?! - det var jo det
med skægget...Men vi fandt dog ud af, at de var
særdeles gode til at påkalde sig
opmærksomheden med på diverse barer i det
københavnske miljø..
Efter at have tilbragt en stund i
selskab med nogle suspekte aspekter, samt en
sur bartender (der vist ikke brød sig om
balloner), begav den lille gruppe sig afsted mod
et spisested, hvor det forlød at man kunne få
noget at spise (inden for et overkommeligt SUbudget). På vejen til føromtalte spisested, gik
meningen med alle disse balloner endelig op, for
os små forvildede fraggler - hvor mange
balloner er det muligt at sætte sammen uden at
de går i stykker..(mange!!!)?, hvilke vi måløse
observerede fra bønhørig afstand til udøveren...
Projektet blev dog lagt på hylden (i
bogstaveligste forstand) under maden, omend
det blev påstået at udefinerbare ballonobjekter
sagtens kan spise tyrkisk.....
Ved nitiden var det så meningen,
at alle parkgrupperne skulle mødes på Freuds 3
etage.., og de fleste have på dette tidspunkt lært
klokken, så føromtalte ovennævnte gruppe
nåede bestemmelsesstedet kun et par minutter
over ni. Her viste det sig, at den restende del af
årgangen, samt enkelte vejledere ikke befandt
sig på helt samme stadie som føromtalte
ovennævnte sidestillede gruppe, de manglede en
smule tidsfornemmelse..... Men som aften stred
fremad indfandt de fleste sig, i hvert fald den,
hvad skal vi sige, hårde kerne.., og det var jo til
at holde op med at barberer sig af, da man så
hvad de andre parkgrupper havde lavet (ikke
alle havde været så heldige at blive sat stævne
ved Rundetårn iført dolk - nåe nej, jeg mener
ballon..).
F.eks. kan næves en anden helt
tilfældig usystematisk udvalgt gruppe, eller
faktisk var det mindst to - tre parkgrupper, der
havde slået sig sammen, på denne måde
opnåede de at være i selskab med een fraggel...,
også selvfølgelig de ca. 6 vejledere(hertil lægges
evt. ++operatoren eller alternativt -operatoren)....Nå men de havde ligesom taget
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den danske kampånd til sig, da føromtalte
fraggel jo var færing, og iført sig bluser med
påtrykt dansk flag, samt diverse kunstnerisk
udsmykning i hoved og på arme.. Endnu andre
grupper opdagede hvor meget spagetti kan
bruges til, ja - jeg har i hvert fald aldrig oplevet
Rundetårn illustreret i spagetti før.. (det kan vel
nærmest sidestilles med opskårne grise..).
Og det var hyggeligt, så der er vel
egentlig ikke andet tilbage end at sige, at de
inaktive uengagerede fraggler, som af
fuldstændig uforståelige årsager valgte at
fravælge denne socialt inspirerede enormt
kultiverede og meget originale kollektive
aktivitet, er gået glip af en stor
oplevelse...............
Godnat og sov godt.

Zahra ´96

KORT, MEN GODT
Anmeldelse af Suede korcerten, fredag d.
25/10-’96.
Det er varmt, ulideligt. Klokken er 2125 og
Valby hallen er fyldt med mennesker. Publikum
er i aften meget forskellige. Der er poptøser,
brit poppere, unge og gamle, mennesker med og
uden stil. Efter en times venten bliver lyset
slukket. Spændingen stiger. Intro’ en går igang.
Stryger musik tilsat brudstykker fra numret
‘She’. Sveden driver allerede af mig - det tegner
til at blive en god koncert. Minsandten om
Suede ikke lægger ud med ‘She’, hurtigt
efterfuldt af hittet ‘Trash’. Begrejstringen
kender ingen grænser… og dog. Undertegnede
har placeret sig i højre side, to meter fra
scenekanten. Lige foran Brett Anderson
(forsangeren) og den 19 årige guitarist Richard
Oakes. At se sine idoler så tæt på er fedt, men
problemet er at ca. 3000 andre fans også meget
gerne ville stå der. Men intet er så skidt, at det
ikke er godt for noget - for ¾ af publikum var
piger.

Under det meste af koncerten har
Brett Anderson publikum i sin hule hånd, og vi
skal selvfølgelig heller ikke snydes for de
obligatoriske Suede discipliner; mikrofonsvingning/kastning og hofte vrik. Midtvejs
under koncerten spiller Suede nummeret
‘Europe is our playground’, som er et stille og
utrolig smukt nummer. Dette resulterer i at hele
salen går over i apatisk trance og bare står og
svajer i takt til de blide toner. Herefter
fortsætter Suede (og publikum) med fornyet
kraft. Men al’ ting har en ende. Efter 70
minutter på scenen slutter Suede koncerten suk!.

Jessen ‘96

Mit Liv som
Sådispenser!
Hvem glemmer denne titel, eller den første
godkendelsesopgave på første år, da vi startede
engang tilbage i år 1994 eller cirka der omkring.
Mange ting er sket siden. Vi har oplevet udbud
og efterspørgsel i forbindelse med karaktererne i
finansiering. Efterspørgslen efter de høje
karakterer var der, men læreren kontrollerede
markedet ved at holde udbudet nede, som
traditionen er tro.
Nok om dette studierelevante bla.bla.bla.
D.??/August modtog DØK’s festudvalg en
invitation til at indgå i et samlet kombinations
festudvalg med MØK, FLØK, Sprøk, Japøk,
Jøk osv.
D.??/Oktober, cirka 6 dage før festen løb af
staben blev vi indkaldt, dvs. Veronica og
undertegnede, da vi havde valgt at følge op på
dette tilbud, til et møde, hvis de indskudte eller
nedskudte sætninger ikke er forvirrende, hvem
syntes egentlig det, hvad skal man så med det
hele, ps. Sæt selv komma, hvor der mangler.

