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FORORD

Den 11. juni afholdt "Byplanhistorisk udvalg" 
et nyt seminar i fortsættelse af sidste års 
seminar, der behandlede perioden i 20'erne og 
30'erne. Seminaret, der foregik på GI. Dok, 
kunne afholdes takket være velvillig støtte 
fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.

Arrangementet blev meget vellykket, og der del 
tog udover udvalgets medlemmer ca. 3 0 indbud
te byplanlæggere og forskere fra forskellige * 
læreanstalter, universitetscentre og forsk
ningsinstitutioner m.v. .

På dagsordenen var en række forberedte indlæg 
om 40'ernes og 50'ernes byplanlægning i Dan
mark, inspirationer udefra og specifikke dan
ske foreteelser. Desuden en fremlæggelse af en 
oversigt over dansk forskning m.v. fra perio
den og en karakteristik af vækstsamfundets, vil 
kår i slutningen af 50'erne og lige før det 
store boom i 60'erne.

Herefter var der mulighed for indlæg fra del
tagerne om deres arbejde med perioden og sidst 
på dagen en fælles drøftelse og sammenfatning 
af de mange oplæg.

Efterhånden som dagen skred frem, tegnede der 
sig en række spændende analyser af 40'erne og 
50'erne - ikke mindst på grund af deltagernes 
tværfaglige ekspertise. Det blev også konsta
teret, at der ikke forelå megen forskning og 
historieskrivning fra tiden, men flere gode 
emner og forslag blev bragt på bane.

En begyndende vurdering af rødderne til vor 
egen planlægningssituation lå lige om hjørnet. 
Hvad kan vi lære af historien og de hidtidige 
byplanerfaringer? Det trak tydeligvis op til,



at den store diskussion vil komme om 60'ernes 
og 70'ernes planlægning! Seminaret endte der
for - naturligt nok - med, at udvalget må ar
rangere endnu et seminar næste år, der behand
ler perioden fra 1960 til midten af 70'erne.

På seminaret forelå to nye "Byplanhistoriske 
Noter", nr. 10 om sidste års seminar (20'er- 
ne og 30'erne) og nr. 11 om "Værløse - en kom
munes byplanhistorie, 1944-1974", skrevet af 
Max Siegumfeldt. Desuden havde Byplanlaborato
riets bibliotek udarbejdet en fortegnelse over 
bibliotekets litteratur om byplanlægning i Dan 
mark 1940-1959.

"Seminar om 40'ernes og 50'ernes byplanhisto
rie" udgives som hæfte nr. 12 i note-serien.

Formålet med udgivelsen af disse noter er at 
bidrage til belysningen af den danske byplan
lægnings historie i vort århundrede, blandt an 
det ved at lade planlæggere og andre, der har 
medvirket selv, fortælle med deres egne ord om 
den udvikling, de har deltaget i. Eller som 
her, at lade forskere og sagkyndige komme til 
orde med idéer og resultater fra deres under
søgelser "oversat" og bearbejdet i artikel
eller notatform, så materialet bliver tilgæn
geligt for den almindelige læser.

Det er udvalgets håb, at de "Byplanhistoriske 
Noter" vil inspirere til, at andre griber pen
nen, samt at noterne vil kunne udgøre et vær
difuldt orienterings- og baggrundsmateriale, 
som det ellers vil være vanskeligt at tilveje
bringe .

Vibeke Dalgas



40'ERNES OG 50'ERNES BYPLANLÆGNING I DANMARK

ET FORSØG PÅ EN KVALITATIV HELHEDSVURDERING 
Undertitlen skal jeg nok forsøge at leve op 
til - men det må blive på en mere rent krono
logisk oversigtsmæssig baggrund for, hvad der 
på feltet med betegnelsen "byplanlægning" ske
te i årene fra 2. verdenskrigs begyndelse frem 
til sidst i 50'erne, hvor diskussionerne om 
det mere omfattende begreb lands- og region
planlægning begyndte og udvikledes.

Og jeg må også forudskikke den bemærkning, at 
min fremstilling i høj grad må ske på baggrund 
af mine egne oplevelser og min medvirken i den 
udvikling, byplanlægningen i Danmark kom til 
at gennemløbe i 40'erne og 50'erne og senere 
hen, hvor jeg også har været med i den spænden 
de udvikling.

BYPLANLOVEN AF 1938
På seminaret i fjor sluttede vores gennemgang 
af 20'ernes og 30'ernes byplanlægning med nog
le antydninger af, hvad der - efter byplanloven 
af 1938 - begyndte at ske i krigsårene 1939 
til 1945, og vi nævnte som et af de første mar 
kante træk "Fingerplanen" af 1947, som jo var 
et resultat af Dansk Byplanlaboratoriums be
stræbelser sidst i 30'erne og i begyndelsen af 
krigen for at forberede efterkrigstiden så 
godt som muligt.

Lad os igen tage fat på byplanloven af april 
1938, som var et virkeligt fremskridt i for
hold til 1925-loven. Den gav i korte, klare 
vendinger regler for, hvad man kunne foretage 
af regulerende planlægning, den gav hjemmel 
til eventuelle nødvendige ekspropriationer,
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og den medførte en byplanpligt for byer og by
mæssige bebyggelser med mere end 1000 indbyg
gere - altså hvad man skulle foretage af plan
lægning .

Med få, små - men vigtige tilføjelser under
vejs og en enkelt supplerende lov, byregule- 
ringsloven fra 1949, kunne denne fremsynede 
lov bruges af landets kommuner i mere end en 
menneskealder, indtil vi i 1975 fik den nu 
gældende kommuneplanlov og lovene om region
planlægning .

2. VERDENSKRIG
Byplanloven var af mange imødeset med store 
forventninger, og man forberedte mange steder 
i landet igangsætning af et planlægningsarbej
de. Imidlertid udbrød jo i september 1939 den 
2. verdenskrig, som medførte den tyske besæt
telse af Danmark i april 1940, hvilket bremse
de al foretagsomhed på bygge- og erhvervsområ
det og derved også nedsatte behovet for og 
lysten til et langsigtet planlægningsarbejde 
i kommunerne.

Flere steder skete der dog alligevel noget. Vi 
har i Byplanhistorisk Udvalg netop udsendt en 
note om planlægningen i Værløse, hvor arkitekt 
Max Siegumfeldt har berettet om det spændende 
arbejde derude, som han fra 1944 var med i i 
mere end 30 år. Og det var naturligvis ikke 
det eneste eksempel - også andre kommuner i- 
gangsatte planlægningsarbejder for at forbere
de efterkrigsudviklingen.

Selv kom jeg med i begyndelsen af krigen, idet 
jeg i efteråret 1941 på den daværende stadsin
geniør Malchow-Møllers initiativ blev ansat i 
Holbæk Kommune som byplansagkyndig medarbejder.



"Byplansagkyndig" var måske nok et lovlig flot 
ord for min status eller kunnen. Jeg havde på 
arkitektskolen under Steen Eiler Rasmussen 
snuset til faget på det første egentlige "by
planhold", som han efter 1938-loven oprettede 
på Charlottenborg, og i sommeren 1940 efter 
min afgang fra Akademiet hjalp jeg ingeniør 
Malling, sekretæren i Byplanlaboratoriet, med 
at udarbejde dispositionsplanforslag for Kor
sør .

Det lærte jeg selvfølgelig en del af, men "by
plansagkyndig" blev jeg først ved det løbende 
arbejde, som jeg senere fik - først og frem
mest i Holbæk Kommune og i Holbæk Amt.

Endelig betød min ansættelse i 1944 hos Inden
rigsministeriets kommitterede i Byplansager,
Kai Hendriksen, en del - for i april 1945 blev 
jeg sammen med godt et halvt hundrede andre 
optaget på Indenrigsministeriets liste over 
"teknisk sagkyndige" i medfør af byplanlovens 
§ 19.

FORVENTNINGER TIL EFTERKRIGSTIDEN 
I selve krigsårene var det som sagt begrænset, 
hvad der blev igangsat af byplanarbejde, men 
mod slutningen af krigen begyndte der at ske 
noget, fordi man var klar over, at der efter 
den tvungne standsning af udviklingen måtte 
komme en ny, kraftig udvikling på mange områ
der, hvor man hang bagefter - det gjaldt både 
erhvervsvirksomheder af enhver art, det offent
lige byggeri, kommunalt og statsligt, og ikke 
mindst boligområdet, hvor alle reserver var 
opbrugt i 1944/45 - i modsætning til efteråret 
1941, da min kone og jeg giftede os, og hvor 
vi endnu kunne gå rundt i København og se på 
ledige lejligheder eller huse.
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Jeg nævnte på seminaret i fjor, at Dansk By
planlaboratorium i 1942 tog fat på vejlednings- 
arbejdet om kommunernes byplanlægning og i 
1944 udsendte en redegørelse om dispositions
planer. Den blev i november 1944 efterfulgt 
af en beretning fra et udvalg med arkitekt 
Peter Bredsdorff som formand om honorarer for 
udførelse af byplanarbejder.

FINGERPLANEN
Jeg nævnte også, at man i marts 1945 indkald
te egnsplanudvalget, nu med Steen Eiler Ras
mussen som formand, til et møde, hvor man ved
tog at genoptage - eller igangsætte et egns
planarbejde for hovedstadsområdet.

Det skete så ved, at man med økonomisk støtte 
fra Arbejdsministeriet oprettede "Egnsplankon
toret" med Peter Bredsdorff som leder. Egns
plankontoret fik en række gode medarbejdere, 
og det lykkedes allerede i slutningen af 1947 
at udsende et forslag til en egnsplan for Ho
vedstadsområdet, den berømte "Fingerplan", 
som vakte beundring i alle vore nabolande og 
blev kendt viden om i Europa som et fremragen
de planlægningsarbejde.

Fingerplanen blev aldrig officielt godkendt, 
hverken af kommunale eller statslige myndig
heder, men den kom alligevel - eller måske 
trods det - i efterkrigstiden til at være det 
grundlag, vi arbejdede ud fra, og som ingen 
offentlige myndigheder bevidst ville modar
bejde, selv om den altså ingen retskraft hav
de .

Fingerplanen var et virkelig kvalificeret 
planlægningsarbejde, som anviste nye veje - 
bort fra den ellers normalt herskende "kage
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udbygning" af vore større byer med lag på lag 
uden på den eksisterende by, som derved blev 
låst fast i sin struktur.

Fingerplanen blev et mønster for andre plan
lægningsarbejder ved sin påvirkning af mulig
heder for at sikre et effektivt transportsy
stem og umiddelbar og værdifuld kontakt med 
det åbne land og grønne fritidsområder for de 
nye bydele.

BYREGULERINGSLOVEN
Fingerplanens hovedlinier - princippet med at 
søge den fremtidige bymæssige udvikling koncen
treret omkring fem "fingre" med hovedtrafikfor
bindelserne, udfaldsvejene og S-banerne og i 
øvrigt fastholde "svømmehuden" mellem fingrene 
som rene landbrugsarealer og rekreative områ
der - blev sikret ved den i 1949 gennemførte 
lov om byregulering, der foreskrev byudviklings
planer med hele det omfattede område opdelt i 
inderzoner til den bymæssige udvikling - sæd
vanligvis i en 15-års periode - mellemzoner 
som en slags reservearealer og yderzoner til 
landbrugs- og lignende formål, og hvor bymæs
sig udvikling ikke måtte finde sted.

INDENRIGSMINISTERIETS KOMMITTEREDE I BYPLAN
SAGER .
Selv om kommunernes byplanarbejde i slutningen 
af 30'erne og begyndelsen af krigen kun skred 
langsomt frem, var der dog allerede i 1941 
dukket så mange sager op i Indenrigsministeri
et hos Ove Larsen, manden bag byplanloven af 
1938, der nu var blevet kontorchef, at mini
steriet fandt det fornødent at skaffe sig sag
kyndig bistand til at behandle sagerne, og det 
skete ved, at man i 1941 oprettede en ny stil
ling: "Indenrigsministeriets Kommitterede i 
Byplansager", som kontorchef Kai Hendriksen



fra Matrikeldirektoratet - Byplanlaboratoriets 
tidligere formand - overtog.

Denne "rådgiver"-status udviklede sig, som det 
vil vides, til at blive statens særlige byplan
kontor, som jeg i 1954, da Kai Hendriksen fyld
te 70 år, blev leder af.

Igennem Den kommitteredes kontor passerede al
le de kommunale byplansager, og herfra gik ind
stillingerne til ministeriet - eller rettere 
til ministeren, det var jo ham, der skulle god
kende kommunernes forslag til dispositionspla
ner og byplanvedtægter og tage stilling til 
dispensationer eller fravigelser fra gældende 
planer, byplan- og bygningsvedtægter o.s.v.

Den kommitteredes kontor begyndte i det små - 
med Kai Hendriksen og en enkelt sagsbehandler 
og en heldagskontordame, som foruden at passe 
telefonen og skrive de få breve, der findes 
kopier af fra de første år, nåede at brodere 
et større antal te- og kaffeduge, der var gan
ske flotte for dem, der nu kunne lide sådan 
noget.

Gladys, som hun hed, udvandrede i øvrigt kort 
efter krigens ophør og efter et sammenbrudt 
ægteskab til New Zealand, hvor hun sammen med 
en udsendt dansk forstmand, som hun traf på et 
Ø.K.-skib på vej derud og blev gift med af kap
tajnen i Panamakanalen, fik et nyt liv i ur
skoven derude. Ja, byplanlægning kan føre til 
meget.

UDVIKLINGEN I KØBENHAVNSOMRÅDET
Kai Hendriksen var helt klar over, at den stil
le tid i krigsårene, hvor udstykning og bygge
ri var begrænset, måtte afløses af en krafti
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gere udvikling først og fremmest i Københavns
området. Han havde som kontorchef i matriklen 
allerede oplevet det begyndende "gårdslagteri" 
i de vestlige forstæder, Hvidovre og Glostrup, 
hvor spekulanterne var gået i gang på fri hånd 
og udstykkede tilfældige til salg værende 
landbrugsejendomme til villaparceller uden no
gen fornuftig sammenhæng med trafikale eller 
afvandingsmæssige forhold.

Han fik i 1944 i den regeringsløse tid Inden
rigsministeriet til at nedsætte et såkaldt 
samordningsudvalg, hjemlet i byplanloven og 
støttet på Ove Larsens cirkulære fra 1939.
Det fik det lidt besværlige navn: "Indenrigs
ministeriets Samordningsudvalg af 15. Februar 
1944 for de Vest for København beliggende Sog
nekommuners Byplanlægning".

SAMORDNINGSUDVALGET
De fire kommuner var Hvidovre, Rødovre, Glo
strup og Brøndbyerne. Hendriksen blev formand 
for udvalget, og medlemmerne i øvrigt var to 
amtsrådsmedlemmer, baneingeniør O. Godskesen 
og sognerådsformanden fra Glostrup, Valdemar 
Hansen - også kaldet "den tavse Dansker". Han 
sagde ikke ret meget til møderne, men når han 
åbnede munden, var det altid vægtigt, og ofte 
var det hans udtalelse, der blev brugt til at 
konkludere drøftelserne.

Samordningsudvalget foretog grundige rekognos
ceringer i disse fire kommuner. Vi var to 
arkitekter, der på cykel gennemkørte kommuner
ne - jeg tror, vi fik 3 øre pr. km i trans
portudlæg - for at kortlægge den skete udstyk- 
ningsvirksomhed og de yderligere påtænkte ind
dragelser af landbrugsjord til byformål. Det 
var et chokerende materiale, vi fik samlet,
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som klart viste, at de eksisterende love var 
utilstrækkelige til at sikre en hensigtsmæs
sig fremtidig udvikling.

Udvalget nåede ikke selv at præstere nogen 
form for "samordningsplan" for de fire kommu
ners fremtidige planlægning og udvikling, men 
de fremlagte resultater af undersøgelserne og 
udvalgets overvejelser over, hvordan udviklin
gen kunne sikres, viste med al ønskelig tyde
lighed, at en styrkelse af lovgivningen på 
planområdet var nødvendig.

OPLYSNINGER FRA UDLANDET
Vi vidste også, at man andre steder i verden 
stod over for de samme planlægningsproblemer, 
og vi fandt det ønskeligt at søge oplysninger 
om, hvordan man i andre lande angreb dette 
planlægningsproblem.

Under krigen var vi jo imidlertid i Danmark 
næsten afskåret fra kontakter med udlandet - 
bortset fra Tyskland og delvis Sverige, hvor
fra vi dog fik visse oplysninger om forholdene 
i Amerika og England. Men i krigens sidste må
neder, fra februar 1945, distribueredes - il
legalt naturligvis og, så vidt jeg er oriente
ret, organiseret af arkitekterne Flemming Tei
sen og Philip Arctander - nogle små hæfter 
kaldet "Faglig Orientering", hvor der dels 
blev givet nyttige oplysninger om værnemagere 
og samarbejdsvillige entreprenører og tysker
håndlangere, dels fortalt om engelske genop- 
bygningsproblemer.

Et sådant hæfte, dateret 28.2.1945, optog man
ge af os særligt. Her var en redegørelse for 
de tre store engelske kommissionsbetænkninger 
over by- og landsplanlægning i efterkrigstiden



Barlow-, Schott- og Uthwatt-commissions. Navn
lig den sidste vakte furore med sit forslag 
om, at staten én gang for alle skulle overta
ge udstyknings- og udnyttelsesretten til al 
jord, således at fremtidig bebyggelse og ud
nyttelse kun kunne finde sted på arealer, der 
af statens planlægningsmyndighed ansås for eg
net hertil.

