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ØRKENTROMPETEN

Således kan du på de følgende sider
bl.a. få opklaret, hvordan ØT har fået sit særegne navn samt hvad FoFoDaLa betyder og en masse andre
vigtige ting angående studiet.

FoFoDaLa er igen helt fremme på
barrikaderne når det drejer sig om
modtagelsen af de særligt udvalgte,
der har indset den dybere mening
med AaU-livet, at melde sig under
de landinspektørstuderendes faner.
Eller rettere, fane, for vi har kun én.

Såfremt du ligefrem øøøønsker at
blive medlem af Redaktionen, kræves der ikke andre forkundskaber
end højt humør og lidt vilje til at udrette et stykke arbejde, der bliver påskønnet af dine medstuderende.

Den foran dig liggende papirsamling
hedder Ørkentrompeten. Bladet udkommer 4 gange årligt til medlemmer af foreningen FoFoDaLa; men
da dette intronummer er et led i en
omfattende reklamekampagne, der
har til formål at hverve medlemmer
blandt de nye 3. semesterstuderende
(bl.a. dig) distribueres det vederlagsfrit til alle nye studerende på studiet.

Vi på Redaktionen byder dig meget
velkommen på studiet og håber at du
må befinde dig vel.
Redaktionen består af :
5. sem.
Peter Lindahl
Anna Sandmann Pedersen
Eskil Kjærshøj Nielsen

Ørkentrompeten er et forum, hvor
der både er - og skal være - plads til
seriøse, faglige artikler samt mere
socialt orinterede indslag, herunder
studiettursbeskrivelser, samt mere
eller mindre åndsforskruede brokker
om livet på AaU i almindelighed og
landinspektørstudiet i særdeleshed.

7. sem.
Brian Lund
Thomas Westersø Olsen
9. sem.
Ole Runge Madsen

I denne særudgave af ØT, som Ørkentrompeten kaldes i folkemunde,
har vi samlet en lille buket artikler
som skal give dig et billede af, hvad
ØT egentligt beskæftiger sig med.

Forside: Jesper Vrå Andersen 1991
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GeoFurm Danmark
se for kortlægning og kortbrug kan
mødes. Selskabet arrangere bl.a.
”Danske Kortdage”, der samler
mellem et og to hundrede mennesker
fra kortbranchen. Internationalt repræsenterer selskabet Danmark i ICA (International Cartographic Society).

Landinspektørenes hus på Frederiksberg rummer 5 faglige organisationer, hvoraf DdL og FIG er to at
dem. De tre andre (DSFL, DKS,
DAiSI) er Non Govermental Organisations (også kaldet NGO’er), der er
landsdækkende, selvstændige og ikke kommercielle interesseorganisationer inden for kort og geodata. De
enkelte organisationer står for:

Dansk Akademi for Stedbestemt Information (DAiSI) blev stiftet i 1995
og har som det overordnede formål
at fremme samfundsmæssige nytte
af stedbestemt information. Ud over
informationer på kort, så drejer det
sig også om information, der knytter
sig til adresser, matrikelnumre, koordinater eller anden geografisk
stedfæstelse. DAiSI afholder adskillige seminarer og har bl.a. udgivet
rapporten: ”Stedbestemt Information
i Danmark – en national strategi”.
Internationalt repræsenterer DAiSI
Danmark i EUROGI (European
Umbrella Organisation for Geographic Information).

Dansk Selskab for Fotogrammetri og
Landmåling (DSFL) har rødder tilbage til 1934, men fik sin nuværende
form i 1973 ved en sammenlægning
mellem Dansk Fotogrammertrisk
Selskab og Opmålingsteknisk Forening. Selskabet arbejder med både
teoretiske og praktiske aspekter vedrørende indsamling og bearbejdning
af kort- og landmålingsdata, og vedligeholder DSFL-formatet. Internationalt repræsenterer selskabet Danmark i ISPRS (International Society
for Photogrammetry and Remote
Sensing).
Dansk Kartografisk Selskab (DKS)
blev stiftet i 1972 for at varetage
kartografiens interesse, og fungere
som et forum, hvor folk med interes-

Disse tre foreninger har gennem de
seneste par år haft et tættere samarbejde bl.a. gennem fælles arrangementer som medlemsmøder, de bre2

Yderligere information om medlemskab m.m. kan fås ved henvendelse
til Hanne Brande fib. 11 rum 59.

de Kolding-konferencer og de mere
smalle Nyborgseminarer. Disse
samarbejder samt samfundets udvikling har gjort, at der arbejdes på
at skabe en fælles forening, der efter
planen skulle se dagens lys 1. januar
2001, og have til hovedformål at
fremme udviklingen og anvendelsen
af geografisk information i Danmark.