DØK SMiler
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Vi fik at vide, at festen skulle holdes Fredag
d.??, kan ikke rigtig huske nogen skumle
datodetaljer, medens jeg skriver dette møg.
Vi fik lavet en dørplan, osv. og fandt ud af
MØK, som havde glemt at inddrage os i alt det
andet, end lige netop det med at sidde i døren,
samt sælge billetter. Men vi stolte DØK’ere
undermineréde deres slagplan og fik skaffet en
garderobevagtbeantwortningung zu dem
lebensmittelausteilung, som sørgede for at noget
blev en succes den aften, hvilket de havde glemt
alt om, samt et diskotek, som en FLØK’er
noget at skaffe på de sølle tre dage, som han
havde at løbe på.

Ps. Det lille overskud, som lå på små 4-600
forsvandt vist i Mængden, men det kan jo ske
for selv det bedste festudvalg.

Festdagen kom, og Jeg hyggede mig da også
med MØK og de andre, da vi fik spist lidt pizza
og pyntet op til selve festen, samt vi fik en
helvedes masse vodka. En hel flaske og to liter
af den æbleste most.

Ja, så var alle fragglerne kommet i
gang med at studere, og det var derfor tid til en
opfølger på den aldeles udmærkede rustur, som
havde ligget i slutningen af introforløbet.
Men, men, men.....fragglerne på
årgang ’96 var vist kommet lidt for godt i gang
med læsningen, og hvad der ellers følger med en
videregående uddannelse, for tilmeldingen til
turen, som gik til et hemmeligt sted, hvor man
skulle lave hemmelige ting, var mildest talt ikke
særlig stor - ca. 9 mennesker og en lille hund
(som bare ville have gratis mad) tilmeldte sig.
Så referatet af prusttur er mildest talt lidt
mangelfuldt...., men der blev dog arrangeret et
erstatningsarrangement i stedet, startende på
Hong Kong bar kl. 6 am.
Hvorfor gik denne ellers så
seriøse, kreative og ellers meget geniale idé
fallit? Er det fordi årgang ’96 ikke kan tage sig
sammen? Er de ikke bedre end årgang ’95?
Gider de ikke deltage i sociale aktiviteter? Gad
de ikke betale den sølle sum af 100kr for en
weekend, alt inklusive? Er de blevet trætte af
vejlederne? Er ideen om en prusttur bare for
langt ude? Vil de hellere læse erhvervsøkonomi?
Hvad er det egentlig der sker i hovedet på
sådanne mennesker? Tager de sig sammen på et
tidspunkt..?!!!!
Redaktionen må stille sig
fuldstændig uforstående overfor disse
spørgsmål, hvorefter de må stå hen i det uvisse.
Dog skal nævnes at heldagsarrangementet, i

Selve festen startede med at Borup og CO. Dvs.
hans søde charmerende Kæreste Inger Kom som
de første kl.20.45, selvom dørerne først blev
åbnet kl.21.00. Det er det man kan kalde for
værdi indsats, at komme fra to studier af, for at
fejre at vi holdte en fest sammen.
Kort Referát af aftenen.
Hvis det ikke var fordi, at jeg kendte
bartenderen, der blev ved med at komme med
små ting jeg skulle smage, og hvis jeg spiste
eller drak det, ville jeg få både øl, spiritus og
grønne skove; Hvilket resulterede i, at jeg gik
hjem i en lille brændert.
Bortset fra at størstedelen af de personer der
kom var fra MØK, kan aftenen ikke betegnes
som den vildeste succes.
Vi blev dog enige om at koordinere et fælles
udvalg, der skal lave flere fester sammen senere
på året, og forhåbentlig lave nogle bedre
arrangementer.

Med Festlige Hilsener, og hvis bladet kommer
på gaden inden Jul, så ønskes alle læserne, der
har haft tålmodighed til at læse så langt ned på
en side, med et LIX-tal på 0, og ingen
fremmedord, En glædelig Jul og et godt Nytår.