Efter krigen gennemførte England faktisk så
danne lovbestemmelser, men på grund af lovens 
erstatningsbestemmelser i forbindelse med den 
statslige ekspropriation af enhver udnyttel
sesret til jord fungerede de nye bestemmelser 
ikke, og man måtte opgive denne nyskabelse i 
det liberale England.

UNO ÅHRÉN
Vi fik også fra Sverige oversendt - illegalt - 
professor Uno Åhréns pjece: "Arkitektur og 
Demokrati", som i få eksemplarer var nået til 
Danmark i 1942/43, men ubegribeligt nok for os 
i dag blev forbudt udsendt.

Denne pjece blev ivrigt studeret af planlægge
re og arkitekter og opmuntrede os til at drøf
te ændringer i vort bestående planlægningssy- 
stem. Og da krigen endelig var slut, kunne vi 
så også i en svensk udgave af amerikaneren 
Lewis Mumfords skelsættende bog om "Stadskul- 
tur" hente yderligere inspirationer til vore 
drøftelser og overvejelser om en bedre plan
lovgivning i Danmark.

"GREATER LONDON PLAN 194 4"
Åbningen af grænserne efter krigsafslutningen 
i 1945 medførte også hurtigt orientering om 
de forholdsregler, som man nu havde igangsat 
andre steder, og navnlig forholdene i England
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med professor Patrick Abercrombie1 s "Greater 
London"s zoneplanlægning blev studeret grun
digt .

Vores egen Fingerplan, var vi alle overbevist 
om, var det mønster, vi kunne bruge til at 
sikre Storkøbenhavns kommende udvikling, men 
en udbygning af byplanloven måtte foretages 
for at kunne gennemføre en sådan planlægning.

BOLIGMINISTERIET 1947
Styrkelsen af lovgivningen lykkedes støttet 
af stærke lokalpolitikere ved et intenst ar
bejde i det i 1947 oprettede Boligministerium 
med Johs. Kjærbøl som minister, hvortil by
planlovgivningen var overført fra Indenrigs
ministeriet .

Et udkast til den særlige lov om regulering 
af bymæssige bebyggelser blev udarbejdet af 
nogle yngre embedsmænd i Boligministeriet.
En af de allermest effektive i dette arbejde 
var sekretær Vagn Rud Nielsen, som senere kom 
til at spille en helt afgørende rolle i dansk 
byplanlægnings historie, indtil han jo desvær
re i 1982 blev syg og måtte trække sig tilba
ge fra Planstyrelsens direktørstol. Rud Niel
sen døde, som vist alle ved, i marts i år.

BYUDVIKLINGSPLANERNE
I 1949 i april fik vi så "Loven om regulering 
af bymæssige bebyggelser", en lov, som faktisk 
fik afgørende betydning for byplanlægningen i 
Danmark.

Det er der mange, der ikke har registreret, 
men det er ganske klart, at uden den lov og 
dens afløser, "Zoneloven" fra 1969/70, ville 
en tilfældig og ukontrollabel byspredning



have fundet sted med uheldige virkninger for 
vore byers funktion og for vore åbne landska
ber - virkninger, som det er vanskeligt eller 
umuligt at overskue i dag.

Loven gav hjemmel til at nedsætte særlige ad
ministrative organer, såkaldte byudviklings
udvalg, for i første omgang Københavnsegnen 
og Århus, Ålborg og Odense og disses nabokom
muner og senere for alle andre områder i lan
det, hvor en samlet bymæssig udvikling fandt 
sted i flere kommuner, og hvor det skønnedes 
hensigtsmæssigt at planlægge en sådan udvik
ling under ét.

Indtil vi fik zoneloven i 1969/70, var der i 
alt nedsat 42 byudviklingsudvalg, hvis samle
de områder omfattede 70% af landets indbygge
re og dækkede praktisk talt alle de byer og 
egne, hvor en egentlig bymæssig udvikling 
fandt sted.

Jeg skal ikke gå nærmere ind på enkelthederne 
i byudviklingsarbejdet, men blot konstatere, 
at vi kan være stolte af denne planlægning 
i både nordisk og international sammenhæng. 
Det lykkedes os - som ikke ret mange steder i 
verden - på demokratisk vis og uden urimelige 
indgreb overfor kommunale eller private inte
resser - at gennemføre en regulering af lan
dets bymæssige udvikling og sikre det åbne 
land mod tilfældig, uheldigt placeret bebyg
gelse eller virksomhed.

Ud fra en kvalitativ helhedsvurdering er det 
et resultat af 40'ernes og 50'ernes planlæg
ningsarbejder, der virkelig må noteres på 
plussiden.
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Og vi kan så faktisk kun håbe, at den i for
rige måned - på grund af pres fra enkelte po
litiske grupper - gennemførte ændring af zone
loven, hvorefter en vis erhvervsmæssig virk
somhed uden videre kan indrettes i nedlagte 
landbrugsbygninger, ikke får nogen egentlig 
virkning - ellers vil de opnåede gunstige 
virkninger for byernes planlægning og den sta
dig mere nødvendige sikring af det åbne land 
nemt blive sat over styr.

DISPOSITIONSPLANARBEJDET BEGYNDER 
Den lange krig fik endelig en afslutning i 
1945, og man begyndte for alvor at overveje 
en fremtidsplanlægning i kommunerne. Ove Lar
sens 1939-cirkulære virkede, og det var først 
og fremmest dispositionsplanarbejdet, man tog 
fat på.

Byplanlaboratoriets pjece "Om Udarbejdelse af 
Dispositionsplaner", som jeg har nævnt, var 
det redskab, vi alle greb til - og det er fak
tisk stadig et godt redskab til brug ved plan
lægningsarbejdet, selv om vi nu kalder planer
ne noget andet: "kommuneplaner" og "lokalpla
ner" og har fået regionplanerne ovenpå.

Blot et enkelt eksempel på pjecens anbefalin
ger og sprogbrug: Indledningsvis refereres 
det, at Indenrigsministeriet i cirkulæret af 
oktober 1939 har tilrådet "at tilstræbe en 
saa smidig Planlægning som muligt med størst 
mulig Frihed til den endelige Fastlæggelse af 
Enkeltheder".

Og det følges op med bemærkninger om, at det 
"til Opnaaelse af denne Smidighed, denne Elas
ticitet tilraades at gennemføre Planlægningen 
for de Omraader, der ikke staar umiddelbart



for at inddrages under Bebyggelse, med saa 
faa Detailler som muligt, idet man maa vente 
med den nærmere Fastlæggelse af Detailler til 
det Tidspunkt, da man kan overse de Anvendel
sesmuligheder, som foreligger for de paagæl
dende Arealer".

Det er jo helt moderne tale - men det var også 
yderst kompetente personer, der stod bag ud
valgsarbejdet: Professor Steen Eiler Rasmussen 
arkitekt Peter Bredsdorff, direktør Ove Larsen 
landinspektør Meldal, kommuneingeniør J.A.C. 
Rastrup, og civilingeniør Malling var sekretær

VEJLEDNING I DISPOSITIONSPLANARBEJDE 
Efterhånden som vi alle blev klogere ved de 
praktiske erfaringer, vi hentede fra arbejdet 
i marken, blev det kla^t, at en mere udførlig 
vejledning i dispositionsplanarbejdet - ført 
ajour i forhold til udviklingen i efterkrigs
årene - var nødvendig for at lette kommunernes 
arbej de.

Men først i 1966, efter at S.B.I. i 1962 havde 
fået oprettet en afdeling for byplanforskning, 
kunne man derfra udsende en omfattende pjece 
om "Vejledning i dispositionsplanarbejde", ud
arbejdet af afdelingsarkitekt Arne Gaardmand 
hos Den kommitterede. Den lader jeg ligge nu, 
for 1966 er jo ud over den periode, vi skal 
behandle på seminaret i dag.

KOMMUNERNES SITUATION
Situationen rundt om i kommunerne var natur
ligvis meget forskellig. Mange købstadskommu
ner havde ved fremsynet jordpolitik i 1930’er- 
ne og ved brug af servitutter kunnet styre den 
løbende, mange steder i øvrigt ikke særlig 
kraftige udvikling på rimelig måde.



Og man havde også hidtil med kommunens egne 
teknikere kunnet klare den nødvendige planlæg
ning, som stort set drejede sig om udlæg af 
nye boligområder i byens udkant, fortrinsvis 
til åben og lav bebyggelse, med tilhørende 
kloakering og en beskeden vejudbygning.

Hvis en kommune endelig havde behov for eller 
ønsker om at igangsætte et byplanarbejde sig
tende på den fremtidige udvikling i større 
omfang og hastigere tempo end hidtil, måtte 
man sædvanligvis også ty til egne kræfter - 
stadsingeniøren eller stadsarkitekten, hvis 
man havde sådan en, for egentlig byplansagkyn
dige rådgivere - konsulentfirmaer - var der på 
det tidspunkt kun få af. Men det ændredes lidt 
efter lidt, efterhånden som behovet voksede.

Vi var heller ikke selv for kloge hos Den kom
mitterede, hvor medarbejderantallet langsomt 
forøgedes, men vi blev dog - simpelthen ved er
faringerne fra det løbende arbejde - dygtigere. 
Her spillede den stigende kontakt med kommuner
ne og konfrontationen med vanskeligheder af 
vidt forskellig art, som dukkede op, en væsent
lig rolle.

KOMMUNEKONTAKTEN
Kai Hendriksen var klar over, at det var nød
vendigt at gribe arbejdet an på en dengang u- 
traditionel måde, nemlig fra det centrale 
statskontor at søge en tæt kontakt etableret 
med kommunerne landet rundt ved gennemgang af 
sagerne og drøftelse af alle planlægningsspørgs
mål ved møder ude på stedet hos kommunene selv, 
ikke ved at tilkalde de lokale myndigheder til 
fremmøde i et statskontor på "den gale side" 
af Valby Bakke.



Så snart det efter krigens ophør var nogenlun
de let at rejse igen, blev denne praksis sat 
i gang og udviklet til rutine. Ingen større 
sager blev færdigbehandlet, uden at der blev 
holdt møder med by- eller sogneråd og foreta
get fælles besigtigelse på stedet. Det lærte 
vi umådelig meget af hos Den kommitterede, og 
vi tror da også, at kommunerne lærte noget af 
det.

Vi havde heldigvis forståelse hos den ansvar
lige minister - fra 1947 Johs. Kjærbøl og hans 
meget aktive departementschef Axel Skalts. Det 
var jo, som jeg har nævnt det, rent faktisk 
dengang i alle sager ministeren, som skulle 
godkende kommunernes planforslag, og det leve
de de skiftende ministre op til. Mange møder 
med kommunernes folk b]ov holdt hos ministeren, 
og ved adskillige lejligheder havde vi minis
teren selv med ude til besigtigelser og for
handlinger på stedet. Og jeg er så dristig at 
mene, at også ministrene lærte noget af det - 
hvilket ikke var så ringe, da de ikke alle var 
umiddelbart "planmindede", og da det jo var hos 
dem, den sidste afgørelse lå, når sagerne gik 
op i en spids!

DET STATSSTØTTEDE BOLIGBYGGERI 
Et sagsområde, som i årene efter krigen også 
gav os en hel del arbejde hos Den kommitterede, 
men samtidig var en fremragende metode til at 
komme ind på livet af det kommunale byplanar
bejde - eller simpelthen få sat et sådant ar
bejde i gang, hvor det ikke allerede var be
gyndt - var det statsstøttede, sociale bolig
byggeri .

For at løse den påtrængende boligmangel efter 
flere års stilstand i boligbyggeriet gennem-
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førtes omkring 1945 en lovgivning sigtende på 
fremskaffelse af boliger i tilstrækkeligt an
tal og til overkommelige huslejer. Hertil be
vilgedes på de årlige finanslove betydelige 
summer som tilskud og lån til en meget favo
rabel rente.

Sådan boligbebyggelse skulle - udover natur
ligvis at overholde gældende bestemmelser i 
bygningslovgivningen - opfylde en række kva
litetskrav, herunder byplanmæssige krav til 
bebyggelsens indpasning i det pågældende by
område og krav om en standard m.h.t. udnyt
telsesgrader, lysafstande, friarealer, der 
var markant højere end bestemmelserne i den 
på det tidspunkt utilstrækkelige og utilfreds 
stillende bygningslovgivning.

For at sikre disse kvalitetskrav passerede 
samtlige ansøgninger om statslån til etage
boligbebyggelse i en årrække Den kommittere
des kontor til kontrol og bedømmelse af be
byggelsesplanernes byplanmæssige og miljømæs
sige standard eller kvalitet.

Boligministeriet lod udarbejde særlige krav 
til alt byggeri, hvortil der søgtes statslån, 
krav, som gennem årene blev stadig strengere 
for at sikre bebyggelsens kvalitet. Dette var 
navnlig tilfældet på det byplanmæssige område 
og samtidig var kommunerne i forbindelse med 
deres byplanarbejde mere og mere opmærksomme 
på ønskeligheden af en tilfredsstillende til
pasning af nybyggeriet til det allerede eksi
sterende og en væsentlig højere miljømæssig 
standard, end man tidligere havde haft.

Det gav os en lejlighed til - ja, gjorde det 
nødvendigt i mange tilfælde at gennemgå



sådanne sager ude på stedet med bygherrer, 
arkitekter og kommunens administration og der
ved anledning til forhandlinger om udarbej
delse af byplanmæssige bestemmelser for at 
sikre sammenhænge og helheder ikke blot i 
forbindelse med det konkrete byggeri, men for 
hele byen.

BYPLANUDDANNELSEN
Altsammen stillede det stigende krav til de 
tekniske og administrative medarbejdere både 
på centralt og på lokalt hold, og overvejelser 
om en mere målrettet uddannelse med henblik 
på byplanarbejdet, end man på daværende tids
punkt kunne få på læreanstalterne, førte til 
igangsættelse af egentlige byplankurser.

BYPLANKURSER
Det allerførste af disse kurser arrangerede 
Byplanlaboratoriet efter opfordring fra Bo
ligministeriet i august 1951 i Haslev. Det 
blev holdt på Håndværkerhøjskolen der, en af 
de solide, gamle skoler, primitivt indrettet, 
men klart brugelig til vores formål. De 44 
deltagere sov i 4-mandskamre i stabelsenge, 
og foredragsholdere og lærere havde det sær
lig flot - vi var kun 2 mand i hvert kammer.

Kurset blev en succes og blev efterfulgt af 
flere spændende kurser, hvor vi diskuterede 
indbyrdes og havde debatmøder med lokale po
litikere rundt i landet, hvor laboratoriet 
fandt egnede steder til at samle de unge by
planlæggere, eksempelvis i Odder, Antvorskov, 
Krabbesholm, Odense, Sønderborg m.fl. Hurtigt 
blev kurserne til en fast institution, der 
afholdtes hvert år og efterhånden blev over
taget af Den kommunale Højskole i Grenå, som 
bistået af arkitekt Tage Kliim fra Den kom
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mitterede som kursustilrettelægger har afholdt 
en lang række nyttige byplankurser.

BYPLANLABORATORIET OG BYPLANMØDERNE 
Jeg må også nævne Byplanlaboratoriets voksen
de betydning som det sted, hvor man samlede 
og igen distribuerede oplysninger om byplan
arbejdets praktiske og teoretiske grundlag og 
problemer.

Efterhånden blev det en årlig begivenhed at 
indbyde politikere, administratorer og prak
tiske planlæggere fra hele landet til et stort 
byplanmøde med foredrag om aktuelle emner og 
ekskursioner til spændende og belærende ek
sempler på god og fremsynet planlægning. Til
slutningen til disse årlige møder er nu ble
vet så stor, at der kun e^ ganske få steder i 
landet, det kan lade sig gøre at afholde mø
derne. Og det er egentlig lidt kedeligt!

JYDSK BYPLANRÅD
I 1949 stiftedes Jydsk Byplanråd med samme 
formål som Dansk Byplanlaboratorium, men med 
særligt henblik på at forøge aktiviteten i 
Jylland. De to selskaber havde et nært samar
bejde og fordelte såvel penge som opgaver i- 
mellem sig - begge var selvejende institutio
ner, drevet ved tilskud fra kommuner, amter 
og staten.

Jydsk Byplanråd fungerede til 1968, hvor man 
fandt, at de opgaver, man havde sat sig for, 
var løst, og man kunne derfor ophæve rådet 
og overlade det fremtidige arbejde til Byplan
laboratoriet. Jydsk Byplanråd udsendte nogle 
små publikationer, bl.a. "Mindre byers plan
lægning" og "Planlægning i Sønderjylland", 
som begge tog småbysamfundenes problemer



under behandling, et emne, som hidtil havde 
været noget upåagtet i byplandebatten.

PUBLIKATIONSVIRKSOMHEDEN
Byplanlaboratoriet udvidede sin publikations
virksomhed for - som der står i vedtægterne - 
at fremme studiet af byplanlægningen. En række 
nyttige betænkninger publiceredes i 50'erne, 
gerne i forbindelse med beretningerne om By
planlaboratoriets virksomhed i øvrigt. Et 
studium af disse er ganske interessant og kan 
give en oversigt over, hvilke spørgsmål af 
praktisk og teoretisk art der trængte sig på 
i forbindelse med byplanlægningen.

