
Revision af lov om egnsudvikling blev i 6/1972 
kommenteret af statsminister Anker Jørgensen, 
der skrev, at en socialdemokratisk minister ”næ-
rer (derfor) mistillid til det, man kalder for kræfter-
nes frie spil. Dette bliver uundgåeligt til de stær-
ke kræfters dirigering af de svage, til forøgelse 
af uligheden.” Samme nummer havde artikler om 
service i tyndt befolkede områder, kollektiv trafik 
i landdistrikterne og centralisering eller landsby-
skoler. Sven Illeris skrev om Befolkningsudviklin-
gen i landdistrikterne: ”Jeg skal kun bemærke, at 
man for at holde befolkningstallet i de små lands-
byer og den spredte landbebyggelse (i kommuner 
med under 10.000 indbyggere) konstant også 
synes at måtte hindre al vækst i Hovedstadsre-

Det skæve Danmark
I 1964 udkom en betænkning, Udflytning af stats-
institutioner. Grethe Plesner skrev i 5-6/1964, at 
”Baggrunden for nedsættelsen af ”udsmidnings-
udvalget” (udvalgets øgenavn) var alene det – 
specielt af ikke-københavnere – så ofte fremsatte 
ønske om at fremme udviklingen i stagnerende 
dele af landet og bremse hovedstadens vækst.”  

Byplanlaboratoriet begrundede i 3/1971 en pris-
opgave, De små byers tilvækstproblemer, med: 
”et voksende ”udkantsproblem”, hvor landdistrik-
ternes befolkning går tilbage og de mindre byer 
stagnerer”.

Opbyggeligt gravskrift 

over Byplan

2. del
I den sidste artikel om Byplan fra 1948 
til 2015 ses på aktuelle temaer før og nu. 
Herunder planlæggerrollerog til sidst lidt 
om fagets udfordringer.

gionen, og Århus-, Odense- og Ålborg-egnene 
tilsammen. Og det turde næppe være realistisk.”

Miljøminister Holger Hansen skrev i 1/1974 om 
lokaliseringspolitikken: ”Udflytning af statsinsti-
tutioner indebærer ikke nogen løsning af de loka-
liseringspolitiske problemer. Det er ikke hensigts-
mæssigt at sprede statsadministrationen, (...) 
Mere hensigtsmæssigt vil det være, så vidt det er 
muligt, at overføre de administrative opgaver til 
amter og kommuner, således at kun hovedlinjerne 
udstikkes af centraladministrationen.”
I 6/1976 spurgte Sven Illeris: ”Slut med storby-
ernes vækst?” og skrev: ”Den svækkelse af stor-
byernes befolkningstilvækst, der er konstateret 

Af Arne Post Illustration af artikel i 5-6/1964 om udflytning af statsinsti-
tutioner, tegning af Paul Holck, Politiken.
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i en række højt industraliserede lande i årene 
før krisen, er fortsat. Landets sparsomme be-
folkningstilvækst placerer sig i provinsen.” Og i 
3/1988 kunne formanden for Hovedstadsrådet, 
Preben Lassen, skrive: ”Landspolitisk er man gået 
ind for en ligelig vækst i landet, og faktisk er be-
folkningstallet i Hovedstadsområdet faldet med 
40.000 indbyggere de sidste 15 år og meget af 
den industri, der traditionelt lå i København, er 
flyttet ud, især til Jylland.”

Og så et stort spring frem til 1/2014, hvor Ellen 
Højgaard Jensen gav nye synsvinkler på yder-
områderne med præsentation af 4 scenarier for 
”Skrumpelev”, landsbyer, der på længere sigt vil 
miste befolkningstal og måske helt forsvinde. 
En rapport om scenarierne skabte betydelig op-
mærksomhed og debat.

Kystzonen 
Administrationen af 100 m kystbyggelinjen fra 
starten var placeret under Statsministeriet. 
”Vestkysten til salg. Hvem ejer vestkysten? 500 
jordspekulanter? 7000 sommerfamilier? Eller hele 
nationen?” Disse spørgsmål blev stillet i 6/1959 
af ”Mads Sidevind”(Knud Bidstrup?), der gjorde 
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Køge er forlængst beslaglagt af private grundeje-
re.  (...) Man burde straks forbyde yderligere som-
merhusbyggeri i endnu ubebyggede kystområder, 
indtil der foreligger samlede planer for disse om-
råders anvendelse.” 