Originalskitse fundet i Blooms forarbejder:
7. Tilpasning
Definition: Tilpasning via manipulation
Niveauer: 7.1 Tilpasning via afrunding
7.2 Tilpasning via ændring af rådata
7.3 Tilpasning via opdigtning af rådata
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Hvorfor medlem af DdL?
at samle landinspektørerne til varetagelse af standens faglige, økonomiske og sociale interesser,
at påvirke udviklingen inden for de
landinspektørfaglige områder,
at havde den landinspektørvidenskabelige uddannelse og forsknings
betydning for samfundet,
at virke for at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige
viden,
at fremme sammenholdet i standen.

Af: Jens Bruun Andersen Formand DdL

Redaktionen har anmodet mig om et
kort indlæg om fordelene ved at være medlem af Den danske Landinspektørforening.
DdL repræsenterer to foreningstyper, nemlig den faglige kandidatforening og fagforeningen. Jeg vil i mit
indlæg udelukkende beskæftige mig
med fordelene ved medlemskab af
kandidatforeningen.

Som det fremgår, indeholder formålsparagraffen økonomiske, faglige og sociale aspekter.

Jeg vil dog forinden nævne, at studentermedlemmer også har konkrete
fordele. Jeg tænker på Landinspektørens lovsamling, tidsskrifter og instrumentforsikringen i forbindelse
med brug af universitetets instrumenter. Den største fordel er dog, at
man allerede som studerende stifter
bekendtskab med det faglige-sociale
fællesskab, som trives i kandidatforeningen.

De direkte økonomiske interesser
varetages i de tre underforeninger
(ALF, PALF og PLF).
DdL stiller faglige tilbud til rådighed
(fagblade, faglige møder, efteruddannelseskurser m.v.) Disse faglige
tilbud skal medlemmerne bruge til
faglig udvikling og til at skaffe sig
personlige løntillæg. En større og
større del af den enkeltes løn skal
skaffes som personlige tillæg.

Det er DdL’s formål
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DdL arbejder endvidere for fagets
faglige udvikling og placering i samfundet. Dette gøres nationalt ved at
deltage i faglige debatter, udredninger og mere konkret ved i størst muligt omfang at deltage i lovforberedende arbejder, råd m.v.

Efteruddannelsesudvalget, som arrangerer kurser, der specielt henvender sig til landinspektører, og som
ellers ikke ville blive arrangeret.
Responsumudvalget, som besvarer
klager og derved er med til at lægge
normen for god landinspektørskik.

Internationalt foregår arbejdet igennem aktiv deltagelse i FIG, konferencer m.v. med henblik på at præge
udviklingen på langt sigt og for at få
inspiration i det nationale faglige
arbejde. Til varetagelse af dette arbejde har foreningen nedsat følgende
udvalg.

Jeg skal også nævne foreningens gode pensionsaftale med meget lave
omkostninger. Dette arbejde varetages af sekretariatet med reference til
bestyrelsen.
Når disse mere konkrete foreningsaktiviteter er ridset op, vil jeg påpege det foreningsforhold, som har
betydet mest for mig selv, nemlig
det forhold, at jeg er medlem af et
fagligt-socialt fællesskab, som er
med til at identificere mig fagligt, og
som jeg kan få utroligt meget ud af
at engagere mig i, uanset om det er
som egentlig aktiv eller blot som
interesseret medlem.

Redaktionsudvalg, der producerer
”Landinspektøren” og Landinspektørens meddelelsesblad”.
Fagligt udvalg, der arrangerer Nyborgmødet, besvarer henvendelser af
faglig karakter, deltager i udvalgsarbejde m.v.

5

Få din SU til at slå til!
Af Thomas Z. Larsen, 3. Sem.

Denne udmelding skal tolkes således
at Aalborg Jagt giver rabat på produkter af en vis værdi, såsom gummistøvler, beklædning, jagtgeværer
osv…

(genoptryk fra ØT december 1999)

Når du går rundt med prismestokken
ude på en nypløjet mark i dine gamle
slidte gummistøvler, og bander over
den hastige indtrængen af vand
blandet med det friskeste gylle, er
der ikke langt til en løsning.

FoFoDaLa’s bestyrelse håber, at
ordningen bliver en succes og bestyrelsen er samtidigt interesseret i tilbagemeldinger angående aftalen,
samt andre konstruktive forslag til
rabat.

FoFoDaLa har sammen med Bent
Amstrup som ejer Aalborg Jagt indgået en aftale om rabat på alle forretningens produkter. Han kan ikke
give en generel rabat, men er villig
til at give en individuel rabat afhængig af produktet. Således vil han
kunne give op til 20 %.

Aalborg Jagt har forretning på Mølleplads 17, som ligger 50 m fra stereostudiet.
Husk at fremvise gyldigt FoFoDaLa
medlemsbevis ved køb i Aalborg
Jagt.

Aalborg Jagt understreger ligeledes
at rabat ikke gives til småting såsom
»…en kasse jagtpatroner til 60 kr…«
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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

Læs endvidere i Ørken Trompeten om aftalens muligheder

Bent Amstrup – tlf: 98 16 95 77 – fax: 98 16 68 77
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Velkommen til Jer fra FoFoDaLa
På vegne af bestyrelsen for Foreningen For Danske Landinspektører
samt medlemmer, ønsker jeg Jer
rigtig hjertlig velkommen her på
Landinspektørstudiet.

