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plads til flere og flere studerende. De
fysiske rammer vil simpelthen blive
sprængt. Det kunne derfor være rart
at se lidt langsigtet planlægning, så
en situation som den i fjor kan undgås. Dette kan kun være i studiets,
de studerendes, universitetets og instituttets interesse. Dårlige forhold
skaber dårlig omtale, hvilket i værste
fald kan føre til færre studerende.

Så er ØT på gaden igen, lidt forsinket i forhold til normalen. Men nu er
den her…..
Der er sket mange fysiske forandringer i Fib. 11 og 13 de seneste måneder. Hellige køer er blevet slagtet og
"yderst" vigtige rum, hvor studerende var forment adgang, er blevet låst
op, for at udvide eksisterende eller
lave nye computerrum. Selv de
blandt os studerende forhadte "kalvebåse"-rum er blevet fjernet.

Nok om fremtidige problemer. Ole
Runge Madsen er begyndt på afgangsprojekt, hvilket har medført, at
han er fritstillet fra arbejde i Ørkentrompetens redaktion. Vi i redaktionen takker for en stor indsats.

Der er sket forbedringer, og det var
tiltrængt, men alt er ikke fryd og
gammen. Der er over 50 studerende
på 3. semester, og der kommer sandsynligvis mellem 50 og 60 nye efter
sommerferien, det skal nok lykkes
og få placeret alle dem i grupperum,
men hvad sker hvis den positive
søgning til landinspektørstudiet fortsætter?

Redaktionen består nu af fem medlemmer: Brian Lund, Thomas Westersø Olsen begge 8. Semester, Anna Sandmann Pedersen, Peter Lindahl og Eskil Kjærshøj Nielsen alle
5.-6. semester.

Der bliver ikke ved med at være
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5. Semester tager til København
Da bønderne nu var kommet til storbyen, skulle vi naturligvis ud for at
svinge benene lidt. Dog med undtagelse af Christian, der gik tidligt
hjem. Undskyldningen var, at han
havde ondt i ryggen; men vi har luret
den. Naturfilmene på betalingskanalen tiltrak.

Af Karina Thaarup Rasmussen

Onsdag den 7. marts 2001 kl. 12.31
vendte hovedparten af 5. semester
næsen mod København. Med godt
humør og glæde over at komme lidt
væk fra projektet kunne vi se frem til
ca. 5 timer i tog.

Vi travede rundt for at finde et sted,
hvor alle var tilfreds med at være.
Da dette ikke kunne lade sige gøre,
mest af alt på grund af at disse steder
allerede var overfyldte, gik vi på karaoke-bar. Det der startede med, at et
par asiater sang utrolig dårligt gik
hen og blev en rigtig hyggelig aften.
Det var samtidig stedet, hvor vi hang
ud med Johnny Logan – ja ham der
den irske grand prix sanger.

Da vi ankom til København, lod vi
de hjemmevante om at guide frem til
hotellet. Her efterlod vi bagagen og
satte kursen mod et sted at spise.
Alle var ligeglade - men havde dog
en mening. Vi endte på en kineserrestaurant, hvor vi nok mere en tredoblede deres fortjeneste den dag.
Ikke fordi vi købte meget; men mere
i retningen af at vi stort set var de
eneste i restauranten. Maden bestod
bl.a. af guller og lis (oversættelse:
gulerødder og ris), hvilket var en
god morskabsfaktor og fik humøret
ved bordet til at stige. Da resten af
bordet var stopmætte kunne Kasper
da lige tømme resten af fadene - der
var jo ingen grund til at efterlade
god mad.
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Efter en diskussion med Hanne og
Esben om hvorvidt den ældre herre,
der sad i baren, kunne være den
kendte sanger, måtte jeg have mysteriet løst. Efter en kort snak inviterede jeg ham ned til bordet, hvor vi
fik mulighed for at høre lidt om hans
liv. Dette kunne man til tider fortryde, idet det der kom frem, gennem
stanken af hans ånde, var udtalelser,
der fik ham til at virke meget selvoptaget og bedrevidende. Men vi fik
da en oplevelse ud af det, herudover
blev vi inviteret til koncert den efterfølgende dag. De andre mente godt
nok, at jeg var temmelig naiv, og at
hans invitation var mere baseret på
et møde på hans hotelværelse end en
koncert. Jeg lader dem blive i troen
og er overbevist om, at de i bund og
grund er misundelige over, at jeg fik
hans værelsesnummer - Hhmmm.