Michael ‘94

Prusttur 1996.....
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følge kilder, der var direkte involveret, havde
været en oplevelse ud over det sædvanlige..!
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En DØK-julehistorie..
Den lille langhårede dreng
og tasterne.
Det var en kold og stormfuld aften, vinden
susede i træerne og det sneede så kraftigt, at
man ikke kunne se en hånd frem for sig. I denne
mørke og stormfulde nat, gik en stakkels
forslået lille langhåret dreng, gennem
Københavns mørke gader. Han holdt keyboard
tæt ind til sig, for at beskytte sig mod den
bidende kulde, da han ikke havde penge til bare
8 MB ram. Hans forældre ville nemlig ikke vide
af ham - de havde i deres ungdoms tid læst
MØK, og han havde svigtet familietraditionen
ved at ville læse DØK på handelshøjskolen.
Han elskede computere, de var
simpelthen hele hans liv - der fantes ikke noget
bedre end at sidde, time efter time foran
computeren, fuldstændig opslugt af for-løkker,
pointere og søgealgorimter. Han stoppede op på
et gadehjørne og mindes med et suk hans
computer Lolita. Hendes fuldendte kurver og
høje skærmopløsning. Men det var slut nu,
faderen havde kørt hende over med en
damptromle, og det eneste han havde nået at
redde var det keybord, han nu så krampatigt
holdt ind til sig. Og hvor var det dog koldt,
vinden gik lige igennem hans sparsomme
beklædning. Han kunne ikke holde sig oprejst
mere, og gled sammen i hjørnet af en skummel
baggård for at søge ly. Hvad ville han dog ikke
gøre for et øjebliks glæde, bare et øjeblik
opfyldt af en indre varme. Hans øjne faldt på
keabordet i hans hænder - det sidste minde om
hans elskede Lolita. Og som var hans hænder
styret af en højere magt, faldt de langsomt ned
mod tasterne og trykkede S.
Og hvad var det, kulden forsvandt
og hans krop blev opfyldt af varme.
Plastictræerne i København var nyvaskede, og
rundt omkring han genlød muntre
barnestemmer. Det var sommer, solen skinnede
og svenskerne var mødt talstærkt op i Nyhavn.
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Han var på sit værelse, som sædvanlig
fuldstændig muret inde i et lummert mørke, kun
oplyst af skærmens blinkende lys. Og hvad var
det på hans skærm - hans egen helt private
homepageside! "Under construktion" tegnet
blinkede ikke længere, og fra hans små fede
pølsefingre sprøjede den ene html-kode ud efter
den anden!!!!! Hviken ekstase, hvilken fryd fra
øjet det var at se, og der var links, tonsvis af
links - rundt til alle mulige det-må-man-kendenår-man-er-døkker sider, som f.eks.
http:\\www.persiankitty.com. Små julelys
tæntes i hans øjne, og et øjeblik så de næsten
ikke firkantede ud længere. Hans hænder rakte
ned mod tastaturet for at tilendegørende den
sidste kode til den mest geniale homepageside
ever seen in history, men pludselig fatede
billedet væk, hans arme strakte sig til uanede
længder, men han kunne ikke nå, og langsomt
begyndte kulden at vende tilbage i hans krop.
Han kiggede febrilsk ned på tastaturet, og så til
hans skræk, at over en tredjedel af alle de små
søde taster, med de smukke kurver, nu lå på
jorden foran hans fødder. De havde ikke kunne
klare kulden, da de jo var designet til små
lumere og halvmørke drengeværelser, og havde
derfor lige så stille opgivet ånden.
Den lille langhårede dreng var
gråden nær, hvad skulle han dog gøre? Hvad
var denne grusomme verden dog for et sted?
Men så faldt hans blik igen på de tilbageblevne
taster, og han øjnede muligheden for et øjebliks
varme, for muligheden af, at kunne se sig egen
homepageside på nettet, og hans hænder rakte
panisk ud efter tastaturet.
Igen strømmede varmen igennem
hans krop, og han befandt sig pludselig i et
andet af hans ynglings enviroments - PC Cafen.
Lyden fra dusinvis af opstartende computere
komponeret til den sødeste symfoni nående hans
ører, og da han kunne se klart igen, så han et
nyligt opstartet NetQuake blinkende til ham fra
computeren. Hvor havde han dog gennem
tidens løb tilbragt mange timer sådanne steder.
Siddet time efter time fuldstændig opslugt af
den voldsfyldte, spæningsprægede og
fuldstændig virklighedsfjerne verden, der
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udspillede sig i Quakes mørke gange og skumle
koridorerer. Men de mange timer havde været
det værd. Han var blevet uovervindelig, den
ubestridte mester, supermand i binær forstand!
Ingen kunne slå ham, det være sig ligemeget
hvor mange de var mod ham, han kunne altid
narre dem. Så nu var de igang, og hvor var det
vildt - de var 1000 mennesker mod ham, ene
soldat. Men vanen fornægtede sig ikke. Han
fingre fandt de vante taster på keybordet, og
han var som en gud. Han mejede den ene efter
den anden ned, flere med sammen skud, han var
i sin storhedstid - havde simpelthen bare aldrig
været bedre! Han kiggede på antallet af fjender,
og troede et øjeblik ikke sine egne øjne. Fra at
havde været oppe på 1000 var antallet af fjender
nu reduceret til 2, takket være hans geniale
strategi og hensynsløse voldlighed. Hvor gemte
de sig monstro. Han stirrede intenst på
skærmen, han øjne var som spejde, der ukritisk
reflektede alle sanseindtryk. Pludselig så han en
skygge, som stod der en bag næste hjørne og
ventede. Han sneg sig fremad, listede afsted
uden en lyd. Og så slog han til! Den anden var
fuldstændig uforberedt på hans attack, og
gjorde ingen modstand da han hurtigt blev
dræbt med en sølle nr. 3. Så var der kun en
tilbage, et kill mellem ham, og den højeste
tilstand han kunne ønske sig. Han så ham, han
stod på den modsatte side af syrebasinet og
ventede, havde endnu ikke opdaget ham. Han
skiftede våben - nr. 8 - hans sejer skulle fejres
med maner. Han gjorde klar, ventede bare på
det rette øjeblik - ønskede at kigge fjenden lige i
øjnene, når han affyrede det dødelige våben.
Men ak - just som han skulle til at trykke af,
skete det ulyksagelige igen - billedet forsvandt,
og han fandt igen sig selv liggende fuldstændig
gennemkold og rystende af kulde i den skumle
baggård.
Han kiggede på tastaturet - nu var
kun een knap tilbage - og hans hænder fandt
den med rasende fart.
Han var i DØK/møk og det var
jul. Juletræet var pyntet med de festligste
guldspayede T-stykker, og rundt omkring ham
sad alle hans døkker-venner foran hver sin
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computer og surfede på nettet, med en kop
gløgg ved siden af musen. Hvor var det
hyggeligt at se dem alle. Med dem havde han
haft sine lykkeligste stunder, ja de var jo altid
sammen både i medgang datalogiøvelsestimerne hvor man lærte nye
spændede programmeringsprincipper, og
fortalte hinanden om nye links, og i modgang
også - hovedsagelig financeringstimerne. Hvor
var det godt at være her, her følte han sig
hjemme, i modsætning til hjemmet, hvor
moderen og faderen aldrig interessede sig for
andet end inviklede matematiske formler, hvad
man så kunne bruge det til. Nej her viste de
virkelig hvad verden drejede sig om, her var
ingen virus på nettet, dette var DØK!
Han vendte sig om mod skærmen
og kiggede. Han var inde i netscape, men hvad
var det for en adresse, der stod? Den havde han
aldrig set før. Han vendte sig om mod de andre.
På deres skærme stod det samme link, men
heller ikke de viste, hvor det ville føre dem hen.
Men han havde intet at tabe - hvor intet vover,
intet vinder, han trykkede...
Først troede han, han at var
tilbage i baggården i København, men så
opdagede han de andre. Han kigge sig omkring,
og fik øje på alle de strålende røde julefarver, så
de tonsvis af gaver med hans navn på, hvis
former mistænkelig meget lignede harddiske,
17"skærmer og modemer, og hans ører
opfangede den velsignede lyd af elektroniske
bip. Han kigge ned af sig selv og opdagede til
sin overrakelse af han svævede rundt om et
kæmpe juletræ, med den fineste pynt. Hvor var
han? - var han kommet i himlen? Så faldt hans
øjne på adressen og pludselig forstod han det
hele, det var ikke himlen han var kommet i, det
var meget bedre - han var kommet i
cyperspace!!!!!!
Da solen juledag stod op over de
ramponede rustfyldte københavnske tage og
byen begyndte at vågne op, fandt man i en
baggård i den indre København en lille
stivfossen elektronisk impuls. Og drengens
efterladte sørgede, omend moderen og faderen
kun kunne koncentrere sig om at udregne den
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matematiske baggrund for transformeringen af
organisk levende kød til stivfrossen chip, på
baggrund af forskellige ukendte faktorer.
Men drengen selv var lykkelig.
Han oplevede den bedste jul, han nogensinde
havde haft, sammen med alle sine elektroniske
impuls-venner lige til systemet gik ned.