Studerende fra Læreranstalternes fælles byplan-
kursus undersøgte turismens værdi for udkants-
områderne og skrev i 4/1972: ”Flere indtægter fra 
turistbranchen mærkes ikke af skattevæsenet i 
udkantområderne. Mange turistfaciliteter ejes af 
udenbys folk, som betaler skat i centrene. En del 
af arbejdskraften i turistbranchen kommer uden-
bys fra og bliver i ferieområdet mindre end 3 mdr. 
om året, hvorfor de ikke beskattes der.”

Gregers Jæger behandlede i 1/1975 ”Vestkyst-
problematikken”: ”Sommerhusudstykninger og 
–bebyggelser ved Jyllands vestkyst har i de sene-
ste år taget et sådant omfang, at de enestående 
naturværdier i dette område er alvorligt truet.” 
Og i 3/1977 refererede Niels Thougaard miljømi-
nister Niels Mathiasen for at udtale: ”Vore kyster 
må ikke ødelægges, og der skal være plads til 
danskerne i de rekreative ferieområder.”

opmærksom på, at: ”Skønt Danmark har en lang 
kystlinie, er der dog kun i gennemsnit een meter 
strand til hver af os, og intet sted vil i bilalderen 
ligge afsides. Der kan hurtigt blive overfyldt ved 
vore strande, og det kan let blive ved Vestkysten, 
som det allerede er langs Nordsjællands kyster, 
at alle spærrer for alle. (...) Ville det mon i det 
hele taget ikke være rimeligt, om regeringsche-
fen, hvorunder naturfredningen sorterer, samord-
nede alle de faktorer, der har betydning for vest-
kystens bevarelse som et grønt område for hele 
Danmark?” 

I 1-2/1962 skrev Gunnar Andreasen (Cheminova) 
under overskriften ”De stjæler landet, mens vi 
planlægger”: ”Hele spørgsmålet om grundspe-
kulation til sommerhuse er inde i et lavinagtigt 
skred, der kun kan standses ved at den den sam-
lede offentlighed griber ind nu og uden betæn-
keligheder med eet middel: Kravet om en aldeles 
omgående total fredning af hele landet.”  - Øn-
sket blev i princippet imødekommet med by- og 
landzoneloven i 1969/70. 
I 6/1966 advarede Poul Erik Skriver mod at ” Sjæl-
lands badestrand er snart udsolgt” og pegede på, 
at ”Strandene langs Øresund fra Helsingør til 
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Vi går så frem til 5/1990, hvor Klavs Hybel Bräu-
ner under overskriften ”Kaos langs kysterne” 
skrev: ”Danmarks Naturfredningsforening kon-
staterede i begyndelsen af året, at de danske 
kyster trues af et planlægningskaos. Kæmpepro-
jekter for feriehoteller, feriecentre, vandlande og 
lignende byggerier er løbet løbsk.”

En beslutning om at åbne for 10 dispensationer 
til kystbebyggelse blev kommenteret af Rikke 
Juul Gram i 1/2015. Hun pegede på at ”10 bliver 
let til 20. Hvilken landskabelig arv efterlader vi til 
dem der kommer efter os – ved de mon hvad de 
har mistet om 50 år?”

Butiksplanlægning 
Byplanlaboratoriet inviterede i 4/1963 til kursus 
om ”Byplanproblemer i mindre byer”, hvor em-
nerne bl.a. var ”Butikker i de små byer.” I 2/1966 
skrev Jesper Harvest om ”Ændring i detailhand-
lens vilkår”: ”Koncentrerer man detailhandlens 
udvikling til bykernen, vil byen samlet få den 
størst mulige attraktion i forhold  til oplandet, 
mulighederne for at fastholde både byens og op-
landets befolkning som kunder bliver større. (...) 
I forstæderne vil det derfor være meget vanske-

ligt nogensinde at etablere større centre med en 
mere fuldstændig betjening.”