Brother gik rundt på hovedbanegården og så lidt forskræmt ud.

Og vi inkarnerede Big Brother seere
kunne ikke helt få tingene til at
stemme overens. Afstemningen
skulle da først være om aftenen, men
efter et møde med Ekstrabladets forside kom der sammenhæng i tingene.
Programmet for torsdagen var et besøg på Kampsax eller Scankort efterfulgt af et møde i Geoforum.
Sidstnævnte møde blev afholdt i
eksperimentariet, hvor der blev lidt
tid til at udforske de forskellige
stande.

Efter at Johnny L. gik hjem var det
tid til, at andre blev stjerne for en
aften. Klaus Hansen havde endelig
bestemt sig for en sang, og med
Henrik og Tue på kor fremførte han
De Nattergales ”Uhadada uhadadadada”. Han fik så megen blod på
tanden, at han senere sang Cliff Richards ”Living doll”.
Torsdag formiddag havde vi endnu
et møde med en kendt. John fra Big
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På eksperimentariet rendte vi ind i
Thorbjørn, Andrew og Thomas
Hammer. De blev overtalt til at vise
os et sted, hvor det var muligt at
drikke billige øl (Der skulle nu ikke
megen overtalelse til). Stedet var
Moose, der ofte tiltrækker landinspektører, der er blevet forvent med
billige øl i Jomfru Ane gade. Det var
imidlertid ikke alle der havde fået
nok efter dette, så de måtte lige en
tur på IN inden turen gik hjem til
hotellet.

Skuffelsen bredte sig, da det var
frokosttid. Efter en overdådig og
gratis frokost hos enten Kampsax
eller Scankort kom det som et chok
for mange, at frokosten var for egen
regning hos KMS. Smilet bredte sig
imidlertid på vore ansigter igen, da
der blev serveret kage og sodavand
som afslutning på en god dag hos
KMS.
Fredag eftermiddag var studieturen
slut og vi blev spredt for alverdens
vinde. Mange benyttede sig af chancen til at besøge familie og venner
weekenden over. Vi andre begyndte
at tænke på at komme nordpå igen.

Fredagens program var et besøg på
KMS, her fik vi en gennemgang af
de forskellige kontorer og deres
funktioner. Vi var især spændte og
interesserede i hvad de havde at sige
om MIA.

Nyt om navn(e)
Jo der er faktisk noget nyt om et navn. Navnet er Erik
Stubkjær og det nye er, at han er fyldt 60 år – det er nemlig første gang, at det er sket i hele Stubkjærs liv. FoFoDaLa vil i den forbindelse ønske et stort tillykke med
dagen, og vi håber, at vores professor fik rigtig mange gode gaver og dejlig chokolade med kager til.

4

KONKURRENCE
- Hvad skal baren hedde?
Månedens konkurrence er en udfordring for de
kreative sjæle blandt læserne. Som de fleste har
bemærket, har vort studies fredagsbar fået nye
omgivelser i Fib 13. Med denne fornyelse vil det
også være naturligt med et nyt og fængende navn.
Her kan DU hjælpe til! Find på et navn og evt. et
slogan til baren og aflevér dit bud til et medlem af
FoFoDaLas bestyrelse. Originalitet og kreativitet
vægtes naturligvis højt i afgørelsen!
DER ER NATURLIGVIS EN FLOT
PRÆMIE TIL VINDEREN
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Vi takker FoFoDaLas sponsorerer, da de er med til at
sikre Ørkentrompeten udgivelse i fremtiden
Landinspektørfirmaet Erik H. Petersen
Brodersens Allé 3
2900 Hellerup

LandCAD
Elverhøj 11
9400 Nørresundby

Landinspektørgruppen '98
Rørholmsgade 6
9500 Hobro

LIFA A/S, Landinspektører
Bredgade 91
5560 Årup

Landinspektør Jørgen Hansen
Lilletorv, Østergågade 33 B
4800 Nykøbing F

Tvilum Landinspektørfirma
Huginsvej 6 C
3400 Hillerød

Landinspektørfirmaet Jens E.
Rasmussen
Rådhusgade 18
8300 Odder

Landinspektørerne Boe, Kristiansen &
Overgaard-Larsen
Vesterbrogade 35, 4.tv.
1620 København V