TIDSSKRIFTET BYPLAN
I august 1948 udsendtes det første nummer af 
tidsskriftet "Byplan", en begivenhed, som alle 
vi, der var impliceret i det praktiske arbej
de, havde set hen til. Byplan er nu i gang med 
sin 39. årgang og har altså vist sig at være 
livskraftig. Bladet overtog i begyndelsen i 
vidt omfang Byplanlaboratoriets løbende pub
likationsvirksomhed, men har i øvrigt udviklet 
sig til at blive det tidsskrift, ingen af os 
nu vil undvære i forbindelse med vort arbejde 
og vor løbende ajourføring af, hvad der rører 
sig i byplanverdenen.

Byplans snart 40 årgange er helt klart en skat, 
som for byplanforskere rummer den væsentligste 
del af det materiale, som fortæller, hvordan 
udviklingen i byplanlægningen ikke blot i Dan
mark, men også internationalt har været siden 
2. verdenskrig.

EN VURDERING
"40'ernes og 50'ernes byplanlægning i Danmark"? 
Hvis jeg skal prøve en sammenfatning her til
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sidst, må jeg nok sige det sådan: I det før
ste tiår efter krigsafslutningen brugte vi al
le kræfter på overhovedet at få sat en plan
lægning i gang hele landet rundt, hvor man 
hidtil kun i de største af vore byer og enkel
te andre steder, bl.a. i et par amtskommuner, 
spontant havde haft planlægning på dagsordenen

I det næste tiår var planlægning mere eller 
mindre blevet rutine i amter og kommuner. I 
amtsregi skete det i forbindelse med amtskom
munernes vejplanlægning og i de særlige byud
viklingsudvalg, hvor rammerne for byudviklin
gen og planlægningen blev lagt fast i disse
0ar.

1 kommunerne drejede arbejdet sig primært om 
dispositionsplanlægningen, fulgt op, hvor det 
var nødvendigt, af partielle byplanvedtægter. 
Vi nåede så langt sidst i 50'erne, at samtli
ge byplanpligtige kommuner - det var ca. 250 - 
og yderligere ca. 100 kommuner med mindre by
mæssige bebyggelser var i gang med byplanlæg
ning .

DISPOSITIONSPLANERNES BEHANDLING 
Vi havde et problem hos Den kommitterede, hvor 
vi jo gennemgik samtlige kommuners planforslag 
idet det viste sig uhyre vanskeligt at nå til 
en egentlig godkendelse af de af kommunerne 
udarbejdede forslag til dispositionsplaner.
Det beroede bl.a. på, at vi tidligt indførte 
den praksis, at vi ønskede dispositionsplan
forslagene vurderet af andre statslige myn
digheder - Vejdirektoratet, statsbanerne, fle
re relevante ministerier m.fl. Det tog tid 
at indhente disse udtalelser, afholde besig
tigelser ude på stedet og derefter sammenfat
te vore bemærkninger i ofte meget lange memo
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randa med anbefalinger af ændringer eller y- 
derligere bearbejdelse af helheden eller del
emner, før vi kunne indstille forslaget til 
ministerens godkendelse.

Det gav naturligvis en del kritik, men vi var 
faktisk ikke selv så kede af situationen, for
di vi havde den erfaring, at en hurtig godken
delse af et forslag kunne have den virkning, 
at det lokale arbejde ligesom blev sat i stå, 
lagt på hylden, mens den manglende godkendel
se holdt arbejdet i gang, og det fandt vi var 
det vigtigste. Så var man bedre i stand til at 
modtage - eller opfange nye tendenser i kom
munens udvikling og indarbejde dem i det lø
bende planlægningsarbejde.

Og det var også vores erfaring, at når en kom
mune havde fået et dispositionsplanforslag, 
så var man næsten altid loyal mod det og søg
te at tilpasse administrationen af udstyknings- 
og byggevirksomheden til dispositionsplanen, 
også selv om den ikke var officielt godkendt 
af ministeren.

PLANERNES VIRKNINGER
Hvordan var så disse mange dispositionsplaner? 
Kunne de på rimelig måde hjælpe kommunalbesty
relserne til at administrere kommunens fysis
ke udvikling? Disse spørgsmål fortjener nok 
en nærmere undersøgelse, for det er klart, at 
der er forskellige opfattelser herom.

Jeg tør dog godt sige, at dette planlægnings
arbejde generelt var til fordel for kommuner
nes administration af byudviklingen, og at 
der normalt også var forståelse og accept hos 
borgerne for planerne, som betød større sik
kerhed mod uønskede dispositioner fra private
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grundejere eller erhvervsdrivende og fra of
fentlige myndigheder.

Dispositionsplanerne tjente deres formål som 
et fast grundlag for bysamfundenes hensigts
mæssige udvikling. Lad os håbe, det samme 
bliver tilfældet med de nu gennemførte kommu
neplaner !

EGNSPLANARBEJDET
I 50'erne påbegyndtes der flere steder i fort 
sættelse af arbejdet med byudviklingsplanerne 
et egentligt egnsplanarbejde, som vi kaldte 
det dengang.

KØBENHAVNSOMRÅDET
I Københavnsområdet fortsatte overvejelserne 
efter Fingerplanen fra 1947/48 på flere områ
der. En "Samfærdselskommission" nedsat af Bo
ligministeriet foreslog i 1955 et "Trafikråd 
for Storkøbenhavn" med centraliseret konces- 
sionsgivning og financiering af trafikmidler
ne. I 1952 nedsatte Landbrugsministeriet 
"Planlægningsudvalget for Københavnsegnens 
spildevandsafledning", og også vandforsynin
gen for det storkøbenhavnske område søgtes 
samordnet bedre.

Skovplantning i Københavns vestegn, hvor det 
første træ blev plantet i 1952, drøftedes me
re intenst fra 1957, og spørgsmålet om det of 
fentliges - d.v.s. statens - arealdispositio
ner i Storkøbenhavn blev rejst af Det økono
miske Sekretariat i 1958.

Alt dette og flere andre initiativer måtte u- 
omgængeligt føre til en genoptagelse af egns
planarbejdet, og fra midten af 50'erne drøf
tedes denne sag indgående i Hovedstadskommu-



nernes Samråd og Byplannævnets hovedstadsaf
deling. Resultatet blev, at der i 1958 under 
Byplannævnet blev etableret et teknisk "egns
plansekretariat" for Hovedstadsområdet, som 
fik til opgave at udarbejde en langsigtet 
principskitse for hovedstadsområdets udvikling 
og en mere konkret skitse for udviklingen over 
et kortere åremål.

STOR-ÅRHUS
I Århus-området blev der allerede i 1949 ned
sat en "Storårhuskommission" med henblik på 
at koordinere de berørte kommuners byplanlæg
ning. Arbejdet her førte bemærkelsesværdigt 
hurtigt, nemlig i april 1954, til at fremlæg
ge et forslag til en egnsplan for Storårhus, 
som derefter kunne være vejledende for kommu
nernes dispositioner.

NORDJYLLAND
I Nordjylland begyndte arbejdet med egnsplan
overvejelser i Aalborg-Nørresundby-området, 
men det udvikledes efterhånden til at omfatte 
hele daværende Aalborg, Hjørring og Thisted 
Amter, og for første gang mødte vi nu i Dan
mark ordet regionplan, som også var anvendt 
i et i januar 1963 i Folketinget fremsat lov
forslag om regionplanlægning, som jo dog først 
senere kunne gennemføres.

LANDSPLANLÆGNING
Medens egns- eller regionplantankerne bredte 
sig ud over landet i fortsættelse af byudvik
lingsarbejdet, begyndte også i midten af 50' 
erne overvejelser om en landsplanlægning, 
hvilket førte til, at regeringen i 1961 under 
Boligministeriet oprettede et landsplanudvalg 
med en lidt ejendommelig konstruktion, der 
stort set gjorde det umuligt at gennemføre
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noget, der kunne ligne en landsplan.

Selve udvalget bestod af repræsentanter for 
alle de betydende ministerier plus Vejdirek
toratet og statsbanerne. Rud Nielsen fra Bo
ligministeriet blev formand - han var på da
værende tidspunkt kontorchef ligesom de fles
te af udvalgets øvrige medlemmer.

Udvalget havde ingen beslutningsmyndighed.
Det var nemlig bestemt, at alle udvalgets for
slag eller indstillinger af principiel karak
ter, eller som vedrørte flere ministerier, 
skulle drøftes mellem departementscheferne for 
de i udvalget repræsenterede styrelser. Og de 
kunne jo slet ikke enes om noget!

Men udvalget fik et eneraisk sekretariat med 
Erik Kaufmann som ledende sekretær, og dette 
sekretariat præsterede i de følgende år et 
fyldigt og gavnligt materiale til brug for 
lands- og regionplanmæssige overvejelser og 
gjorde derved umådelig nytte. Sekretariatets 
første markante udspil var den bekendte Zone
plan for Danmark, som kom til at spille en væ
sentlig rolle for adskillige beslutninger i 
årene derefter.

FRA 40'ERNE TIL SLUTNING AF 50'ERNE OG VIDERE 
FREM.
Og hermed er jeg nået igennem 40'erne og 50' 
erne, som vist kan siges at have været en 
brydnings- og grotid for nyere dansk byplan
lægning. En tid, hvor vi efter byplanloven af 
april 1938 og den skelsættende byregulerings- 
lov fra 1949 skulle gøre planlægnings- og ud
viklingsarbejdet til en rutine i samtlige vo
re kommuner, som i vidt omfang stadig var små 
og administrativt set uudviklede.



Og netop omkring årsskiftet 1960, hvor vi i 
dag skal slutte, kom på en række områder væ
sentlige afgørelser eller begivenheder, som 
varslede en ny tid.

I 1958 nedsattes Kommunallovskommissionen, 
hvis arbejde førte til kommunalreformen i 
1970, saneringsloven blev fornyet i 1959 (ver 
dens bedste?), i 1960 fik vi for første gang 
i Danmark en landsbyggelov, naturfredningslo
ven blev ajourført i 1959 og 1961 og derved 
langt mere effektiv, vandløbs- og vejlove 
blev moderniseret, og vi fik begyndelsen til 
en regionplanlovgivning med loven af 17. maj 
1961 om Planlægning for Køge Bugt-området.

AFSLUTNING
For os, der har været med i dette lange åre
mål siden ca. 1940, har det været en virkelig 
spændende tid med glæder og sorger - med sto
re forventninger, der blev opfyldt, og andre, 
som tiden endnu ikke var moden til at gennem
føre, men gennem hele perioden med en optimis 
me og tiltro til, at planlægning betaler sig. 
OG DET GØR DEN!

Edmund Hansen
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UDENLANDSK INDFLYDELSE PÅ DANSK BYPLANLÆGNING,
1940-60

Hovedmotiverne for dansk byplanlægning har al
tid været en blanding af en nødvendig tilpas
ning til den teknisk-økonomiske udvikling og 
drømmen om at give menneskene sunde og smukke 
omgivelser.

Den store internationale konkurrence i 1908 
om planlægningen af de indlemmede distrikter 
i København var et eksempel herpå - og i øv
rigt også et eksempel på den indflydelse ude
fra, som har haft betydning for dansk byplan
lægning - navnlig på det teoretiske område. 
Konkurrencen blev vundet af Carl Strintz fra 
Bonn.

Indflydelsen udefra har vekslet mellem tyske 
og angelsaksiske idéer. I 40'erne og 50'erne 
var dansk bybygning især præget af de idéer, der 
kom til os fra Tyskland i 30'erne. Det var 
Bauhausskolens funktionalisme, der rummede 
både rationalistiske og kunstneriske motiver. 
Det var et opgør med den første industrialis
mes bybygning, med baggårdenes mørke og med 
den småborgerlige hang til at klistre vel- 
standssymboler på huse med et tarveligt ind
hold.

Funktionalismen søgte at give industrialismen 
et nyt politisk indhold og en ny ydre form.
Ved at masseproducere gode og sunde boliger 
kunne de blive så billige, at alle kunne få 
adgang til sol, frisk luft og en smuk udsigt 
til det grønne. Det var programmet for de 
stokbebyggelser, eller parkbebyggelser, som 
vi kaldte dem i Danmark, der blev idealet i 
årtier, når det drejede sig om etagehusbyen.
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I Danmark forstod vi heldigvis at variere te
maet. En af 40'ernes mest berømmede bebyggel
ser, Bispeparken, er en sådan variant af Wal
ther Gropius' skematiske stokbebyggelser. Pla
nen blev til i et samarbejde mellem Københavns 
Kommunes byplanafdeling ved arkitekten Helmuth 
Christiansen og Kooperative arkitekter. De pa
rallelle stokke er placeret, så der med rette 
er tale om en parkbebyggelse.

Bybygning er jo andet og mere end udformnin
gen af etagehusbebyggelser. Det er planlægnin
gen af veje og kollektiv trafik, det er par
ker og offentlige institutioners placering.
Det er strukturering af byernes vækst.

Sandt at sige var der ikke indtil 40'erne me
get styr på de danske bycx.s vækst og fysiske 
udvikling. Konkurrencen i 1908 om de indlem
mede distrikter var et bemærkelsesværdigt for
søg på en helhedsplanlægning. Den daværende 
afdelingsingeniør i København, Bjerre, fik en 
2. præmie. Han blev senere stadsingeniør, og 
han havde fremsynede idéer om storbyers vækst. 
Men i praksis blev det ikke til megen helheds
planlægning. Nedsættelsen af det halvofficiel
le egnsplanudvalg i slutningen af 20'erne og 
udsendelsen af betænkningen om Københavns- 
egnens grønne Arealer i 193 6 var spiren til 
den helhedsplanlægning, der fik form og fart 
i slutningen af 40'erne.

Da egnsplanarbejdet i 1945 blev genoptaget i 
København, så man naturligt nok efter, hvad 
der var sket ude i verden, mens vi havde væ
ret isoleret. Det internationalt dominerende 
princip for store byers vækst var udbygning 
ved hjælp af planetbyer. Det var især Raymond 
Unwins og Patrick Abercrombie's plan for ud-



Gropius' rationelle byplanmodel, 
byen med de parallelle boligblok
ke, blev i Danmark tolket i be
byggelsesplaner, der brød med den 
skematiske form. Et karakteris
tisk eksempel er Voldparken i 
København. Bebyggelsesplanen er 
udarbejdet af Edv. Heiberg i 1947. 
Bebyggelsen, der er opført i åre
ne 1949-51, er delt i tre områder, 
tegnet af henholdsvis stadsarki
tekt F.C. Lund, Kay Fisker og 
Edv. Heiberg.
Plan og foto fra Tobias Faber: 
Dansk Arkitektur, side 240 og 241

Voldparken. Siluntions/dan. M ål i :Hooo.
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bygningen af London fra 3 0'erne, der havde 
udbredt kendskabet til dette princip.

Peter Bredsdorff, der var leder af det reta
blerede egnsplanarbejde, overtog imidlertid 
ikke uden videre dette princip. København 
var betydelig mindre end London. Det var 
tvivlsomt, om der i København var grokraft 
nok til bygningen af satellitbyer. I stedet 
fik vi Fingerplanen, der er et meget originalt 
princip uden direkte forbilleder.

Det er vigtigt at konstatere, når vi snakker 
om udenlandske forbilleder, at der på et så 
betydningsfuldt område har været en selvstæn
dig dansk teoridannelse. Det er så meget mere 
bemærkelsesværdigt, som man i Stockholm valg
te satellitby-modellen.

Antallet af byplanlæggere, der beskæftigede 
sig med fagets teori, var ganske få i 40'erne. 
De fleste af dem tog på studierejser til Eng
land og Sverige. Specielt var Uno Åhrens kur
ser velrenommerede. Men til trods for den hos 
vore naboer enerådende satellitby-teori fik 
vi altså en plan, der søgte at lede og forme 
den hidtidige, "naturlige" byvækst bort fra 
ring-på-ring-væksten til en fliget amøbeform. 
Den billige mulighed for at udnytte og vide- 
reudbygge den eksisterende infrastruktur var 
vel hovedmotivet, men det var mere end det.
For samtidig var det en struktur, hvor lokal
samfundene kunne få klare grænser og byen 
samtidig en stor berøringsflade med det åbne 
land.

Måske er dette princip også udviklet under 
indflydelse fra England. Frederick Gibberd, 
der havde planlagt Harlow New Town, har be-



skrevet princippet i "Landscaping the New 
Town": "Efter at de bebyggede arealer er ble
vet adskilte for at opnå en klar kontrast mel
lem bebygget område og landskab, må de samles 
igen til en kunstnerisk helhed. Det er en by, 
der skal skabes, ikke selvstændige landsbyer".

Den fligede by har måske et organisk forbil
lede, som Hans Bernhard Reichow illustrerede 
det i sin bog, "Organische Stadtbaukunst" - 
omtalt i en artikel i Byplan i 1950.

Indflydelsen fra engelsk byplanlægning havde 
i 30'erne været vigende for den tyske indfly
delse, men den vendte tilbage i 40'erne. Steen 
Eiler Rasmussen var i sin undervisning på a- 
kademiet formidler af de angelsaksiske idéer. 
Han docerede med held Radburn-princippet, som 
fra 40'erne og helt frem til i dag har præget 
alle de bedste planer til enfamiliehusområder.

Også Ebenezer Howards havebyteorier og deres 
praktiske udformning i bl.a.Welwyn Garden 
City var et hovedtema i Steen Eilers undervis
ning .