Butiksplanlægning var emne for flere artikler i 
5/1970. Erik Agergård og Poul Anker Olsen spurg-
te: ”Vil væksten af supermarkeder fortsætte? Vi 
skal formentlig op på en andel af disse butikker 
(supermarkeder) på omkring 60 % af fødevare-
salget, før en vis stabilisering indtræffer, hvilket 
antageligt vil ske i sidste halvdel af 70’erne. (...) 
De i dag kendte ønsker om etablering af lavpris-
varehuse tyder på, at denne situation (øget in-
vesteringsinteresse) vil foreligge allerede inden 
for de første 3-4 år. Derved vil investeringerne i 
den pågældende butikstype ret hurtigt overstige 
behovet.”

Sven Illeris spurgte som formand for Landsby-
kommissionens arbejdsgruppe vedr. detailhandel 
i 4/1981: ”Kan vi redde nogle af landsbybutik-
kerne?” Han pegede på, at ”Hvis udviklingen ikke 
søges påvirket, må det altså forudses, at et stort 
antal landsbybutikker nedlægges, og det vil have 
konsekvenser, der er i strid med den almindelige 
fordelingspolitik, trafikpolitik osv.”

I 1996 udgav Detailhandelsudvalget en rap-
port, som Erik Agergaard forholdt sig kritisk til i 
4/1996. - Rapporten lå til grund for, at der i 1997 
blev indsat detaljerede regler i planloven om de-
tailhandelsplanlægning.

Produktivitetskommissionen foreslog i 2013, at 
planloven blev lempet, så der åbnes mulighed for 
hypermarkeder. Det fik Per Nyborg til i 2/2013 at 
reflektere over, hvordan det står til med detail-
handelsforsyningen, og om planloven opfylder 
sin opgave: ”der ikke er tvivl om, at planloven har 
givet en højere grad af investeringssikkerhed i 
detailhandel. Koncentrationstendenserne blevet 
bremset, men de er ikke blevet afgørende æn-
dret.” Han pegede endvidere på, at bymidterne 
er blevet styrket.  

Begrundelse for planlægning
Planlægning skal kunne begrundes og bør forkla-
res. Det kan gøres på flere måder. I 3/1951 med 
en lille tegneserie med følgende tekst: ”Der var 
engang ... en rar blikkenslager / han fik lov at lave 
et lille bitte værksted / - 20 år senere ville kom-
munen ikke genere en stor virksomhed.”
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Offentlighedens kontrol er nødvendig.” 
Miljøminister Ivar Nørgaard skrev i 1/1979 om 
Miljø og livskvalitet: ”Så teknisk begrebet ”Fy-
sisk planlægning” end lyder, har den fysiske 
planlægning en betydningsfuld rolle, netop når vi 
skal prøve at gøre tilværelsen bedre med hensyn 
til livskvalitet. (...) Den nye debat om fremtidens 
samfund skulle gerne puste nyt liv i debatten om 
levevilkår og fysisk planlægning.”
I 5/2007 citeres miljøminister Conny Hedegaard 
for at udtale: ”Mit standpunkt er, at hvis ikke vi 
i Danmark har en planlægning af en vis styrke, 
så bliver det noget rod. Det skal ikke være som i 
Sydspanien, hvor det hele flyder sammen. Vi skal 
kunne kende forskel på by og land – også frem-
over.”

Debat – og mangel på samme – om planlæg-
gerroller
I 3/1963 skrev Vilhelm Malling om planlæggeren: 
”Han er enøjede og indbildsk, når han mener, at 
hans forslag er det bedste i verden (det er må-
ske det bedste han kan præstere), og at hans 
forslag viser den eneste tænkelige løsning.” Det 
reagerede Ole Thomassen på i 5-6/1963: ”Denne 
sag er nok en diskussion værd, al den stund at 

Et byrådsmedlem fra Aabenraa argumenterede i 
6/1952  for, at store anlægsprojekter bør baseres 
på planlægning. Politikerne står ofte i situationer, 
hvor der på grund af konkrete erhvervsinteresser 
gives dispensation fra dispositionsplanen (der nø-
digt skulle blive en ”dispensationsplan”), men det 
er ikke blot kommunalpolitikere, der gennemhul-
ler planerne: Et stort højspændingsværk blev pla-
ceret i en nabokommune. Statsministeriet havde 
dispenseret fra strandfredningen, og ministeriet 
for offentlige arbejder havde givet sagen sin vel-
signelse – efter høring af andre ministerier og 
myndigheder, dog uden at høre kommunen eller 
den kommitterede i byplansager.
I 3/1953 skrev Kai Hendriksen. ”Bystyret må 
(derfor) med sin planlægning trække rammerne 
op, først og fremmest for at hindre skadelig el-
ler uhensigtsmæssig placering af investeringer i 
faste ejendomme (bolig, industri m.v.). Populært 
sagt: Komme forud for ”spekulanten.””