Zahra ’96

Entusiastdag 1
Således gik det, forventningens
glæde var jo stor blandt flere unge entusiastiske
Døkkere. Udsigterne til at genopleve noget af
stemningen fra Rusturen og måske enda denne
gang få nogle erindringer, hvori man kunne
spore mere end blot tilfældige halve timers
forløb i sprdet orden,.med tilbage. Men ak Således skulle det ikke gå !
Men som fugl Phønix rejste
Entusiastdag 1 sig fra askerne af den
nedbrændte Prustur og bølgerne gik igen højt.
Under hyggelig stemning med Øl, Fisse og
Hornmusik skulle der skåles en god dag i møde
kl. 06:00 på Hong Kong bar. Dette var planlagt
som starten på et, trods det store tidspres, ikke
rent anarkistisk foretagende rundt omkring i
Københavs gader.
Men endnu engang skulle satans
æg lade sit sorte sæd tilsvine vore velmenende
planer. Hvad der i starten først syntes at være
en fødselskrise viste sig at være en ujomfruelig
undfangelse fra starten. Den entusiastdag der
blev afholdt var i sandhed den rene anti-krist.
Vist gik den da i gang. Men trods
omhyggelig planlægning lykkedes det alligevel
kun at stille med én mand den morgen på Hong
Kong bar. Undertegnede tilbragte godt og vel
en halv timer på at drikke øl med en mand der
brugte nogenlunde hele den halve time på at
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have en gestikulativ diskussion med sig selv.
Men dels i overbevisning om at dagen måtte
afholdes - koste hvad det vil - dels i trods, blev
der drukket Carlsberg den morgen kl. 06:00.
Senere på aftenen afholdt vi
begravelse i god stemning. Der var under
seancen en em af håb om fremtiden. Udsigter
om en ny morgen, en ny dag , en ny
Entusiastdag. Dette var det glade budskab. Den
sande messias ville komme. Alle troende ville
blive evig lyksaliggjort.
Vi vil selvfølgelig sprede det glade
budskab og derved opfordrer alle til at de frem.
Der er altid håb. Der kunne jo komme en
Entusiastdag igen.

Oliver ‘96

Det døde lig
Davs alle sammen, så er vi klar med
fortsættelsen på den handlingsmættede
(hysterisk hoste) føljeton om vor alle sammens
gud og superhelt Sam Spade.

