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Gravøl for Byplan - Nytårskur Byplanlaboratoriet 7. januar 2016  

Oplæg ved Arne Post 

 

 

Så meget fylder Byplan. Næsten 1 meter! 

Da jeg begyndte at læse Byplan, troede jeg, at tidsskriftet nærmest var udkommet altid. Det så således ud 

dengang: 

                               

Men det var startet kun godt 20 år tidligere. Den oplevelse ligger nu mere end 45 år tilbage. Her er det 

første og det sidste numer. 

Da jeg begyndte at komme til møder i FAB lagde jeg mærke til en gammel mand, hvis navn jeg havde set i 

Byplan, og som var meget opmærksom over for os unge. Han hed Flemming Teisen.  
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Han var dengang lidt yngre, end jeg er nu. Men så gammel når Byplan langtfra at blive. Netop fyldt 67 år - 

det er da ingen alder! De seneste årgange og nyeste numre tyder heller ikke på alderdomssvækkelse. 

Tværtimod støtter de en fortsættelse – i en eller anden form. 

Emnemæssigt har Byplan fra starten spændt vidt. Fx blev i nr. 1 behandlet emner der stadig er aktuelle, fx:  

     

Københavnsegnens planlægning, sommerhusområder og udkantproblemer – Det sidste billede er fra 

Skotland – men der kan findes tilsvarende en del steder i dag.  

Bredden er fastholdt, fx med artikler om Skrumpelev og New York. 

         

I nr. 2 skrev redaktionen: ”Til dem, der mener, at nogle af de problemer, vi har taget op, er for specielle, vil 

vi sige, at det netop har været formålet at vise, hvor vidtspændende et felt byplanlægningen er.”  

At byplanlægning både er spændende og vidtspændende er kommet til udtryk på mange måder. I 1973 

skrev Edmund Hansen en artikel i anledning af Byplans 25-års jubilæum. 

 

Han fandt det afgørende, at Byplan beholdt sin karakter af et alsidigt orienterende tidsskrift, henvendt til 

en blandet forsamling af lægfolk og fagfolk, af politikere og embedsmænd, af ganske almindelige 

mennesker og mere eller mindre avancerede teknikere og planlæggere. Han havde ikke noget imod, at man 
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havde bragt en artikel om ”strategisk planlægning” i England, men ville godt sætte et spørgsmålstegn ved, 

hvor mange der har haft udbytte af, at denne form for planlægning blev forklaret med formler til 

”Servicesubmodellen”, bl.a. med ligninger som denne: 

 

Han ville i stedet gerne have haft: ”en almindelig forståelig redegørelse i et sprog, vi alle kan fatte, og som 

fortalte om velsignelserne ved at arbejde med ”strategisk planlægning.””. – Et ønske man godt kan overføre 

på de digitale kommuneplaner. 

Jeg ved ikke, om Edmunds ønske om forståelige redegørelser for strategisk planlægning blev opfyldt, men 

vi har ialtfald fået planstrategier. Om dem skrev forskere fra Skov og Landskab i 2009, at der var fare for, 

”at det fysiske og rumlige element helt udgår af de brede strategier.”  

Både fysiske og rumlige elementer var med fra starten, fx i nr. 1 og fulgt op i nr. 6: Det mest centrale 

centrum. 

               
 

Denne synsvinkel er stadig aktuel, man er siden nået videre, her fra den nye planstrategi for Vejle og 

Trekantområdet. 
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Dennis skrev i 2010: ”Faget søger at inddrage ethvert aspekt af tilværelsen fra de største klimaproblemer 

med vandstigninger, storme og CO2-udslip, via grønne regnskaber og sparepærer til investeringsanalyser, 

transportøkonomi, antropologi, socialt belastede boligområder og skiltedesign.”  

Jeg er sikker på, at Dennis er enig i, at Klimaproblemer er et relevant emne i fysisk planlægning. Problemer 

med vandstandsstigninger blev iøvrigt behandlet allerede i 1949. 

 

I 2012 fortalte en projektgruppe om en række eksempler på bredden i planstrategier, som spændte fra 

byudvikling og byomdannelse til vejledning om kost, rygning, alkohol og motion.  

