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Fra Redaktionen

Af Anders Flensborg Iversen, 8. semester
John Rørbæk Hansen læser dette
nummer af Ørkentrompeten, vil vi
på det kraftige opfordre til, at du
kontakter os, således at vi kan få din
version af historien. Som altid kan I
komme i kontakt med Ørkentrompeten gennem fofodala.dk eller e-mail:
afiv07@land.aau.dk. Der skal på redaktionens vegne lyde en stor tak til
landinspektør Per Nielsen for disse
oplysninger. Per Nielsen kunne desuden oplyse, at instrumentet på billedet er et Aga 12 bygget ovenpå en
Wild, samt at reklamen formentlig
stammer fra år 1980.

Velkommen til!
Håber I alle har haft en glædelig jul
og et godt nytår samt en naturligvis
veloverstået eksamen.
På forsiden af det sidste Ørkentrompeten, som kan findes på fofodala.dk, hvis det utrolige skulle være
sket, at I har smidt det ud, bragte
vi et billede af en landinspektør, som
reklamerede
for
tobaksfabrikanten Prince. Billedet stammer fra en
gammel mappe med en masse gode
sager, vi har fundet i kælderen. Vi
var således udvidende omkring personen identitet, da bladet udkom.
Det er vi ikke mere. Meget pudsigt
modtog jeg, få dage efter bladet var
udkommet, en mail omhandlende
vedkommendes identitet. Det viser
sig, at den pågældende landinspektør på billedet har været ansat i det

Forsideillustrationen på dette blad er
ligeledes hentet fra det gamle i kælderen. Som det kan ses på underskriften, er manden på billedet landinspektør Søren Peter Mahony. Hvis
nogen af jer derude skulle kende
netop denne Søren, modtager vi meget gerne alle de oplysninger, I har,
så vi kan få afklaret, hvordan to forskellige landinspektører er blevet involveret i noget så mainstream som
reklamebranchen. Der sidder helt
sikkert mange derude i landet, som
ville ønske, at landinspektøren hav-

samme firma i 50 år. Han startede
sin lange karriere indenfor faget som
måledreng, hvilket senere udviklede
sig til, at han gik i mesterlære ved
samme firma. Efter sigende skulle
han hedde John Rørbæk Hansen.
Skulle vi være så heldige, at netop

Ørkentrompeten udgives af Foreningen for Danske Landinspektørstuderende
Redaktion:
Anders Flensborg Iversen 8. sem - (ansvarshavende redaktør) Email: afiv07@land.aau.dk
Signe Maj Holm 10. sem., Morten A. Smith 10. sem.,
Søren S. Thomsen 8. sem., Andy Klarholt 8. sem.,
Line Sæderup 6. sem., Majbrit Juel Mortensen 6. sem.,
Jakob Hjorth Hansen 4. sem.
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de den samme offentlige rolle i disse
nedgangstider. Vi krydser fingre!
Tilbage til bladet. Dette nummer af
Ørkentrompeten indeholder artikler vedr. dåben. Det er derfor absolut nødvendigt, at alle udviser stor
forsigtighed, så bladet ikke ender i
hænderne på undermålerne. Naturligvis vil bladet også være at finde
i en elektronisk version på fofodala.
dk. I den version er de pågældende
sider, der omhandler dåben, helt
fjernet fra bladet.

Håber I nyder bladet.
Jeres redaktør
Anders Flensborg Iversen
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Vi takker FoFoDaLas sponsorer, da de er
med til at sikre Ørkentrompetens udgivelse i
fremtiden
Folia A/S

LIFA A/S Landinspektører

Skel & Mål

Midtpunkt 40

Østergade 61

Riddergade 7 S, Tv

9900 Frederikshavn

5000 Odense C

4700 Næstved

Nellemann & Bjørnkjær

Lsp. Erik H. Petersen

LandCAD A/S

Strandvejen 18

Brodersens allé 3

A.C. Jacobsens Vej 29

Postboks 20

2900 Hellerup

9400 Nørresundby

Lsp. Jens E. Rasmussen

Geopartner A/S

Landinspektørgruppen ’98

Rådhusgade 18

Håndværkervej 6

Rørholmsgade 6

8300 Odder

8600 Silkeborg

Tvilum Landinspektørfirma

Landinspektørkontoret

9100 Aalborg

9500 Hobro

Hvenegaard A/S

A/S

Vesterbrogade 35, 4.