Da krigens materialemangel og økonomiske stram
ning begrænsede etagehusbyggeriet, fik det la
ve, sammenhængende byggeri en chance. Erling 
Knudsen, der i 40'erne blev direktør for DAB, 
fik søsat flere småhusbebyggelser, som var en
gelsk inspirerede. Søndergårdpark i Bagsværd 
fra slutningen af 40'erne er et af de bedste 
eksempler på indflydelse fra engelsk haveby
bevægelse. Bebyggelsen er projekteret af Hoff 
& Windinge. Også Søgårdpark af de samme arki
tekter og Skoleparken af Bo & Hallberg, begge 
i Gladsaxe, er både i form og indhold små ud
gaver af en engelsk haveby.
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Et helt uomtvisteligt eksempel på engelsk ind
flydelse er Henning Jensens 1. præmieprojekt 
fra 1953 til konkurrencen om bebyggelse på 
Eskemosegård i Birkerød. Forbilledet er den 
engelske landsby Milton Abbas.

Både den engelske landsby og de her nævnte 
danske eksempler er Neighbourhood Units, som 
var et sociologisk motiveret tema i 40'ernes 
og 50'ernes engelske planlægning. Begrebet 
var kendt i Danmark i 30'erne, blandt andet 
omtales det af Alfred Råvad i Borgmesterbogen, 
der udkom i 1929. Men begrebet indgik først i 
den danske byplandebat efter 2. verdenskrig. 
Under krigen var et af de få bidrag udefra til 
denne debat Lewis Mumfords bog "The Culture of 
City", der kom til os i 1942 i svensk oversæt
telse. Heri gives der en Lysociologisk moti
vering for dannelsen af små, klart definerede 
enheder inden for den større bys rammer. Mum- 
ford skrev bl.a.: "Overalt i byen er der brug 
for enheder, hvor et intelligent samarbejde 
træder i stedet for masseforskrifter, massebe
slutninger og massehandlinger, som påbydes af 
fjerntstående ledere og administratorer. Små
grupper, små klasser, små kommuner, institu
tioner, som afpasses i målestok, er væsentlige 
betingelser for en sund udvikling i det moder
ne samfund...".

Interessen for Neighbourhood-planlægning blev 
stimuleret af de første eksemplarer af pjecer
ne om The County of London Plan af Abercrombie 
og Forshaw (1943 ) og af Abercrombie1 s Greater 
London Plan fra 1944.

Ved studiebesøgene i England lærte danske 
planlæggere, at der bag teorierne om struktu
rering af byerne i mindre enheder var en fol-



Indflydelsen fra den engelske 
havebybevægelse ses i flere dan
ske rækkehusbebyggelser i 40'er
ne og 50'erne. Søndergårdspark i 
Gladsaxe, 1950. Arkitekter: Hoff 
& Windinge.
Plan og foto fra Tobias Fabers 
bog, side 234 og 235



kelig bevægelse for bygningen af Community 
Centre. De fleste danske byplanlæggere var 
lige efter krigen stærkt politisk aktive, og 
de forsøgte via de politiske foreninger og 
lejerbevægelsen at skabe en tilsvarende dansk 
folkelig bevægelse for dannelsen af "kultur
centre", som vi valgte at kalde dem, hvilket 
måske var lidt ufolkeligt. I hvert fald slog 
idéen ikke an. Ude i landet havde man uden 
de københavnske planlæggeres medvirken star
tet en bevægelse for bygningen af sognegårde. 
Det lykkedes bedre. I København byggede Edvard 
Heiberg et hus med børneinstitutioner og et 
par mødelokaler. Det blev kaldt Bispebjerg 
Kulturcenter, selv om det ikke havde megen 
lighed med de engelske forbilleder. Langt se
nere kom man meget nærmere forbillederne med 
de medborgerhuse, der er dukket op i de sene
re år.

Endelig skal det om den engelske indflydelse 
nævnes, at udstillingen "Fremtidens England" i 
Rådhushallen i 1946 og Paul Rothas to fremra
gende kortfilm "Land of Promise" og "Proud 
City" stimulerede vores interesse for engelsk 
planlægning.

Fra USA kom i 1946 Catherine Baur og fortalte 
om amerikanske saneringsplaner og metoder. Det 
var en af flere tilskyndelser til sanerings- 
fremstødet "Vesterbros boligaktion" i 1950.

Idéerne om New Towns og Neighbourhood planlæg
ning fik ikke nogen øjeblikkelig indflydelse 
på dansk planlægningspraksis. Det kom derfor 
helt bag på byplanlæggerne, at en sociolog, 
Danmarks dengang eneste, professor Th. Geiger, 
ved byplanmødet i Århus i 1948 gik hårdt i ret
te med danske byplanlæggere for deres tro på

40



og afhængighed af Lewis Mumford. Han påstod, 
at Mumfords idéer var reaktionære, småborger
lige og byfjendske. Det moderne menneske og 
nutidens samfund stillede helt andre krav til 
byplanlægningen.

Efter et øjebliks lammelse blev der uro i den 
lille gruppe byplanlæggere, og Flemming Tei
sen sprang op på talerstolen og tilbageviste 
i stærk bevægelse - eller snarere ophidselse 
dette bagholdsangreb. Svaret var ikke særlig 
velovervejet, på nogle punkter selvmodsigende 
men ophidselsen dækkede meget godt stemningen 
hos de få byplanlæggere blandt de næsten 500 
deltagere. Og i hvert fald blev forsamlingen 
af kommunalpolitikere, der uden kendskab til 
Mumford sad og småsov, vækket.

Geiger kendte ikke meget til dansk byplanlæg
ning, så hans angreb var nok mere rettet mod 
"kollegaen" Mumford, som han kendte, men vur
derede lavt som videnskabsmand.

Selv om de engelske idéer ikke øjeblikkeligt 
fik den store betydning for planlægningen, så 
øvede de i det lange løb en betydelig indfly
delse. Albertslund og senere byerne langs 
Køge Bugt er jo en slags satellitbyer. Eller 
de er måske snarere en mellemting mellem New 
Towns og Neighbourhood Units. Idéerne om at 
bygge i små enheder og om decentralisering er 
jo i dag helt accepterede.

Åbningen af indflydelse udefra efter 2. ver
denskrig skabte også fornyet interesse for 
Le Corbusier's byplanidéer. Det var især 
Vilhelm Lauritzen og Ole Buhl, der agiterede 
for højhusene som velegnede elementer til 
fornyelse af de tætbyggede byer. De spredte
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højhuse ville give beboerne adgang til sol, 
lys, luft og den grønne natur. Lauritzen fore
slog som byplankonsulent for Gladsaxe kommune, 
at Hyldegård og Lundegård ved Utterslev Mose 
blev bebygget med højhuse for at holde mest 
muligt af skråningerne mod mosen fri for be
byggelse .

I 1945 vandt Mogens Irming og Tage Nielsen 
konkurrencen om et forslag til bebyggelse af 
Bellahøj. Efter danske forhold var de foreslå
ede halvhøje huse højhuse og i hvert fald 
punkthuse. Denne form for højhuse kendte vi 
fra Stockholm, hvor boligområdet Danviksklip- 
pan var blevet et valfartssted for danske ar
kitekter.

Interessen for svensk boligbyggeri stammede 
helt fra 30'erne, og så var Sverige i øvrigt 
det nærmeste udland, når man de første år ef
ter krigen med de skrappe valutarestriktioner 
skulle til udlandet. Allernærmest lå Malmø, 
hvor bygmesteren Erik Persson i slutningen af 
30'erne havde realiseret, hvad der endnu i 
Danmark var en utopi. Det var de Le Corbusier 
inspirerede højhuse, Ribershus, med store al
taner, panoramavinduer og lejligheder med op
holdsstue gennem to etager.

I slutningen af krigen byggede Persson 1. eta
pe af Friluftstaden, som også blev målet for 
mange danske arkitekters første udenlandsrej
se efter krigen.

Der var i de første efterkrigsår livlige for
bindelser mellem danske og svenske byplanlæg
gere. Besøg af Gunnar Lindmann og Sune Lind- 
strom stimulerede de teoretiske diskussioner. 
Der var dog sjælden enighed om planlægningens 
mål og midler, men ikke desto mindre var der



Le Corbusier's byplanideer kom 
til at præge en række højhusbe
byggelser i de første år efter 
krigen. Tidligst er punkthusbe- 
byggelsen Bellahøj. Bebyggelses
planen er tegnet af Mogens Ir- 
ming og Tage Nielsen efter et 
1 .præmieprojekt fra arkitektkon
kurrencen i 1945. Bebyggelsen er 
opført i 50'erne, tegnet af for
skellige arkitekter, deriblandt 
stadsarkitekt F.C. Lund.
Plan og foto fra Tobias Fabers 
bog, side 242 og 243

Bellahoj. Situationsplan. .Mogens I> 
Tage Nielsen. M å l i : io o o o .
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tale om en svensk indflydelse, selv om man 
kun i få tilfælde kan påvise direkte forbille
der. Et af dem er boligbebyggelsen Grona Gaten 
i Uppsala fra 1952. Den plan fik mange danske 
beundrere, og den var bl.a. forbillede for 
Peter Bredsdorffs smukke projekt fra 1952 til 
konkurrencen om en bebyggelsesplan for et om
råde ved Skovbrynet i Bagsværd. Området blev 
senere bebygget med en stokbebyggelse af L&N 
typeetagehuse.

I fagbladene i 40'erne og 50'erne er der be
mærkelsesværdig få artikler om byplanlægning 
i andre lande. Den debat, der foregik interna
tionalt i 50'erne, synes først at få betyd
ning i Danmark i 60'erne.

I 50'erne begyndte man at diskutere nødvendig
heden af en fuldstændig adskillelse af køren
de og gående ved planlægningen af de nye byer. 
En af de ivrigste fortalere for dette princip, 
Paul Ritter, holdt foredrag herom i København, 
vistnok i slutningen af 50'erne. Hans bog 
"Planning for Man and Motor" udkom i 1962. 
Planen for idealbyen Hook, en teoretisk plan 
med et differentieret vejnet, udkom i bogform 
i 1961.

Arkitektens Månedshefte nr. 12-1955 var et te
manummer om fodgænger-butikscentre og gågader 
med eksempler fra England, bl.a. gågadecentret 
i Stevenage New Town og gågaderne i det gen- 
opbyggede Coventry. Også Lijnbaan i Rotterdam 
er omtalt. I denne artikel foreslås for første 
gang offentligt, at Strøget i København gøres 
til gågade. Nu har alle større danske byer gå
gader i deres handelscentre, og det er ganske 
givet sket under indflydelse udefra.
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I 1960 udkom bogen med referater fra et in
ternationalt møde, ClAM'59 i Otterlo. Her 
startede debatten om strukturalisme, om åben 
planlægning og om planlægning for foranderlig 
hed. Det var folk som polakken Oscar Hansen, 
englænderen Peter Allison, amerikaneren Louis 
Kahn og japaneren Kenzo Tange, der lagde grun 
den til et par af de teorier, der kom til at 
dominere debatten i 60'erne og 70'erne, og 
som satte sig spor i praktisk bybygning.

Hvad årsagen end må være, sløvhed eller ori
ginalitet, så er der næsten ingen direkte u- 
denlandske forbilleder for dansk bybygning i 
40'erne og 50'erne. Men indflydelsen udefra 
er der ikke desto mindre, hvad jeg forhåbent
lig har sandsynliggjort med denne lille fore
læsning .

Skriver
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SPECIFIKKE DANSK UDVIKLEDE TEORIER OG LØSNINGER 
I PERIODENS BYPLANLÆGNING

INDLEDNING

Det er en ambitiøs titel. Jeg har ikke selv 
fundet på den - men jeg må have lovet at leve 
op til den. Så det skal jeg prøve på.

Som andre har været inde på, så findes der 
næppe i dansk byplanlægning specifikke - for
stået som enestående og unikke - danske teori
er og løsninger.

Derimod kan der peges på danske særpræg. El
ler danske "tolkninger", som Skriver kaldte 
det i sit foredrag.

Når vi holder os til 40'erne og 50'erne (og 
det har jeg - trods den tilfældige opdeling - 
gjort), vil jeg fremhæve tre områder, hvor 
danske særpræg efter min mening er tydelige, 
nemlig 1) Fingerplanen, 2) Byreguleringsloven 
og de dertil hørende byudviklingsplaner, og 
3) Stjerneby- og vækstcenterteorierne. De tre 
områder har altså tyngdepunkt i henholdsvis 
planudformningen, lovgivningen og teorierne.
I øvrigt er der en klar sammenhæng imellem 
områderne.

FINGERPLANEN

Edmund Hansen har givet hovedtrækkene i Fin
gerplan-arbejdet. Det blev først og fremmest 
præget af Steen Eiler Rasmussen og Peter 
Bredsdorff. Men der var også medarbejdere som 
Flemming Teisen, Anders Nyvig, Mogens Boert- 
mann, Roy Draiby, Dalgas Rasmussen, Poul Lya
ger, Sven Allan Jensen og Dea Trier Mørck.
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I "Ebenezers Disciple" siger Knud Bidstrup om 
Fingerplanen, at den "blev et originalt dansk 
arbejde. Den er siden blevet kendt verden o- 
ver som et begreb - en model for, hvordan en 
storby kan udbygges - og den har i de mellem
liggende årtier været bestemmende for byudvik
lingen i hovedstadsområdet".

Fingerplanen (og de andre planer fra "den
gang") fik gennemgående en afdæmpet, men pæn 
modtagelse, og med kendskab til uenigheden i 
øvrigt i koldkrigs-årene (og med viden om nu
tidens bråvallaslag om fysiske planer) kan 
man godt undre sig.

Men for det første var "Fingerplanen" et plan
bidrag af høj, faglig kvalitet. Dets byplan
mæssige indhold var klare tænkt, og det var 
fremstillet på en pædagogisk set forbilledlig 
måde.

For det andet var der ikke dengang nogen stør
re faglig uenighed om principperne i planer
ne - herunder de vækstbetragtninger, der lige 
fra Fingerplanens tid kom til at præge by- og 
egnsudviklingsplanerne.

For det tredie - og det er nok det vigtigste - 
fik planerne på en velargumenteret og stilfær
dig måde indarbejdet nogle igangværende udvik
lingstendenser, som ingen havde større betæn
keligheder ved. Ja, som langt de fleste måtte 
se positivt på.

F.eks. kunne erhvervene som oftest få fat på 
velbeliggende og billige arealer til nybygge
ri eller udvidelser. Der var løfterige for
slag om veje og jernbaner, og udbygningen af 
infrastrukturen var forholdsvis billig.
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Stjernehypotesen.
Kaufmann, 1959 "Almindelige mennesker" fik stillet kollektiv 

transport, grønne områder, fællesanlæg og bo- 
lig-arbejdssted-nærhed i udsigt.

Endelig for det fjerde var det beskedent, hvad 
der skulle til af politiske og økonomiske re
guleringer for at realisere planerne. En vis 
styring for at forhindre spredning var nødven
dig, og derfor blev der fra begyndelsen lagt 
op til en lovgivning, der kunne holde bebyg-
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gelsen samlet i fingre eller i byklumper. På 
lidt længere sigt var Fingerplanen ikke rea
listisk, medmindre bebyggelsens spredning kun
ne forhindres.

BYREGULERINGSLOVEN

Ikke mindst derfor kom byreguleringsloven af 
1949, og også den havde sin store styrke deri, 
at dens hele formål var klart tænkt (og let at 
forklare).

Også denne lov og dens resultater blev kendt 
og beundret i udlandet. Fra Den kommitteredes 
tid husker jeg adskillige besøg fra både Vest 
og ikke mindst Øst, som misundte os loven og 
dens muligheder.

Byreguleringsloven og byudviklingsplanerne 
kan tillægges hovedæren for, at ikke endnu 
flere (eller rettere: Alle) naturskønne områ
der blev plastret til med bebyggelse i de sto
re vækst år.
Nok ville udgifterne til vejanlæg og anden 
infrastruktur "af sig selv" have holdt igen 
på byspredningen, men uden loven og dens re
guleringsmuligheder var det formentlig gået 
meget slemt ud over natur- og landskabsværdi
erne i hele landet.

Også denne lovs succes skyldes, at der blev 
udarbejdet planer, som alt i alt forekom et 
stort flertal af befolkningen nødvendige og 
fornuftige. På den ene side blev der økonomise
ret (i hvert fald noget) med udgifterne til 
infrastruktur, og på den anden side blev der 
ved kravene til planernes rummelighed reser
veret rigeligt med arealer til alle formål.
En bagside af medaljen var, at overdrevne fo-
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"Det store H".
BYPLAN's redaktion, 1960

restillinger om vækstens omfang kombineret med 
de administrative rummelighedskrav betød alt 
for store udlæg af byzonearealer visse steder. 
Det skabte problemer, som man flere steder 
fortsat kæmper med.

STJERNEBY- OG VÆKSTCENTERTEORIER

Den tolkning, der kom til at spille den stør
ste rolle i dansk byplanlægning, er dog teori-
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erne om vækstcentre og troen på de store en
heders nødvendighed og fordele. Det er i hvert 
fald en påstand, som jeg gerne vil diskutere.

Vækstcenterteorierne hang nøje sammen med ho
vedstrukturen i Fingerplanen og de efterføl
gende egnsplaner for Stor-København, og det 
var også disse teorier, der lå bag byudvik
lingsplanerne og deres udformning. En fore
stilling om, at det var godt at samle bebyg
gelsen i store enheder (jo større, jo bedre) 
har været et elementært budskab i dansk by
planlægning fra 1945 og frem til de allerse
neste år.