Landinspektør Jan Pedersen
August Olesens eftf.
Sveasvej 3
3700 Rønne

Landinspektør Erik Juhl Christensen
C. Dyekjærs Eftf.
Vestergade 35
4930 Maribo

Landinspektørerne Christensen - Kærn Sidenius
P. Toft Jensens eftf.
Rytterstaldstræde 7
4200 Slagelse

Landinspektørerne Hvenegaard &
Meklenborg A/S
Kullinggade 29
5700 Svendborg

Landinspektørerne J. Dall-Hansen,
H. Lunde, Krog Sørensen,
J. P. Holm, Asger Sonne Kristensen og
Ole Nørgård
Håndværkervej 6
8600 Silkeborg
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Målevognens forstoppelse
På Uno-X-tanken i Vejgaard holder
de håbefulde studerende ind – det er
jo en lavpristank. Herefter udveksles
følgende bemærkninger: Præsidenten: ”Hvad skal der på sådan et
dyr?”. ”Diesel!”, sagde Silden. ”Er
du sikker?”, spurgte Præsidenten.
”100%”, svarede Silden. Således
enige om motorens drivmiddel blev
der hældt for 100 kr. dieselolie på
Lite-Ace’n.

Anonymt indlæg fra 8. semester

Der var engang to kække landmålerstuderende, lad os kalde dem Præsidenten og Silden. Navnene i denne
artikel er opdigtede, men personernes virkelige identitet kendt af forfatteren (og mange andre) bekendt.
Præsidenten og Silden var på vej
hjem efter dagens dont – de havde
været ude og måle land for nogle
driftige markedsfolk i Vendsyssel.

Da Præsidenten og Silden igen sætter sig ind i målevognen for at køre
videre, er der en anelse startproblemer, men hva’ – det er jo derfor man
har et batteri. Efterfølgende bemærker drengene, at bilen ikke trækker
så godt, det er som om, at motoren
har fået noget galt i halsen. De slår
problemet hen og bliver enige om, at
det nok har noget at gøre med, at
bilen lige har været på værksted –
det er jo nok mekanikeren, der har
lavet et eller andet forkert. ”Giv den
nu noget pedal!”, vrisser Præsienden. Hurtigt stiger bekymringerne
dog, da de trækker et tykt sort røgtæppe efter sig ud ad Østerbro – alligevel vælger de to efterhånden min-

Præsidenten og Silden havde lånt en
målevogn af deres gode ven, lad os
kalde ham for Ørnen. Vognen var en
drøm af en rød Toyota Lite-Ace og
havde tidligere været anvendt til
formålet. Bjarne havde sagt til de to
stud.geom’er, at de ikke behøvede at
hælde mere brændstof på bilen (havde han mon en fornemmelse af historiens videre forløb?). Storsindede
som de var, ville Præsidenten og
Silden dog lige fylde op for en
”hund”, inden de afleverede vognen.
Det er her, at historien tager en ubehagelig vending…
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dre veltilpasse studerende at fortsætte.

Morale: ”Den der ager med diesel
kommer måske også frem.”

Da lyskrydset ved Sømandshjemmet
viser rødt, er det, at det går rigtig
galt. Vognen går i stå og nægter på
det bestemteste at springe i gang
igen. Præsidenten og Silden får derefter ved fælles hjælp skubbet LiteAce’n ind på den nærmeste parkeringsplads: ”Det gamle lort”.

Historien fik dog en lykkelig udgang, da Ørnen med hjælp fra en
gummislange fik suget indholdet af
tanken ud, hvorefter han kunne få liv
i målevognen igen.

Lidt beklemt ved situationen ringer
Silden til Ørnen og spørger forsigtigt: ”Det er da en diesel-vogn, du
har – ikke?”, hvorefter Ørnen vantro
spørger: ”I har da vel for fa…. ikke
fyldt diesel på vognen?”. Dette må
Silden nok indrømme, og han begynder efterhånden at ane, at det nok
ikke er bilens skyld at turen endte så
brat, men nærmere hans og Præsidentens, da Lite-Ace’n viste sig at
have en benzinmotor.
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Geografiske
InformationsSystemer
Programudvikling - GIS - Autoriseret MicroStation og GeoMedia forhandler - MicroStation Uddannelsescenter

LIFA A/S kan, i tillæg til standard programpakker, tilbyde en bred vifte af egenudviklede
og brugertilpassede applikationer til MicroStation/GeoGraphics og GeoMedia/GeoMedia
Web Map, herunder kan nævnes programmer til:





Konvertering af geodata til/fra MicroStation, herunder databaseoplysninger.
Bearbejdning af data.
GIS-analyser.
Håndtering og udtegning af kort.
Dataetablering
Bearbejdning
• Eltrans
• Eleman
• Koorsys
• Værktøj
• Adrdb
• ALF
• Indeks
• Komplexer
• Lvlsymb
• Skrænt
• Tabman

• DSFLIND
• Landind
• DB2DGN

Anvendelse

KORT

Databaser

• Findadr
• Finddgn
• Typelist
• Kliste
• VISTOPO

Dataudtræk
• Plotmap / BatchPlot
• GeoINA
• DSFLUD
• Landud
LIFA's Geografiske Informationssystem

MicroStation
Er et totalt interaktivt grafisk programmel, som giver mulighed for digitalisering, grafisk
konstruktion og beregning, redigering og udtegning af kort mv. Til alle tegningselementer
kan knyttes alfanumeriske informationer fra databaser. MicroStation er i dag Danmarks
mest udbredte platform for håndtering af digitale kort.
LIFA A/S, Bredgade 91, 5560 Aarup • Telf: 6443 3100 • Fax: 6443 3140 e-mail: land @lifa.dk

Yderligere information:

http://www. lifa.dk

AALBORG JAGT Aps
Specialbutik for jægere & lystfiskere
Mølleplads 17, 9000 Aalborg

I samarbejde med FoFoDaLa gives der en
individuel rabat på alle varer på mellem
0 – 20 %

Gyldigt FoFoDaLa medlemsbevis skal fremvises

Bent Amstrup – tlf: 98 16 95 77 – fax: 98 16 68 77
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Ny lyd i FoFoDaLa
så en realitet; Tuborg-Fondet indvilgede i at sponsorere et nyt anlæg til
en værdi af 11.500 kr. Vi havde selv
over for fondet tilkendegivet, hvilket
anlæg vi ønskede, og det blev til to
højttalere (Gemini GSS-3022, hver
kan yde op til 275 W og er på størrelse med et mindre køleskab) samt
en forstærker, der matcher disse
højttalere (Vantage VP-600, der kan
levere 2 x 390 W). Anlægget er rigeligt stort til brug i fredagsbarer,
men fordelen ved det nye anlægs
størrelse er, at det kan bruges til de
fester, der afholdes for alle semestre
i løbet af året, således at man ikke
behøver at leje eller låne et anlæg
andetsteds.

af: Jacob B. Hesselbjerg, best.
FoFoDaLa

Som mange sikkert allerede har bemærket, har FoFoDaLa haft den
glæde at kunne tilbyde sine medlemmer en ny og forbedret lydoplevelse ved fredagsbarerne. Denne artikel vil kort skitsere historien bag
det nye tiltag.
På et af de første bestyrelsesmøder
efter sommerferien blev det diskuteret, hvad vi skulle stille op med foreningens musikanlæg. Især højttalerne var et problem, da de var begyndt at lyde, som om der stod nogen og tampede på en omvendt vaskebalje med en landmålerstok. Der
var flere ideer, men det hele afhang
af pengekassens formåen – det ville
sikkert ikke være populært, hvis vi
fyrede hele årets budget af på et musikanlæg.
Derfor
blev det besluttet, at
ansøge om fondsstøtte til et nyt anlæg.

Til slut vil jeg kun opfordre til at behandle anlægget med omtanke, så vi
og kommende studerende kan få
glæde af det i mange år fremover.

I januar 2001 var det
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Nyborgmøde 2001
fællesmøde, hvor der blandt andet
var nyt fra Aalborg Universitet, her
var taletiden delt mellem Stig Enemark
og FoFoDaLa’s formand, Lars Beck.
Punkterne i FoFoDaLa’s tale var
Der er sket forbedring af grupperumsforholdene på Aalborg universitet. Alle grupper har efter sidste års
kampagne fået eget grupperum.
De studerende er glade for forholdet
til de eksterne vejledere, kursusholdere og censorer. Disse personer er
med til at skabe kontakt til verdenen
uden for universitetet. Vi ønsker, at
der forsat skal være en sådan kontakt.
Mange af de fremmødte udtrykte
tilfredshed med, at FoFoDaLa har
indtaget en mere synlig rolle i debatten på Nyborg mødet.