Egensevej 15

Søndre Jernbanegade 4E

1620 København V

5700 Svendborg

Postboks 19
3400 Hillerød

Lsp. Erik Juhl Christensen
Vestergade 35
4930 Maribo

August Olesens eftf.
Sveasvej 3

Landmålergården I/S
Søndre Allé 5
Postboks 36

3700 Rønne

4600 Køge
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Formanden informerer
Af Mads Henrik Jacobsen, 8. semester
Hej alle. Velkommen tilbage, håber i
har haft en god jul og et godt nytår!

med en masse dejlig mad og drikkelse til en masse dejlige mennesker. Julefrokosten blev afholdt på
Jyttevej, og tradition tro mødtes vi
på en række forskellige værtshuse
af tvivlsom karakter. Festen blev vist
en succes udover de sædvanlige!
Selv husker jeg intet efter maden,
og det er jeg vist ikke ene om… En
enkelt vågnede vist, efter en større
eftersøgning, inde på nytorv, uden
begreb om hvordan han var havnet
der. Alt i alt en glimrende fest! J

Siden sidst
Siden sidst er der ikke sket så voldsomt meget på studiet. På arrangementssiden har vi holdt en poolturnering, en fredagsbar og en julefrokost.
Pool-turneringen blev afholdt et nyt
sted, nemlig på Fast Eddies poolhall.
Turneringen blev flyttet da vores
sædvanlige sted er blevet til en nøgle-klub, og baren er blevet nedlagt.
Det er ikke så foreneligt med hvad

Udover lidt fest har der også været
afholdt lidt eksamener, jeg håber det
er gået godt for de fleste!

fofodala’s medlemmer sædvanligvis
har af ønsker til pool-aften, og det
virkede også som om flytningen var
et fornuftigt tiltag. J

Visioner og rekruttering
I sidste udgave skrev jeg en smule
om DdL’s visionseminar, der blev afholdt af to omgange i efteråret. Som
tidligere nævnt deltog jeg selv og
Anders Iversen, i to seminarer der
havde til formål at klarlægge hvad
foreningens visioner for fremtiden
skulle være, og hvordan foreningen
kan fremme at disse visioner bliver
opfyldt. Resultatet er til dels blevet
afrapporteret i ”Landinspektøren”, og
vil yderligere blive afrapporteret på
Fagligt Møde i Nyborg til februar. På
seminarerne blev der blandt andet
fokuseret meget på rekrutteringen af

Sidenhen har 9. Semester været
så søde at være vært ved deres
uigenkaldeligt sidste fredagsbarsarrangement. De var så venlige at
byde os på en lille video, som blev
vist over konference-faciliteterne, så
Ballerup kunne se med. Indholdet af
videoen skal her forblive hemmeligt.
Efterfølgende var de så søde at byde
på en øl eller flere, i de sædvanlige
fredagsbar lokaler.
Dette års julefrokost blev afholdt af
7. Semester, som havde stillet an
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nye studerende. Noget der må anses
som værende en stor udfordring for
både DdL og studiet.

I år afholdes også foreningen generalforsamling på Nyborg-mødet. Det
første fofodala-arrangement vi skal

Til at hjælpe os med dette, har DdL
rekvireret en gruppe Kaospilot-studerende der fik til opgave at analysere uddannelsen, dens styrker og
svagheder, og se på hvordan vi kan
og bør markedsføre os selv og gøre
os synlige og interesse for de uddannesessøgende. I den forbindelse

have gang i, er den efterfølgende
fredag, d. 12 februar, hvor der afholdes faglig fredag og fredagsbar
med dart! Sædvanen tro er det 3.
Semester er er værter. I slutningen
af marts afholdes et Super-bowl arrangement, hvor fofo’s bestyrelse er
værter ved et lille bowling-arrangement.

har der været en del af disse kaospiloter på besøg på studiet for at få
lidt indblik i hvad vi er for nogle typer. Afrapporteringen skete gennem
en fremlæggelse, hvor de kom med
nogle forslag til at synliggøre os selv.
Det bød blandt andet på nogle spændende forslag til hvordan vi skal prøve at gøre opmærksomme på os selv
og ”brande” os selv. Eksempelvis
foreslog de at vi studerende skulle
ud og fungere som ambassadører
for uddannelsen, og fremlægge uddannelsen for gymnasieelever, med
lidt rekvisitter, og iført en flot grøn
jakke. Hvorvidt der bliver fulgt op
på disse ideer som kaospiloterne har
sat i søen, på opfordring af DdL, vil
tiden vise. Personligt håber jeg man
fra foreningens side tager tingene til
sig, og får gjort noget ved tingene,
inden vi ikke har flere studerende.

Det var alt for nu, vi ses måske til
Nyborg-møde!