Støvlekast
Ølstafet
Fodbold
Volleyball
Pool
Dart

FoFoDaLa er en forening for alle
landinspektørstuderende, der står for
arrangement af såvel faglige som
festlige højdepunkter her på stedet.
FoFoDaLa taget en aktiv rolle i det
studenterpolitiske miljø, hvilket i
øjeblikket drejer sig om grupperumssituationen på studiet.

Vinderen/ne vil opnå gudestatus og
bliver indskrevet i FoFoDaLa’s Hall
Of Fame, hvor de vil fremstå med al
ære og respekt.
Udover de små arrangementer der i
årets løb finder sted, er FoFoDaLa
også involveret i nogle internationale aktiviteter såsom Nordisk Møde
(Se andet sted i bladet) og IGSM
(International Geodetic Student
Meeting) er af nogenlunde samme
slags som Nordisk møde, dog er
mødet for studerende i hele verden.

I løbet af året vil der bliver afholdt
bl.a. fredagsbarer, hvorfra det semester der afholder fredagsbaren må
beholde evt. overskud, fester, gæsteforelæsninger eller hvad I som studerende ellers måtte ønske.
Gennem mange år har det været tradition i FoFoDaLa at afholde diverse
konkurrencer, så som:

Hvis du er landinspektørstuderende
kan du blive medlem af FoFoDaLa.
Du kan vælge mellem et års medlemskab der koster 75 kr., eller et
studietidsmedlemskab der gælder for
resten af din studietid. Priserne for et
studietidsmedlemskab afhænger na-
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turligvis af hvilket semester du går
på.

Generalsekretær
Jesper Nørgaard Andersen

9.

3/4. sem: 250 kr.

Medlemskoordinator
Michael Thomsen

7.

Materialeforvalter
Jacob Brixen Hesselbjerg

7.

PR-chef
Thomas Larsen

5.

Sikkerhedschef
”Indsæt dit navn”

3.

Vandbærer
”Indsæt dit navn”

3.

5/6. sem: 195 kr.
7/8. sem: 125 kr.
9/10. sem: 75 kr.
FoFoDaLa ledes af en bestyrelse
som står for arrangement af de forskellige aktiviteter. Der skal vælges
to repræsentanter fra jeres årgang,
og dem må I selv finde frem til på et
af de nærmest forestående storgruppemøder. Bestyrelsesmedlemmerne
vil som i øvrigt alle ældre studerende være glade for at besvare
spørgsmål fra jeres side, da vi alle
ved hvor forvirrende og uoverskueligt alting kan være, når man starter
på et nyt studie.
Bestyrelsen består pt. af:
Præsident/Webmaster
Lars P. Beck

9.

Kasserer
Karina Thaarup Rasmussen

5.
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Historien om Ørkentrompetens navn
(W.E. von Eyben, Politiken 12. april
1969). Et inlæg om elevtiden står på
hovedet for, at de studerende er mere
kritiske over for form og indhold.

Af Henning Elstrøm, praktiserende landinspektør i Mariager

Foråret 1969 bragte mange spirer
frem. På Landbohøjskolen kunne
dette selvfølgelig ikke give anledning til undren, bortset fra rygtet om
forårets forunderlige kraft også var
nået frem til tegnesalens lukkede
gemmer.

I studievejledningsafdelingen findes
et såre fornuftigt råd: ”Såfremt man
ønsker at gøre notater i jord- og
vandbygninger, anbefales det at
medbringe lommelygte eller stearinlys.”
Utallige landinspektører vil erindre
den næsten konstante mørkelagte
tilstand jord- og vandbygningsundervisningen foregik i, mens lysbilledapparatet snurrede.

En kreds af FoFoDaLa-folk løftede
hovederne og fandt at der – i lig med
tilstandene ude i den store verden –
burde ske noget med den interne
kommunikation. Kort sagt: Man fór i
skrivemaskinen og frembragte eksemplar nr. 0 benævnt: ”Debat- og
informationsblad for stud. Geom.’er.” Bladets emne var selvsagt
koncentreret om at fastslå betydningen af, at alle studerende måtte give
bidrag, for at idéen kunne blive levedygtig:

Men tilbage til navnet. Hvad skulle
bladet hedde? Sofus, Prismet, Vinklen, Theo, Ida? Blad nr. 0 indvarslede den 21. april 1969 et strukturmøde på Studenterrådet. Alle med idéer
– nye eller evt. lidt brugte – blev
anmodet om at komme til stede, for
”Nu skal det gøres noget ved det.”
Så en lille flok mødte op på rådet og
kastede sig ud i lange og indviklede
debatter. Dog var en af mødedeltagerne tavs.