Læses indledningskapitlet i Fingerplanen, vil 
det ses, at allerede dér var tænkningen indi
rekte styret af vækstcenterforestillinger.
Helt klart lå teorierne til grund for byregu- 
leringsloven og især dens omsættelse til prak
sis. For fuld udblæsning kan de findes anvendt 
i Principskitsen for Storkøbenhavn (1960).

Med Kaufmanns stjernebyhypotese fik teorierne 
en særlig dansk udformning, som er værd at no
tere sig. Hans udspil førte også til diskus
sioner, som fik stor faglig betydning.
Kaufmann lagde for (men talte på mange plan
læggeres vegne) i BYPLAN i 19 59, og hans lands
planhypotese lød i al sin korthed: "I de næste 
årtier vil en stadig større del af befolknin
gen, erhvervslivet og kulturlivet samle sig 
på nogle få steder i landet. Overser eller 
modarbejder vi denne udvikling, vil vi spilde 
kræfter og penge. Følger vi den, kan den på
virkes og blive hele landet til gavn". Tesen 
var så i øvrigt udbygget dels med nogle "ten
denser i samfundsudviklingen", dels med prak
tiske anvisninger på, hvordan hypotesen kunne



uoxiadis, 1963 

Rasmussen og Seablom, 1965
omsættes i praksis, og dels med den berømmeli 
ge stjerneby-skitse, som tydeligt forklarede 
budskabet.

Det er en interessant krølle på historien, at 
Kaufmanns udspil tildels var inspireret af 
svenskeren Gunnar Myrdals bøger fra krigsåre
ne, hvor han opholdt sig i USA. Hans bog, 
"Verdens økonomiske ulighed", udkom i dansk 
oversættelse i 1958, og i BYPLAN-artiklen hen-
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viser Kaufmann direkte til den inspiration, 
som bogens idéer om de selvforstærkende socia 
le processer var for ham.

BYPLAN's redaktion mente, at Kaufmanns skitse 
var for decentralistisk, og at den gav "fore
stillinger om opnåelig jævnbyrdighed" byerne 
imellem. I stedet ønskede man mere konsekvent 
at gøre det eksisterende bymønster til bestem 
mende parameter for planlægningen. Konkret 
måtte dette betyde, at væksten skulle place
res i tilknytning til "Det store H" - de veje 
jernbaner og byer, hvor i forvejen 3/4 af be
folkningen fandtes, og hvor 9/10 af byvæksten 
blev lokaliseret (hævdede man i hvert fald).

Det var som sagt de samme synspunkter, der lå 
til grund for egnsplanen af 1960, og de kom i 
det hele taget til at dominere både landsplan 
lægningen og den egns- og regionplanlægning, 
der kom i gang flere steder i landet. Et af 
de klareste udtryk for en vækstcenter-tanke
gang anvendt uden for hovedstadsområdet kan 
ses i regionplanskitserne for Nordjylland, 
der fremkom i midten af 60'erne.

Med i billedet fra "dengang" hører også, at 
teorierne skabte konkrete planudspil som f. 
eks. Doxiadis' alternativ til egnsplanen af 
1960, Knud Rasmussen og Seth Seabloms 2. præ
mieprojekt i Amagerkonkurrencen fra 1965, 
idéerne (og forslagene) om en Vestdansk Stor
by - Trekantbyen samt de vedholdende drømme 
om en Ørestad.

I LPUS' udmærkede bog om "Arealplanlægning", 
status og fremtidsperspektiver" fra 1974 fin
des næsten ordrette gentagelser af Kaufmanns 
beskrivelser fra 1959, og i et samtidigt no-



Ørestad.
sune Lindstrom's skitse, 1959 tat foreslår man, at egnsudviklingsstøtten

fordeles til kun 33 lokaliteter. Det svarede 
omtrent til de byer, der senere blev kaldt 
egnscentre, og som altid i lands- og region
planlægningen har været opfattet som drivkraf
ter for udviklingen.

Grundholdningerne kan genfinces i flere af de 
vejledninger og debatoplæg, som Planstyrelsen 
udsendte fra midten af 70'erne. Det var også
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vækstcenter-drømme, der lå bag hin berømmelige 
landsplanredegørelse af 1979, som var ved at 
vælte den daværende regering.

Skal der peges på et idéelement i dansk lands- 
og regionplanlægning, som har været domineren
de, må det efter min mening klart blive fore
stillingerne om de store byers nødvendighed 
og om deres positivt afsmittende virkning på 
økonomiske, sociale og kulturelle forhold i 
samfundsudviklingen.

HVORFOR I DANMARK?

Det kan undre, at disse teorier eller hypote
ser fik så klar en udformning netop i Danmark. 
Det er f.eks. et spørgsmål, som jeg flere gan
ge har mødt, når nordiske planlæggere er sam
let. Idéerne indgår også i de øvrige landes 
planlægning, men slet ikke med samme styrke 
som i Danmark.

Jeg vil mene, at det for det første skyldes, 
at vi har byer overalt, og at der (næsten) 
ikke findes fysiske hindringer for byers ud
videlse eller for nyanlæg af byer. I et bjerg- 
løst og fladt land kan bymønsteridéerne dyr
kes mest konsekvent - og det blev de i Dan
mark .

For det andet er det sandsynligt, at arkitekt
gruppens centrale placering i lands- og re
gionplanarbejdet har fremmet - og forenklet - 
vækstcenterteorierne. Med deres funktionalis
tiske opdragelse var de tiltalt af den orden 
og sammenhæng, der tilsyneladende kunne komme 
til at præge byernes indbyrdes samspil. Det 
har heller ikke været uden betydning, at de - 
af arkitekterne - frembragte illustrationer



vestdansk storby - var af stor klarhed og nærmest grafisk skønhed,
Trekantbyen, 1962 Det så let og overbevisende ud, og med

det smukke grafiske udtryk var idéerne lette 
at huske.

Endelig havde det for det tredie betydning, 
at det var veltalende og velskrivende planlæg
gere, der fremførte idéerne. På nærmest hele 
planlæggerstandens vegne talte og skrev f.eks. 
folk som Peter Bredsdorff, Erik Kaufmann, Ole

57



Thomassen, Stefan Ott og Knud Bidstrup om 
vækstcenterteorierne - 40'ernes og 50'ernes 
mest markante danske bidrag til plantænkningen.

Arne Gaardmand

For en grundigere gennemgang af det her anfør
te og for den nødvendige dokumentation må jeg 
henvise til min bog "Plan og frihed" fra 1985 
og til to forarbejder, nemlig "Fysisk planlæg
ning i Danmark, 1945-1980, belyst især gennem 
periodens konkrete planer, faglige debat og 
konkurrencer" fra 1981, og "Jobbet til manden 
eller manden til jobbet? - Om dansk regional
politik fra 1945 til 1985" fra 1987. Først
nævnte bog kan købes gennem Dansk Byplanlabo
ratorium (kr. 98,-), og rapporterne kan fås 
ved henvendelse til mig på telefon 01 136760, 
Planstyrelsen.
AG



FORSKNING OM 40'ERNES OG 
501ERNES BYPLAN LÆGNING



N O R D ISK  FO R SK N IN G

I Sverige, Finland og Norge er interessen 
for 40'erne og 50'erne større end i Dan
mark, og der er mere forskning om perio
dens planlægning og byggeri. Eksempler 
fra Sverige er doktordisputatserne om 
"Grannskap och "Stadsplanering" og "Uno 
Ahrén". Førstnævnte ser på forholdet mel
lem samfund, ideologi og bebyggelsesprak- 
sis i relation til naboskabsidéen, der 
fik kraftigt gennemslag i Sverige - dog 
mere som praktisk bebyggelsesform for et 
voksende forstadsbyggeri end som fungeren
de social realitet. Bogen om Åhrén skil
drer en af periodens allervigtigste nøgle
figurer, den radikale arkitekt fra "Accep
tera" i 1930, der endte som direktør for 
Riksbyggen og professor i byplanlægning 
ved KTH - og i øvrigt en varm tilhænger af 
naboskabstanken. Også 1940'ernes og 1950' 
ernes byforskning har fået fornyet inter
esse i Sverige - især Gregor Paulssons 
bystudier i "Svensk Stad" - hvor byudvik
lingens sociale og kulturelle baggrund 
blev skildret på en forbilledlig måde. Det 
Svenske Arkitekturmuseum har fornylig af
holdt en udstilling om 40'ernes og 50'er
nes boligbyggeri: "Folkhemmets bostader"- 
om det fine boligbyggeri før montagebygge
riets gennembrud i 60'erne - der i dag be
gynder at fremstå i et nostalgisk lys.

ACTA UNTVERSITATIS UPSALIENSIS
Studia Sociologica Upsaliensia 

17

Mats Franzén och Eva Sandstedt

Grannskap 
och stadsplanering

Om stat och byggande 
i efterkrigstidens Sverige

UPPSALA 1981

UNOAHREN
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I Norge har tidsskriftet "Byggekunst" bla. 
beskæftiget sig med genopbygningen efter 
krigen i temanummeret om "Brente steders 
regulering" (nr. 5, 1980), hvor den klas
sicistisk inspirerede arkitekt og profes
sor Sverre Pedersen spillede en vigtig 
rolle. I Finland har arkitekturmuseet haft
en særlig udstilling om 40'erne, der var 
dramatiske år ikke kun på grund af krigs
tilstanden, men også på grund af de 
500.000 tilflyttede fra de russisk erob
rede områder.
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DANSK FORSKNING

Den danske forskning om 40'ernes og 50'er
nes planlægning er beskeden, og det arbej
de, der er lavet, beskriver fortrinsvis 
1940'erne og 1950'erne som baggrundsstof 
til 1960'erne og 1950'erne. Dette gælder 
især en række marxistisk orienterede stu
dier, som f.eks. Christoffersens/Topsøe- 
Jensens "Fysisk planlægning og samfunds
mæssige reproduktionsproblemer", der ofte 
er præget af et skematisk strukturalistisk 
samfundssyn og relativt lidt empiri. Erik 
Nygårds boligstudie "Tag over hovedet" be
handler også hele perioden fra 1945 til 
80'erne, men går anderledes til værks, 
idet den bygger på et stort primært kil
demateriale. "Tag over hovedet" er en god 
skildring af dansk boligpolitik og bolig
arkitektur, men de byplanmæssige aspekter 
indskrænker sig i sagens natur primært 
til bebyggelsesplaner i forbindelse med 
boligbyggeriet.

TAG OVER

ARKITEKTENS FORLAG

Boligbyggeriet 1880-1980: De fire lange bølger. Hver bestående af et byggeboom efterfulgt af 

en langvarig byggekrise.

Finn Kjærsdams disputats "Fysisk planlæg
ning og anvendt videnskab" behandler også 
primært 60'erne og 70'erne - og med hoved
vægt på planlægningsapparatets udvikling - 
men har også en del vigtige facts cm 1950'
erne, især når det gælder byplanlægnin
gens kvantitative gennemslag i kommunerne,
antallet af planlæggere forskellige steder
og lignende.

Mads Christoffersen 
Hanne Topsøe Jensen

Fysisk planlægning 
og samfundsmæssige 
reproduktionsproblemer

So.ovo.. 
%.ono_. 

3ooro.. 
2a ooo.. 
loorro..

62



* * ' :

FYSISK PIANLÆGNING 
OG 

ANVENDT VIDENSKAB
t m n  Kjw r s d a m

r

Ansættelsesniveau | 
Fa

gg
ru

pp
er

In
ge

ni
ør

er

u
<0u
■p

U J* O) <Da
M  W
0) c+J -H •H T5 
M  C H <0 
< J

tek

La
nd

sk
ab

sa
rk

it
ek

te
r

g 
Ge

og
ra

fe
r

8*«Mw•oc3
1C/J
u0)n tr 0) 0

O 0 C -H
0 o 
M o O  w
sam

Ju
ri

st
er

Ik
ke

-a
ka

de
mi

ke
re

I 
al

t
I

1956 Konsulenter 19 39 51 1 104
Kommuner 111 23 1 135
Regioner 3 4 7
Staten 5 15 1 3 5 29

I alt 138 77 51 1 3 5 275

1966 Konsulenter 31 86 46 3 166
Kommuner 96 8 104
Regioner1 19 17 6 1 1 44
Staten2 8 29 4 1 2 6 b 55

I alt 154 140 56 4 2 7 5 1 369

1977 Konsulenter 28 108 21 4 2 8 3 3 177
Kommuner 279 167 13 3 7 1 16 190 676
Regioner 16 30 3 2 4 19 3 1 14 92

Staten 9 25 6 2 2 1b 1 28 8 96

I alt 332 330 43 11 8 49 8 45 215 1041

79/80 Konsulenter1 28 108 21 4 2 8 3 3 177
Kommuner 296 267 14 4 2 6 1 22 229 841
Regioner 20 34 3 4 4 18 1 1 17 102
Staten 10 24 6 2 1 18 4 26 b 96

I alt 354 433 44 14 9 50 9 49 254 1216

Tabel 19. Antal fysiske planlæggere fordelt på fag og ansættelsesnive-
au.

1) Omfatter ansatte i amterne samt ansatte, der fungerede på egns- og 
regionplansekretariater, byudviklingsudvalgssekretariater samt Køge Bugt
udvalgets sekretariat. De 22 arbejdede med regional planlægning, medens de 
andre 22 var ansatte i amtsvejinspektorater m.m., der fungerede som 
konsulent for kommunerne.

2) Omfatter ansatte hos Statens kommitterede i byplansager og Landsplanudval
gets sekretariat. 2 af disse var samtidig konsulent for kommunerne.

3) 1977-fordelingen er anvendt.

Figur 30. Byudviklingsplane^ 1955. Egns

planerne i København og Århus 
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1955 26 0 7 3 0 3

1965 52 4 12 7 4 9

1975 80 16 25 35 25 30

1983 100 100 100 100 100 1 00

Areal 2.850 6.967 3.486 13.734 16.034 43.071
i k m 2
1 970

Disposit ionsplaner

Tabel 35. Procentvis andel af landsdelenes areal inddraget 
under en godkendt byudviklings- eller regionplan 
gennem perioden.

I denne og de øvrige tabeller i dette kapitel omfatter 
Østjylland Skanderborg, Vejle, Århus, Randers, Aalborg og 
Hjørring amter samt Samsø før 1970 og Vejle, Århus og 
Nordjyllands amter efter 1970.

Dispositionsplanen kan opfattes som et handlingsprogram for 

kommunalbestyrelsen, hvorigennem rammerne for kommu

nens udvikling blev fastlagt.

1 den udstrækning planen blev godkendt af ministeriet, 

var den endvidere en overenskomst mellem ministeriet og 

kommunalbestyrelsen, som konrtmunen bandt sig til at søge 

gennemført.?

Dispositionsplanen omfattede normalt hele kommunen, 

idet der dog i enkelte tilfælde blev anvendt partielle disposi

tionsplaner. Med kommunesammenlægningerne igennem 

1960'erne og kommunalreformen i 1970 kom dispositionspla

nerne dog ofte til kun at dække en del af de nye storkommu

ner.

Dispositionsplanen havde især som formål at sikre dispo

neringen af kommunens arealer og bebyggelse på forskellige 

formål ud fra en helhedsbetragtning.
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FVSiSK PLANLÆGNING 
i D A N M A R K  1945-1980
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Dansk Byplanlaboratorium 
Byplanlægning i Danmark 
1940-1959

Litteratur i
Dansk Byplanlaboratoriums Bibliotek

’*•' ai!" WtkZtfoHn,,.
Selskab til byplanlægningens fremme

Noget af det, jeg savner i den hidtidige 
beskedne danske forskning om 401erne og 
50'erne, er en mere indholdsmæssig og idé- 
mæssig beskrivelse og diskussion. Knud 
Bidstrup har kort været inde på dette i 
"Ebenezers disciple", og Arne Gaardmand 
har samlet interessante aspekter op i sin 
i betydelig grad selvoplevede "Fysisk 
planlægning i Danmark 1945-80", der fort
sat kun findes som manuskriptudkast. Selv 
har jeg - i et uafsluttet studie fra 1970' 
erne prøvet at kortlægge de idéhistoriske 
aspekter i periodens byplanlægning, pri
mært som de kom til udtryk gennem de so
cialistisk orienterede arkitekter og 
planlæggere. I det følgende vil jeg vise 
og kommentere et udpluk af det materiale, 
jeg har fundet gennem min forskning. En 
vigtig del af kildematerialet findes i By
planlaboratoriets bibliotek og arkiver - 
en oversigt over bøger og rapporter for 
perioden her er lige blevet sammenstillet 
af Lisa la Gour og mig til dette seminar. 
Litteraturoversigten viser en betydelig 
bredde indholdsmæssigt set - arkitektur, 
trafikforhold, naturfredning, sociale og 
hygiejniske forhold, boligforhold, sam
fundsøkonomi, jordspørgsmål, befolknings
forhold, lokalhistorie m.m. - foruden e- 
gentlige bøger om byplanlægning og plando
kumenter for perioden. Men der er også 
vigtigt kildemateriale i en række andre 
biblioteker, i Arbejderbevægelsens arkiv 
og i kommunale arkiver og ikke mindst i
private samlinger hos de implicerede.