"Hvorfor skriger du?", spurgte skikkelsen, "er
der noget galt?". Sam kiggede op og opdagede
nu, at den glimtende ting, som han havde set,
var en messingknap. "Øhh, øhh," sagde han og
fortsatte: "Øhh, ja, øhh, det, øhh, det er bare mit
daglige morgenskrig." sagde Sam og stak Jason
et fjoget grin. "Men hvad skal det gøre godt
for?" spurgte manden. "Jo, det holder
hestefluerne væk!". "Jamen, der er jo ingen
hestefluer her". "Nej, der kan du se, det
hjælper", og inden Jason nåede at fatte den,
sagde Sam: "Men du er sikkert ikke kommet
har for at høre mig forklare om mit daglige
morgenskrig og om hestefluer, så tag din maske
af og fortæl mig, hvad du vi". "Hvilken
maske?", Spurgte Jason undrende. "Øhmm, ja,
øhh, gå bare videre, jeg lytter!"

"Jo", forklareder Jason, idet han satte sig ned på
det eneste moderne møbel i lejligheden;
afløseren for Græsk Stole-Imports uhyre
populære alfa-stol: pi-stolen, "jeg har et meget
stort problem: Politiet jager mig for et mord, jeg
ikke har begået". Sam, der selv ville have sat sig
i pi-stolen, men nu måtte nøjes med
gæstestolen: En ekstra WC-kumme, som han
havd købt i SuperBrugsen, spurgte: "Et mord,
aha på hvem?". "På Sir Arnold McDonald."
Sam havde læst om det mystiske dødsfald på en
af de største kanoner inden for krigsindustrien.
"Jeg har ikke gjort det, vil du hjælpe mig?",
Spurgte Jason. Sam svarede: "Selvfølgelig vil
jeg hjælpe dig!", men pludselig hørte han nogen
banke på døren og råbe: "Luk døren op, dette er
de terroriserende pansere!", og inden Sam
kunne nå at tælle til 52776,34, slog 25 betjente
døren ind.
"I er begge arresteret", sagde den ene betjent,
mens de andre gav Sam og Jason håndjern på.
"Jamen, hvorfor er jeg arresteret?", spurgte Sam
overrasket. Med kulsort stemme svarede
betjenten: "Du har ikke betalt din TV-licens, og
ved du hvad man gør ved personer, der ikke
betaler deres TV-licens?". "Gulp", gulpede Sam
og indså, at det var alvor. "Lad os undersøge
lejligheden", sagde betjenten, og de gjorde det.
Sam, der jo som bekendt havde indset, at det
var alvor, hviskede til Jason: "Jeg ved, hvordan
vi kommer væk. Vi hopper ud af vinduet".
"Jamen" svarede Jason, "der er 13 etager ned".
"Der er ikke tid til at være overtroisk", sagde
Sam, og skubbede Jason ud af den 4m X 2m
store termorude, der sagde BANG (og ikke
KLIRR, som i visse andre historier), da den
smadredes. Sam hoppede efter Jason, men først
nu indså han, at det ikke var en af de bedste
idéer, han havde fået.
Tilfældigvis kom der nu en høvogn forbi
længere nede af gaden, men som sagt, længere
nede af gaden. Heldigvis havde Sam, der
engang havde været spejder, og ikke glemt
udtrykket "Vær beredt!", sin 23F-1A Acmefaldskærm på som altid (man kunne jo aldrig
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vide, hvornår, der kunne blive brug for den!).
Derfor greb han fast i Jasons ben og begge
mænd landede sikkert og hårdt midt i krydset
mellem 5. Avenue og 447. Gade. De var så
heldige (??) at lande ovenpå en Trabant, og
undgik dermed den visse død i krydset blandt
alle bilerne. Trabanten pruttede lystigt afsted
med sin tophastighed på 35 km/t og bragte
Jason og Sam væk fra stedet. "Hvad gør vi nu?"
spurgte Jason. "Først skal vi bringe dig i
sikkerhed, men kan du ikke lige fortælle,
hvordan du blev indblandet i denne sag?",
svarede Sam, der yndede at besvare et
spørgsmål med endnu et spørgsmål. "Jo",
svarede Jason og fortsatte, "jeg er
hushovmester for Arnold McDonald, og var den
eneste i hans villa den aften, han blev myrdet.
Stuepigerne havde nemlig fået fri, og kokken
var syg. Som du sikkert har læst i aviserne, er
McDonalds villa spækket med alarmer, så det er
umuligt, at komme ind i den ulovligt. Det er
derfor, jeg er den eneste mistænkte, men jeg
lover dig, det var ikke mig, der gjorde det".

Det var slut for denne gang, men glæd dig
allerede nu til 3. afsnit af historien om det døde
lig.

Nyt fra studienævnet.
Vi nærmer os med hastige skridt årets sidste
studienævnsmøde som afholdes sidst i
december. Der har kun været hold ét et enkelt
møde siden sidste Smiler - men der er dog sket
meget andet siden.
Strategiseminar
Der er blevet afholdt et heldags strategiseminar
i regi af DØK studienævnet, hvor rigtig mange
lærere og studerende deltog. Formålet med
dette seminar var at diskutere DØK’s fremtid
og hvorledes undervisningen kunne
tilrettelægges i den forbindelse. Det blev til en
lang dag med en masse gode ideer til

