Parker, hundelorteposekamp og lokalpolitik
PARKS & RECREATIONS. Amerikanske NBC har lavet en komedieserie om livet i en
kommunal parkafdeling. Og minsanten om ikke også Danmark er nævnt
Af Lars Thorsen
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n borger falder i et hul og
brækker begge ben. Ikke
bare et lille hul i fortovet, men
en 5 meter dyb udgravning på
2.000 m2 der blev tilbage da en
entreprenør gik konkurs i finanskrisen. Løsningen er oplagt: Hullet skal selvfølgelig
omdannes til en park inden
flere borgere falder ned i det.
Sådan begynder den amerikanske komedieserien ‘Parks
and Recreation’ der foregår i
parkafdelingen i den fiktive by
Pawnee i den midtvestlige stat
Indiana. Serien har lige afsluttet sin 6. sæson og kan ses herhjemme på HBO-nordic.
Nøglepersonen til opgaven
med parken i hullet er Leslie
Knope, souschef i park- og fritidsforvaltningen og seriens
hovedperson, spillet af Amy
Poehler. Om hun er landskabsarkitekt, skov- og parkingeniør
eller lignende melder historien
intet om, men hun står over
for masser af parkforvalterproblemer.
Det kan være besværlige
borgere som f.eks. til borgermøder råber „Jeg fandt en
sandwich i parken, og da jeg

Fra Galentine's Day, sæson 6, 2014. Leslie Knope spillet af Amy Poehler,
er souschef i parkafdelingen og seriens hovedperson.
Fra http://www.nbc.com/parks-and-recreation

spiste den, var den uden mayonnaise,“ eller „Jeg vil ikke
have børn på legepladserne,
jeg er bange for at få skildpaddeinfluenza.“ Det kan også være ens chefer som helst
vil have alle parker i byen privatiseret. Eller forgæves forsøg
på at stoppe de evindelige
kampe med fyldte hundelorteposer. Kort sagt: almindelig
hverdag i enhver parkafdeling.
Det grønne bagtæppe
Konceptet er en form for falsk
dokumentar hvor et kamera-

hold besøger en parkafdeling
og følger deres daglige arbejde. Det er samme konstruktion
som serien ‘The Office’ der har
haft stor succes i både en britisk og en amerikansk version.
Så sjov er ‘Parks and Recreation’ ikke. Men er den alligevel
værd at se? Det er et spørgsmål om temperament, men
mon ikke Grønt Miljøs læsere
vil finde større fornøjelse ved
serien end den gennemsnitlige
dansker? Landskabsarkitektur,
anlægsgartneri og almindelig
parkdrift befinder sig godt

Kommunal parkforvaltning er skægt, i hvert fald i den amerikanske serie ‘Parks and recreation’. Hovedpersonen Leslie Knobe står i midten med en potteplante og hendes chef Ron Swanson med det flotte overskæg har
både arbejdshansker på og står med et lugejernene. Alligevel handler serien dog mere om kontoransatte og
lokalpolitikere end om anlægsgartnere og driftsfolk. Foto: NBC.
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nok i periferien af handlingen
der mest fokuserer på karakterernes personlige relationer og
problemer - og dumskab. Men
det hele foregår trods alt på et
bagtæppe af grøn forvaltning.
Bl.a. når afdelingen skal slås
sammen med nabokommunens parkafdeling. Når byrådet ikke er meget for at sætte
ressourcer af til parker. Når der
bliver råbt op om manglende
VVM-redegørelser. Når de ansatte i parkforvaltningen skal
‘smøre’ et medlem af lokalplanudvalget for at få ændret
lokalplanen. Eler når byplanlæggeren får ros for endeligt
at have formået af få sænket
et lokalt vejbump 2 cm.
Bortset fra en enkelt byplanlægger der tilsyneladende er
landskabsarkitekt, er det dog
svært at se hvad de enkelte karakterer egentlig har af arbejdsopgaver og uddannelse.
Serien foregår primært i et
kontormiljø hvor det totale
fravær af udendørs arbejdstøj
leder tankerne mere hen på
en teknik- og miljøforvaltning,
end en vej- og parkafdeling.
I det hele taget er det tydeligt at forfatterne har set mere
på lokalpolitik og sjove episoder i parken end på anlægsog driftarbejder. Fair nok. Men
også lidt ærgerligt. Når man
ser bort fra de nyere danske
film ‘Kartellet’ og ‘Blå mænd’
er det sjældent at film foregår
i håndværkermiljøer. Det er altid kontormiljøer. Let, praktisk
og velkendt i film- og tv-verdenen.
Grønne opgaver i USA
Det er alsidige opgaver Leslie
Knope blivet sat på. Bl.a. leder
hun både borgermøder, arrangerer pingvingiftemål i Zoologisk Have, skubber sovende alkoholikere væk fra rutsjebaner, foretager spørgeskemaundersøgelser ude i de offentlige arealer, og arbejder det
meste af seriens første sæsoner på at få etableret parken i
hullet på Sullivan Street. Her
høster hun også tomater i den
fælles nyttehave som proaktive kræfter har etableret i bunGRØNT MILJØ 2/2015