Kommende Arrangementer
Som det næste på programmet har
vi DdL’s Faglige Møde, d. 5-7 februar.
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Vi arbejder med:
• Matriklulære arbejder
•

Teknisk opmålings- og
afsætningsarbejde

•

Ejerlejligheder, anparter og huslejearealer

•

Fysisk planlægning

•

Rådgivning

•

Ekspropiration

Vi arbejder for:
• Uformelt og afvekslende arbejdsmiljø
•

Bred selvstændig kompetenceudvikling

•

Mulighed for praktik og
projektsamarbejde

Alfavej 4, 3250 Gilleleje Gilleleje
Tlf. 48 470 986

Ole Rømers Vej 3, 3000 Helsingør
Tlf. 49 220 986

www.landinspektorkontoret.dk
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Beretningen fra formanden i
Ballerup
Af Birgitte Refsing Nissen, 6. semester, Ballerup

Bestyrelsen

Så er julegrisen spist og nytåret fejret, og der skal lyde en velkommen
tilbage til studiet. FoFoDaLa i Ballerup, er nu ved at være godt i gang,
og begynder at få en mere organiseret struktur. Vi får nu også Ørkentrompeten, og derfor skal der også
lyde en beretning om, hvordan det
går her.

Vi sidder nu 8 studerende i bestyrelsen. Vi har det sidste år været fire,
to fra hver årgang, og så småt begynder vi at føle os etableret som en
rigtig forening. Her i Ballerup har vi
valgt også at have 1. semester med
i bestyrelsen. Dels fordi vi ikke er
så mange årgange, men også fordi
vi befinder os fysisk på den samme
gang. Det ville være mærkeligt for
os at udelukke et helt semester, som
vi ser dagligt i tekøkkenet, på gangen, når de bliver hjulpet med GIS
eller i sofaerne til frokost. Dermed er
Belinda og Andreas (1.sem) kommet
med i bestyrelsen, og vi byder dem
velkommen.

Hvad sker der?
I oktober havde 3. semester (og enkelte 5. semester) den ære at blive
døbt, og dermed træde ind i landinspektørrækkerne. Det var en fantastisk dag, og det var fedt, at så
mange fra 5. semester tog med op
og blev en del af dagen. Ikke mindre
sjovt blev det at feste med de andre
landinspektørstuderende på de andre semestre. For os på 5. sem., som
ikke har nogle ældre studerende, er
det altid sjovt at få at vide, hvad det
egentlig er, vi kommer til at lære eller høre om de andre studieretninger.

Men det giver jo kun 6 medlemmer
i bestyrelsen… hvem er de sidste to
så?? Jo, det er Anders og Andreas
som læser til By, Energi og Miljøplanlægning (BEM). FoFoDaLa har valgt
at lave et samarbejde med BEM’erne, og dermed har de meldt sig ind i
deres foreningen PEAS. Disse to foreninger fungerer så på lige fod, og
er fælles om at stå for arrangementerne her i Ballerup. Vi er glade for
at have så mange medlemmer, da vi
nu kan være ekstra mange med til
de sjove fest- og fornøjeligheder, der

Inden denne tur var der jo Kulturturen til Karlsruhe InterGeo messe.
Der skal lyde en tak for den detaljerede og velplanlagte tur.
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finder sted.

lyde en opfordring til at bruge siderne. Hvis der ligeledes er nogen af jer,
der har billeder fra f.eks. julefrokosten eller andre FoFo begivenheder,
er I velkomne til at give billederne
til en af os i bestyrelsen, og så vil vi
lægge dem ind på siden. På fofodala.
dk er der også mulighed for at læse
Ørkentrompeten, finde ud af hvem
dine medstuderende er (:P) og læse
slibrig sladder på sladderspalten. Og
bidrag endelig med noget derinde 

Vi håber, at I medlemmer vil støtte
op om de arrangementer og fredagsbarer, der finder sted. Der skal lyde
tak, fordi så mange deltog i julefrokosten. Dette var en stor succes og
godt arrangeret af udvalget. Lad endelig den stemning råde i fremtiden!

Ørkentrompeten Hvad sker der med den?

FoFoDaLa bestyrelsen vil her i begyndelsen af det nye semester gerne
invitere jer til orienteringsmøde om,
hvad der foregår i bestyrelsen, hvad
vi har tænkt for fremtiden, hvad jeres penge bliver brugt på, og samtidig høre jer medlemmer om hvad I
kunne tænke jer af arrangementer?
Skal vi tage på ekskursion? Skal vi
alle have gummistøvler på til fredagsbarerne? Skal Mikkel Torp fremføre en one-man-show-revy? Hvad
skal vi spise til påskefrokosten?
Hvad skal næste tema til fredagsbaren være osv? Alt hvad I lige kommer på.

Bladet bliver udgivet af FoFoDaLa for
FoFoDaLa. Det er derfor dit blad, og
I må have lige så stor indflydelse på
det, som I ønsker. Vi har fået lov til
at stå for alle de sider, vi lyster. Da
vi vil stile efter at have noget med i
bladet hver gang, vil vi engang imellem opfordre jer til at være med til at
bidrage. Håber I bliver glade for bladet, og det bliver sjovt at læse om,
hvad der sker på de andre semestre
her såvel som i Aalborg.