”Et blad består af de bidrag, der
trykkes”
Professoren lægger ud med et indlæg
om: ”Jeg – en luddoven professor”
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Om han var lammet af de mange
fremmedord, der føg gennem luften,
eller blot overvældet af de utrolige
perspektiver, der blev rullet op for
hans øjne, skal jeg lade være usagt,
men tavs var og blev han.

mede over den besindige måde forslaget blev fremført på, dels imponerede over den utrolige udholdenhed
Knud havde vist.

Efter godt et par timers indædt diskussion gik en engel endelig gennem
rådets mødelokale, og da lød det fra
den hidtil tavse Knud Valdemar
Møller: ”Jeg troede ellers det var et
møde om, hvad FoFoDaLa’s nye
blad skulle hedde. Jeg har nemlig et
forslag: ”ØRKENTROMPETEN”.
Som man blæser i ørknen får man
svar.”

Blad nr. 1, udgivet den 8. maj 1969,
har på forsiden, under navnet, undertitlen ”Vi blæser selv om vi har
sand i munden”, og det indeholder
en livlig debat om studieplansforhold,
daværende
FoFoDaLaformands udtalelser, samt et råd:

Bladet havde fundet sit navn.

”Bemærk T. Bjergs lyslære side 125
forneden: Derved er billedet i alt
blevet vendt på hovedet og bliver
opret i stedet for omvendt.”

Og med dette indlæg sluttede Knud
Valdemar Møller sin mødedeltagelse. De tilbageblevne var dels lam

Fra Encyklopædien

Trompet:
Karakteristisk for t. er den smældende klang, der kommer ud af
dens cylindriske form (røret har nogenlunde samme vidde fra
ende til anden). Kendes fra oldtiden med naturtoner, fra 19. årh.
udstyret med ventiller der tillader kromatisk skala.
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Nordisk Møde
Hvad er Nordisk Møde:
praksis, Større byggeprojekter omkring Oslo og Øresundsbroen. Udover den faglige del af arrangementet er der også en social del tilknyttet.

Nordisk Møde for landinspektørstuderende er en årligt tilbagevendenen
begivenhed blandt de studerende i
Sverige, Norge, Finland og Danmark. Dette årlige møde har stået på
siden 1939, værtsskabet går på tur,
så det i år foregår i Finland. Hvert
land må møde med op til 10 deltagere.

Hvornår er det:
Mødet er mellem 2. - 8. 10 2000 i
Helsinki.

Hvad foregår der:

Hvad koster det:

Der er et gennemgående tema knyttet til hvert møde, i år er temaet
"Landinspektører som udviklere og
vedligeholdere". Der har de senere
år varet behandlet emner som GIS i

Prisen er ikke fastlagt endnu, men
det kan blive ret dyrt da der er langt
til Helsinki.
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Det Internationale Perspektiv – fokus på
FIG
ening i Danmark. FIG samler disse
nationale foreninger i en international
organisation,
en
nongovernmental organisation (NGO)
som er anerkendt af FN.

Af Stig Enemark, Studieleder, LSN.

Landinspektørens fagprofil er en
kombination af teknik, jura og design – eller en kombination af fag
fra ingeniøren, juristen og arkitektens verden. Uddannelsen til landinspektør på Aalborg Universitet er
unik i Danmark. Men set i et internationalt perspektiv findes denne
fagkombination i de fleste lande i
verden. Måske ikke med helt så stor
en bredde og ikke med samme pædagogiske model. Men alligevel –
landinspektørens fagprofil er international. Professionen er derfor også organiseret i en verdensorganisation kaldet FIG, Federation Internationale des Geometres, eller på
engelsk The International Federation of Surveyors

FIG`s formål er - kort fortalt - at
fremme internationalt samarbejde
samt videnskabelig og faglig udvikling, med sigte på at udvikle og fastholde høj professionel standard på
alle landinspektørens fagområder og
arbejdsfelter. Dette formål søges opfyldt gennem internationale kongresser afholdt hvert fjerde år, gennem
årlige generalforsamlinger med tilhørende symposier, såkaldte ”working weeks”, og gennem faglig aktivitet i FIG's 9 permanente kommissioner med tilhørende arbejdsgrupper og afholdelse af faglige seminarer og workshops.
Hvem er medlem af FIG ?

Hvad er FIG ?