Borgmester i Silkeborg - i serien (Heidi Klum / Ulee Danssen) og i virkeligheden (Steen Vindum). Det er Steen Vindum til højre.

den af hullet. Hun ligger på lur
om natten for at finde den
person som også dyrker marihuana i nyttehaven, giver øl til
skraldemændene så de husker
at fjerne skraldet så vaskebjørnene ikke kommer og jagter
børnene på legepladsen osv.
Ligner den en dansk parkforvalters hverdag? Nogle ting
gør trods satirens distance. Andre ting gør næppe. Det er
trods alt en sjov tv-serie og
den foregår i Amerika hvor
forholdene ofte er anderledes,
også i en kommunal parkforvaltning. Her på Grønt Miljø
håber vi sandelig også at arbejdsdagen forløber mere roligt. Men det skal også siges at
Leslie også drømmer om at
blive USA’s præsident, og så
må man selvfølgelig løbe lidt
hurtigere.
Heidi Klum fra Silkeborg
Lille Danmark bliver faktisk
også nævnt i serien flere gange. Det sker bl.a. da Leslie
Knope i første afsnit af sæson
6 skal modtage en pris til kvinder i politik og må dele den
med borgmester Ulee Danssen
fra Silkeborg. Hun bliver spillet
af den tyske supermodel Heidi
Klum der i episoden fortæller
at Silkeborgs borgere elsker
hende så meget at de har bygget en statue af hende af gedeost og engang til hendes
fødselsdag har trænet et rensdyr til at danse.
For dem som ikke er helt inde i dansk lokalpolitik, skal vi
nævne at Silkeborgs borgmester i virkeligheden ikke hedder Ulee Danssen, men Steen
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Vindum (V). Grønt Miljø har
fået et ekskusivt interview:
Steen Vindum, har taknemmelige borgere nogensinde
udfærdiget en statue af dig i
materialet gedeost?
„Statuer er ikke noget vi
bruger meget her i Silkeborg og slet ikke i gedeost.“
Har de til gengæld trænet
et rensdyr til at danse for dig?
„Dansende rensdyr har jeg
også til gode at opleve, men til
gengæld har jeg da set mange
dansende køer.“
Hvad siger du til at Heidi
Klum udgiver sig for at være
en borgmester i Silkeborg?
„I Silkeborg tager vi ikke os
selv så højtideligt, og vi kan da
kun være ovenud tilfredse
med at Silkeborg er med i en
populær tv-serie som bliver set
verden rundt. Måske kan det
inspirere endnu flere til at
lægge vejen omkring vores
skønne egn når turen går til
Danmark.“
Tak til Steen Vindum.
Hele serien er gakket. Bl.a.
holdt Grønt Miljø meget af
scenen hvor Leslie Knopes chef
Ron Swanson får brok og ikke
kan røre sig, men alligevel prøver at spise ved at kaste burgere op mod munden. Samlet
giver vi serien 4 ud af 6 skuffejern (3 for første sæson og 5
for de sidste). Et abonnement
til HBO-nordic koster cirka 80
kr. for en måned, og det er
nok at se alle seks sæsoner. ❏
Parks and Recreation. Sæson 1-6,
2009-2014. 7. sæson optages i øjeblikket. og det er besluttet at det bliver
den sidste. http://www.nbc.com/
parks-and-recreation
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