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de pågældende forfattere fuld retfærdighed, og 
nærmere præsentation af dem er som hovedregel 
undladt. Mht. de fleste ældre henvises til Arne 
Gaardmands bog om Dansk Byplanlægning; de 
yngre bør være læserne bekendt.

Det har været spændende at bladre de ca. 375 
numre igennem. Der er mange artikler, man gerne 
ville fordybe sig i. Men det må vente til senere. 
Deadline nærmer sig. Ubønhørligt. 

Et muntert tonefald
I det første nummer, 1/1948, blev lovet: ”Vi vil 
ikke være højtidelige”. Det levede man op til fra 
starten ved under overskriften ”Det mest centrale 
centrum” at bringe eksempler på kommuner, der 
markedsførte sig med en central beliggenhed. 
Bl.a. Fredericia, Horsens og Skive. I 2/1950 blev 
tilføjet Køge, Maribo og Nakskov og serien ville 
blive fortsat, ”når Skagen og Gedser og Dragør og 
Thisted af konkurrencehensyn bliver nødsaget til 
at annoncere med deres centrale beliggenhed.” I 
1/1949 blev fortalt om en positiv modtagelse af 
bladet: ”Vi er næsten slet ikke blevet rakket ned, 
selv ikke af vore venner.”

Byplans betydning
Tidskriftet har haft stor betydning ved at formidle 
viden om lovgivning og faglige emner og som fo-
rum for faglig debat. Der har været stor bredde 
i artiklerne, fra planlægningsteorier til konkrete 
byplaner, fra beskrivelse af Sandø og Samsø til 
Ho Chi Minh City og Skrumpelev. 

Pladshensyn kræver, at mange emner udelades, 
bl.a. Agenda 21, Byøkologi, Digitale kommune-
planer, Klimaforandring, Planstyrelsen og Decen-
trale miljøcentre, Planlæggernes kønsfordeling, 
Plan 09, Strategisk miljøvurdering osv. Udvæl-
gelsen er subjektiv. Udvalgte citater yder næppe 

Opbyggeligt gravskrift 

over Byplan

1. del
Byplan startede i 1948 og lukkes nu – 
netop, hvor faget er under pres! Her 
bringes uddrag af byplanlægningens 
historie, som den har afspejlet sig i By-
plan. I det sidste nummer ses der på ak-
tuelle problemstillinger – før og nu.

Vilhelm Malling prægede mange numre med en 
tør humor. I 1/1956 skrev han om P. H. Bendtsen, 
Byplanlægning II. ”Da den nye publikation ikke er 
tilsendt redaktionen, vil den ikke blive anmeldt 
her, og det har forfatteren megen grund til at glæ-
de sig over.” Opsamling af eksempler i 1/1965: 
”Og det er jo netop byplanlæggernes job – at 
bøde mest muligt på forkert stillede opgaver.” / 
”Redaktionen har ofte været rygende uenig med 
ham, og vi håber, at disse sporadiske modsæt-
ningsforhold kan fortsætte fremdeles.” / ”Bogen 
er fuld af krudt, men det er ligesom forfatteren 
søger at holde det vådt.” 

I 3/1949 blev under overskriften ”Manglende 
landsplanlægning” gengivet et klagesuk fra Her-
ning: ”Vi mangler mænd til vore piger.” Ønsket 
var at trække flere mænd til Herning for at holde 
på pigerne til den store ”kvindeindustri”.

Af Arne Post

En artikel i 3/1962 om byplan og kommunalpolitik fik til- 
føjet en ekstra dimension med denne tegning af Fritz Jürgen-
sen med teksten: ”Mennesket er skabt til arbejde; en gavnlig 
virksomhed bør udfylde livets øjeblikke.”
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En artikel om støjproblemer i 3/1953 blev krydret 
med note om, at man i Sybaris (en græsk koloni 
i Syditalien) o. 500 fvt. havde forbudt støjfrem-
bringende virksomheder at etablere sig inden 
for byens område, såsom grovsmede, tømrere o. 
lign, for at indbyggerne kunne få deres nattesøvn 
i fuldstændig ro. Det var endda forbudt at holde 
haner i byen.  Blinde veje blev i 7/1950 belyst 
med, at: ”Før brugte man (i Hama i Syrien) blinde 
veje for at sikre sig mod beduinernes vilde ridt. 
Nu beskytter man sig mod bilisternes undertiden 
ret vilde kørsel.” En teknisk betonet artikel om 
trafikforhold supplerdes i 7/1950 med: ”De mød-
tes i en ringgade, og så var de forlovede.”