FIG er etableret i 1878 i Paris af ni
nationale landinspektørorganisationer. I dag er der mere end 75 medlemsorganisationer fra omkring 65
lande fra hele verden. Den danske

De fleste lande har en national organisation for landinspektører, i lighed
med Den danske Landinspektørfor13

Landinspektørforening har været
medlem siden 1928. Enkelte lande
(f.eks. Sverige og USA) har to
medlemsorganisationer, typisk indenfor hhv. "surveying" og "valuation”. FIG optager også uddannelsesinstitutionerne som ”Academic
members” med ret til at deltage i alle
FIG´s aktiviteter. Landinspektøruddannelsen ved AAU er naturligvis
Academic member i FIG.

tion i FIG´s samlede arbejde. Forløbet omkring etablering af FIG´s hovedkontor i Danmark er beskrevet i
Landinspektøren nr. 5-1997.
Bureauet varetages af det land, som
skal afholde den forestående kongres. Bureauet skifter således værtsland hvert fjerde år. Det nuværende
Bureau varetages af USA, som skal
afholde den kommende kongres i
Washington i 2002. Bureauet består
af 7 medlemmer, hvoraf de 5 - præsidenten, 1 vicepræsident, kongresdirektøren, generalsekretæren og en
kasserer - udpeges af foreningen i
det pågældende værtsland, mens de
øvrige 2 vicepræsidenter udpeges af
henholdsvis det tidligere værtsland
(p.t. UK) og det næstkommende
værtsland (p.t. Tyskland). Denne
konstruktion vil dog blive afløst af
en mere moderne og demokratisk
ledelsesform med virkning fra 2006.
Burauet og kongressen adskilles og
ledelse vil bestå af en bestyrelse
(council) på 5 personer, med en præsident og fire vicepræsidenter, der
vælges frit blandt FIG´s medlemslande. Forudsætningen for en sådan
konstruktion er naturligvis, at der
findes et velfungerende hovedkontor
med en direktør med ansvar for den
daglige drift. Og et sådant kontor er
nu etableret her i Danmark.

Hvordan er FIG organiseret ?
FIG er opbygget med en bestyrelse
(Bureau), en delegeret forsamling
(General Assembly) og 9 tekniske
kommissioner som tilsammen dækker alle landinspektørens fagområder. Fra 1. januar 1999 har FIG også
etableret et hovedkontor med ansvar
for den daglige administration. Dette
kontor er placeret - ikke tilfældigvis
med heldigvis - i Danmark, i Landinspektørernes Hus på Lindevangs
Alle i København. Dette kontor har
nu etableret sig som det egentlige
centrum i den internationale landinspektørverden. Alle betydelige emner og opgaver behandles her, og
alle betydende personer i FIG kommer på besøg. Vi har dermed altid
fingeren på pulsen, og som vært for
det permanente kontor indtager vi en
ganske særlig og meget central posi14

Generalforsamlingen består af delegerede fra de enkelte nationale
landinspektørforeninger. Hver medlemsorganisation har en delegeret pr.
100 medlemmer, dog mindst 2 og
højst 5. Hver medlemsorganisation
har een stemme. De årlige generalforsamlingen er som nævnt organiseret som en salgs minikongresser
med tilhørende faglige symposier
indenfor kommissionernes faglige
områder.

data, systemer til styring af adgang
og udbredelse af data.
Kommission 4 – Hydrografi: Søopmåling og det marine miljø. Søkortlægning og dataforvaltning på
analog, digital og elektronisk form.
Kommission 5 – Opmålingsmetoder:
Opmålingsvidenskab, instrumenter
og målemetoder. Indhentning af nøjagtige og troværdige opmålingsdata
vedr. topografi og miljø.
Kommission 6 - Teknisk måling:
Teknisk opmåling og afsætning til
styring af ingeniørprojekter. Kvalitetssikring,
deformationsmåling,
overvågning og analyser.
Kommission 7 - Matrikelvæsen og
Arealforvaltning: Matrikulære systemer og reformer. Matrikulær opmåling og kortlægning. Jordfordeling. Ejendomsbaserede informations systemer. Tinglysningssystemer.
Arealanvendelseslovgivning og forvaltning.
Kommission 8 - Fysisk planlægning:
Region- og kommuneplanlægning.
Byplanlægning og planlægning af
det åbne land. Byudvikling og gennemførelsesprocesser. Miljøkonsekvensvurdering.
Kommission 9 - Vurdering og Forvaltning af fast ejendom: Ejendomsvurdering og ejendomsøkonomi. Investeringsplanlægning og rådgiv-

Kommissionerne udgør hjertet i
FIG faglige arbejde. De 9 tekniskvidenskabelige kommissioner har
hver deres specifikke emneområde "terms of reference".
Kommission 1 - Professionel Praksis: Standarder og retningslinier og
kvalitetsstyring for udøvelse af professionel praksis. Indhold, struktur
og udvikling af professionel praksis.
Landinspektørens rolle i offentlig
forvaltning.
Kommission 2 – Uddannelse: Uddannelsessystemer og undervisningsmetoder. Fortsat professionel
udvikling (CPD). Samspillet mellem
uddannelse, forskning og praksis.
International udveksling af studerende og praktikere.
Kommission 3 – Stedbestemt Information: Spatial Data Infrastructures,
standarder, kvalitet og adgang til
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ning. Forvaltning og omsætning af
fast ejendom.
En yderligere Kommission 10 for
området Byggeøkonomi (construction economics) er p.t. under overvejelse. Dette område er centralt for
visse landinspektører (Quantity Surveyors) specielt i England og visse
Commonwealth lande, mens det i
Europa normalt varetages af arkitekter.

førlig omtale af kongressen i
Brighton findes i Landinspektøren
nr. 4-1998. Deltagelse i FIG's internationale kongres er en fascinerende
og fagligt berigende oplevelse. Den
faglige hverdag og faglige problemer sættes i et større og internationalt perspektiv, og der kan etableres
personlige og faglige relationer som
kan vare for livet. Næste kongres
afholdes i Washington, USA, April
2002, og derefter igen i München i
2006.