DØK SMiler
forbedringer. Vi må nok se i øjnene at DØK står
over for en svær opgave når undervisningen
skal tilrettelægges i fremtiden. Der synes at
være markant forskel på de mennesker der
startede på studiet for 10 år siden, og så dem vi
ser i dag. Resultaterne er simpelthen ikke gode
nok, og der må således sættes målrettet ind for
at bibeholde DØK’s gode ry i erhvervslivet.
Studienævnet har således fået et omfattende
materiale at arbejde videre med, hvilket vil blive
tydeligt allerede til næste år.
Fremtidige tiltag
Det må således forventes at hele
mellemuddannelsen tilrettelægges anderledes
end det sker i dag. Alle forhold lige fra intro til
afsluttende projekt, skal uddanne de studerende
både faglig og personligt, og dermed skabe de
DØK’ere erhvervslivet tydeligvis kender:
Nemlig de målrettede og engagerede
personligheder. Der vil også blive afholdt
studiemøder for at give alle en mulighed for at
give deres bud på fremtiden. Jeg håber meget at
alle vil deltage aktiv i denne udviklingsproces det vil være af afgørende betydning for
fremtiden.
Beslutninger
Studienævnet besluttede at ændre
eksamensformen for 3.år, hvor eksamen nu
varer 30 minutter i stedet for 20. Dette skulle
give en mere fair vurdering, der skulle give
plads for mere aktiv indlæring under eksmanen.
Næste møde
Næste møde i studienævnet afholdes d.20
december og alle er selvfølgelig velkomne til
både dette og til formødet. Kom og vær med det er her fremtiden bestemmes...

Jonas ‘94
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Bastard Operator
from Hell - Part IX

The phone rings. I thought I'd fixed that!

I'm driving to work and I'm stuck behind this
old guy, the classic slow driver from hell,
whose car red-lines at 20 mph and can't take
corners at more than 5. I honk my horn but his
hearing aid's probably turned way down to
"whisper", so I'm stuck.

"Yes" I call
"Something's wrong with my Boot disk, I can't
login to the server"
"Have you got your disk with you?"
"Sure!"

I make a mental note of his license plate. In
fact, I did that 60 times a minute for 15 and a
half minutes. Oh dear.. oh dear.... Looks like
another call to the DMV Database to register a
vehicle as stolen by out of town arms dealers...
I get to work, flick the excuse page over.
"ELECTROMAGNETIC RADIATION FROM
SATTELLITE DEBRIS". Fair enough, it looks
like it's going to be a good day.
I log into "FUCKYOU", (the help-desk
enquiries username) and go into mail. There's 3
new messages, the first of which is 117 lines
long, so it's obviously a storyteller. Shit, I hate
that. Instead of saying "My account needs more
disk space" they tell you about how they're
doing this bit of research for a lecturer and how
it's got to be in yesterday, and they almost had it
but their second cousing twice removed had a
perforated herpes scab and lost a lot of blood
and had to be rushed into hospital... etc etc. I
delete the message.
Second message I read, but it's one of those
people who can't handle the mail interface and
send a null message, so all you get is headers. I
reply to the message saying "No worries, we
can do that by next tuesday". Hope it was
important.
The last message I leave for tommorrow,
because Saturday would be a dull day if I ever
had to work then.

I put it on hands free so I can slop some pizza
into the microwave.

I go get the disk and put it and the pizza in for 5
minutes on "ULTRA-NUKE".
Six minutes later, he rings back.
"It still doesn't work, and now my disk makes a
funny noise and smells."
"OH SHIT! It's that electromagnetic radiation
from satellite debris again!"
"Really? I think I heard about that!" (What a
tool!)
"Yep, I'm sorry, you'll have to buy another disk"
"Oh, that's ok, I don't mind, the old one was
getting worn. Thanks"
"Sure, no worries. And be sure to run it
through our virus checker FDISK when you get
a lot of important data on it..."
"I will! Thanks!"
"That's Ok - it's my job!"
Xcbzone is running really slow so I kill off a
whole lot of database backends that seem to be
hogging all the cpu and get back into my game.
Much better.
It isn't easy on the frontline, work work work...
I go to the cafeteria for a quick 2 hour snack they're so nice to me there. They always have
been, ever since that computer glitch that
registered their kitchen as an organ recipient very messy. I grab a couple of cans of coke and
some cheese things and cruise on back to the
office via the first year computer funamentals
lab. I look in the window on the scene that
unfolds itself to me - a lab full of first years with
no demonstrator.
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WELL I'LL JUST HAVE TO HELP!
I walk on in.
"Right, I'm your temporary replacement
demonstrator and today we're going to put our
assignments aside for half an hour to learn
about the REMARK function, or, as it's known
to the computer literate world, rm.."
I should have been a teacher you know - I've
got this way with people...
spt@waikato.ac.nz (Simon Travaglia)
Fortsættes i næste nummer af DØK SMiler...
Glæd din ven - formater din harddisk uden
backups.

Mesut ´94 & TT ´93

Valget
Som dette lykkedes for de fleste at bemærke har
der nyligt været styrelsesrådsvalg på HHK.
Dette betyder for de fleste DØK'eres
vedkommende, at de viser deres evner til at
kombinere 6 streger fordelt på 3 pairer parvis to
og to til 3 kryds.
Dette lykkedes over (næsten) al forventning, og
således gik valget for DØKs vedkommende
rimelig godt. I lighed med tidligere var der
fredsvalg til til DØK-studienævnet, hvilket
betyder, at det kommende bliver alle årgange
samt overbygningen repræsenteret af
henholdsvis Bo Hauerberg '96, Kenneth Gram
'95, Jonas Bechlund '94 og Flemming Mahler
Larsen '92.
Til de øvrige styrende organer blev 2 af DØKs 3
kandidater valg - Jonas '94 til Konsistorium og
Flemming '92 til økonomisk fakultetsråd, mens
Borup '92 desværre kun blev runner-up til
styrelsesrådet.