Kommende arrangementer

Det var alt herfra so far… Vi ses hilsen Birgitte

Foråret vil byde på Faglige fredage,
fredagsbarer, Bingo-bar og Tour de
Grupperum og selvfølgelig en Påskefrokost. Forårssemesterplanen vil
blive udskrevet og hængt op på gangen (måske med et billede af HODAL
på :P). Det vil dog også være muligt
at se kalenderen på fofodala.dk (under Ballerup) og på facebookgruppen (FoFoDaLa København). Der skal
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administration advokat afgift afregning afsætning
alsidig amt ansvar arbejde arealkrav arealoverførsel
arkitekt autocad berigtigelse beskikkelse bjerringbro
boligforening bro byggeri bygningsparcel chef
danmark digital distancemåler ddm dnn dvr dynamik
edb effektiv efteruddannelse ejendomsvurdering
ejerlejlighed ejendomskort ekspropriation elledning
eng engelsk engagement entreprenør erfaring excel
fest flextid forsikring fortrinsstilling funktionær
fyraften fællesareal galge gebyr geocad gis gps
grundkort gummistøvler harmonikrav hede herning
historie holstebro humør hæftelse hævd ikast is
jordfordeling journalsystem julefrokost kaffe karnov
kms kollega kommune kommunikation kontrakt
korpsånd kultur landbrugslov landcad landskab laser
ledelse leica lemvig liv lod lokalpolitik loyal
madpakke mapinfo mark markplan markvej markør
matrikelnummer medarbejdersamtale microstation
millimeter
morgenbrød
morgenmøde
mose
motivation motorcykel munter målebil måleblad
målemedhjælp målestok målforhold måloplysning
nabo
nivellement
nordpil
naturlig
omhu
omstillingsparat opfølgning optisk optimal papir
parcelhusgrund personalechef pind plankeværk
planlægning plot pløk præcis præsentabel pæl
påpasselig realiseret regnskab regnvejr relaksation
relevant ringkøbing servitutter sammenhold signal
signatur silkeborg situationsplan skelforretning
skelpæl skive skov skriftlig smil sommerhus
sommerudflugt spade spændende stok svinebrug sø
timeseddel top10 totalstation tinglysning udflugt
udendørs uskadelighedsattest utm vd vand
vandledning vej venlig viden vvm wgs84 word ø øl å
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Vi udfører:
 matrikulære arbejder
 bygningsafsætninger
 opdeling i ejerlejligheder
 projekteringsgrundlag
 ledningsregistrering
 industrimålinger
 præcisionsmålinger
 GPS-måling
 søopmåling
 offshore QC

præcisionsmålinger

3D laserscanning
- ved nyeste edb og opmålingsudstyr

LANDINSPEKTØRFIRMAET

Nellemann & Bjørnkjær
STRANDVEJEN 18 • POSTBOKS 20 • DK-9100 AALBORG
TLF. 98 13 46 55 • FAX 98 11 56 26 • E-MAIL: nb@nb.dk • www.nb.dk
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LANDINSPEKTØRER

Traditionelle landinspektør- og landmålingsopgaver.
Udvikling, kurser, salg og support af korthåndterings- og
GIS-systemer.
Distribution af geodata.
Rådgivning om fysisk og strategisk byplanlægning.
Digitale planværktøjer.
Rådgivning, projektering og opmålings-aktiviteter knyttet til
det danske jernbanenet.
Rettighedserhvervelse, koordinering, registrering og
opmåling af fibernet-anlæg.

WWW.LIFA.DK

ODENSE RINGE GLOSTRUP KOLDING KERTEMINDE
FREDERICIA VISSENBJERG VEJLE MIDDELFART ÅRHUS
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Poolturneringen 2009
Af Andy Klarholt, 8. semester, Aalborg
Fofodala’s årlige poolturnering blev
afholdt torsdag d. 22. november. Arrangementet blev afholdt som det
plejer, dog på en ny lokation, nemlig
på Fast Eddie’s.
Til turneringen var tilmeldt 32 håbefulde deltagere, og endnu flere
tilskuere var mødt op for at støtte
op om deres medstuderende. Der
var en utrolig hyggelig stemning på
værthuset, hvor Fofodala havde booket næsten hele den første etage.
Der blev nydt godt af barens torsdagstilbud - happyhour! - som da
også var en væsentlig faktor til den
gode stemning.
Turneringen blev skudt i gang og forløb på den måde, at kun vinderen i
hver kamp gik videre. Der blev hurtigt ryddet ud i antallet af deltagere,
og spændingen steg. Midt i turneringen besluttede Fofodala at hjælpe
den ellers i forvejen hyggelige stemning lidt i vejret med en gratis forfriskning. Der kom en omgang specialøl ud på cafébordene, de fremmødte nød tiden, mens spillet gik
videre - Godt initiativ Fofo!