I 1-2/1962 blev fortalt om tyske storopkøb ved 
spanske middelhavskyster, og man frygtede no-
get tilsvarende ville ske i Danmark. En billedtekst: 
”Herr Ober-Generaldirekteur von Eisbein mit Sau-
erkraut planter egenhændigt fanen i Spaniens 

Forside 2/1967: Replikskifte fra en international byplan-
kongres. Hollænderen: Hos os er situationen alvorlig, men 
ikke håbløs. Danskeren: Det er lige modsat hos os. Her er 
situationen håbløs, men ikke alvorlig.
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mening, således at der i videst mulige kredse kan 
skabes forståelse for de problemer, vi arbejder 
med.” – Tja, det er der vist stadig behov for ...

I 10/1950  blev stillet spørgsmålet: ”Skal Mols 
Bjerge være dansk nationalpark?” - Det tog næs-
ten 60 år før den blev oprettet.

I 2/1968 skrev Bent Voss, at Provinslufthavnsud-
valget ”påviser, at en Aarhus-lufthavn, placeret 
ved Hammel, med ret stor margin vil kunne leve 
op til dette krav.” (Om at staten kun bidrog til 
etablering af lufthavne, der efter en 10-års perio-
de ville kunne forrente driftudgifterne). - Nu tales 
der igen om en ny, stor lufthavn ved Aarhus ...

Inddragelse af borgerne slog først rigtigt igennem 
i 1970’erne, men allerede i 3/1949 var der en note 
om, at en byplan for Snedsted i Thy blev forelagt 
for borgerne. Under overskriften: ”Hvor svært kan 
det være?”

I 2/1976 argumenterede FAB for, at der ved revi-
sion af færdselsloven blev indsat bestemmelser 
om opholds- og legegader. Imødekommelsen blev 

erobrede jord. Frau Emma og den flok ruhårede 
arkitekter og landinspektører, der er felttogets of-
ficerer, får sig et billigt grin.”

Da borgerdeltagelse i planlægningen var lovsik-
ret, kom i 2/1979 en artikel: ”Den store borger-
deltagelsesfiasko” med tolv anti-borgerdeltagel-
se-trick, bl.a.: Handling nu, diskussion bagefter, 
Del og hersk, Fub-valget, Lægge tågeslør ud, Lad 
sorteper gå videre, Forplumring, Flinker fyr, Slaget 
i dynen ... – Noget genkendeligt i dag?

I de senere år har der måske ikke været så meget 
at grine af? Men den nuværende situation skal 
vel ikke karakteriseres med en forside fra 2/1967? 
(Forrige side)

Det lange perspektiv
Ved udgivelsen af det første nummer blev marke-
ret 10-års jubilæet for byplanloven. I lederen blev 
udtrykt ønske om, ”at det nye blad med tiden vil 
øve indflydelse på dagspressen og den offentlige 

præsenteret i 6/1976. Men legegader var alle-
rede introduceret i 2/1952.

Forventninger til udviklingen fortæller om tenden-
ser i samtiden. Fx stillede Sven Illeris i 6/1976 et 
på det tidspunkt relevant spørgsmål: ”Slut med 
storbyernes vækst?” og skrev: ”Den svækkelse af 
storbyernes befolkningstilvækst, der er konstate-
ret i en række højt industraliserede lande i årene 
før krisen, er fortsat. Landets sparsomme befolk-
ningstilvækst placerer sig i provinsen.” I 3/1978 
skrev Bent Elbek, Niels Bohr Instituttet: ”Skal vi 
køre i bil år 2025?” Han refererede dystre spå-
domme om, at olien snart slipper op, mente, at 
”vi er på vej til at være mættet med transport”, 
og spurgte: ”Skal vi køre i Elbiler?”

Stefan Ott skrev i 5/1979 om ”Planlæggernes 
vilkår og opgaver i de kommende årtier”: ”By-
væksten er stort set forbi, (...) Derimod er om-
struktureringen af de allerede eksisterende byer 
kun lige begyndt. (...) Bilen har nok kendt sin tid. 
Alene økonomien vil betyde, at den individuelle 
trafik om ikke går tilbage, så i hvert fald vil vokse 
betydeligt langsommere end hidtil antaget. Det, 

Fotoet ovenfor af en gade i Skive var på forsiden af det 
første nummer af Byplan. Til højre vises gaden i 2015.
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den pågældende amtskommune blev grebet me-
get forskelligt an, hvilket blev beskrevet i 5/1977. 
De fleste handlede om forskellige bymønstre, 
spredt eller centraliseret byvækst. I  Viborg amt 
var alternativerne: Vækst, Ligelighed eller Kva-
litet. I 4/1978 blev orienteret om et meget stort 
antal møder, studiekredse og arbejdsgrupper, 
samlet med mindst 50.000 deltagere. - Mange 
borgere har troet, at det nyttede ...