Af Bestyrelsen i FoFoDaLa

Den første weekend i februar var
som vanen tro sat i landinspektørernes tegn, idet DdL samlede landinspektørerne til fagligt møde på Hotel
Nyborg Strand.
Fredag morgen klokken 9.00 satte
seks af bestyrelsens medlemmer
kurs mod Nyborg Strand. Med en
god og stabil chauffør ved rattet
kunne bussens passagerer nyde turen
og trods mange tissepauser og diverse brokkerier over varmen/kulden på
bagsædet, nåede vi endelig over
Lillebæltsbroen. Da vi nærmede os
Nyborg, var humøret højt, og den
rigtige Motorvejsafkørsel blev snart
fundet – ja, vi havde lært lidt af sidste års fejltagelser.
Efter ankomst og indkvartering på
Hotel Nyborg Strand blev det tid til
at se lidt på weekendens program.
På trods af sygdom var programmet
bredt. Vindmøllesanering, jordforurening,
jordfordeling,
digitale
kommuneplaner og overvågning i
Danmark var blot nogle af punkterne
på programmet. Herudover var der
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Ud over de faglige arrangementer i
løbet af fredag og lørdag var der tid
til socialt samvær. Poolen og saunaen blev besøgt, og traditionen, hvor
en skraldespand fyldes med isterninger og ikke mindst øl, blev opretholdt. Som ene pige blandt en flok
lystige mænd kunne man ikke andet
end føle sig som blommen i et æg;
men saunabesøget i pigeomklædningsrummet var knap så spændende, når det var på den modsatte side
af gangen, alle andre befandt sig.
Ud over poolbesøg blev der tid til
afslapning og hygge på værelset,
herunder et spil ”Dong” lørdag eftermiddag. Til dette formål blev der
drukket rigeligt med øl, hvilket resulterede i, at folk jævnligt gik i fast
rutefart mellem bussen på parkeringspladsen, hvor forrådet af øl befandt sig, og værelset. Dette mundede imidlertid ud i at halvdelen af bestyrelsen efterfølgende måtte lægge
sig med en influenza.

Lørdagsaften var en festaften med
god mad og underholdning. Under
maden var der diverse taler og ikke
mindst præsentation af sidste års
kandidater.
Efter middagen anedes en nervøsitet
blandt sidste år kandidater, da tidspunktet for deres optræden nærmede
sig. De fremførte en sang hjulpet
frem af det band, der spillede op til
dans resten af aftenen.

Aftenen blev bl.a. brugt på at gense
og snakke med de gamle bestyrelsesmedlemmer Andrew og Claus;
men der var også mulighed for at
ajourføre sig mht. resten af de nye
kandidater. Herudover blev der indtaget rigelige mængder af væske og
Stig Enemark var særdeles rundhåndet overfor de studerende. Det var
ikke kun de unge, der førte sig frem,
også de gamle landinspektører kunne være med, når det gjaldt indtagelse af den gyldne væske.
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Efter et par timers søvn, hvor Thomas Larsen, René og Eskil IGEN
snorkede for vildt (De modsætter sig
godt nok dette kraftigt) blev morgenmaden indtaget, og herefter
skulle turen mod Aalborg påbegyndes. Turen over Fyn gik i rask tempo
og det lykkedes os at overhale 10.
semester på trods af, at de var kørt
lang tid i forvejen. Vi overvejede at
moone dem; men energien manglede. Herudover var hjemturen præget
af snestorm, og med 50 km i timen
på motorvejen blev turen lang. Stort
set alle var matte, og kun chaufføren, Jacob, kunne holde sig vågen
hele vejen. Efter en forrygende
weekend var alle nu glade for at
komme hjem.
Sluttelig vil vi komme med en opfordring til alle på studiet om at deltage til Nyborgmødet 2002, hvor der
er en herlig kombination af fagligt
og socialt.

Da natten brød frem, og bandet havde spillet den sidste sang, var mulighederne enten at gå i seng eller feste
videre i ”Stjernebaren”. Der skulle
imidlertid ikke megen overtalelse til
før festen fortsatte. På dansegulvet i
”Stjernebaren” nedlagde Karina
endda adskillige ældre landinspektører.

Ved et enkelt blik omkring sig så
man straks en stor livlighed og glæde blandt folk. Snakken gik på kryds
og tværs af årgange og firmaer. Det
var netop dette, der gjorde Nyborgmødet til noget ganske særligt.
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OFM 2001 i Kvitfjell, Norge.
Af: Jakob Geraae, 8. semester.

