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Med støtte fra AFAGs reisestipend foretok jeg en studietur til Oslo i tidsrommet 28-31. januar, med
hensikt å gjennomføre intervjuer med utvalgte arkitekter som var virksomme i Norge i perioden
1955-70. Bakgrunnen for disse intervjuene var å få vite mer om kontakten mellom norske arkitekter
og den engelske avantgarden i miljøet rundt Peter Smithson, samt å undersøke hvordan den
engelske brutalismen ble diskutert i Norge på 50- og 60-tallet. Jeg gjennomførte intervjuer med
siv.ark MNAL Bengt Espen Knutsen, siv.ark MNAL Kjell Lund og siv.ark MNAL Per Kartvedt, i
tillegg til samtaler med siv.ark MNAL Are Telje og kunsthistoriker og kurator ved Nasjonalmuseet
Bente Solbakken.
«Brutalisme» kan ikke sies å være et veldig hyppig brukt begrep her til lands, men i løpet av de
siste to årene har det imidlertid fått mer luft under vingene og en fjerdedel av alle norske artikler
som bruker begrepet er publisert etter januar 2011. Brutalismebegrepet dukker for alvor opp i
formidlingen av norsk etterkrigsmodernisme tidlig på 80-tallet. Christian Nordberg-Schulz
beskriver arkitekturens utvikling i «Norges Kunsthistorie» (1983), og benytter seg her av
brutalismebegrepet ved flere anledninger. Det er også på denne tiden at de første artiklene som
omhandler brutalisme dukker opp i dagspressen. Men dette er altså over 20 år etter at det var en
operativ diskurs blant de engelske arkitektene. Den engelske brutalismen ble i all hovedsak
formulert av ekteparet Peter og Alison Smithson, og var et direkte resultat av to faktorer: den store
mangelen på byggematerialer som man opplevde like etter 2.verdenskrig, samt det enorme behovet
for nye boliger og skoler. Med dette som bakteppe forsøkte man å innføre en modernistisk
arkitektur i et land som ikke hadde noen særlig modernistisk tradisjon å skryte av. Utover på 60tallet blir imidlertid brutalisme forstått rent stilistisk, der ubehandlede industrimaterialer og
ekspressive former dominerer. Det brutalismebegrepet som kommer til uttrykk i dag er i all
hovedsak enten en folkelig oppfatning av utrivelige betongbygninger, eller arkitekturhistorikerens
fortolkning av «60-tallsekspresjonisme». Jeg reiste derfor til Oslo for å undersøke om og eventuelt
hvordan praktiserende arkitekter diskuterte brutalisme på 50- og 60-tallet.
Peter Smithson var på besøk i Oslo 22.oktober i 1959 og holdt foredrag ved OAF. Foredraget hadde
tittelen «The Revolution in Architectural Thinking since 1950», og dreide seg i hovedsak om to
punkter; byplanlegging og framveksten av en ny estetikk. Begge disse punktene var sentrale i den
britiske brutalismebevegelsen på 50-tallet. Det viste seg at hverken Kjell Lund eller Bengt Espen
Knutsen ville identifisere seg med brutalismens tankegods, og ingen av disse ville omtale noen av
sine egne bygg brutalistiske. Bengt Espen Knutsen ble kjent med brutalismebegrepet først mange år
etter at det gjorde seg gjeldene i England. Per Kartvedt kan heller ikke huske at brutalismebegrepet
var fremme i diskusjonene på denne tiden. Kjell Lund husket godt at Peter Smithson var på besøk i
1959, og medga at han beundrer hans tanker. Han vil imidlertid ikke kalle noen av sine bygg
brutalistiske, til tross for at Christian Nordberg Schulz trekker fram St.Hallvard kirke og kloster
(1969-66) og Chateau Neuf (1962-71) som utpregede brutalistiske bygninger. Kontakten til England
gikk først og fremst gjennom CIAM-avløserne i Team 10, som både Arne Korsmo og Geir Grung
var tilknyttet. Team 10 bestod blant annet av Peter og Alison Smithson, Aldo van Eyck og Giancarlo
de Carlo, og disse arkitektene var relativt ofte i Trondheim på slutten av 50-tallet og gjennom 60tallet. Per Kartvedt leverer et konkurranseprosjekt for studentboliger på Steinan i 1967 med mottoet
«Bo-X», som var en direkte referanse til Team 10. Dette var tenkt som en fleksibel megastruktur, og
prosjektet fikk 2.premie i konkurransen.
Slik det fremgår fra intervjuene ble ikke brutalisme diskutert i nevneverdig grad blant de norske
arkitektene på denne tiden, men det behøver ikke å bety at tankegodset ikke gjorde seg gjeldene.