Jeg har ikke helt forstået hvorfor man i planstrategier oftere ser fotos af legende børn og køer, end man ser 

kort, der viser hvor der skal ske byomdannelse og byudvikling. 

          

Men der er måske en mening med det? 
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Mine gravskrift-artikler mangler bl.a. en oversigt over de skiftende redaktører af Byplan. Det håber jeg 

andre tager sig af. De første redaktører var Vagn Rud Nielsen og Vilhelm Malling 

                         

Den næstlængst fungerende redaktør er Sven Illeris med 17 år, heraf 12 år som ansvarshavende. 

Men denne imponerende indsats overgås klart af Dennis, der har været med i 27 år, heraf 21 som 

ansvarshavende.  

          

Og den sidste redaktør har vi her 

 

Der bør være nogen, der undersøger redaktørerne indsats – det vil der kunne komme en interessant 

byplanhistorie ud af. 
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Det er mit indtryk, at debatten i Byplan om planlæggerroller og –vilkår i mange år ikke har været så livlig 

som tidligere – og det er bestemt ikke Dennis’ skyld. Det kan skyldes at vilkårene var anderledes, 

jobmulighederne bedre.  

I den sidste del af min gravskrift refererer jeg Ole Thomassen – ham har vi her - for i 1963 at beskylde 

kommunalt ansatte planlæggere for at være opportunister. Han mente, at samarbejdet mellem politikere 

og embedsmænd ville blive kvalitativt højnet, såfremt der var flere modige embedsmænd, som var trofaste 

mod deres faglige overbevisning. Og Erik Kaufmann skrev i 1979 at ”Planlæggerne er ved at blive en hær af 

trælle – i stedet for en fri fortrop af spejdere og oprørere.” 

       

De to havde en friere position end kommunalt ansatte planlæggere, og det er mit indtryk, at Esben Fog fra 

Odense i efteråret gav en god karakteristik af de nuværende vilkår i et læserbrev i Information, som jeg 

gengiver lidt omformuleret. Og måske  passer karakteristikken på området ved Damhuskroen? 

  

 

 

Men altså: En investor går til borgmesteren med et byggeprojekt. Borgmesteren ønsker, at projektet skal 

fremmes. Projektet strider mod alle gældende planer, og der er ingen faglige eller saglige argumenter for at 

ændre planerne – tværtimod er projektet dybt problematisk. Men planlæggerne skal komme med en 

positiv indstilling,  som byrådet forlader sig på uden at have fået den nødvendige viden om, hvad der taler 

imod projektet.  

 

Sådan kan vilkårene være for planlæggere i en kommune. Men der må da være nogle planlæggere, der  

diskuterer, hvordan man undgår at skulle bruge ”mørkelygten” ved kontroversielle projekter? Man behøver 

ikke altid at være enig med borgmesteren ...   
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Det er ikke alle, der bryder sig om, at borgere deltager i en debat om planlægningen.  

  
 

Det er vist det største hæder man kan opnå som aktiv borger. 

 

I de 67 år er der kommet mange nye emner og synsvinkler til udtryk i Byplan. Samtidigt er der mange 

emner, der har aktuelle hele vejen igennem. Fx har landsplanlægning været efterlyst i adskillige artikler, 

dog ikke i den form, den nu optræder i, bl.a. svækket varetagelse af kystområderne og Fingerplanen. 

 

”Regeringen vil: 

Ophæve reglerne vedr. kystnærhedszonen,  

således at de almindelige landszoneregler 

gælder langs kysterne,” 

 

”Regeringen vil: 

Igangsætte et forarbejde til en revision af  

landsplandirektivet for hovedstadsområdet,  

som bl.a. kan vedrøre de grønne kiler, erhvervsudvikling,  

boligudbygning, transportkorridorer mv” 

 

De ca. 375 numre af Byplan afspejler bl.a. samspil mellem byplanlægning og samfundets udvikling. Og 

mange illustrationer fortæller om, hvor store ændringer der er sket i Byplans tid. I 1965 havde man denne 

forside, der illustrerede sammenstød, der dengang var mellem gammel og ny tid.  

