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Videnskabeligt værk er blevet en
bestseller
Af Søren Beukel Bak soeren.bak@nordjyske.dk

AALBORG: De færreste, om nogen doktordisputats opnår status
af bestseller. Men det er lykkedes for Bent Flyvbjerg, Aalborg
Universitet, hvis ”Rationalitet og Magt” på 15. år sælges i pæne
tal.
Akademisk Forlag har netop trykt 11. oplag af tobindsværket fra
1991. Det betyder et samlet tal på den høje side af 5000, og det
er formentlig Danmarksrekord.
Forlagschef Andreas Bonnevie, Akademisk Forlag, vil ikke
udelukke, at der findes bøger, skrevet på grundlag af disputatser,
som har solgt bedre - men salgstallet for Flyvbjergs bog er
enestående. Foruden dansk er bogen udgivet i både USA og
England.

Bent Flyvbjergs disputats tog
sit udgangspunkt i en forfejlet
by- og trafikplanlægning i
Aalborg. Han har flere gange
siden understreget, at det
fortsat kniber på det punkt.
Arkivfoto: Claus Søndberg

Den vakte stor opsigt både akademisk, men også lokalpolitisk i
Aalborg ved sin udgivelse. Han beskrev en by- og
trafikplanlægning, hvor politikerne sad med den mindste del af magten - og det var ikke lige
populært i alle kredse.
Siden har han blandt meget andet beskæftiget sig med megaprojekter som Metroen i
København og Fehmern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland. Han har optrådt som
rådgiver for en lange række internationale organisationer og har beskæftiget sig med
forholdene i både ilande og u-lande.
På Aalborg Universitet har han blandt andet været med til at oprette en ny geografiuddannelse
og en civilingeniøruddannelse i planlægning og miljø.
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