Vi springer så frem til 2/2012, hvor Dennis Lund 
spurgte miljøminister Ida Auken: ”Er landsplan-
lægningen gået i skyttegraven?” Baggrunden var 
kritik af indholdet (eller mangel på samme) i en 
for-offentlighed om landsplanredegørelsen. Mi-
nisterens svar var så bredt formuleret, at Dennis 
måtte spørge, hvor svaret blev af. Niels Helberg 
savnede i 2/2013 ”landsplanlægningens store 
idé: at skabe overblik, sammenhæng og kvalitet i 
planlægningen, og at tage udgangspunkt i helhe-
den frem for i de enkelte sektorer.” Og Ole Dams-
gaard pegede i 1/2015 på behov for en ”substan-
tiel landsplanlægning, som indeærer statslig 
samordning på tværs af ministerier og på tværs 
af de mange virkemidler”, hvis planlægning skal 
bruges mere aktivt til at understøtte en udvikling 
i de dårligst stillede kommuner.

på landsplanlægningen. Alle var positive, og der 
blev peget på, at der ved en lovgivning om lands-
planlægning burde gives regionplanlægningen et 
egentligt lovgrundlag.

Nogen landsplan fik vi ikke. Egns- og regionplan-
lægning gik det bedre med. I 4/1954 blev fortalt 
om byudviklingsplanerne for Københavns-egnen, 
Århus-egnen, Aalborg-egnen samt Odense-
egnen. En samlet overordnet planlægning af 
Hovedstadsområdet var påkrævet. Flemming 
Teisen skrev i 5/1959 om ”Den hovedløse hoved-
stad” og efterlyste en helhedsplan. I 1-2/1961 
og i 3-4/1961 blev Principskitsen til egnsplan for 
Storkøbenhavn præsenteres og diskuteret i flere 
artikler.

En stor begivenhed i 1965 var, at hovedet af Den 
lille havfrue blev savet af. 3-4/1965 havde et foto 
af den hovedløse havfrue på forsiden og følgende 
kommentar: ”Da den lille havfrue mistede hove-
det, var hele nationen ved at tabe samme af for-
argelse. Det ville være ønskeligt, om der kunne 
skabes bare en brøkdel af den panik omkring den 
hovedløse hovedstad”.

Kravet om alternative skitser til regionplanen for 

som i 60’erne blev anset for umuligt, - at folk af 
sig selv skulle vælge at bruge kollektiv transport i 
stedet for bil – ser man blive til virkelighed i dag.” 
– Tja, det varer nok lidt endnu ...

Lands- og regionplanlægning
Der har været mange artikler om landsplanlæg-
ning – eller mangel på samme. Erik Kaufmann 
kom i 5/1959 med: En landsplan-hypotese, en 
principskitse til landets inddeling i regioner hver 
med sin ”hovedstad”, hvortil der var knyttet 3-4 
store oplandsbyer, som atter hver for sig var for-
bundet med de omliggende mindre byer. Byplans 
redaktion fulgte op i 2-3/1960 med en skitse, der 
knyttede sig til det planlagte motorvejsnet og 
med Aarhus, Aalborg, Odense (og tildels også Es-
bjerg og Kolding) som landsdelscentre. Et udvalg 
nedsat af Dansk Byplanlaboratorium og Jysk By-
planråd fortsatte diskussionen i 5-6/1961med fire 
skitser: Decentralisering, Recentralisering, Tra-
fikbåndet samt En vestdansk storby (trekantom-
rådet). Arbejdet i Landsplanudvalgets sekretariat 
blev dække grundigt i 1/1964, bl.a. med analyse 
af fordeling af egns- og landsdelsservice.