SOCIALISTERNE, BOLIGPOLITIKKEN OG

BYPLANLÆGNINGEN - DANMARK 1931-58.

Problemformulering, hidtidig forskningsproces

og foreløbige arbejdsresultater.

Bo Grønlund, Kunstakademiets Arkitektskole.

Marts 1979.
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I N G E N I Ø R V I D E N S K A B E L I G E  S K R I F T E R
II NK. 2o

OLAF FORCH HAMMER

BYPLAN

D A N S K  I N G E N I Ø R F O R E N I N G
I K O M M I S S I O N  H O S  G .  E .  C .  G A I )  . V I M M E L S K A F T E T  

K O B E N H A V N  19 3 9

1 Perioden begynder egentlig i 1939 med by
planlov og krig og slutter ca. 1958 med 
højkonjunktur, bilisme og politisk opløs
ning på venstrefløjen. Ved periodens 
start i 1939 udkom den første moderne læ
rebog i byplanlægning i Danmark - skrevet 
af Københavns stadsingeniør - med kapitler 
om recentralisering, egnsplanlægning, 
landsplanlægning, generalplanlægning, 
trafik m.m. Peter Bredsdorff, der - lige- 
des i 1939 - vandt Akademiets guldmedalje 
for sit byplanprojekt for Fortunbyen i 
Lyngby - i fuld overensstemmelse med en
gelske nabolagsidéer - anmeldte "Byplan"- 
bogen i Arkitekten som en lidt perspek
tivløs sammenstilling å la "Fisk er godt".

Byplanlægningens administrative 

Forudsætninger .............................. S. 3—7.

Arealer, der bør holdes fri for Be

byggelse ...........................................S. 8—22.

Moser og Enge — Randbebyggelse —  Natur/redning
— Beskyttelse af Skov og Strand — Samlet Fred
ningsplan.

Hecentralisation.............................. S. 23—41.

Planetbyer — Decentralisation a l Fabrikker — Decen
tralisation a/ Havneomraader — Danske Provinshavne
— Erhvervskoncentrationen i Kobenhavn — De en- 
nelske Havnebyer.

Befolkningsforhold og Arealbehov

Folketalsundersogelser..................... S. 42—47.

Arealbehov...................................... S. 48—5-4.

Bybefolkningens Vækst — Fotlselsoverskud — Indvan
dring - - hulre Forskydninger —  Byplanens Reserve- 
arealer - Areal/orbrug til Boliger — Arealer til sær
lige Formaal - hulustriomraadernes Arealbehov.

Kgnsplan.........................................S. 55—92.

Egnsplaner i Udlandet — Danmark -- Indlemmelse
—  Forudsætninger /or Egnsplanlægning —  Hoved- 
trafiklinier — Vdflugtsomraadrr - Vandforsyning 
Alvanding — Forurening «/ Vandlob — Landbrugs
arealer — TrafikliniebeUrnkningrn — Kobenhavns-Eg
nens grønne Omraader.

Landsplan....................................... S. 93—98.

Hovedvejnet — Baneanlæg, Flyvevcrsen — Beskyttelse 
mod Luftangreb —  Havneanlæg. $

Generalplan.................................S. 101—107.
Obligatorisk Byplanlægning.

Forundersøgelser..........................S. 108—120.
Hyplamnæssig .Struktur — Erhvervsmæssige Op
gaver — Plangrundlag — Byernes Udvikling.

Byplankonkurrencer................... S. 121—128.

Trafik — Gader og Veje............S. 129—168.
Trafikmidlernes Indflydelse paa Byplanen — Trafik
analyse —  Færdse Istælling — Trafikkapacitet —
Færdselsregidering —  Tværpofil og Færdselsvilkaar
—  Opdelingsgadtr —  Pladser —  Parkering —  Bil
lige Boligveje —  Vejnettets Udformning.

Parker og Anlæg........................S. 169—177.
X  at ur lige Parkelementer — Parkve je, ParkaUter —
Saturparker — Folkepark —• Kvarterpark — Pri- 
rate Pladsarealer.

Byplanens Zoneinddeliug............S. 178—189.
Zoning efter Byggeomraader — Blandet Bebyggelse 
—  Højde og Tæthed.

Byplan og Bebyggelsesplan.........S. 190—197.

Byggemaade og Hustyper.......... S. 198—216.
Forældede Hustyper — Syere Byggeformer — Byg
ningshøjden —  Højdebegrænsning og Lysforhold
— Aabne Oaarde - 
Kolonihaveanlæg.

Fastlæggelse og Gennemførelse... S. 217—228.
Fastlæggelse af Egnsplan — Byplanens Fastlæggelse
— Byplanlovens Anvendelse — Byggelovenes A n
vendelse ved Byplanlægning — Erstatning — Tvun
gen Erhvervelse —  Planernes Gennemførelse.

Begulering.................................. S. 229—242.
Oadeudvidelse —  Regulering af forældet Bebyggelse
— Udredning — Sanering — Udrensning (Aus- 
k emung).

Fie 24 Petrr Bredsdorff: Byplan for et areal i<ed l.undtofte, 1939
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DANSKE BYPLANBØGER

.TURELl E INSTI ’ i <"r»CW>aJ5

Byplan og almindelige Mennesker

1
videnskab, ikke arkitektur; det er politik paa grundlag 
affagmæssige udredninger." Hvis det er tilfældet, saa 
man vi forlade den sociale ævenlyrverden, saa inaa 
vi ud af de faglige hyggekroge - ud mellem alminde
lige mennesker og gennem elementa'r oplysning skabe 
demokratisk grundlag for denne politik.
Uno Ahren uddyber Sune l.indstroms definition, 
naar han i piecen: Arkitektur og Demokrati skriver:

Planlægning og Politik ,;| g.,,,,.

I den svenske picce ..Bygg battrc samhallen" skriver ref.irimr er n
Sune Lindstrom om regionplanlægningen, og han ulmiwlclig vil
slutter med folgende definition: „Planlægning er ikke /«/«< arbejde.

Nogle Byplankonkurrencer
1 de sidste Aar har der'været adskillige offentlige Konkurrencer 
om Byplanopgaver, og de har utvivlsomt haft stor Betydning for 
Udviklingen. I Tidsskriftet Arkitekten har Resultaterne fra disse 
Konkurrencer været offentliggjort, og herfra er hentet en Række 
Eksempler paa de bedste Projekter til Bebyggelsesplaner for

dig Cengivelw^f præmierede og indkobte Projekter henvises til 
de paagældende Hæfter af Arkitekten.

Samtidig med at man arbejder med de store Linier 
i Byens fremtidige Udvikling, melder der sig som 
Enkeltheder inden for den samlede Plan en Række 
Opgaver med en nærmere Fastlæggelse a f Vejforing 
og Bebyggelse paa mere begrænsede Omraader. Der 
maa udarbejdes Bebyggelsesplaner, for man kan tage 
fat paa Udnyttelsen af de enkelte Grunde. I en Række 
Tilfælde har der i de senere Aar været udskrevet 
Konkurrencer om Forslag til saadanne Bebyggelses
planer, og der er derved fremkommet et meget 
værdifuldt Materiale til Belysning af de Muligheder, 
der i de enkelte Tilfælde har været til Stede.
Paa de folgende Sider er vist et Udvalg af Konkur
renceresultater. Det første Eksempel er kun en lille 
Opgave. Det er fra Viborg Kommune, der i 1942 
udskrev en Konkurrence om en Bebyggelsesplan for 
Løgstrup Toft ved den sydlige Indfaldsvej til Byen. 
Arealet havde en uheldig trekantet Form og faldl 
rel stærkt imod Nord. De omkringliggende Arealer

var allerede i det væsentlige bebygget med Htisc af 
en uensartet Karakter.
Konkurrencen viste en Række forskellige Losninger, 
af hvilke de fleste arbejdede med skematisk udformede 
Blokbebyggclscr. Det viste sig dog netop ved at stu
dere det samlede Materiale, at denne Bebyggelses
form paa dette Sted ikke kunde give det helt gode 
Resultat. Det gengivne Projekt, der fik 1. Præmie, 
arbejder med en modsat Tanke. Det skyder Bebyg
gelsen ud som en Randbebyggelse, der lukker a f

Under krigen var der studiekredse og 
foredragsrækker om byplanlægning, bl.a. 
var der en betydelig interesse for Mum- 
fords idéer, efter at hans bog "Stadskul- 
tur" var udkommet i Sverige og smuglet til 
Danmark, og Bredsdorff fik illegalt udgi
vet Uno Åhréns tanker om demokrati og by
planlægning. I de første år efter krigen 
var Fingerplanen for Københavnsegnen i fo
kus, udarbejdet af Steen Eiler Rasmussen, 
Bredsdorff og en række venstreorienterede 
arkitekter og teknikere, hvoraf flere var 
medlemmer af DKP.

I slutningen af 40'erne og begyndelsen af 
50'erne kom flere bøger om byplanlægning, 
der hovedsagelig havde provinsbyer og sta
tionsbyer som målgruppe. En af dem var 
Arkitektens "Om byplanlægningen" fra 1947, 
der behandlede en række emner, bl.a. byplan 
konkurrencer, og Ole Thomassens artikel "By
plan og almindelige mennesker" om planlæg
ningens politiske dimension.

Edmund Hansen og Erik Kaufmann skrev i 
1955 den lille bog "Bedre byer" i Social
politisk forenings serie af småskrifter - 
året før var der i samme serie udkommet 
"Krise i boligspørgsmålet", bl.a. på bag
grund af Vesterbros boligaktion. Begge 
drejede sig i høj grad om elementære leve- 
vilkårsspørgsmål. "Bedre byer" var et for
søg på bred propaganda for moderne funk
tionalistisk byplanlægning med zoneopdel- 
te byområder, parkbebyggelser, diskussio
ner af bebyggelsesprocenter og lysafstande, 
trafikseparering o.s.v. I et tilbageblik 
virker dette meget overforenklet.

66



Såkaldt gennemkørende færdsel.

S O C I A L I S T I S K E  A R K I T E K T E R  OG P L A N L Æ G G E R E

Færdsel og bebyggelse må skilles ad.

Et hovedmotiv til byplanloven var netop ønsket 
om »en regulering af forholdet mellem bebyggelse 
og færdselsveje, i princippet gående ud på en ad
skillelse af de to ting, således at færdselsvejene ikke 
ødelægges og forringes ved uheldig, planløs rand
bebyggelse og således at bebyggelsen mest muligt 
værnes mod uroen, støjen og de øvrige ulemper ved 
færdselen«.

Det gælder navnlig fjernfærdselen. D et regnes jo 
for en selvfølge for jernbaner og flyvemaskiner. Men 
også fjernfærdselen på landevejene er nu så stor og 
hurtig og tung at den enten bør føres uden om by
erne eller have sine egne arealer i dem ligesom jern
banerne. En sådan adskillelse prøver man på at til
rettelægge ved byplanerne.

Udnyttelsesgrad og lysforhold. Øverst ser man hvordan 
husets størrelse må være i  forhold til grundens, når ud
nyttelsesgraden er cirka 0,5, og nedenunder hvor ta t  to huse 

må kom m e hinanden, når lysforholdet skal være ca. 1 :2 .

For det meste skyldes det at der er bygget for 
meget på grundene, både for højt og på for stor en 
del. Men det kan også bare være fordi husene er 
lagt dårligt for hverandre. Eller for små grunde.

Udnyttelsesgrad.

I byplanerne bestemmes det nu hvor meget og hvor 
tæt og hvor højt der fremtidig må bygges på grun
dene.

Hvor meget der må bygges bestemmes som oftest 
ved at der fastsættes en udnyttelsesgrad der ikke må 
overstiges. D et er det samlede gulvareal divideret med

Hvis vi ser til idéindholdet i byplande
batten, finder vi nogle af de klarest mar
kerede holdninger på venstrefløjen i og 
omkring DKP. Dette kommer samlet til ud
tryk umiddelbart efter krigen ikke mindst 
i det lille hæfte "Byggeriet i gang" fra 
forlaget Tiden, der spændte over hele fel
tet fra egns- og byplanspørgsmål via jord
politik og boligspørgsmål til byggeforsk
ning. Til forskel fra begyndelsen af 30'er 
ne, hvor Sovjetunionen var i fokus, er det 
nu dog i Vesten, at inspirationen søges. 
Ikke mindst forventede man meget af udvik
lingen i England bl.a. på jordlovsområdet 
men udviklingen her viste sig hurtigt at 
være ret skuffende.

I N D H O L D :

Side ) Byplanen og Boligen som den er i Dag. 
A f O le Buhl.

Side 7 Grundspekulation forhindrer en virkelig By-  1 
planlægning. - A f  lidvard lleiberg.

Side i i Planlægning efter større Linier. 
A f  Flem m ing Teisen.

Side 19 Lejernes Krav. - A f  Leth-M ouritsen.

Side i  s Dem okrattik Boligbyggeri - A f  O le Buhl.

Side 29 Finansieringen er det springende Punkt. f 
A f  c and. polit. T . Rørdam.

Side 36 Bedre H uslejelove. - A f  Børge Madsen.

Side 39 Der maa gøres noget paa l.andet. - A f Elna 1 
11 offmeyer.

Side 44 Penge til ForskningT  - A f M ogens l ’ oltelen. 1

FORLAGET TIDEN \
Irf u
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*7 ^ "  - -
Grundspekulation
fo rh in d rer en v irkelig  B y p la n læ g n in g  

A f Edvard H eiberg, Arkitekt M. A . A .

D e t  m o d e rn e  S a m fu n d  e r  en in d v ik le t  M e k a n is m e , h v o r  d et en e  H j u l  

g r ib e r  in d  i d et a n d e t. P r o d u k tio n e n  e r  b le v e t  sam fu n d s m æ s s ig  i d en  F o r 

sta n d , at d en  e r  b e tin g e t a f  e t  S a m a r b e jd e  m e lle m  de e n k e lte  S a m fu n d s 

bo rg er« . M e n  P r o d u k tio n s m id le rn e  e jes  a f  p r iv a te , o g  L a n d e ts  J ord  er  

o v e r v e ie n d e  paa p r iv a te  H æ n d e r . D e t t e  h in d re r  en p la n m æ s s ig  U d v ik l in g  

a f  S a m fu n d e t. O g s a a  B y e n s  U d v ik l in g  b rem ses a f  den  p r iv a te  E je n d o m s -  

ret t i l  J o r d e n . D e t t e  kan  ik k e  fo r ts æ tte . S a m fu n d e t ka n  ik k e  læ n g e re  

f in d e  sig  i, a t  E n k e lt m æ n d  læ g g e r  s ig  p a a  tv æ r s  a f  U d v ik l in g e n  e lle r  p ro 

fite r e r  a f  B y s a m fu n d e ts  U d v ik l in g .

B ro e rn e s  L e je k a s e rn e r  m ed  tr a n g e  o g  d a a r l ig e  L e jl ig h e d e r  o g  m ø r k e , 

s k u m le  G a a r d e  s k y ld e s  S p e k u la t io n  i G r u n d v æ r d ie r n e . O g  F o rs tæ d e rn e s  

h æ slig e  o g  p la n lø se  V æ k s t  m ed h ø je  H u s e  o g  g a m le  R ø n n e r  S id e  o m  S id e  

e r  M o n u m e n te r  o v e r  » d et p r iv a te  I n it ia t iv « .

O m r a a d e r , som  b u r d e  v æ r e  u te b y g g e d e , b liv e r  b e b y g g e t, O m r a a d e r , 

som  b u rd e  h a v e  v æ r e t  s v a g t  b e b y g g e t, e r  b le v e t  s tæ r k t  b e b y g g e t, fo r d i 

G r u n d v æ r d ie n  e r  presset i V e j r e t .  H yen  v o k se r  som  en s to r  S n eb o ld  —  

—  d et ene L a g  u d e n p aa  d et an d et —  fo r d i S a m fu n d e t  ik k e  b a r  M i d le r

Kulturcentertanken havde også varme fore
talere på venstrefløjen - inspirationen 
kom også her fra England, men Sverige var 
med i billedet. Tidsskriftet Frit Danmark 
propaganderede bl.a. for sagen, og på 
Bispebjerg i København blev der rejst en 
kulturcenterbevægelse, der dog aldrig 
fik realiseret det kulturcenter, man hav
de tænkt sig, fuldt ud. Det blev kun til 
et rudiment ude ved Tagensvej. I 1950
rejste Flemming Teisen diskussionen om 
centerkulturen på ny i "Cirkulation el
ler lukkede cirkler" i Arkitekten, med 
et mere nuanceret syn på nabolagstanken 
og kulturcentrene. Effekten i praksis 
blev dog ikke ret stor i 1950'erne.

PRIT  DA N M A RK

? - O S
E n g e lsk e  B yplan læ ggere m ener, at en B y  helst ik k e  maa virre o ver  50.1100 M en n esk er . 
D e n  bør anltrgges langs en hurtiggaaende e lek tr isk  B a n e m ed 4 — 5 S top p ested er  in d en 
fo r  B y en s G ræ n ser. V e d  hvert S to p p ested  kom m er der et lo k a lt C en tru m . B illed e t  her  
ø v en o v er v ise r  det halve a f  e t K v a r te r , d er  ligg er om kring et saadant lokalt C en tru m . 
T il  h ø jr e  er B a n en  og  S ta tio n en , d e r efte r  A d m in istra tio n  og H a n d el, B o lig er , og  en d elig  
S k o le r  og  K u ltu rce n tre  i de fr ie  aabne A rea le r  t i l  v en stre.