Hvordan foregår arbejdet i FIG ?
Kongresserne er FIG's største og
vigtigste arrangement, der som
nævnt afholdes hvert fjerde år. Den
seneste kongres afholdtes i Brighton,
UK med ca. 1000 deltagere fra 80
lande fra hele verden (heraf 25 deltagere fra Danmark). Kongressens
program omfatter en uges faglige
aktiviteter, med ca. 100 sessioner
hvor i alt næsten 400 papers blev
præsenteret og diskuteret, heraf 20
fra Danmark. De samlede "proceedings" udgives som et værk på 9
bind (et for hver kommission) samt
på CD-ROM. Programmet indeholder endvidere den årlige generalforsamling. Hertil kommer en række
faglige ekskursioner, ledsagerture,
og forskellige sociale arrangementer
og sammenkomster, samt en omfattende udstillingsvirksomhed. En ud-

Working weeks afholdes hvert år
imellem kongresserne med sigte på
at tilrettelægge og udvikle det videre
arbejde i FIG. Disse working weeks
indeholder både generalforsamling
og en række symposier arrangeret af
de faglige kommissioner. Den seneste working-week blev afholdt i Maj
2000 i Prag med ca. 200 deltagere
fra 42 lande (heraf 20 deltagere fra
Danmark). Næste "working-week"
afholdes i Soul, Korea, i Maj 2001
og året efter er der som nævnt kongres i Washington.
Kommissionerne forbereder og styrer de tekniske sessioner på kongresserne og på de årlige working weeks.
Kommissionerne arrangerer også
specifikke faglige symposier og
workshops. Hver kommission har
16

en formand og en næstformand som
er valgt af generalforsamlingen for
en fireårig periode (fra kongres til
kongres). Næstformanden fortsætter
normalt som formand for næste periode. Danmark havde formandskabet 1990-94 i kommission 8 Niels
Østergård samt 1994-98 i kommission 2 ved Stig Enemark. Vi har p.t.
formandskabet 1998-2002 i kommission 3 ved Jes Ryttersgaard, samt
næstformandskabet i kommission 6
ved Svend Kold Johansen.

ner til at følge og bidrage til den
faglige udvikling indenfor kommissionens område.
Hvordan informeres om arbejdet i
FIG ?
Etablering af det permanente kontor
har også betydet, at alle relevante
informationer om FIG´s arbejde er
tilgængelige på nettet. FIG´s nye
hjemmeside på www.ddl.org/figtree
er på alle måder et besøg værd. Informationen er meget omfattende og
vigtigst af alt – den er altid up to
date og indeholder de seneste nyheder. Det er faktisk en af de allerbedste hjemmesider på markedet. Den
fungerer samtidig som et arbejdsredskab for hele organisationen, og sikrer at al relevant information distribueres omgående til alle hjørner af
verden.

Arbejdet i de enkelte kommissioner
er baseret på de såkaldte work-plans
der udarbejdes af kommissionerne
og vedtages endeligt af generalforsamlingen ved kongressens afslutning. På denne baggrund nedsættes
arbejdsgrupper mv. til opfyldelse af
planens mål. Kommissionernes arbejde koordineres af Bureauet/FIG´s
kontor. Herunder deltager kommissionerne i det internationale udviklingsarbejde med stærke forbindelser
til FN's organisationer (HABITAT,
FAO, UNESCO etc.) med sigte på at
bidrage til løsning af generelle problemer f.eks. indenfor rettigheder til
jord og fast ejendom i udviklingslande. Hvert medlemsland udpeger
en delegeret for hver kommission.
Hver kommission har således et
world-wide netværk af enkeltperso-

FIG publicerer en årlig rapport, som
giver en oversigtlig omtale af alle
væsentlige begivenheder og resultater. Denne "annual report" udgør
FIG's officielle præsentation overfor
omverdenen. Den mere interne
kommunikation sker gennem en nyhedsavis - den såkaldte FIG Bulletin
- der udkommer ca. 4 gange årligt.
Diverse klip fra denne Bulletin brin17

ges løbende i Landinspektørens
Meddelelsesblad.

rådet i Danmark. Etableringen af
FIG´s hovedkontor i Landinspektørernes Hus har naturligvis bidraget
yderligere til denne proces.

FIG publicerer også en officiel serie
med såkaldte "policy statements"
indenfor specifikke emner, f.eks.
vedrørende Cadastre, Land Management, Land Tenure, EDM,
Sustainable Development, Quality
Assurance, Continuing Professional
Development, mv. Der er udgivet i
alt 21 publikationer til dato, som alle
er tilgængelige på nettet via FIG´s
hjemmeside.