Det faglige program startede den 15.
februar fra morgenstunden, men pga.
rejsekoordineringen måtte vi slå os
til tåls med at ankomme om formiddagen i en allerede igangværende
diskussion af planlægningen i norske
områder udlagt til skisport. Denne
diskussion var i den grad relevant i
forhold til lokaliteten ud fra den betragtning, at Kvitfjell er beliggende i
området omkring Lillehammer, der i
1994 var vært for de olympiske vinterlege.

Som traditionen byder, er der igen i
år afholdt OFM (Ordførende Møde)
de nordiske lande imellem. Rollen
som vært blev denne gang bestridt af
de lsp-studerende i Norge, der inviterede på et 3-dages arrangement i
Kvitfjell, 220 km nord for Oslo.
Formålet med OFM er at forberede
det efterfølgende ”Nordisk Møde”, i
den forstand, at de kommende arrangører har mulighed for, at berette
om næste mødes gennemgående tema og de allerede planlagte aktiviteter. Fra Danmark havde vi i år fire
repræsentanter, der forventningsfulde drog af sted for at se/gense de
nordiske kolleger og venner i perioden 15.-18. februar.

Netop de olympiske vinterleje var
foranledningen til store forandringer
og udvidelser af områdets alpine
anlæg i starten af 90’erne, og Kvitfjell er af samme årsag blevet genstand for tiltagende økonomiske initiativer. Private investorer ønsker at
fortsætte udviklingen og ekspandere
turismen, hvilket blev konkretiseret
af en til mødet tilstedeværende
”byggematador”. Han havde været
en af initiativtagerne til de aktiviteter
der fandt sted i 90’erne, og så naturligvis gerne at kunne fortsætte uhindret. Imidlertid opstår der en række
miljøfaglige problemstillinger ved at
holde den samme kurs. I planlægningen skal der tages hensyn til den

Martin Korgaard og Jakob Geraae under en pause i
busturen til Kvitfjell
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ømfindtlige fauna og flora, og samtidig er nordmænd, efter deres eget
udsagn, afhængige af muligheden
for uhindret, at kunne dyrke det typiske ”norske friluftsliv”. En repræsentant fra Kvitfjell Kommune anskueliggjorde gennem enkelte lokalplaner, at man gennem planlægningen forsøger at tage disse hensyn ud fra en ikke nærmere defineret
prioriteringsrækkefølge. Men mon
ikke devisen ”Det kan lade sig gøre
- men det kommer til at tage tid, og
det bliver dyrt!” også er gældende i
Norge? En efterfølgende rundvisning viste i hvert fald, at der på nuværende tidspunkt er flere projekter,
der for øjeblikket bliver realiseret i
Kvitfjells fjelde. Fredagens program
viste således, at mange af de problemstillinger og dilemmaer vi kender i dansk planlægning og arealforvaltning også i Norge er aktuelle.

Efter en dag med gode faglige indtryk i de alpine omgivelser ankom vi
til vores hjem for weekenden - en
nedlagt kaserne midt i de mørke norske skove. Stedet udmærkede sig
ved at være placeret op ad en losseplads. Det kunne have givet anledning til en faglig diskussion, men i
stedet rynkede vi på næsen og takkede for de 15 graders kulde, der
sikrede at der ikke var en alt for
gennemtrængende stank at rådne
fisk. I disse omgivelser gav den
svenske delegation en introduktion
til NM i efteråret. Det kommer til at
finde sted i Lund under temaet
”Planlægning i Øresundsregionen”.
Netop dette tema er højaktuelt i forbindelse med de dansk/svenske planer om en skandinavisk metropol på
tværs af grænsen, og det vil nok ikke
være svært at finde personer der vil
tale for/imod disse planer.
Yderligere opfordrede Thomas Larsen til at anvende en ny nyhedsgruppe for lsp’er. Den er placeret på sunsite.dk
under
navnet
sunsite.survey.nm. Dette er resultatet af
en diskussion ved NM sidste år om,
hvordan man kunne forbedre kontakten mellem lsp’er i de forskellige
lande nu og i fremtiden. Målet er, at
give mulighed for at skabe kontakt
til de andre nordiske lande. Et initia-

I forgrunden Martin Korgaard og Eskil Nielsen
under en pause i fredagens program
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tiv der kan vise sig fordelagtigt hvis
man har ønsker om at arbejde uden
for vante omgivelser. Har du tanker
om at opholde dig udenlands et semester, kan nyhedsgruppen også være nyttig som informationskilde.