der allernådigst havde fået dispensation til deltagelse, kæmpede sig op
gennem rækkerne. Vi kan ikke have
en ikke-landinspektør til at vinde
vores turnering! Andreas kæmpede
sig videre til semi-finalen, hvor han
mødte Jes Joensen. Nervøsiteten
blev ikke mindre, da den tidligere
ærøske poolmester, efter en pirlig og
utrolig tæt kamp, måtte se sig slået
af Andreas. Foreningens ære stod og
faldt nu i det sidste led af turneringen, hvor hele presset var lagt på
undertegnedes skuldre. Det var et
langt og sejt træk af svære oplæg fra
Andreas, men i sidste ende blev der
alligevel sat en stopper for den udefrakommendes korstog mod landinspektører. Mestertitlen forblev lykkeligvis i vores egne rækker, og der
skal hermed lyde en stor hyldest til
den nye FoFo-Poolmester Andy Klarholt. Sejren blev kvitteret med en
flaske Morgan med tilhørende colaer
- Ikke dårligt!
Tak til FoFoDaLa for et fremragende
arrangement.

Efterhånden som turneringen bevægede sig tættere og tættere mod
afgørelsen, følte dele af slutspillets
deltagere sig lettere presset. Det viste sig nemlig, at en tidligere landinspektørstuderende Andreas Olsen,
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Mandag, åh du herlige mandag!
Af Kristoffer G. Stentebjerg, 4. semester, Ballerup
Mandag morgen, vækkeuret ringer,
søvn i øjnene, man ligger dejligt…..
vækkeuret ringer igen, ud af sengen, op i sengen igen fordi gulvet er
for koldt, på med sokker, ud af sengen, ind med morgenmaden, tøm
blæren, frem med bruseren(husk at
spare på det varme!), børst tænderne, smør 4 tarvelige skiver med
den billige leverpostej fra Netto, pak
computeren sammen og ud af døren!
Ind igen og på med jakken, så ud og
ned igennem opgangen, ud på gaden, hen til det offentlige og HELE
vejen ud til Ballerup, ud af toget,
ind i bussen – 2 stop og så af igen..
Hver mandag er det det samme,
man når lige at tænke: ”… nu er jeg
da endelig ude på campus, og kan
smide jakken og opdatere gruppen om weekendens udskejelser.”
Lige indtil man træder ind i grupperummet og til sin rædsel kommer i
tanke om, at radiatorerne STADIG
ikke virker – det på trods af at det
er blevet påpeget i over et år nu.
Jovist, det er hårdt at være studerende, og man lærer at vende hver
mønt to gange og værdsætte de
små ting i livet, som f.eks. at syltede agurker gør underværker ved
leverpostej (det gør de virkelig) og
at mors hjemmestrikkede sokker er
varme!!
Nå, heldigvis skal vi kun lige sid-