K ø b sta d e n  er  u lø s e lig t  k n y tte t  t i l  E g n e n , h v o r fr a  d en  fa a r  sin e  d a g lig e  

F o r s y n in g e r , lig eso m  O p la n d e t  e r  a fh æ n g ig t  a f  B y e n s  I n d u s tr i-  o g  H a n -  

d e ls fo re ta g e n d e r . U d flu g ts o m r a a d e r  o g  F e r ie b y e r  e r  u u n d v æ r lig e  L e d  i 

B yb o e n s  T i lv æ r e ls e ,  lig eso m  B y e n s  so c ia le  o g  k u lt u r e l le  I n s t i t u t io n e r :  

H o s p ita le t , R e a ls k o le n , C e n t r a lb ib lio te k e t , T e a t r e t  o .s .v . e r  n ø d v e n d ig e  

L e d  i L a n d b o e n s.

D erfor b ør B eg re b e t Byp lanlæ gning a flø ses  a f 

Egnsplanlæ gning

D e n  p la n lø se  S p r e d n in g  a f  B e b y g g e ls e n  i L a n d d is t r ik te r n e  h in d re r  o g 

saa In d fø re ls e n  a f  e le m e n tæ r t  n ø d v e n d ig e  te k n isk e  A n læ g  som  V a n d v æ r k  

o g  K lo a k . O p g a v e r , som  f. E k s . den  ra tio n e lle  F o r d e l in g  o g  D im e n s io n e 

r in g  a f  A n d e ls m e je r ie r  o g  -S la g te r ie r  er  E g n s p lu n s p ø rg s m a u l. A t  V a n d -

^  ny. 24. 4 . 1*1,10. n i f

KULTUR
CENTRE

\ \ *  A f  A rkitekt FUm m ing Teisen

.O d e  herskend«

r altid blevet præget af 

.. ,«-»de herskende politiske Systemer. 

|lwiMJ)̂ pT*nk paa Klrkevældets By. hvoi Ka- 

•4 *  Jt td r ilM  knejser med sine Taarna hejt- 

^R>ver Menighedens lave Huse, eller Fyr- 

stevældets. hvor Byplanen kan ligne 

en Ordensstjerne med alle Gader straa-

Men saa snart Byen vokser derud

over, bliver Sagen kompliceret. For det 

ferste opstaar der nye sociale og kul

turelle Institutioner, der ikke var Ba- 

Menighedens lave Huse, eller Fyr- sis lor I det helt lilla Bysamfund, og 

” for det andet kan ikke alle de fælles 

Organer holdes samlede l Byens Cen

trum — for man kan ikke længere 

klare sig med een Kro. eet Forsam

lingshus, een »Brugs« osv. Man faar 

foravrlgt heller ikke lige mange af 

hver Slags, fordi der nu lægges for

skellige Indbyggertal Ul Grand for 

hver Især. Man har hidtil ikke rrtgtet 

at lede Udviklingen, saa der blev Sy

stem 1 Fordelingen, og Resultatet er 

blevet det Kaos, vi kender, hvor Tin

gene ligger helt tilfældigt i Øst og 

Vest Særlig grelt bliver det I Stor

byernes Yderdistrikter, hvor man gan- 

laste Holdepunkter 1 Til-

værelsen og har alt for store Afstande Grupper af haandterlig Sterrelse ~

lende ud fra det prangende Slot. Og 

tænk paa Spekulationsbyggeriets tr#- 

st es le se og overbefolkede Arbejder

kvarterer i Kapitalismens By — som 

vi kender det fra Nørrebro og Vester

bro — eller paa Hitlers Paradeakser I 

Berlin, der nu ligger I Grus. De Bypla

ner. vi skal udarbejde I Dag. maa faa 

en anden Karakter. Nu er det hver

ken Præsteskabet eller Fyrsten, der 

skal dannes en Ramme om. men den 

menige Mands Tilværelse. Det ser ud 

ti) at blive Kulturcentrene, der kom- 

^ p e r  til at præge Demokratiets By.

Det med Centrene er I og for sig 

Ikke noget nyt og mærkeligt. I Lands- HT Forsamlingslokalerne, 

byen laa Tingstedet — hvor man 

samledes for at drefte fælles Inter

esser — midt 1 Bebyggelsen. Omkring 

det samme Sted byggedes senere Kro

en. Kirken. Skolen. Forsamlingshuset 

og »Brugsen«, og her fik ogsaa Øvrig

heden nu Domicil. Og 1 den liUe Keb- 

stad finder vi de tilsvarende lnstitutio- af passiv Karakter 

ner Side om Side med Raadhuset ved Brugsforeninger Sygekasser. Lvtteilt 

. Torvepladsen. Hele Byens Udstræk- enln—r — o« af <Ut store centraM—- 

ning er maaskc ikke starre, end at rede Administrationsapparat, der mi

der fra Centret kun er faa Minutten sier Kontakten med Befolkningen. Den HOVFDGAM- 
Gang ud Ul det aabne Land. der om- enkel** Mer sig ikkafmedfeteresseret / 

giver Byen Saadan er Verden enkel og fmeJ^nsvarllg for W^WTes VeP ^ 0  
og overskuelig. Met^Qgt mw vare muligt at forene

■K <Ui Utvo itjL ftorihf

mtilkantk fortlog I 
Tiallk tr tun udem 

det bttkylltd* Parkam

Storbyens rige Muligheder med det 

lille Bysamfunds Fordele.

Kan mm ikke — liyesom Mod

standsbevægelsen byggedes op af

Dette er Medaarsag Ul, at nogle af 

det lille Bysamfund« Værdier —» Fæl- 

lesskabsfelelsen og Sammenholdet —  

gaar tabt. 1 Storbyen varetages de 

fælles Interesser Uldels af Masseorga- ♦

SKEMA FOR EN BYDEL

NABOIAV
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h l> \ i  R l> H h l R h R t ,

F o l k c t t o n l r e r  o g  n a b o ln K K M 'n i r r r .  

C o m m u n i ( )  O n l r e * .

Erfaringer fra  England og Sverige.

N a r  N o rg e *  b y e r  fo r h a p e n t l ig  s å  s n a r l  »om  m u lig  r t t e r  k r ig e n  

ig je n  k a n  t a  f a t t  p a  å  p la n le g g e  d e n  f r a m tid ig e  u t v ik l in g  —  en 

u t  v ik l in g  s o m  m a n g e  s te d e r  k o m m e r  t i l  å  b e t y  e n  b e lt  n y  b y  —  

e r  d e t  a v  d e n  s to r s te  b e t y d n in g  a t  a l le  d e  s o m  s k a l  h a  m ed  d e tt e  

a r b e id e t  å g jo r e ,  k je n n e r  t i l  d e  s e n e s te  r e tn in g s l in je r  in n e n fo r  

b y p la n le g g in g e n  i a n d re  la n d .
D e n n e  a r t ik k e l  t a r  n e t to p p  s ik te  p å  å  o p p ly s e  a lle  in te re s s e rte  

k o m m u n a lfo lk  o g  te k n ik e r e  p a  d e t t e  o m ra d e . D e t  h a r  g a n s k e  v is s t  

v * r t  a r b e id e t  m e d  b y p la n e r ,  b a d e  h je m m e  i N o r g e  o g  d a  u n d e r  t y s k  

le d e ls e  i o k k u p a s jo n s a r e n e  —  o g  i E n g la n d  o g  S v e r ig e  a v  n ord rften n  

i la n d f lv k t ig h e t ,  m e n  d e t  s to r e  a r b e id e t  m e d  å  t i lr e t t e le g g e  b y e n e s  

f r a m tid  k o m m e r  t i l  å  h v i le  p a  p o lit ik e r e  o g  fa g fo lk  so m  h a r  v æ rt  

h je m m e  i la n d e t ,  m en  so m  h a r  v æ r t  a v s k a r e t  fr a  å  ta  d e l i p o lit is k  

v ir k s o m h e t  e lle r  u t o v e  fa g m e s s ig  a r b e id . M a n  k a n  v e l  o g så  fo r u tse  

a t  m a n g e  n y e  k r e f t e r  v i l  b li t r u k k e t  in n  i d e t  k o m m u n a le  a r b e id  

fo lk  s o m  ik k e  t id l ig e r e  h a r  h a t t  a n le d n in g  t i l  å  b e s k je f t ig e  seg  m ed 

b\ p la n le g g in g .  F o r  a lle  d is s e  v i l  d e t  b e t y  m e g e t  a t  d e  i s to re  t re k k  

d a n n e r  s e g  e t  b ild e t  a v  d e t  f r a m tid ig e  b y s a m fu n n  s o m  d e  s k a l  v * r e  

m e d  o m  å b y g g e  o p p  p å  en  d e m o k r a t is k  b a s is .
D e t  m å  d a  s t r a k s  s ies  a t  d e n  te n d e n s  s o m  h a r  f å t t  s it t  u t t r y k k  

i d e  b y p la n e r  s o m  e r  u t a r b e id e t  i N o r g e  u n d e r  k r ig e n , in sp ire rt  

a v  d e n  t y s k e  b e s e tt e ls e s m y n d ig h e t .  b e te g n e r  e n  o p p fa tn in g  so m  

i s i t t  g r u n n s y n  a t s k i l le r  s e g  s t e r k t  f r a  d e t ,  m a n  i v å r e  d a g e r  h a r  

i d e m o k r a t is k e  la n d .  F o r  e n g e ls k e , s v e n s k e , a m e r ik a n s k e  o g  ru ss is k e
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Egnsplanlægningen og generalplanlægningen 
(kommuneplanlægningen) blev der også 
tænkt nok så radikalt på omkring venstre
fløjen. Omtrent samtidig med Fingerpla
nen blev der i 1948 udgivet et hæfte af 
Frit Danmarks teknikergruppe, der foreslog 
em kommunalreform i hovedstadsområdet, så
ledes at fingrene politisk kom til at hæn
ge sammen på langs. Dette førte ikke til 
noget. Hovedstadskommissionen, der var ble 
vet nedsat under krigen, ønskede ingen æn
dringer. Frit Danmarks hæfte indeholdt og
så et bemærkelsesværdigt afsnit om en 
planlovsreform - som i sit indhold ligne
de meget det, der blev realiseret 30 år 
senere i 1970'erne.

Cirkulation eller lakkede cirkler
Ton u  p i >t forny «t d iikw iom grm dlag

l  n«mnuDf T*1mb

Med de sociale boligselskaber s tt. i .. r.\ J a  b ie tx .......... .
rudviklingen t

vej~T>ort Irj__det »Hældigt spredte, individuelle byggeri I ICllliity 
å l"5ad ifljte iT e_ jam led£béD ^tøehésenheder. M e n tn e  ns udbyg
ning er endnu""bestemt l IT m a n g ^ o m o ld T d e r  m odarbejder en 
planmæssig udform ning a f  boligkvarteret som led i helheden:

tinget a f en etapevis udvidelse af gade- og ledningsnet, men af 
sælgernes private økonomiske interesser. Beliggenheden af en 
byggegrund kan være bestemt af et tilfældigt kloakoplands geo- 
gr.itisiTc m-ruser, fonn stoneKe al' gamle m a rU M . I/dm ne" 
iesgraden er præjudiceret af grundværdierne. Gadeneilei er pro
jekteret med „en passende maskevidde", med mulighed for for
længelse i alle retningCT-Qg med mulighed for, at hver enkelt 

kan udvides til en hovedfærdselsåre for alle tilfaldes sk\ Id Q.S.V. 
Men hvis nu boligarkitekterne for at fA nogle retningslinier fur 
deres bebyggelsesplaner ville sporge de mest moderne og frcm- 
skridtsvenlige byplanlæggere rundt om i verden: „Hvor store 
bebyggelser bor egentlig planlægges under eet -  hvilke kollektiv <- 
anlæg ber de rumme -  og hvordan passes de ind i byens kommu
nikationssystem ?“ Er der s l  tvivl om, at byplanlæggerne prompte 
ville svare i kor: „Byer bor opdeles i afgrænsede „byenheder“ 
med lokale centrer a f højere og lavere orden**. De ville i nogle 
tilfælde motivere det med ukontrolable sociologiske teorier og jic, 
der endnu var i besiddelse a f detcs skolebestik, ville illustrere det 
med diagrammer, hvor byenhedeme var fremstillet som ei »nd-
ript system af storre og mindre cirkler og centrerne 
og boller. De mindste cirkler ville være dem, man overlod bolig-
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I Land og Folk 1948 skrev også Edvard Hei- 
berg om Fingerplanen, og i hans artikler 
findes måske de første direkte tilløb til 
tanken om en mere direkte demokratisk del
tagelse af befolkningen omkring planlæg
ningsspørgsmål .

Fra Fingerplanen gik Bredsdorff og en del 
af DKP-arkitekterne og teknikerne over i 
Københavns Kommune for at lave generalpla
nen under den kommunistiske byplanborgmes
ter, der var blevet valgt i 1946, og som 
sad i 8 år. DKPs valgavis om København fra 
kommunevalget i 1954 havde en klar og vel
udbygget byplanpolitik, men det var kold
krigstider, og DKP'erne tabte borgmester
posten .
Jeg har her kun kunnet komme ind på nogle 
få begivenheder og diskussion i 1940'erne 
og 1950'erne. Det var en periode, hvor man
ge principielle spørgsmål blev taget op - 
som vi kom til at leve med længe efter - og 
som tildels fortsat er aktuelle - men som i 
dag i alt for høj grad er gået i glemmebo
gen. Selv funktionalismen som arkitektur
retning blev der stillet spørgsmålstegn 
ved - ikke mindst af Edvard Heiberg, der 
selv havde været med til at introducere 
den i Danmark. Hans historiske interesse - 
som bl.a. kom til udtryk i anmeldelsen af 
"Fra Bispetid til Borgertid", betød også, 
at han så dobbeltheden i funktionalismens 
program: både en levevilkårsforbedring for 
brede befolkningsgrupper og en rationalise
ring af byggeriet i kapitalismens interes
se. Arkitektgruppen i Vesterbros boligak
tion fortsatte denne diskussion i 1950’er
ne, men desværre løb den ud i sandet uden 
nogen afklaring. Og så fik vi 1960'erne.

Bo Grønlund

kan blive en god by 
at arbejde og bo i . . .

»W >y - w *<» vr ■-•>
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Dansk Byplanlaboratorium
Byplanhistorisk udvalg 18. juni 1987 

KA/amh

2. Heldags-seminar om "Byplanhistorisk forskning særlig med henblik 
på 40'ernes og 50'ernes byplanhistorie."~
afholdt den 11 . juni 1987 på arkitekturcentret Gammel Dok i København.

Referat.
I seminaret deltog ca. 30 byplanlæggere og forskere samt byplanhisto
risk udvalgs medlemmer og repræsentanter fra Dansk Byplanlaboratorium. 
Som bilag til referatet er vedhæftet en deltagerliste.
Byplanhistorisk udvalgs formand Vibeke Dalgas bød velkommen cg glædede 
sig over, at der var så stort fremmøde af den indbudte kreds. Kun en
kelte havde måttet melde afbud. Seminaret var muliggjort igen i år ved 
bidrag fra Margot og Thorvald Dreyers fond. Vibeke Dalgas gennemgik 
udvalgets aktiviteter det sidste år og oplyste, at vi havde skaffet 
videooptagelser af St. E. Rasmussen foretaget af Michael Varming. Hun 
præsenterede de to nyeste bvplannoter nr. 10 om sidste års seminar og 
nr. 11 "Værløse, en kommunes byplanhistorie, 1944 - 1974". Disse blev 
udleveret på seminaret. Gammel Doks direktør Hans Hartvig Skaarup 
fortalte om Gammel Doks aktiviteter herunder udstillingen i anledning 
af SBI's jubilæum. Efter denne appetitvækker gik man over til semina
rets emne om 40'erne og 50'ernes byplanlægning belyst med korte fore
drag :
1. 40'ernes og 50'ernes byplanlægning i Danmark. 

v/Edmund Hansen.
2. De udenlandske forbilleder for periodens byplanlægning og disses 

spredning og gennemslag i Danmark.
v/Poul Erik Skriver.