Uden at forklejne uheldet skal det
lige nævnes at det skete på den
grønneste af de grønne pister, men
det kan være, at uheldet giver anledning til et farveskift til en mere mørk
nuance!

Det faglige program var herefter afsluttet, og mætte af faglige indtryk
bevægede vi os ind i weekenden,
hvor vi indtog det alpine anlæg. Mødet skulle vise sig at have ret drastiske konsekvenser – specielt for
Eskil! Han havde ellers bedyret, at
han de sidste 12 år havde været
kendt som ski-ekvilibrist, men i sin
iver beviste han kun at det faktisk
var 12 år siden, at han havde haft
brædder på benene. Det varede heller ikke længe før manglen på pisteevner resulterede i ét styk brækket
ben. Undertegnede kunne efterfølgende høre Eskil brøle som en
skamskudt bjørn - han lagde bestemt ikke skjul på, at det gjorde
ondt! Men hjælpen kom hurtigt, og
Eskil fik et gratis ophold mellem læger, der utvivlsomt er verdens bedste
til at udbedre skader som disse.

Thomas Larsen i fin stil ned af pisten

Diverse uheld taget i betragtning var
turen alligevel en succes, og herfra
skal der lyde et stort tak til arrangørerne og for hyggeligt samvær med
vores kolleger og venner hinsides
grænserne. Vi ser frem til et fortsat
samarbejde i dette nordiske forum!
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Landmålingstur til Syrien
dende! Alt synes at fungere anderledes end i Danmark. Trafikken er
yderst kaotisk, sproget helt ukendt,
og det var i det hele taget anderledes
fra hvad jeg var vant til. Det er svært
at beskrive, hvordan det føltes at ankomme til Syrien, det skal opleves. I
Aleppo mødtes vi fem trætte rejsende med ekspeditionens leder, Jesper
Eidem, og næste morgen drog vi afsted mod det, der skulle være vores
hjem i de næste 6 uger.
Vi ankom til arbejdsstedet, der ligger 1½ times kørsel fra Aleppo om
eftermiddagen den 12. september,
efter at ekspeditionens arabiske
chauffør Hamza havde skaffet os
sikkert og trygt igennem den syriske
trafik. Vores lejr var forholdsvis
primitiv med telte som bolig, et friluftstoilet og i øvrigt forhold, der
appellerede til friluftslivets glæder.
Der gik dog ikke mere end et par
dage, før jeg var vant til de lidt anderledes forhold. Lige med undtagelse af et maveonde, der var forårsaget af, at jeg skulle vise de andre,
hvor stærk jeg troede min mave var.
Det foregik ved at spise en kebab i
Aleppo den dag, vi ankom til landet.
Jeg skal afstå fra at gå i detaljer med
følgerne af den handling, men blot
nævne at de anderledes bakterier i
den syriske mad kan have sin effekt!

Kenneth Holme Poulsen

I foråret 2000 så jeg et opslag på
landmålingsgangen på Institut 4. Det
var Carsten Niebuhr Instituttet ved
Københavns Universitet (CNI), der
søgte en landinspektørstuderende til
at fremstille et topografisk kort over
et nyligt opdaget arkæologisk område i det nordlige Syrien. Efter et par
dages betænkningstid besluttede jeg
at melde mig til opgaven. Det skulle
vise sig at blive en uforglemmelig
tur både fagligt og socialt.
Den 10. september 2000 drog ekspeditionen afsted fra Kastrup. Vi var
fem der mødtes i lufthavnen den
dag. Ud over mig selv var det Rasmus, Thomas, Kenan og Rikke, der
alle er, eller har været studerende
ved CNI. Efter en flyvetur fra Kastrup over Istanbul til Damaskus ankom vi med bus et døgn senere til
Aleppo. Aleppo er Syriens næststørste by med 3 millioner indbyggere
og beliggende i det nordlige
Syrien. Da vi steg ud af bussen, havde jeg følelsen af at befinde mig i
meget fremmede omgivelser. Det
var første gang, at jeg befandt mig i
et arabisk land, ja endsige i et land
uden for Europa. Indtrykket af en
arabisk storby var derfor overvæl18

Efter denne indledende tilpasningsperiode var jeg klar til at gå i gang
med landmålingen.

gende. På de varmeste tidspunkter
på dagen var temperaturen omkring
40 grader. Efter at formiddagens arbejde var overstået, blev der sædvanligvis holdt siesta et par timer.
Herefter kunne resten af dagen og
aftenen gå med at beregne de data,
som jeg og min flittige hjælper,
Kenan, havde indhentet om formiddagen. Derudover skulle der selvfølgelig også være tid til kortspil og
almindelig socialt samværd.