Men det betyder også, at vi tager et
ansvar for at bidrage til en bæredygtig og demokratisk international udvikling indenfor landinspektørens
særlige fagområder, specielt i udviklingslande. Og det betyder at vi
kan markedsføre Danmark og de
Nordiske lande i international sammenhæng, f.eks. overfor Verdensbanken og andre FN hjælpeorganisationer. Dette understreges af et
kraftigt internationalt fokus på privat
ejendomsret og brugsret som en forudsætning for etablering en bæredygtig udvikling og en velfungerende markedsøkonomi i ulande og tidligere østlande.

Hvad er værdien af arbejdet i
FIG?
Foreningens satsning på det internationale samarbejde i FIG regi betyder, at vi tager aktivt del i udviklingen af den internationale landinspektørverden såvel fagligt som organisatorisk. Og det betyder, at vi
har fingeren på pulsen med hensyn
til nye trends og kan være opmærksom på mulighederne for at påvirke
udviklingen på givne område samt at
overføre de bedste eksempler på god
praksis og faglige løsninger til gavn
for udviklingen på landinspektørom

Hertil kommer selvfølgelig værdien
indenfor uddannelse og forskning,
hvor et internationalt netværk er af
afgørende betydning for udviklingen
indenfor de enkelte fag og for landinspektøruddannelsen som helhed.
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Lidt om geodatabiblioteket…
Dette er i hovedtræk baggrunden for
etableringen af geodatabiblioteket
ved institut 4.

Med primær adresse til jer som nu
giver jer i kast med landinspektøruddannelsen, er jeg af Ørkentrompetens plagsomme redaktører blevet
opfordret til - i min egenskab af
geodatabibliotekar ved institut 4 - at
give en kort introduktion til geodatabiblioteket og mig selv.

Hvad er
baggrund?

Hvad kan geodatabiblioteket
gøre for jer?
I forbindelse med jeres uddannelse
vil I løbende stifte bekendtskab med
geodatabiblioteket. Først og fremmest i forbindelse med jeres kurser
og senere i forbindelse med jeres
projektarbejde hvor geodatabiblioteket stiller data og software til rådighed. Herudover vil geodatabibliotekaren efter bedste evne (og inden for
rimelighedens - og bibliotekarens
grænser) bistår ved fremskaffelse af
data til projektarbejdet.

geodatabibliotekets

I landinspektørens professionelle
hverdag har man gennem de sidste
årtier kunnet iagttage en udvikling
fra en udbredt brug af traditionelle
kort og datasamlinger mod en stadig
stigende brug af digitale kort, geografiske informationssystemer, billeder, multimedier og netkommunikation.

Hvor er geodatabiblioteket?
Geodatabiblioteket er rent fysisk placeret i GISplan-laboratoriet – Fib 11,
rum 94 – og det er også her den grå
geodatabibliotekar vil være at finde.

Denne udvikling har naturligvis også
sat sit præg på instituttet i den forstand, at disse ”medier” i dag anvendes bredt indenfor instituttets undervisnings- og forskningsfelter.

Geodatabiblioteket vil virtuelt være
manifesteret to steder:
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•

•

På instituttets hjemmeside
(http://www.i4.auc.dk/geodata
bib/default.htm). Det er her I
vil kunne finde beskrivelser af
bibliotekets datasæt, software,
nyheder, etc. At frekventere
geodatabiblioteket her har den
fordel, at I undgår direkte
kontakt med geodatabibliotekaren.

Hvem er geodatabibliotekaren?
Mit navn er Esben Clemens. Jeg er
landinspektør fra AAU 1984. Som
geodatabibliotekar er jeg ny: jeg
startede ved instituttet 1. august i år,
og er så småt ved finde mine ben
her. På nuværende tidspunkt er det
min klare fornemmelse at jeg vil få
lidt af en blækspruttefunktion. Den
vil jeg prøve at leve op til!

På universitetets intranet,
nærmere bestemt serveren
GISSUN. Det er her I - i de
fleste tilfælde - vil hente jeres
data, software, etc. Dette
rummer den samme fordel
som ovenfor.
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Studerende og edb
på stedet kan anvende institutets ressourcer.
Jeg vil gerne byde jer velkommen til
instituttet og give jer en kort introduktion til edb-forholdene her på
stedet.

Til brugernavnet hører et personligt
h-drev, en e-post-adresse samt en
web-side.Der er tale om personlige
ressourcer, dvs. vi lægger ikke restriktioner på indholdet så længe det
er lovligt og ikke-kommercielt, og så
har vi begrænset mængden til pt. 50
MB pr. studerende.

Vores generelle holdning er, at vi vil
give jer så frie rammer som muligt
til jeres projekt-arbejde, og at vi vil
begrænse jer så lidt som muligt. Derfor har i ret til at benytte nettet og de
tilknyttede ressourcer, blot der overholdes nogle simple spilleregler.