de 5min i grupperummet, så er
det ind til videoskærmen og vores
lille hyggelige undervisningsrum –
her er der da i det mindste varmt.
Så går der lige 10min med opstart
af det tekniske og med at få orden i
kablerne, efter at én eller anden ITansvarlig, i sin iver for at få udstyret til at virke, har forsøgt sig med
alle tænkelige kabelsammensætninger. Nu er det også kun en måneds tid siden vi udbad os små dymo-labels på kablerne, så ikke-indviede havde en chance for at finde
ud af hvordan det skulle forbindes.
Frem med fjernbetjeningen, tænd
for apparatet, drej fjernsynet på
plads, zoom ind, indstil mikrofon
og højtalere og SÅ er vi kørende.
Så skal underviseren bare lige huske at tale ned i den hersens mikrofon – hvis bare nogle var kommet på den ide, at sætte en trådløs mikrofon på underviseren…..
Jovist, det er hårdt at være studerende på AAUK, og man lærer at
værdsætte de små ting i livet, som
f.eks. at det trådløse internet er
kommet op at køre uden halvtimelige afbrydelser!
Nu er de første mange linjer gået
med lidt smånegativt brok, men
det er ikke alt jeg har at komme
med. Efterhånden synes jeg, at jeg
er blevet fortrolig med videokon-
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ferenceudstyret, på trods af at vi
har været overladt til os selv og et
stykke A4-papir med pædagogiske
tegninger – et kursus i videoudstyret i starten af semesteret havde
nok gjort den første del af vores
parforhold lidt mere gnidningsfrit...
Når det så er sagt, så er jeg bestemt ikke modstander af videoudstyret. Det kræver lidt tilvænning
for alle parter; underviser, nær-studerende og fjern-studerende, men
når tilvænningsperioden er ovre,
så tror jeg at vi vil lægge mindre
og mindre mærke til, at personen
på skærmen er flere 100 km borte.
Selvfølgelig
findes
der
personer der ikke kan udstå videoudstyret, ligesom der findes pensionister der ikke kunne drømme
om at tænde for en computer.
Min pointe er, at hvis man virkelig
vil være sur på videoudstyret, så er
der er et solidt grundlag herfor. Hvis
man gerne vil være positiv, så er der
også ting der er værd at fokusere på.
Det var lidt om den digitale side af
studiet, men København-bastionen
har langt mere at byde på. Vores
antal er ikke skræmmende, men det
har betydet at vi er kommet hinanden ret nær, også på tværs af årgangene. Dette hjælpes også godt på
vej af det faktum, at vi alle sidder på
samme gang i vores fine betonblok
i Ballerup. På denne gang har vi alt
hvad vi skal bruge; undervisningslokaler, gruppelokaler, tekøkken, toi-
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letter og sidst men ikke mindst vores
spisesal. Nuvel, spisesal er måske så
meget sagt – i virkeligheden er det
nærmere en ekstra bred fordelingsgang, men det er altså her vi har vores borde og sofaer. Her mødes folk
som regel ved middagstid og snakker og hygger – vi går endda så vidt
som at fraternisere med BEM’erne,
der når alt kommer til alt er nogle
ganske fine personer. Hvem skulle
have troet det?
Nu skal I ikke tro, at vi ikke laver andet end at sidde i den omtalte betonblok, vi er skam også på studieture. For ganske nyligt var 3. og 5.
semester fra Ballerup en tur til det
nordjyske, for at slå pjalterne sammen med vores venner fra Roslev
og omegn. Turen bar præg af stor
seriøst og forventning til den spændende forelæsning vi skulle have fredag morgen. Der blev også nævnt
noget om en ekskursion til Roslev,
hvor én eller anden skulle døbes.
Vi nåede aldrig hele vejen igennem
forelæsningen, hvorfor husker jeg
ikke helt præcist og det meste af
dagens oplevelser er ligeledes gået
tabt i mit hippo campus. En gang
om aftenen kan jeg dog huske, at
de landinspektørstuderende fra 3.
semester og opefter mødtes på en
hyggelig lille restaurant hvor der
skulle holde en vældig festivitas –
der var jo én der var blevet døbt. Det
skortede hverken på mad, ej heller
de våde varer og aftenen blev for

nogens vedkommende meget lang.
Andre nåede knapt nok gennem desserten førend øjenlågene blev tunge,
men det havde også været en lang
og hård forelæsning om dagen...
Hvad var konklusionen på studieturen,
spørger
i
måske?
Tja, vi fandt da ud af at folk i dobbelt-A er glade for at synge traditionsrige sange og lege blindebuk.
Nogle påstår sågar at de havde en
hyggelig aften med nye bekendte fra den anden side af Kattegat.
På vegne af Ballerup vil jeg derfor
gerne rette en stor tak til de ansvarlige! 
Ballerup lukker og slukker for denne
gang….
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Kortdage 2009

Af Søren Sønderg(aa)rd Thomsen, 8. semester, Aalborg
Det var den 18. november, og uret
viste 6.30. Små 20 ”morgenfriske”
studerende og en særdeles veloplagt Carsten Bech mødtes ved Stjerneporten på Fibigerstræde. Efter en
kort fremmødekontrol kunne det
konstateres, at det var de studerende fra den tekniske overbygning
(measurement-science), der havde
sværest ved at overholde noget så
simpelt som et mødetidspunkt. Rygter vil vide, at den slags mennesker
holder sig vågne bag deres MACbook
indtil kl. 1.00 samme ”morgen”, inden de tjekker, hvornår bussen kører. Men her skal ikke nævnes nogen
navne, Andy Klarholt…
Med alle mand sikkert ombord vendte bussen snuden mod Kolding. Efter
en for tidspunktet taget i betragtning meget informationsrig besked
omkring sikkerhedsseler, strømere,
bøder, defekte sikkerhedsseler mm.
valgte chaufføren bevidst eller ubevidst at tænde for det nat-lumre
grønlige interiørlys, som kun kendes fra halvgamle busser og meget
skumle bodegaer. Dette resulterede
i, at hele bussen snorksov efter 10
minutter.

Ankomst
Klokken ca. 9.15 ankom vi til Com-
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well i Kolding, der dannede rammerne om den konference, som vi skulle gæste de næste otte timer. Med
overtøjet sikkert placeret i garderoben bevægede vi os ind i lokalerne.
Det første, der mødte os, og som vi
slet ikke kunne komme udenom, var
et tag-selv-arrangement med rundstykker, pålæg, marmelade, kaffe,
te, juice osv. Jeg tror de fleste faldt
i med begge ben og benyttede muligheden til at få lidt mad i maven og
noget koffein i blodet…
Rundt omkring os i den lange ”hall”
var forskellige firmaer i gang med at
samle og rejse deres messestande.
Der var i alt 30 forskellige udstillere, der alle præsenterede produkter eller løsninger for folk og firmaer
med interesse for GIS og geodata.
Efter hurtigt at have skimmet messeområdet blev vi gelejdet ned i den
store teatersal, hvor præsidenten for
Geoforum, Michael Israelson, bød
deltagerne velkommen til de næste
tre dages konference. Michael kunne
stolt fortælle, at der endnu engang
var sat ny deltagerrekord med 544
tilmeldinger. Herefter fortalte Michael
kort om branchens succes trods finanskrise og fastslog vigtigheden af
fortsat at udvikle og nytænke branchen, uddannelserne osv., så Danmark kunne fremstå som en kom-

petencenation indenfor GIS og geodata.

