
Indbydelse til byplanhistorisk seminar nr. 27:

Fra grænseløs optimisme til kritisk 
eftertanke. Byplankonsulenttegnestuerne i 
1960-erne og 70-erne
Tid: Fredag d. 12. november 2010 kl. 09.00-16.15 
Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm

 

Seminarbeskrivelse:
Velkommen til et seminar om en meget spændende og kreativ periode i dansk 
byplanlægning. Indbydelsen gælder ikke mindst studerende, som her vil få en enestående 
chance til at møde nogle af den tids byplanlæggere og til at høre om ideerne bag planerne. 
Seminaret indgår i et samtidshistorisk forskningsprojekt om byplankonsulenttegnestuernes 
opgaver og virksomhed i 1960erne og 1970erne, samt deres særlige betydning for 
byplanlægnings udvikling i de første årtier efter krigen. Projektet gennemføres med 
støtte fra Realdania. I løbet af foråret 2010 har udvalget foretaget en lang række 
interviews med tidligere byplankonsulenter og deres medarbejdere. Efterårets 
byplanhistoriske seminar har især til formål at supplere og uddybe disse interviews og 
sætte byplankonsulenternes arbejde ind i et mere principielt og overordnet perspektiv. 
I foråret 2011 er det tanken, at undersøgelsen skal afsluttes med udarbejdelsen af to 
Byplanhistoriske Noter, den ene om interviewene og den anden om seminaret.
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15.30-16.00  Et tidsbillede: Erindringer og erfaringer fra en planlagt by
Albertslund er en af de få helt nyplanlagte byer, som vi har fra begyndelsen 
af 1960-erne. Den er udtryk for et intensivt tværfagligt samarbejde mellem 
byplanlæggere, trafikeksperter, landskabsarkitekter og boligbyggere. Og ikke 
mindst for en meget engageret kommune. Forbilledet var endda den meget 
romantiske lille italienske by Chioggia ved lagunen syd for Venezia.  
Hvordan har det været – og er det – at bo i denne by? Blev planideerne 
realiseret? Og var det godt?
Ved nuværende borger, forhenværende kommunalpolitiker og boligdirektør 
Gert Nielsen

 16.00-16.15  Afsluttende kommentarer til dagens indlæg og debat om byerne, 
                      byplanlægningen og byplankonsulenttegnestuernes betydning

På undersøgelsesgruppens vegne: Peder Boas Jensen og Vibeke Dalgas 
(projektleder) 

Afslutning  

Praktiske oplysninger: 

Pris: Deltagelse koster 500 kr. Dog 250 kr. for studerende. Beløbet dækker deltagelse, 
forplejning inkl. frokost samt efterfølgende to Byplanhistoriske Noter.

Tilmelding: Skal ske inden den 1.november 2010. Tilmelding sker via www.byplanlab.dk
Husk at oplyse om du er studerende. Efter tilmeldingen fremsendes en faktura. 
OBS: Tilmeldingen er bindende efter 1. november.

Transport og parkering: SBI kan nås med tog og bus eller bil på følgende måder: 
•	 S-tog til Holte, bus 354 mod Nivå – stop: Forskningscentret, Dr. Neergaards Vej
•	 Bus 184 fra Nørreport til Holte, derfra bus 354 mod Nivå 

– stop: Forskningscentret, Dr. Neergaards Vej
•	 Bus 150S fra Nørreport mod Kokkedal – stop: Forskningscentret, Dr. Neergaards Vej
•	 Bus 173E fra Nørreport mod Fredensborg – stop: 

Forskningscentret, Dr. Neegaards Vej 
•	 Bus 353 fra Helsingør mod Lyngby – stop: Forskningscentret, Dr. Neergaards Vej 
•	 Egen bil: Ad Helsingørmotorvejen mod nord, frakørsel: 10 

Hørsholm. Der er masser af P-pladser ved SBI.
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Program

08.30-09.00   Registrering. Kaffe og the med croissanter

                            Mødeleder: Centerleder, sociolog Hans Kristensen

09.00-09.15   Velkomst til SBI og seminaret v. Sbi’s direktør Thorkild Ærø og udvalgets       
                             formand arkitekt Michaela Brüel.