I 6/1967 fortalte seks folketingsmedlemmer fra 
en politisk tværgående studiekreds om deres syn 
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Udvikling af planlovgivningen
Byplanloven var utilstrækkelig til at regulere den 
spirende byvækst. Det søgtes løst med byregule-
ringsloven, der blev præsenteret i 3/1949. - Først 
20 år senere fik vi by- og landzoneloven, der trods 
lempelser gjorde gavn i 45 år.

Der har fra starten været et samspil mellem plan- 
og byggelovgivningen. I 3-4/1961 blev orienteret 
om landsbyggeloven, der forpligtigede kommuner 
med bymæssig bebyggelse på over 1.000 indbyg-
gere til at udarbejde en bygningsvedtægt.

I 1963 blev fremsat forslag om jordlovgivning, 
der bl.a. tog sigte på at modvirke jordspekulation 
og udenlandske opkøb af fast ejendom, forbedre 
regionplanlægningen og øge naturbeskyttelsen. 
Jordlovene blev først omtalt i 3/1963, efter at de 
var faldet ved en folkeafstemning. 

I 2/1964 blev fortalt, at Erik Kaufmann var ved at 
lave en oversigt over de mere end 25 forskellige 
slags offentlige fysiske planer. Kaumann bidrog 
i 1/1965 med en artikel: ”En plan-jungle er ved 
at vokse op.” Værket, ”27 slags planer”, blev 
i 1/1967 anmeldt af bl.a. folketingsmand Jens 
Kampmann, der spurgte: ”Hvad er alternativet 

til manglende fysisk planlægning? Hvad er kon-
sekvensen af planløshed?” Han efterlyste rede-
gørelse for ”alternativet  til manglende planlæg-
ning. Alternativet må ikke alene opgøres i kroner 
og ører, men også i større eller mindre trivsel.”

Forbedringen kom med planlovsreformen i 
1970’erne. Loven om by- og landzoner blev præ-
senteret i 3/1969 af Bendt Andersen, der pegede 
på, at koncentration af bymæssig bebyggelse 
blev tilstræbt af hensyn til beboernes forsyning 
med bygoder og af hensyn til de samfundsøkono-

miske følgeinvesteringer. – Hensyn der forlængst 
er opgivet. Han skrev videre, at bestemmelserne 
for ejendomme i landzoner ”er udformet meget 
stramt under hensyn til de opfindsomme om-
gåelser og omgåelsesforsøg, som næsten alle 
byudviklingsmyndigheder har været udsat for i 
de senere år.” - Daværende ombudsmand, Lars 
Nordskov Nielsen, sagde senere, at ” Loven er så 
socialistisk, at der skulle en borgerlig regering til 
at gennemføre den.”

En plan-jungle er ved at vokse op. 1/1965. Tegning af H. H. 
Holden Jensen
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Bendt Andersen orienterede i 3/1971 om de næ-
ste led: 1) en lovbestemt landsplanlægning, 2) 
en lovbestemt amts- eller regionplanlægning i 
overensstemmelse med landsplanlægningen, 3) 
en lovfæstelse af den primærkommunale plan-
lægning, der skal være i  overensstemmelse med 
regionplanlægningen, 4) en forenkling af de kom-
munale plantyper, 5) en ret betydelig decentrali-
sering og – måske – 6) indførelse af gennemførel-
sesplaner som middel til realisation af de enkelte 
detailbyplaner.

Flere indlæg i 4/1974 kommenterede det første 
forslag til kommuneplanlov. Efter en grundig of-
fentlig debat blev forslaget bearbejdet og loven 
vedtaget i 1975. Miljøminister Helge Nielsen ori-
enterede i 1/1977 om ikrafttræden af loven, der 
i samme nummer blev behandlet i flere artikler. I 
3/1977 gav formanden for KL, Jens Mathiasen og 
miljøminister Niels Mathiasen udtryk for positive 
holdninger til planlovsreformen, og ministeren 
bebudede en opfølgning i form af mulighed for 
ekspropriation til byudvikling. – Denne mulighed 
blev indsat i 1980 og fjernet igen i 2009.

Den næste planlovsreform blev præsenteret af 
Jørn Johansen i 6/1991. Offentlighedens mu-
lighed for indflydelse var søgt forøget med nye 
bestemmelser om forudgående offentlighed. 
Loven indebar ophævelse af krav om ministe-
riel godkendelse af regionplaner og af kommu-
neplanrammer med bebyggelsesprocenter højere 
end 110. – At en sådan bestemmelse ville være 
utænkelig i dag, er med til at illustrere holdnings-
ændringerne. 