 

           
 

Engang var der reklamer på bagsiden af Byplan – den med bilen prydede bagsiden fra 1965 til 67. Og 

Ferguson traktoren er fra 1951. 
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Men i de forløbne år er ialtfald traktorer blevet større ...  

     

Så tilbage til nutiden – og fremtiden. Erhvervs- og vækstministeren – ham har vi her - vil jo snart fremsætte 

lovforslag om liberalisering af bl.a. planloven, som fratager kommunerne en række planlægningsredskaber. 

Samtidigt skal der åbnes for nye muligheder: 

 

Regeringen vil: 

Ændre reglerne for at etablere midlertidige  

opholdssteder for flygtninge,  

således at fx støjkrav kan fraviges.  

 

Måske kan regeringen finde inspiration i et forslag til villaservitutter fra New York, 1939, som kan læses i 

Byplan 3 fra 1949:  

 

”Ingen race eller nationalitet end den for hvilken området er beregnet,  

kan bruge eller eje nogen bygning eller grund. Undtaget herfra er dog  

ejerens eller lejerens tjenestefolk, der kan være af en anden race  

eller nationalitet.” 

 

Det er ikke helt let at få med i en lokalplan. Men det bliver måske muligt gennem den ændring af planloven, 

der er på vej?  
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I de første 25 år af Byplans levetid sorterede fysisk planlægning under Boligministeriet, i de følgende 42 år 

under Miljøministeriet, der også tog vare på naturbeskyttelse. Og trods navnet begrænsede Byplan sig ikke 

til at beskæftige sig med byer.  

 

           
 

Nu er naturbeskyttelsen jo nu lagt ind under landbrugsbeskyttelsen, og regeringen forventer, at øget 

gylletilførsel til vandløbene vil styrke produktionen af karpesvin.  

 

 
 

Udviklingen har på mange måder afspejlet sig i Byplan. I de 10 første årgange – knap 60 numre – var der 

kun 7 kvinder, der bidrog med tilsammen 10 artikler.  

 

                 

Det første billede er fra Byplanmøde 1951. Der er et par kvinder, som har sneget sig ind. 

 

I 1979 skrev Tage Dræby og Sven Illeris om En kortlægning af de fysiske planlæggere.  Og Erik Kaufmann 

kommenterede: ”Kun 1/5 af planlæggerne er kvinder. Det er jo ærlig talt sløjt – især i forhold til borgerne.” 

Han udtrykte hermed en forventning om, at en større andel af kvindelige planlæggere vil være til fordel for 
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borgerne. Jeg har ved flere lejligheder kunnet konstatere, at kvinder nu udgør langt hovedparten af 

planlæggere, så jeg vil tilslutte mig Kaufmanns optimisme. 

 

I 1979 skrev daværende miljøminister, Ivar Nørgaard i en artikel i Byplan: ”Så teknisk begrebet ”Fysisk 

planlægning” end lyder, har den fysiske planlægning en betydningsfuld rolle, netop når vi skal prøve at gøre 

tilværelsen bedre med hensyn til livskvalitet.” Og i 2007 citeres Connie Hedegaard i  Byplan  for at have 

udtalt: ”Mit standpunkt er, at hvis ikke vi i Danmark har en planlægning af en vis styrke, bliver det noget 

rod.” - Sådanne ministerord kunne vi godt bruge i dag. 

 

              
 

 

Da jeg for mange år siden var ansat i Skive Kommune, så jeg et brev fra en mand, der ønskede at få 

forlænget sin forpagtning. Han indledte med at skrive: ”Nu, da tiden nærmer sig sin afslutning ...”  

Byplans tid er afsluttet – ialtfald i papirudgave. Men fysisk planlægnings tid er ikke afsluttet. Jeg slutter med 

et billede af den gamle redaktør, der giver gode råd til nogle af dem, der skal føre faget videre. - Hvad han 

siger? Så vidt jeg kan høre, siger han: I må fandme kæmpe for planfagligheden! Tak! 

 

                            
 