Et kendt ansigt
Efter velkomst ved præsidenten
trådte en for studerende særdeles velkendt herre frem på scenen.
I kraft af sin rolle som formand for
Kortdagsudvalget gennemgik Lars
Broderens dagens program, der om
formiddagen bød på to hovedtalere
og efter frokost bød på en række
forskellige sessions med 24 forskellige foredrag. Den første hovedtaler,
Morten Østergaard, indtog herefter
scenen. Morten Østergård er udover
at være medlem af det Radikale Venstres folketingsgruppe, en af herrerne bag bogen ”Digital Forkalkning”. Hans foredrag omhandlede
sidstnævnte og kom vidt omkring de
mange problemer, der kan opstå, når
der med større eller mindre omtanke
”sættes strøm til” forvaltningen.
Den næste og sidste hovedtaler for
dagen var den amerikanske journalist fra Iowa, Michael Corey. Michael
fortalte, hvordan en interesse for
”ikke at gøre tingene på den gamle
måde” kombineret med en interesse
for journalistik og kort havde ansporet ham til at beskæftige sig meget
med journalistiks udtrykt vha. kort.
Ved hjælp af en masse konkrete eksempler kom han i foredraget ind
på en række måder og metoder til
at kombinere journalistik med kort.

Specielt Google Maps havde fanget Michaels interesse, og han viste
hvordan, han ”forholdsvis simpelt”
kunne fortælle alverdens historier
vha. af Google Maps, historier som
ikke kunne fortælles på samme
måde i en avis.

Frokost, foredrag og kagebord
Efter formiddagens to foredrag var
der dømt frokost i restauranten. Her
kunne vi studerende så yde vores
bidrag til konferencen, da vi i sikker stil og med overlegen ekspertise
viste de øvrige deltagere, hvordan
man begår sig i en frokostbuffét!!
Nogle forsøgte ligefrem at overdrive
denne ekspertise ved konsekvent at
hente sin mad på en lille ostetallerken. Brian Brian Brian… doh…
Efter en særdeles velsmagende og
meget mættende frokost fortsatte
dagen med en lang række af mindre
foredrag. Jeg tror de fleste studerende overværede en 5-6 stykker ud af
8 mulige. Jeg skal ikke trætte læseren med flere referater men blot fortælle, at vi bl.a. overværede Anders
Sorgenfri fra 7. semester, der i sikker
stil fortalte om ”Raffinering af data
fra GPS-baserede undersøgelser”.
Imellem de mange sessions var der
indlagt en lille kaffepause, hvor det
helt store kagebord blev kørt i stilling. Vi havde heldigvis fået skabt
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”luft i maven”, på den gode måde, så
der var rig mulighed for at testsmage de mange kager. Der var alt hvad
hjertet kunne begære, men specielt
en ”trefarvet” cremet kage vandt
mange af de studerendes hjerter.

Udstillingen
Som tidligere nævnt var der 30 forskellige udstillere i ”messe-området”, der hver især præsenterede
forskellige produkter med relation
til GIS og geodata. Her var rig mulighed for at pille, røre eller undersøge produkterne, hvis man ligesom
undertegnede tilhører den gruppe af
mennesker, der ”ser med fingrene”.
Har man ikke denne til tider uheldige
tendens, var det også muligt blot at
snakke med de mange eksperter, der
hellere end gerne ville fortælle om
og demonstrere deres produkter. Vi
fik eksempelvis en særdeles grundig
gennemgang af Leica’s nye instrumentserie VIVA, der lader til at være
forbedret på mange punkter ift. den
forrige serie. Andre benyttede lejligheden til at pleje gamle eller skabe
nye kontakter, hvilket der var rig
mulighed for.