Knud Bidstrup behandlede i 1/1967 emnet Plan-
lægning og offentlighed: ”Det er et stort frem-
skridt, at vi har arbejdet os ud af anti-planlæg-
ningsperioden, som professor Peter Bredsdorff 
udtrykte det i en kronik i Politiken fornylig. (...) 
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følgerne af politiske beslutninger, eller skal deres 
faglige viden herom kun fremlægges internt?” 

Vibeke Møgelvang Nielsen spurgte i 1/1994: 
”Hvorfor er planlæggerne så tavse? Hvorfor er 
der ingen byplanlæggere, der vil markere sig, føre 
nogle holdninger frem? Hvor blev debatten af?” 
Dennis Lund har mange gange forgæves appel-
leret til debat. Jeg har selv flere gange – også for-
gæves - opfordret til debat. I 3/2012 spurgte jeg 
på baggrund af eksempler, hvor planlæggere ukri-
tisk anbefalede kontroversielle projekter, der var 
i strid med nye kommuneplaner: ”Er I ligeglade 
med kritikken?” Den eneste kommentar, som kom 
i 1/2013, beskrev planlæggeres tilpasningsevner 
med at: ”Der er status i at ”se muligheder” og i 
at ”lege med ordene”, så projekter bliver mulige, 
selv om de ikke er mulige jf. lovgivningen og god 
praksis.”

I 1/2002 kom Dennis Lund med et nødråb: ”Lo-
kalplanens endeligt?” Baggrunden var et forgæ-
ves forsøg på at få materiale fra 20-25 tilskrevne 
kommuner om best practice inden for lokalplan-
lægning. I 3/2010 skrev han: ”Hvorfor male fan-
den på væggen? – Han hænger der allerede. (... 

litiker. Denne tanke, at embedsmandens loyalitet 
skulle være knyttet til andre end ham selv, at han 
uden tilladelse skulle rådgive andre end ham selv, 
kan endnu få mangen en politiker til at ryge op i 
loftet af raseri.”

Hugo Marcussen måtte tilsyneladende ty til et 
citat for at få luft, da han i 3/1974 ved lukning 
af Egnsplanrådet gjorde status, og indledte med 
at citere P. H., Kritisk Revy, 1928: ”Blik for sam-
menhænge kaldes fantasteri. Krav om respekt 
for helheden kaldes kværulanteri. Blind handlen 
i uvidenhed om de skæbnesvangre følger kaldes 
realpolitik.”
Erik Kaufmann kom  i 3/1979 med følgende af-
skedssalut, da han trak sig tilbage som professor i 
byplanlægning ved DTH: ”Planlæggerne er ved at 
blive en hær af trælle – i stedet for en fri fortrop 
af spejdere og oprørere.”

Dilemmaet, hvor embedsmanden har en viden, 
som skal skjules for offentligheden, behandlede 
David Trier Frederiksen i 4/1982: ”Skal offentligt 
ansatte planlæggere og andre embedsmænd – 
være politikernes tjenere eller folkets tjenere? Er 
det deres ret, måske pligt, at ytre sig offentligt om 

Maling ligeså overbevisende kunne have skrevet 
om den politiske forskræmthed – for ikke at sige 
opportunisme – som kendetegner nok så mange 
planteknikere – ikke mindst i den kommunale 
administration, hvor de optræder som forsagte, 
lydige rådgivere og alt for ydmyge redskaber i 
skiftende politikeres hænder. (...) samarbejdet 
mellem politikere og embedsmænd ville blive 
kvalitativt højnet, såfremt der var flere modige 
embedsmænd, som var trofaste mod deres fag-
lige overbevisning.”
Under overskriften Politiker, planlægger og bor-
ger skrev Ejler Koch i 2/1971: ”Planlæggerne re-
spekterer vel politikerens rolle, som den, der skal 
bestemme den fremtidige udvikling, bl.a. gennem 
stillingtagen til planer og budgetter m.v., men han 
nærer samtidig en dyb mistillid til politikerens 
evne og vilje til at træffe disse afgørelser.” 