Vi skal straks på vegne af de studenterpolitisk
aktive DØK'ere takke alle, der bakker op
omkring det arbejde der foregår, for fortsat at
sikre DØKs interesser, og så naturligvis
opfordre alle til at melde sig som aktive til
DØK-Mafiaen.

Flemming '92 & Borup '92
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Sammenskudsgilde….
Dato: 22 December. Klokken 16:00
Stedet: Studenterforeningen
Prisen er 30,- og der skal medbringes mad for 50,- Du vil få nærmere besked når
billetterne uddeles…..

Tilmelding og indbetaling af 30,- skal til ske årgangsrepræsentanterne senest 5. Dec.
Årg 96:
Årg 95:
Årg 94:
CM-DAT:

Niels P. & Sarah
Troels
Tøm & Michael S.
Malene & Tanja

Eller i DØK/MØK tirsdag d. 3 Dec. 14:15-15:00 og torsdag d. 5 Dec. 11:30-13:00

Billet og besked om hvad du skal medbringe af mad gives i uge 50. Kontakt selv din
årgangsrepræsentant.

Julehilener DØK Festudvalg.
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Blandt Danmarks 5
Første kosteskabe ..
- nyt liv i Internet-gruppen
på DØK
Onsdag den 30. oktober var der indkaldt til
møde for at sætte gang i den hensygnede
Internet-gruppe på DØK. Den blev i sin tid
oprettet i efteråret ‘94 på initiativ af Vejrum
‘90. Resultatet var den gang det der stadig
eksisterer som "DøJungle" (kører det endnu?),
og hvad der nu ligger under DØK-området på
HHKs web-server (du ved - "econ") - bl.a. med
fast plads til de forskellige DØK-grupper.
Adskillige ting (mange!) er ikke blevet
opdateret siden den gang, og initiativet har ikke
fået den brede opbakning blandt DØK’ere - i
grunden
ret synd. Hvad der til gengæld er sket er, at
"econ" er blevet flyttet til en ny server (HP5),
der, ifølge Vejrum ‘90, er blandt Danmarks 5
største web-servere, med sine 5 processorer,
400 MB ram og 30 MB harddisk. Der har
Internet-gruppen fået rådighed over foreløbig 2
GB harddisk til lige hvad den har lyst til. Derfor
var vi 9 DØK’ere der satte os sammen for at
finde ud af, hvad der kan gøres for igen at skabe
liv på DØK-serveren. Vi fandt frem til en masse
ting, fik sat nogle navne på, samt aftalt møder
og praktiske forhold, så denne gang ser det ud
som der skal ske noget stort. Her er navnene på
de første opgaver med ansvarlige personer:
- Opbygning af grundlæggende faciliteter,
installation af server og mailingliste, overførsel
af cv-databasen og lignende materiale fra den
gamle server, oprettelse af bibliotek med CGIprogrammer / Perl-scripts, konfigurering af
search engine, installation af LiveWire og
Oracle - Borup ‘92 og Vejrum.
- Udarbejdelse af struktur på siten, grafik og
layout - Sofus ‘90 og Gemal ‘92.
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- Installation af audio- og video-server - Gram
‘95 og Patrick ‘96.
- Installation af news-server (og POP3-server?)
- Leck ‘95, Flemming ‘92, Gram ‘95.
- Udarbejdelse af vejledninger, komplette sådankommer-du-i-gang beskrivelser, således det
blive lettet muligt for den almindelige DØK’er
at vedligeholde sin egen lille site og benytte
dens services og biblioteker (bl.a. den
enestående mulighed for at kunne lave CGIscripts) - Leck ‘95, Flemming ‘92, Gemal ‘92.
- Generel indsamling af indhold der kræver
overførsel til HTML - information om DØK,
DØK SMiler, DØK-håndbogen,
fagbeskrivelser, brochurer, digitalisering af
DØK-introvideoer(!) mm. - Tjørnov ’90.
- Udarbejdelse af vejledninger til de forskellige
DØK-grupper, således at det bliver lettest
muligt for dem at opdatere deres respektive
områder, fx ved brug af Netscape Gold eller
lignende - Borup ‘92.
Som du kan se, så er der masser af opgaver som
nogen er gået i gang med. Hvis du har lyst til at
være med, så kontakt en af personerne på listen
(men lad være med at benytte adresselisten fra
DØK SMiler nummer 64).
Har du nye ideer så er der nok også plads til
dem. Næste møde blev aftalt til onsdag den 20.
november kl 18.30 i DØK/møk-centeret.

Tjørnov ’90
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Sejrrige brødre, der er en kamp at kæmpe - op
på barrikaderne !!!

Til kamp mod
kapitalen

Kammerat Kasperikos

- en rød lejesvend taler ud
Man væmmes når man gang på ser hvordan
fristelsen for ussel jordisk mammon, kan få os
mennesker til at behandle sine artsfæller med så
stor nedværdigende foragt. Jeg taler her om den
kontrarevolutionære banditvirksomhed, der i
folkemunde kaldes “kantinen”. Med stor foragt
for det enkelte individ, og dennes økonomi,
fastsættes priserne til menneskefjendske høje
størrelser. Dette humbugmageri er en skamplet
på vore fælles storslåede og sejrrige institution,
med dens årelange tradition for ærlighed og
godt kammeratskab. Denne statsfjendtlige
virksomhed, giver sig udslag i en
pristfastsættelse, der kun kan have til formål at
skade folkets kærlighed til staten og hverandre.
Endvidere er det medvirkende til udsultning, og
sortner vore kammeraters sind, ved at tvinge os
til at forgifte vore sind med skadelige
prissammenligninger. Da jeg selv ved, at jeg er
rettænkende og stærk i min tro på fællesskabet
og staten, tør jeg godt sammenligne priserne
uden at frygte for skader på mit sind.