Til gruppe-arbejdet laver vi gruppedrev, gruppe-websider og gruppe epost-lister, så hele kommunikationen
omkring projektet kan ske elektronisk.

Adgang til tingene
Enhver studerende ved instituttet tildeles et brugernavn før studiestart.
Vi ville gerne have anvendt jeres
brugernavn fra basis, men det er
desværre ikke muligt rent teknisk, så
vi giver jer et nyt.

Det er et arbejde, der har været undervejs i nogen tid, og er ved at have
fundet et stabilt fodfæste.

Pc-brug

Brugernavnet dannes automatisk udfra jeres navne samt årstallet for tildelingen, og det består af fire bogstaver, taget fra jeres navn, samt to
cifre fra årstallet. Vi har valgt også
at give jer et maskin-genereret kodeord, der er gyldigt i to uger fra start.
Det indebærer, at i fra første dag her

Når i nu skal i gang med at læse til
landinspektører kommer i til at lære
en masse om GIS- og CADprogrammer. Vi tilstræber at være
med på de nyeste landvindinger indenfor disse områder, og det stiller
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særlige krav til vores undervisningsog projekt-faciliteter.

Det kan være at ændre sit kodeord –
inden to uger fra semesterstart -, at
få lavet en netopkoblingsaftale til
grupperums-pc’er, at få hjælp til opsætning af sin pc e.lign.

Vi råder for tiden over to undervisningslokaler, der er bestykket med
rimeligt gode pc’er, samt to projektlokaler, også med fornuftige pc’er
og relevant software. Lokalerne er
forbeholdt til undervisning og GIS/CAD-projekt-arbejde men kan, når
de ikke anvendes, benyttes som almindelige pc’er.

Studentermedhjælperne holder til i
Fib. 11, rum 140, og de holder åbent
hver mandag, onsdag og fredag fra
kl. 12.00.
Man kan, i akutte situationer, henvende sig til edb-enheden, men vi
forbeholder os ret til at henvise til
studentermedhjælperne.

Vi arbejder stærkt på at øge kapaciteten, så undervisningen her på stedet kan blive endnu bedre end den er
i dag.

Uanset hvad, er i altid velkomne til
at tage fat i mig. Jeg har ansvaret for
driften af instituttets edb, og hører
meget gerne fra jer, hvis der er ting
der bør være anderledes. Jeg sidder i
Fib. 11, rum 2, og døren er næsten
altid åben

Endeligt giver vi jer mulighed for at
medbringe jeres egne pc’er og koble
på nettet i grupperummene. I må have ligeså mange pc’er i grupperummene som i ønsker, bare de er
registreret hos os.

Med venlig hilsen
Peter Kusk

Hvordan finder i os
En af grundene til, at vi med rette
kan konstatere, at serviceringen af
de studerende er blevet forbedret i
de senere år, er, at vi anvender studentermedhjælpere til at bistå de
studerende i dagligdagen.
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Dokument fundet i de gamle stazi arkiver:
Auflutznung auf dem Danishe stat 1933:
”Vi bliver noed til at goere noget”, ”vi kan da forsoege at... raekker
de mig ikke lige en oel, tak foretage noget der hindre tysken i at
overtage vores arbejde”, ”men hvad kan vi da goer... mmm denne
gippernak er ellers dejlig”
hier dem auflutznung fungeren nich im 23 minutten
”Vi, oeh, kunne jo lave en sclags hindring”, ”JA, saadan de
dumme tsyskere sclet ikke kan forstaa vores system”, ”men det
faar vi aldrig folk til at, PAS PAA SNAPSEN VIKTOR...tzzszsz,
skzzz”
Hier den mikrofon gebt nicht su gut, aber den fungiert studung
”Jo jo, vi siger da bare et eller andet med de grimme tyske
systemer, den skal de nok hoppe paa”, ”men hvordan laver vi
schaa hindringen”, ”Vi kunne jo aendre...”, ”Vi er altshaa loebet
tzoer for schnapz”, ”Er vi, jeg tror nok vi stadig har lidt gloeg fra
julefrokosten”, ”Altscaa som jeg var ved at schige kunne vi jo bare
aendre lidt paa koordinaterne”, ”nej nej nej jeg har en meget
bedre, hik, ide. Vi aendre skisme da bare paa koordinatsystemet”,
”hejsa hvor en shgo ide, hvad nu hviz vi byttede om paa X og Y”,
”zsca, vi laegger schi da Y akschen ud mod vesht.”, ”jaj tror schu
ikke det er nok, hvad nu hvisz vi ogsaa baschere det paa et
datum fra bangladesh”, ”eller endnu bedre schlet, hik, intet
datzum, hi hi hi hi”, ”bOnkk tzzszszzzz skizzz ttzzrzrztzt.”
Hier den tranzmition auf dem auflutznings mikrofon stoppen.
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