Det sjove
Mange af de forskellige udstillere
havde samtidig en konkurrence kørende, hvor man f.eks. kunne vinde en iPhone, en Nintendo Wii, en
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HTC Hero eller lignende. De fleste
af disse konkurrencer skulle vindes
ved at deltage i diverse sportsdiscipliner på ovennævnte Nintendo Wii.
Blandt disciplinerne kan nævnes
golf, bueskydning og skihop. Specielt sidstnævnte disciplin krævede
”overlegen” fysik, timing og balance, egenskaber vores alle sammens
fofo-præsi, Mads, tilsyneladende
besidder..;-) Han satte således en
imponerende rekord, der holdte det
meste af dagen men desværre blev
slået lige før afgang.
Klokken ca. 18.00 drog vi atter mod
nord dog først efter lidt vanskeligheder på parkeringspladsen. Her valgte
en ældre kvinde i en ældre Toyota,
nemlig at udvise utrolig uduelig og
inkompetent kørsel, og dermed nærmest insistere på at bekræfte teorien
om, ”at kvinder IKKE kan køre bil”.
Heldigvis havde vi en sand helt ombord i bussen i form af landmandssønnen Niels, der i overlegen stil
viste, hvordan man på få sekunder
fjerner en Toyota, der ellers synes limet til siden af en bus.
Alt i alt havde vi en glimrende tur til
Kortdage, og jeg kan kun anbefale
folk at prioritere dette arrangement,
hvis muligheden byder sig igen næste år. Efter deltagelse sidder man
nemlig tilbage med indtrykket af, at
vi befinder os i en branche, hvor mulighederne for udvikling synes uanede. Jeg mener, at alle landinspektørstuderende kan deltage i dette ar-
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rangement, da man uanset semester
vil gå derfra med et fagligt udbytte.
Men lige så vigtigt er det, at man går
derfra med et fornyet kendskab til
en lidt ukendt del af vores branche
og en mavefornemmelse, der fortæller en, at vi læser på en uddannelse,
hvor jobmulighederne er mangeartede, og hvor gummistøvler og tophue uden problemer kan erstattes af
skjorte og slips.
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Julefrokost anno 2009
Af Line Sæderup, 5. semester

Årets julefrokost blev afholdt af 7.
semester og traditionen tro skulle
aftenen starte rundt omkring på forskellige værtshuse i Aalborg. Forventningerne til årets julefrokost
blev skudt i gang sidst i november,
hvor den krypterede værtshusfordeling blev sendt rundt, til stor underholdning rundt omkring i grupperummene.
Efter besøgene rundt om på værtshusene trodsede folk det fantastiske
danske vintervejr og begav sig hen
til fælleshuset på Jyttevej i Vejgård,
hvor selve julefrokosten ville blive afholdt. Efter alle var ankommet var 7.
semester vært ved en kop god stærk
gløgg, så folk kunne få varmen og få
startet på en god brandert.
Efter dette var de tid til at finde til
bords. Herrerne skulle ved ankomst
trække en seddel med navnet på deres bord dame. Nogen var dog mere
tilfredse med deres borddamer end
andre. Det er vel heller ikke helt
fair at nogle kunne få to borddamer
mens andre måtte nøjes med en
borddame fra den mandlige del af 1.
og 3. semester.
Menuen bestod af god traditionel
julefrokost mad som sild, brunede
kartofler, grønlangkål, medisterpølser og hvad der ellers hører sig til.
Ingen skulle gå sultne hjem, da der

var rigeligt med mad, dog var det en
skam silden hurtigt slap op. Men pyt
så måtte man jo bare tage en snaps
til.
Apropos snaps og andre alkoholiske
drikke forlyder det, at der blev gået
så godt til de våde varer, at beholdningen af snaps og øl hurtigt slap op.
Burde 7. semester ikke kende deres
medstuderende godt nok til at vide,
at der vil bliver gået til den eller er
det mon bare det nye første semester, der har et usædvanlig stort alkoholforbrug? Det må stå hen i det
uvisse, men det kunne måske også
skyldes de meget fordelagtige barpriser. Stemningen var i top hele aftenen, hvor der blev snakket livligt
rundt omkring ved bordene, danset
stoledans og hvad man nu ellers
kunne finde på at underholde sig
med til en julefrokost.
Som afslutning på en vellykket aften
blev der serveret natmad i form af
tomatsuppe. Denne var kreeret af
to håbefulde unge mænd fra 7. semester og man må sige at det lykkedes dem meget godt. Efter dette
pragtmåltid begyndte folk så småt at
forlade festen, men enkelte fortsatte
dog festlighederne til godt ud på natten.
Tak til 7. semester for et rigtig godt
arrangement
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Kalender for studieåret 2010
12. feb

Dartbar

4. semester

25. feb

SuperBowl

FoFoDaLa

19. mar

Bordfodbold-turnering

6. semester

8. apr

Poker-turnering

FoFoDaLa

16. apr

Bob-turnering

8. semester

5. maj

Ordinær generalforsamling

FoFoDaLa

7. maj

Forårsfest

4. semester

21. maj

Chickencurling

6. semester

29. maj

Karneval morgenmad

FoFoDaLa
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Afs:

FoFoDaLa
Fibigerstræde 11
9220 Aalborg Ø
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