Planlæggeren, det repræsentative demokrati og 
det direkte demokrati  var emne for en leder i 
5/1971 af Sven Illeris, der så muligheden for at: 
”satse på den menige borgers medbestemmelse. 
Den nødvendige forudsætning herfor er, at em-
bedsmandens ekspertise stilles til rådighed for 
hele befolkningen, ikke blot for den styrende po-
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)  hovedparten af standen er gjort til avancerede 
HK-medarbejdere (...) Faget søger at inddrage 
ethvert aspekt af tilværelsen fra de største kli-
maproblemer med vandstigninger, storme og 
CO2-udslip, via grønne regnskaber og sparepæ-
rer til investeringsanalyser, transportøkonomi, 
antropologi, socialt belastede boligområder og 
skiltedesign. (...) tabet af faglighed kan man få 
bekræftet ved at gennemse de sidste mange 
udgaver af BYPLAN. En af de store forskelle på 
dengang og nu er den helt fraværende debat om 
planlægning. (...) mit bud er, at det årti vi har ta-
get hul på meget vel kan blive én lang gravskrift 
over den gedigne danske planlægning, hvis faget 
ikke tager sig alvorligt sammen.” 

Maj Green og Ellen Højgaard Jensen reagerede 
ved i 4/2010 at spørge: ”Hvorfor male sig op i en 
krog?” De mente ikke ”at planlægningen er død. 
Den trænger blot til et løft – men det får den ikke 
ved at holde den faglige fane så højt, at man går 
ned med flaget. (...) Vi vil gerne slå et slag for, at 
planlæggere gør det til en vane at sætte ord på, 
hvad det er for uundværlige styrker og kompe-
tencer, vores faglighed bidrager med – frem for 
at begræde, at andre betræder vore felt.” 

Liberalisering af planloven – og hvad så?
I 1/1974 var der en note om Fremskridtspartiets 
program: ”Boligministeriets sager overflyttes til 
et særligt departement i Ministeriet for Afvikling 
af Offentlig Virksomhed. Der gennemføres hur-
tigt en lov om af ophævelse af al lovgivning, som 

har hørt under Boligministeriet. (...) Eksempelvis 
ophæves by- og landzoneloven øjeblikkeligt, by-
planloven i løbet af kort tid.” 

Arne Gaardmands bog, Plan og frihed, blev i 
1/1986 anmeldt af Anders Fogh Rasmussen: 
”Der er brug for et helt nyt syn på planlægning. 
Vi kan sagtens undvære en stor del af de planer, 
der laves. De få planer, vi har brug for, må radi-
kalt ændre indhold. Ellers duer planlægning ikke 
som redskab for os politikere.” 

Under overskriften ”Planlovsdebat – hvorfor lige 
nu?” refererede Vibeke Meyling i 3/2014 fra 
årets byplanmøde, hvor der havde været mar-
kante angreb på planloven. Ifølge KL mener 81 
% af landets borgmestre, at planloven udgør bar-

Redaktionens kommentar til artikel af P.-H. Kühl, 5-6/1967: Artiklens forfatter har sporet en vis træthed hos de ivrigste medarbejdere i 
den fysiske planlægning, en begyndende resignation overfor manglende støtte i befolkningen. Tegning af ukendt kunstner.
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Forside 4/1969

riere for vækst. Dennis Lund påpegede i 4/2014, 
at ”vækst kan planlægningen ikke i sig selv sikre, 
men planlægningen kan bidrage med en ordentlig 
fysisk organisering af såvel by som land”.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen 
står bag et hasteudarbejdet forslag til liberalise-
ring af planloven. Indholdet kender vi først efter 
Byplans deadline. Ministeren har ved besøg i 
nogle kommuner og til Altinget sagt: ”Det kan 
ikke være meningen, at det hele skal styres fra 
Slotsholmen i København.”/ ”Det er noget poli-
tisk snobberi, at det hele skal godkendes i Køben-
havn.” / ”Planloven er jo noget, som Svend Auken 
har fundet på, hvor der skal være total kontrol fra 
statens side.” 