09.15-09.45  En forrygende tid
1960-erne og begyndelsen af 1970-erne var en forrygende tid med en           
vældig optimisme, økonomisk vækst og et historisk byggeboom. Byerne fik 
behov for at vokse, men måtte leve op til deres byplanforpligtelser i medfør 
af byplanloven af 1938 for at det kunne lade sig gøre. Markedet var vidt 
åbent for byplankonsulenterne at etablere sig! Og 1960-erne blev et tiår, der 
brød med fortidens stivnede former, siden husket som 1968-oprøret. Men det 
var også en tid med store kontraster og voksende problemer. Energikrisen 
i 1973/74 var et forvarsel om trange tider med arbejdsløshed og voksende 
miljøproblemer.
Vi får en karakteristik af tiden v. historiker Søren Mørch 

09.45-10.00  Debat

10.00-10.30  De traditionelle byer og funktionalismens byplanlægning
Ifølge byplanloven skulle alle byer over tusinde indbyggere udarbejde en 
dispositionsplan, og det var kommunalbestyrelsen, som havde ansvaret for 
arbejdet. Planen skulle f.eks. sørge for en arealseparering og opdeling af 
byen i funktionsområder m.v. Filosofien bag planlægningen stammer direkte 
fra Athen-Chartret fra 1933, udarbejdet af Le Corbusier. 
Det nye bybegreb havde tendens til at blive meget funktionelt betonet, 
rationelt og to-dimensionalt. Hvad var idealet, og hvad betød det for de 
eksisterende traditionelle byer og deres kvaliteter? Hvilke spor satte det sig i 
byernes udformning? 
Ved professor Carsten Thau

10.30-10.45  Debat

10.45-11.15  Pause med vand og frugt

11.15-11.45  Byplankonsulentens rolle
Hvad var byplankonsulenternes rolle, og hvilke interesser skulle de varetage 
i deres position mellem politikere, kommunale teknikere og borgere? 
Gav rollen som konsulent ekstra frihedsgrader – eller blev man en ”lus 
mellem to negle”? Hvilke forpligtelser havde konsulenterne i forhold til 
byplanlovgivningen og de statslige direktiver m.m. Hvordan var forholdet til 
Boligministeriets kommitterede i byplansager?
Ved byplankonsulent, arkitekt Elith Juul Møller
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11.45-12.00  Debat

12.00-13.00  Frokost i SBi’s kantine

13.00-13.30  Byplankonsulenternes opgaver: Dispositionsplanerne og  
                     forstædernes ekspansion

En af de mest hastende opgaver for kommunerne var, at få udlagt nye 
forstadsområder, byggemodnet grunde og at få nogle attraktive skatteydere 
til at flytte ind. Vækst var stort set det samme som udvikling !
Parcelhuset blev den foretrukne boligform, og konsulenterne fik ofte 
til opgave både at udarbejde dispositionsplanen og udstyknings- og 
bebyggelsesplanen samt de tilhørende servitutter eller en byplanvedtægt. 
Hvilke var forbillederne til disse arbejder, og hvor hentede konsulenterne 
deres inspiration? 
Ved byplankonsulent, arkitekt, professor Peder Boas Jensen

13.30-13.45  Debat

13.45-14.15  Byplankonsulenternes opgaver: Kampen om bykernerne
Allerede omkring 1950 dukkede de første ”Centerplaner ” op, som havde til 
formål at søge de gamle bykerner omdannet, så de kunne leve op til den nye 
tids krav om bl.a. rummelighed, butiksstørrelser, trafikbetjening og parkering.
Dette medførte store nedrivninger og indgreb i nogle enkelte bykerner, 
men snart rejste sig en diskussion for at finde andre og mere hensynsfulde 
løsninger. Bykernen kunne aflastes af lokalcentre, eller man kunne etablere 
et egentligt aflastningscenter. 
Ved byplankonsulent, arkitekt, professor Vibeke Dalgas

14.15-14.30  Debat

14.30-14.50  Pause, kaffe og te med kage

14.50-15.20  Boligernes og boligområdernes udformning og udvikling
De nye parcelhusområder bredte sig snart som store tæpper omkring 
byerne. Og nu kunne man også vælge at bygge et typehus, der var 
færdigtegnet, billigt og hurtigt at bygge. Det stod dog snart klart, at 
villaområderne havde lige så store problemer som fordele. De optog store 
arealer, skabte afstands- og trafikproblemer og gjorde på mange måder 
bylivet ganske besværligt.
I lyset af tidens vægt på sociale fællesskaber opstod et ønske om at finde  
alternative bebyggelses- og boligformer. Kollektiver og tæt-lave boligområder 
blomstrede op.
Ved arkitekt, professor Jens Thomas Arnfred

15.20-15.30  Debat
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