Yoghurt, 100
ml
Ostestang (12
cm)
Bolle
Måltid
Kaffe, 1 kop

Kantinens
pris
5,50

Statbutikke
rnes pris
3,75

Pris egenproduktion
-

4,00

2,00

-

5,00
22,00
4,50

2,75
-

ca 10 kr
ca 1 kr

Tallene giver et tydeligt vidnesbyrd, om den
forbrydelse der begås mod alle gode borgere på
JTP. Jeg er sikker på at vor store fælles
forbillede, kammerat Brok, ville vende sig i
graven, hvis han kendte til disse uhyrlige
hadefulde forbrydelser, der minder om et
kapitalistisk folkemord.

Et godt valg på DØK
Så er valget til Handelshøjskolens styrende
organer endelig til ende. Det er således slut med
gratis julebryg, glögg, karameller, kaffe og så
videre - men har det så været umagen værd.
Overordnet viser det sig altid at
stemmeprocenten ikke står mål med
studenterorganisationernes indsats - men det ser
altid anderledes ud på DØK.
2 ud af 3 mulige
Ud af de 3 opstillede kandidater, blev 2 nemlig
indvalg. Flemming blev således genvalgt til det
økonomiske fakultetsråd og undertegnede
(Jonas’94) fik en plads i konsistorium. Dette må
gøre det tydeligt for enhver at DØK- succesen
fortsætter - men betyder også at vi bærer et
ansvar for at bringe DSR sikkert videre. Vi har
kræfterne og mulighederne - nu skal vi bare
gøre det...
Stor opbakning
Succesen er alene betinget af den store
stemmeprocent vi igen i år, har kunnet levere.
Dette sikrer vores kandidater høje prioriteter på
opstillingslisterne, når vi med sikkerhed kan
forvente godt 300 personlige stemmer på hver.
Det er derfor af helt vital betydning at DØK har
fredsvalg til studienævnet, så vi kan koncentrere
vores kræfter om de øvrige styrende organer.

Ingen plads til MS
Det diskuteres tit om ikke nogle DØK’ere burde
være medlem af MS. Det ville skabe grobund
for en øget diskussion og andre synsvinkler...
MEN - er vi ikke gode nok til det i dag? Netop
kravet om at alle skal høres, giver vel den
bredeste debat. Der er ingen personer på DØK
som ikke kan få lov at udfolde sig
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studenterpolitisk - alle kan være med.
Studiemiljøet er meget afhængig af vi holder
sammen - når først enigheden knækker - er der
ikke langt til HA-lignende tilstande. Vi må
bruge tiden på kompetent studenterpolitik og
undgå enhver form for splid. Det er gået rigtig
godt indtil nu!
Tak til alle
Slutteligt skal der lyde en tak til alle de
DØK’ere som har været nede og stemme. Det
kniber en anelse med overbygningen - men
valget handler altså stadig om deres bedste. De
mange stemmer giver studenterpolitikerne
mulighed for at profilere DØK - derfor: Støt
dem - så de kan arbejde for jer!
Mellemuddannelsen har, som altid, været den
drivende kraft - det er derfor DØK stadig er en
magtfaktor på Handelshøjskolen.

Jonas Bechlund

Nye adresser

PR-udvalget har fået en e-mail-adresse. Så hvis
du har gode ideer til, hvilke ting vi skal bruge til
at promovere DØK-studiet for potientielle nye
studerende, så skriv en mail til
promotion@hp3.econ.cbs.dk. (Eller også er det
hp4 eller hp5).

Tintin brevkasse
Tintin-brevkassen er et kommende fastindslag
her i DØK-SMiler, umiddelbart lyder det
vanvittigt: "Hva' fanden har tintin med DØK at
gøre"? - Det skal derfor siges at Tintinbrevkassen er en almen brevkasse der besvarer
alle spørgsmål, Tintin-relateret såvel som ikke
tintin-relaterede. Spørgsmålene søges dog
besvaret i tintin-ånden!
Vi har utroligt nok allerede modtaget et
spørgsmål fra en unavngiven læser: "Var/er
tintin DØKKER?" - Dette spørgsmål og
forhåbentligt flere søger vi besvaret i det
kommende nummer af DØK-SMiler.
Sendt jeres spørgsmål, der som sagt kan
omhandle ALT, til DØK-SMiler på:
smiler@cbs.dk og mærk brevet TINTINbrevkassen.

I forbindelse med næste udgave af Smiler vil der
blive udsendt en liste med de opdaterede
adresser fra DØK-studiet.
Studerende fra overbygningen vil modtage en
besked fra sekretariatet, hvor det er muligt at
godkende, at deres adresse bringes i Smiler.
Hvis de studerende fra overbygningen ikke har
modtaget besked fra sekretariatet inden den 24.
December 1996, bedes de henvende sig til
Smiler, såfremt de ønsker at have bragt deres
adresse i bladet.

Red.

PR-udvalget

Bo Hauerberg '96 & Brian
Andersen '96
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