Når man sammenholder den indsigt i planloven, 
som ministeren her giver udtryk for, med udflyt-
ning af Natur- og Miljøklagenævnet til Viborg, 
giver det grund til at frygte, at hans intentioner 
er beslægtet med Fremskridtspartiets program. 
Planloven ophæves ikke, men det kan forventes, 
at varetagelse af statslige – fælles! - interes-
ser i det åbne land og kystområder svække, og 
at der åbnes mulighed for, at en kommune kan 
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regeringsmagten igen skifter farve. Det må ske 
via netværk under Arkitektforeningen, Byplan-
laboratoriet og FAB. Som led heri må defineres 
de kerneværdier, der bør fastholdes og udvikles 
ved en tiltrængt bearbejdning af planloven. Der 
er samtidigt brug for en faglig udvikling, så der 
kommer mere fysisk planlægning i planstrategier, 
i kommuneplaner og i lokalplaner, og så digitale 
planer bliver mere borgervenlige.

Kommunalt ansatte planlæggere må gøre en 
indsats for at øge deres  borgmestres – og heri-
gennem KL’s – forståelse af den gavn, de har af 
kvalitetsbetonet fysisk planlægning. Det må også 
være muligt for kommunale planlæggere at skrive 
ærlige sagsfremstillinger og planredegørelser, så 
negative aspekter af problematiske projekter ikke 
skjules under lovord.
Vi skal ikke lade faget kvæles i mismod. Det skyl-
der vi hensynet til vore byer og landskaber samt 
borgerne. Hertil kommer hensynet til glæden ved 
at arbejde som planlægger. De aktuelle udfordrin-
ger må inspirere til modstand og revitalisering af 
fysisk planlægnings kerneværdier. Og lad os få 
munterheden tilbage – trods alt. 

embedsmænd, der var trofaste mod deres faglige 
overbevisning, og da Erik Kaufmann i 1979 mente, 
at planlæggerne var ved at blive en hær af trælle. 
Vi oplever ikke i dag en højt placeret embeds-
mand begrunde planlægning med, at det gælder 
om at komme forud for ”spekulanten”. Mulighe-
derne for formidling af faglig viden til borgerne 
(og i nogle tilfælde til menige medlemmer af kom-
munalbestyrelsen) kan være stækket af signaler 
fra borgmesteren, og kreative sider af faget skjult 
under vanskeligt gennemskuelige regler. Lukning 
af Byplan og liberalisering af planloven er en rea-
litet. Hvad gør vi så nu?

I mange artikler – også fra de senere år – kan af-
læses et engagement, der har præget faget. Der 
har været inspiration at hente i Byplan. Den må 
nu hentes andre steder og på andre måder, bl.a. 
gennem en nødvendig faglig debat, som Byplan 
Nyt må give plads til.

Den liberaliserede planlov frygtes at få negative 
virkninger for en kvalitetsbetonet udvikling af byer 
og landskaber og for forebyggelse af miljøkonflik-
ter. Sådanne må vi registrere, så de underbygger 
fagligt funderede argumenter for ændringer, når 

imødekomme ønsker fra en butikskoncern, uden 
der tages hensyn til butiksforsyningen i bymidter, 
i landdistrikter og i nabokommuner. 

Det siges naturligvis ikke åbent, hvis interesser 
der varetages ved liberaliseringen, eller hvilke 
konsekvenser flytningen af NMKN forventes (til-
sigtes?) at få for behandling af klager. De konkre-
te ændringer ved vi mere om, når denne artikel 
læses. Og så mangler vi Byplan til at kommentere 
og debattere ændringerne.

Efter Byplan
Dennis Lund skrev i lederen i 1/2007 om, hvordan 
Byplan kunne videreføres efter ophør med støtte 
fra Arkitektens Forlag: ”Konklusionen er dog fort-
sat klar: Faget kan ikke undvære et talerør, hvor 
fagligheden i alle dens aspekter kan drøftes og 
sættes på prøve.” I 1/2008: ”uden tidsskrifterne 
eksisterer faget ikke, selv med skyldig hensyn-
tagen til den elektroniske verden.” Og i 1/2015: 
”planfagligheden er på vej over i underholdnings-
branchen. Det huer mig ikke.”

Tidsånden og jobmulighederne var anderledes, 
da Ole Thomassen i 1963 efterlyste flere modige 