I 1998 lagde miljøminister Svend Auken op til, 
at der ikke skulle kunne vedtages tillæg til kom-
muneplaner, der var over 4 år gamle. Det gik KL 

imod og mente, at ”Den nuværende tendens til 
detailstyring og centralisering trænger til kritisk 
vurdering.” Et debatoplæg fra KL blev refereret 
og debatteret i 2/1999. Løsningen, udarbejdelse 
af kommuneplanstrategier, blev sporadisk nævnt 
i 4-5/2000. En nærmere omtale kom i 3/2001 
ved Niels Boje Groth, der mente, at kommune-
planstrategierne kunne rokke ved plansystemets 
princip om rammestyring ved at skabe grundlag 
for tættere samspil mellem statslig og kommunal 
planlægning. Planstrategien var tema i 3/2003, 
hvor Mikkel Suell Henriques og Anne Skovbro så 
det nye redskab som en succes, men efterlyste en 
evaluering. Forskere fra Skov og Landskab skrev 
i 2/2009, at der var fare for, ”at det fysiske og 
rumlige element helt udgår af de brede strate-
gier.” En ny evaluering blev præsenteret i 2/2012 
af en projektgruppe med Niels Østergaard som 
formand. En række eksempler belyste bredden i 
planstrategier, fra byudvikling og byomdannelse 
til vejledning om kost, rygning, alkohol og motion. 
Screeningen af 70 planstrategier viste tendens 
til, at mange blev en slags indholdsfortegnelse til 
den fremtidige kommuneplan. 

I 2002 blev landzonekompetencen flyttet til kom-
munerne, og bestemmelserne om landzonetil-

Redaktionens illustration til artikel af Vagn Rud Nielsen 
om Hverdagen i byplanarbejdet, 4/1966
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ladelse og planlægning til butiksformål  blev 
lempet. Ændringerne blev kritisk kommenteret i 
1/2002. 

Som led i kommunalreformen blev regionplan-
lægningen stoppet med lovændringen i 2005, der 
indførte regional udviklingsplanlægning. Niels 
Østergaard havde i 4/2004 beskrevet hvad der 
var på vej: ”De fem regioner skal udvikle en helt 
ny strategisk plantype i form af regionale udvik-
lingsplaner. Landsplanlægningen styrkes for at 
sikre overordnede planhensyn i forhold til kom-
munernes og regionernes planlægning. (...) Jeg 
er af natur optimist og overbevist om, at refor-
men vitterlig kan føre til en revitalisering af vores 
udmærkede plansystem. (...) Kommunerne får en 
større frihed til at planlægge og arealdisponere 
inden for egne grænser. (...) Statens ansvar for 
overordnede interesser styrkes, feks. gennem Na-
tura 2000-planer og landsplanlægningen.” Dennis 
Lund var skeptisk og udtrykte i 1/2005 ”frygt for at 
det statslige planlægningsniveau helt vil udspille 
sin rolle, netop på et tidspunkt, hvor det burde gå 
den stik modsatte vej efter BYPLANS mening.”

I 4/2005 gennemgik Niels Østergaard lovæn-
dringerne og pegede bl.a. på vigtigheden af, 

”at den styrkede landsplanlægning accepteres i 
det politiske rum. Planlovens generelle formåls-
bestemmelser og de særlige bestemmelser for 
planlægning i kystområder og for planlægning 
til butiksformål er jo ikke ændret.” Peder Baltzer 
Nielsen, udtrykte i samme nummer forventninger 
til den regionale udviklingsplan, som Dennis Lund 
i 1/2005 havde betegnet som ”Så tynd som tyl 
på højkant.” – Bestemmelser om regionale udvik-
lingsplaner udgik i begyndelsen af 2014.

I 2011 blev vedtaget lempelser for byggeri i kyst-
nærhedszonen i 29 yderområder. Byplanlaborato-
riet havde i høringssvar til lovforslaget i 4/2010 
udtrykt undren over, at man ville fratage yderom-
råderne væsentlige planlægningsredskaber. Det 
fremsatte lovforslag blev kommenteret kritisk i 
fire indlæg i 1/2011. - Loven blev vedtaget, men 
”rullet tilbage” i 2013 efter regeringsskiftet. 

Efter et nyt regeringskifte i 2015 indgik det i re-
geringsgrundlaget, at der skulle ske en liberali-
sering af planloven. Det vil blive kommenteret i 
næste nummer.

Steen Allins kommentar til forhandlingsplanlægning, 
4/1992