3. Specifikke dansk udviklede teorier og løsninger i periodens bvplan- 
lægnina.
v/Arne Gaardmand.

4. Periodens behandling i dansk forskning og historieskrivning.
v/Bo Grønlund.

5. Planlægning under vækstsamfundets vilkår i 50'erne. 
v/John Allpass.

Foredragene refereres ikke her, da de findes i skriftlig form og vil 
indgå i en byplanhistorisk note om seminaret. Den vil komme i efterå
ret 1987.
Der blev udleveret en litteraturliste om byplanlægning i Danmark 1940- 
1959. Listen er udarbejdet af Lisa la Cour i samarbejde med Bo Grøn
lund på grundlag af Dansk Byplanlaboratoriums bibliotek. Endvidere fo
relå en litteraturliste fra Geografisk Institut om forskning i 40'ernes 
og 50'ernes byplanhistorie.
Eftermiddagens korte indlæg indledtes af Vibeke Dalgas, som refererede 
fra breve, der var modtaget til seminaret fra St.E. Rasmussen, Ernst
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Kristoffersen og Peter Dragsbo, som samtidig sendte en artikel om Es
bjergs forstæder.(Artiklen fremsendes med referatet).
Edmund Hansen,som var ordstyrer,erindrede om, at det især var 40'ernes 
og 50'ernes byplanlægning, man fokuserede på i år.
Poul 0. Pedersen oplyste, at der ikke var egentlig byplanforskning 
på Sydjysk universitetscenter, men at han selv har studeret regional
udvikling og mente, at erhvervsudviklingen i 40'erne og 50'erne danne
de baggrund for den senere udvikling i 60'erne. Han fandt, at de om
talte vækstcenterteorier (Stjernebyplanen, Trekantsby m.fl.) var et 
udtryk for en decentralisering med "ligelig udvikling i landet".
Iøvrigt fandt han det væsentligt at påpege, at det var i 40'erne og 
50'erne, man splittede anvendelserne op i industriområder, boligområ
der osv., og at denne tendens stammede fra Tyskland.
H.P. Myrup mente, at Doxiades skitse til en Københavns-udvikling var 
udansk og afslørede, hvor lidt Doxiades kendte til Danmark. Danmark var 
et bondeland med samhørighed mellem købstæderne og de omliggende land
brugsområder. Vi var skeptiske overfor planlægning, og visioner havde 
ikke gode vilkår her. Derfor var den kommitteredes arbejdsmetode med 
at tage ud på selve stedet og drøfte problemerne med politikerne god 
og i overensstemmelse med den danske tradition.
Han nævnte amtmand Arthur Bach fra Ringkøbing som en person, der for
stod denne metode, og som administrerede landsbyernes udvikling ved 
kun at lade familier, hvoraf den ene var barnefødt i landsbyen, bygge 
der.
Iøvrigt mente han, at økonomerne i 50'erne begyndte at blande sig i 
planlægningen, og at man burde interviewe bl.a. Knud Stenshøj og Oluf 
Ingvartsen, som var et par af pionererne.
Johannes Møllgaard oplyste, at der ikke var stor forståelse i SBI for 
historisk byplanforskning. Iøvrigt fandt han, man burde skelne mellem 
byplanlægningens historie og bebyggelsens historie (f.eks. Alberts
lund) . Han havde selv skrevet om "byplantraditioner fra 1850 til i dag" 
og "egnsudviklingspolitik i 25 år" - ligesom han havce arbejdet med 
Salling og Skive. Nils Boje Groth, der også arbejder på SBI, havde 
skrevet om "stationsbyen Gørlevs bebyggelseshistorie".
Som kommentar til formiddagens indlæg mente han, man burde have taget 
Theodor Geigers angreb på byplanlæggerne om den manglende respekt for 
byen mere seriøst. Af andre væsentlige emner fra 40'erne og 50'erne 
nævnte han "Københavns generalplanskitse fra 1954", og at "Bedre bygge
skik" dør ud i den periode. Han foreslog, at man skulle få Døllner til 
at skrive en note om Bispebjerg community.
Finn Kjærsdam oplyste, at instituttet for fysisk planlægning og sam
fundsplanlægning på Ålborg universitetscenter forskede mere i miljø- 
og energiplanlægning, og at egentlig byplanhistorisk forskning måtte 
have sin rod i samfundsrelevante spørgsmål nu.
Han havde dog selv skrevet "Bebyggelsesplanlægningens historie fra 
1870" i 1977, "Om planlægningens historie" i 1981 samt "Problemoriente
ret videnskabsteori". Iøvrigt følte han, vi har et teoretisk problem 
nu med de uanede mængder af planer, der er, og den store uoverskuelig
hed det frembyder. Byplanlæggerne taler forskelligt sprog og på for
skellige niveauer uden at kunne forstå forskellen mellem intention og 
praktik og mellem teori og metode.
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Kristian Larsen tog udgangspunkt i formiddagens indlæg. Fingerpla
nen var ingen vækstplan, og byvæksten kom først for alvor efter 1955. 
Han henviste til Gunnar Myrdals artikel herom i slutningen af 50'erne. 
Sammenstødet mellem 30'ernes og 40'ernes byplanopfattelse (krigsperi- 
oden) og 50'ernes og 60'ernes (vækstperioden) kom frem ved diskussio
nen om principskitsen mellem fingerplanens fædre (ÆBÆ-erne) og de 
yngre planlæggere (YB-erne).
Tim Knudsen oplyste, at han studerede "Københavns byplanhistorie før 
H  verdenskrig" og "byplanlægningens bureaukratisering i København".
Hans Mammen oplyste, at der ingen byplanforskning er på Arkitektsko- 
len i Århus, og at ingen ansøgninger foreligger herom. Iøvrigt mente 
han. at Fingerplanen og Peter Bredsdorffs guldmedaljeprojekt var be
gyndelsen til den analytiske byplanlægning.
Ena Hvidberg oplyste, at amtsmuseumsrådene skriver om den nyere tids 
udvikling ,bl.a. "Københavns forstadskommuner" og "Vestegnen", som om
handler resultaterne af tidligere planlægning. Hun advarede mod de 
store brud i planlægningen, da den levende kultur ikke må nedbrydes.
Hun arbejder nu for nationalmuseet med "Livsform og boligform".

Jens Kvorning oplyste, at Kunstakademiet har for få ressourcer til 
forskning, men der kan laves 2 årige stipendier. Der var dog et pro
jekt igang om "Produktionen og bebyggelsmiljøet", og man ønskede at 
lave kurser med kompendier om "Byfornyelsens historie i Danmark", 
"Boligbyggeriet fra 1950" og "Byplanlægningens historie fra 1850".
Jens Simonsen oplyste, at interessen for Københavns historie, som end
te med "Fra Bispetid til Borgertid", stoppede da Forchhammer gik af, 
men at der fandtes flere kapitler om voldenes fald, havnen osv. i ren
skrift, men aldrig udgivet (findes i Byplanlaboratoriet), og derudover 
om brokvartererne i håndskrift. Det var bl.a. Malling, Karen Klixbøll 
m.fl., der havde arbejdet på de historiske kapitler.
Kirsten Andersen konstaterede, at det især var arkitekter, der havde 
arbejdet i byplanlægningens værksted i de år, hvilket også afspejlede 
sig i de valgte foredragsholdere. Det bliver anderledes efter 50'erne, 
hvor økonomer og andre faggrupper blander sig i koret af planlæggere.
Hun fandt, at det var væsentligt at dykke ned i byplanlægningens 
historie for at forstå den nuværende situation og henviste til Tim Knua- 
sens undersøgelse af Københavns kommunes planlægning før 1. verdens
krig og den efterfølgende bureaukratisering. Hun mente at kunne konsta
tere den samme bureaukratisering af planlægningen i dag og henviste 
til Finn Kjærsdams nødråb om "Vi er i krise".
Hun havde for sin egen skyld lavet en kalender for de vigtigste byplan
situationer og opfordrede andre til at gøre ligeså, så den ikke blev 
for énøjet (kalenderen udsendes med referat og udvalget modtager gerne 
jeres udspil og kommentarer).
Tim Knudsen kom med bud på nogle studier, der burde foretages om: 
forholdet mellem politikere og planlæggere, forholdet mellem planlægge
re indbyrdes og hvilke tangenter man har spillet på med overtalelse, 
agitation m.v.
Han opfordrede til, at byplanhistorisk udvalg tog kontakt med tilsva
rende organisationer i udlandet,'idet han mente, at der var en paral
leludvikling - byplanbølger - i de vestlige lande.
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Jens Kvorning uddybede med, at spansk byplanhistorie afspejler denne 
internationalisme. Fascisterne tog gerne ideer til sig fra udlandet og 
udgav dem som deres egne.
Mammen mente, at seminaret om 40'erne og 50'erne havde været særlig præ
get af den københavnske og statslige planlægning. Han håbede på et se
minar næste år om 60'erne, hvor de private konsulentvirksomheder blom
strede op.
Vibeke Dalgas opsummerede og svarede på de mange spændende indlæg.
Hendes sammenfatning afslutter dette referat.

Sammenfatning af indlæg fra Seminar om 4o-ernes og 5o-ernes byplan
historie, v/Vibeke Dalgas.
Poul O. Pedersen savnede en nærmere belysning af erhvervsudviklingen.
V.D. enig. Oplyste at DB i 1988 vil tage emnet op på det store byplan
møde. I den anledning ville Byplanhistorisk udvalg forsøge at lave en 
note om "Gladsaxe industriområde", hvor den gamle byplanvedtægt netop 
er blevet afløst af en ny lokalplan.
Myrup nævnte Arthur Bach,Ringkøbing, som en nøgleperson i forbindelse 
med regulering af småbyerne.
Desuden nævnte han, at økonomerne begyndte at blande sig i planlæg- 
ningsdiskussioner efter krigen. Eksempelvis Lemberg, Stenshøj, Ing- 
vartsen. Der blev bl.a. lavet et pionerarbejde i Holstebro.
V.D. måtte beklage, at vi ikke havde nået at interviewe Bach,han var 
med på vores liste over nøglepersoner.
Enig i at der burde skrives om disse økonomer og evt. Holstebro. 
Opfordrede til,at økonomerne selv tog dette punkt op.
J. Møllgaard, SBI, foreslog, at man skelnede mellem:
1) Byplanlægningens historie
2) Bebyggelsens historie.
Der lå flere "skuffeprojekter" hos medarbejderne, bl.a. om Gørlev 
stationsby, Salling og Skive. J. Møllgaard prøvede at "kilde dem 
lidt" på SBI for også at tage fat på byplanhistoriske spørgsmål.
V.D. opfordrede SBI til at tage byplanhistoriske emner op og sagde, 
at Byplanhistorisk udvalg gerne ville se på "skuffeprojekterne" i 
forbindelse med note-serien.
Finn Kjærsdam orienterede om, at man fortrinsvis arbejdede fremad
rettet og problemorienteret på AUC. Der var ikke store problemer i 
historien.
Dog - "vi er i krise" - sagde F. Kjærsdam og konkretiserede denne 
ved nogle stikord på tavlen om kommunikationskløften mellem Prak
tisk niveau/Intentionsniveau og Metode/Teori.
V.D. mente, at kriseproblemerne var langt alvorligere. Det er en 
tillidskrise til planlægningens kvalitative indhold i forhold til 
menneske og natur.
V.D. henviste i denne forbindelse til det sidste lo-års kvindelitte
ratur, der udgjorde et nyt og væsentligt bidrag til samfundsdebatten.
Et af formålene med udvalgets arbejde er netop at bidrage til den ak
tuelle debat om planlægningen med baggrund i en kritisk vurdering af 
resultaterne af dette århundredes planlægningsindsats.
Tim Knudsen advarede mod,at arkitekterne trængte andre faggrupper i
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baggrunden ved historieskrivningen. F.eks. var Ambt, Bjerre og Forch- 
hammer centrale personer i den københavnske planlægning.
V.D. meget enig. Seminarets mange indlæg havde allerede vist, hvor 
betydningsfuld den tværfaglige forskning var. V.D. opfordrede til en 
udbygning og koordination af det tværfaglige samarbejde.
Ena Hvidberg redegjorde for de kulturhistoriske aspekter i forbindel
se med undersøgelser af "folkelivet" i nyere tid. E.H. advarede mod 
at nedbryde kulturhistoriske værdier, som folk forstår og sætter pris 
på. Så gerne flere undersøgelser af folks liv og brug af de givne 
omgivelser.
I undersøgelser af denne art kunne der efter V.D.'s opfattelse netop 
blive tale om et værdifuldt tværfagligt tjek, set i forhold til sam
fundsudviklingen og planlægningens hidtidige resultater.
V.D. opfordrede endvidere til, at de forskellige læreanstalter, uni
versitetscentre og institutioner, der beskæftigede sig med byplanhi
storisk forskning, udarbejdede litteraturlister over foreliggende 
forskning evt. med den af Byplanhistorisk udvalg foreslåede opdeling 
ved seminarerne.
1. 2o-erne og 3o-erne
2. 4o-erne og 5o-erne
3. 6o-erne oa 7o-erne
4. Efter 1977.
Udvalget ville gerne medvirke til at samle og udgive disse lister.
Endvidere henviste V.D. til den ved seminaret fremlagte litteraturli
ste fra Byplanlaboratoriet, omhandlende bibliotekets litteratur fra 
4o-erne og 5o-erne.
Jens Simonsen oplyste, at der stadig lå uudgivne manuskripter til 
fortsættelse af den københavnske byplanhistorieskrivning fra Forch- 
hammers tid. Materialet var udarbejdet af: Malling, Lebæk, Klix- 
bøll m.fl.
Denne opgave burde efter V.D.'s mening absolut tages op, evt. i et 
samarbejde mellem Byplanhistorisk udvalg og Jens Simonsen (Københavns 
kommune).
Kirsten Andersen havde udarbejdet en kronologisk liste over væsentli
ge byplanbegivenheder for perioden 4o-erne og 5o-erne og opfordrede 
de tilstedeværende til selv at korrigere og supplere denne og sende 
den til udvalget.
Tim Knudsen pegede på en række relevante emner til forskning:
1. Forholdet til politikerne
2. Forholdet internt i "planlæggerkollektivet"
3. Styringsformer og påvirkningsformer
4. Succeserne - der fortrinsvis har bygget på uformel påvirkning.
Desuden bør udvalget prioritere, at vi har føling med den internatio
nale byplanhistorieforskning, idet der tilsyneladende er en vældig 
parallellitet i udviklingerne1.
V.D. fandt de fire punkter særdeles værdifulde for det videre arbej
de ikke mindst i forbindelse med kommende seminarer og dialoger mel
lem forskerne.
Der havde lidt efter lidt udviklet sig den arbejdsmetode i udvalget, 
at noter og interviews blev lavet, når lejlighed bød sig, mens semi
narerne åbnede mulighed for en mere systematisk og oversigtelig diskussion.
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Vedrørende kontakten med udlandet var vi ved at finde frem til en 
overkommelig arbejdsform.

Hans Mammen mente, at dagens indlæg havde været for orienterede mod 
København og centraladministrationen. Der måtte synspunkter med ude
fra, f.eks. fra konsulenttegnestuerne, der havde haft en central rol
le i plan-debatten.
V.D. kunne helt støtte disse synspunkter. Havde selv samme oplevel
ser .

Til slut konstaterede V.D., at der i løbet af dagen havde været så 
mange påpegninger af, at det store "boom" i planlægningen først kom 
i So-erne og 7o-erne, at udvalget nødvendigvis måtte holde et seminar 
herom snarest muligtI
Godt hjulpet af tilråb fra salen blev konklusionen, at endnu et semi
nar skulle holdes i juni 1988 og handle om 6o-erne og 7o-erne indtil 
kommuneplanlovens gennemførelse i 1977.



Dansk Byplanlaboratorium
byplanhistorisk udvalg den 11. juni 1987

Deltagerliste til 2. seminar: "Byplanhistorisk forskning med henblik 
p5 4o'ernes og 5o'ernes byplanhistorie".__________________________

John Allpass, arkitekt, byplankonsulent
Lisbeth Balslev, forskningsbibliotekar, Kunstakademiets bibliotek 
Ulf Christiansen, cand. polit., Statens Byggeforskningsinstitut 
Erik Bølling, arkitekt, Læreanstalternes fælles byplankursus 
Roy Draiby, arkitekt (tidl. regionplanlægger og lektor på DTH)
Ole Dybbro, arkitekt, professor, Roskilde Universitetscenter
Peter Foldager, lektor, Danmarks Tekniske Højskole
Niels Boje Groth, civilingeniør, Statens Byggeforskningsinstitut
Arne Gaardmand, arkitekt, kontorchef, Planstyrelsen
Carl Evald Hansen, arkitekt, Planstyrelsen
Ena Hvidberg, museumsinspektør, Nationalmuseet
Ole Hyltoft, lektor, Institut for økonomisk historie, Kbh.s Universitet 
Thomas Høyrup, Institut for europæisk Folkelivsforskning, Lyngby 
Finn Kjærsdam, lektor, Aalborg Universitetscenter 
Tim Knudsen, lektor, Institut for Samfundsfag, Kbh.s Universitet
Jens Kvorning, arkitekt, Kunstakademiets arkitektskole 
Kristian Larsen, arkitekt, Danmarks Tekniske Højskole 
Kai Lemberg, generalplandirektør, Københavns kommune 
Poul Lyager, civilingeniør
Hans Mammen, arkitekt, professor, Arkitektskolen i Århus 
H. P. Myrup, professor, Århus Universitet
Johs. Møllgaard, konstruktør, forsker, Statens Byggeforskningsinstitut 
Poul O. Pedersen, civilingeniør, Center for udviklingsforskning 
Jørgen Sestoft, arkitekt, prorektor, Kunstakademiets arkitektskole
Jens Simonsen, afdelingsingeniør, Københavns kommune 
Poul Erik Skriver, arkitekt (tidl. redaktør af ARKITEKTEN)
Hans Hartvig Skaarup, arkitekt, direktør, Dansk Arkitekturcenter 
Ole Winding, arkitekt, Arkitektskolen i Århus

Byplanhistorisk udvalg:
Vibeke Dalgas, arkitekt (formand)
Knud Bidstrup, redaktør
Bo Grønlund, arkitekt, Kunstkademiets arkitektskole 
Kirsten Andersen, arkitekt, Hovedstadsrådet 
Poul Strømstad, museumsinspektør, Nationalmuseet
Sven Allan Jensen, arkitekt 
Edmund Hansen, arkitekt
Stefan Ott, professor, arkitekt, Danmarks Tekniske Højskole 
Lisa la Cour, bibliotekar, Dansk Byplanlaboratorium
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