Området, der skulle måles op, var 6
ha og beliggende i, hvad der efter
danske forhold kan kaldes særdeles
kuperet terræn med skrænter, der har
stigninger på op til 40% Der blev
etableret og indmålt et net, som omkransede hele området. Derefter blev
der udført et fladenivellement, og
der blev indmålt forskellige objekter
i jordoverfladen med totalstationen,
der var en Kern K1-S, der havde
påmonteret en DM 503 til afstandsmåling. Da arbejdet var fuldendt, var
der indmålt 1054 punkter, heraf var
langt de fleste en del af fladenivellementet. Det lyder måske umiddelbart ikke af meget, men sådan føles
det, når der ikke er adgang til datastak, og alle data derfor skal skrives
ned i målebogen. Det er sådan noget,
der er sjovt at prøve, men kun én
gang, hvis det står til mig. Arbejdsdagen startede klokken 6.00 og
sluttede 12.30. Herefter var det så
varmt, at arbejdet blev for anstren-

Højen der blev opmålt

Med fjorten dages mellemrum tog vi
ind til Aleppo på en weekendtur. I
Syrien arbejdes der seks dage om
ugen og weekenden holdes om fredagen. Disse to ture til storbyen var
et dejligt afbræk i den daglige rutine,
og glæden ved at få et varmt bad og
gå på restaurant og bestille en bøf
kan føles som ubegribeligt stor efter
fjorten dage med aubergine og ris
som en betragtelig del af den daglige
kost. Disse ture gav også mulighed
for sightseeing i Aleppo, som jeg
synes er en spændende by at opleve.
Efter de første fire uger var landmålingsarbejdet slut, og hjemrejsen
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sammen med de andre var ti dage
senere. Jeg besluttede derfor at rejse
rundt i nogle dage og se noget af
dette spændende land. Denne tur
foregik med bus, og Danmark kan
lære noget af Syrien, når det drejer
sig om prisen for offentlig transport.
En tur på 200 km koster omkring 80
kr! Turen bragte mig blandt andet til

uger som en af de bedste og mest
anderledes oplevelser, jeg har haft.
Det gælder både det faglige aspekt
og samværet med de mennesker, der
var tilknyttet ekspeditionen. At opleve denne del af verden har været
helt fantastisk, og lokalbefolkningen
var
meget
venlige
og

Tedrikning med beduinerne i Palmyra

gæstfrie og var med til at gøre denne
tur til en uforglemmelig oplevelse.
Jeg kan derfor varmt anbefale opgaver som denne til fremtidige studerende, der måtte få muligheden. Det
skal dog bemærkes, at jeg naturligvis fik ekstra travlt med studierne
efter hjemkomsten, og det skal man
selvfølgelig være forberedt på, inden
man tager afsted.
Til slut vil jeg gerne takke alle de
andre deltagere i ekspeditionen til
Tell Aushariye for en fantastisk god
tur. Anders Otte skal have tak for
instrumenthjælp, Jens Juhl skal ligeledes have tak for GeoCadassistance, og endelig vil jeg takke
Karsten Jensen for gode råd og vejledning.

Krak de Chevaliers, som er den ældste og bedst bevarede korsfarerborg i
verden. Herefter tilbragte jeg én dag
i Palmyra, som er en af Syriens største attraktioner. Byen havde sin
storhedstid som en del af det romerske rige og består i dag af ruiner, der
for en stor dels vedkommende er restaureret og i øvrigt er et smukt syn
at opleve. En dag der også bød på en
ridetur på kamel og en kop the med
beduinerne. Efter dette sidste stop på
min lille tur rundt i Syrien gik turen
tilbage til lejren, som jeg skulle forlade nogle få dage senere for at sætte
kursen mod Danmark sammen med
de andre fra ekspeditionen. Efter at
indtrykkende har bundfældet sig, vil
jeg altid huske tilbage på disse seks
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