
Her kommer utdypende stoff om 

AKTIVISTENE som henvist til i boken 

Arkitekturoppgjøret av Ulf Andenæs. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
Arkitekturopprøret i 1992. 
 
Tidlig på 90-tallet lanserte Allgrønn ideen om å 
stedsutvikle med den tradisjonelle landsbyen som 
forbilde. Vi fikk publisere ideene våre i pressen, men ble 
møtt med sur kritikk fra arkitektmiljøene. Siden har ideen 
ligget og gjæret.  
 
De senere årenes folkelige engasjement i 
ARKITEKTUROPPRØRET og troen på at utviklingen er i 
ferd med å snu, gir oss igjen mot til å ta fatt på dette 
konseptet 
 
http://www.allgronn.org/ao/landsbyen-konsept-1992.pdf 
 

    
Reaksjoner fra arkitektmiljøene: 
http://www.allgronn.org/ao/landsbyen-1992.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.allgronn.org/ao/landsbyen-konsept-1992.pdf
http://www.allgronn.org/ao/landsbyen-1992.pdf


 
 
Audun Engh har stått på barrikadene for respektfull stedsutvikling i mange tiår. Her i 
et grundig intervju filmet i 2021 av Wolfgang Wee. Om Arkitekturopprøret, 
modernisme, OBOS, Barcode og Lambda   (2 timer 17 minutter) 
https://youtu.be/hV6OLdEb_bQ              Se også Audun Engh – Wikipedia 
 

   
Audun Engh i DN Magasinet 22.mai.2022  
"Utbyggerne og deres arkitekter bør ikke lenger få styre planleggingen og valg av 
arkitektur. I stedet bør man etablere reell medbestemmelse for befolkningen i 
byplanlegging."    http://www.allgronn.org/ao/audun-engh-dn.pdf 
   
 

 
 
Else (Sprossa) Rønnevig har en eventyrlig CV innen kulturminnevern.  
Se Else Rønnevig – Wikipedia eller hennes nettsted  http://www.sprossa.no 
  
 

 Morten Krogstad og Ulf Andenæs 

Agendasettere er folk som, ofte med store personlige omkostninger, hevder 

meninger i samfunnsdebatten. Kulturminnevernet i Norge har stolte tradisjoner når 

det gjelder debatt og ytringsfrihet, men hvor finner vi stemmene i dag? 

Les intervju med Morten Krogstad og Ulf Andenæs i Kulturarven nr.74 2015  

https://youtu.be/hV6OLdEb_bQ
https://no.wikipedia.org/wiki/Audun_Engh
http://www.allgronn.org/ao/audun-engh-dn.pdf
https://no.wikipedia.org/wiki/Else_R%C3%B8nnevig
http://www.sprossa.no/
http://www.allgronn.org/ao/kulturarven-74-krogstad-andenaes.pdf


  
 
Stedsaktivisten i New York Jane Jacobs  
Hennes mest kjente bok er The Death and Life of Great American Cities, som 
påvirket debatten om byplanlegging. Hun argumenterte mot byplanlegging basert på 
idealene til Le Corbusier, hvor skyskrapere og brede bilveier presset fotgjengere 
under bakken. Hun startet en grasrotbevegelse som stanset planlagt riving 
i Greenwich Village for å gjøre plass for en motorvei.    
Les mer  Jane Jacobs – Wikipedia 
 

Robert Moses, Jane Jacobs & The Battle For New York /  
Interessant foredrag av Jason Haber   
(901) Robert Moses, Jane Jacobs & The Battle For New York - YouTube 
 
 

 
 
Christopher Robin Rådlund 1970 - 2022 
 
Film: En sort bok om arkitektur - Kort presentasjon fra Christopher Rådlund / Vimeo 
   
Film: Omtale på lanseringen av boken:  Kunsthistoriker Tommy Sørbø / Vimeo 

    

Stedsaktivisten og kunstneren Christopher Robin Rådlund var med å redde Risør fra 

brutale blokker. Hans illustrasjon av mulighetene for Holmen, sentralt i bybildet, fikk 

folk og utbyggere til å tenke seg om..  (Fra filmen Sørlandsrefseren av Pål Winsents.) 

   

Filmklipp fra Sørlandsrefseren med Rådlund vist på Facebook        

    

Dokumentarfilmen Sørlandsrefseren i sin helhet:  https://youtu.be/8_98d-P9MDU 

https://no.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://no.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Village
https://no.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs
https://www.youtube.com/watch?v=8yiSWedgmJk
https://vimeo.com/54109736
https://vimeo.com/54109735
https://www.facebook.com/okkenhaug/videos/3393246840960131
https://youtu.be/8_98d-P9MDU


Håkon Wium Lie  

har vært aktiv i debatten om stedsutvikling i en årrekke. Bl.a.  

i Arkitekturopprøret og med aksjonen StoppBlokk.  

  

Aksjon Stoppblokk ble startet i 2002 for å markere motstand mot 

bygging av høyblokk på Vestbanen spesielt og mot bygging av 

høyblokker i Oslo generelt.  

https://www.stoppblokk.no   

 

  

Artikkel fra Håkon: Trenger Oslo en byarkitekt? 

https//wiumlie.no/2022/arkitekturoppgjoret/trenger-oslo-byarkitekt  

  

Piotr Choynowsky: 

KUNSTEN Å BYGGE BYER 

Under mitt forskningsarbeid i Polen, hvor jeg gjennom 
semiotisk analyse prøvde å definere arkitekturens 
kommunikasjonsevne, kom jeg til den konklusjon at 
arkitekter bruker  i dag et sosialt fremmed, hermetisk 
språk, som de bruker til å snakke utelukkende seg 
imellom.  

http://www.allgronn.org/ao/kunsten-a-bygge-byer-piotr-choynowski.pdf 
 

 
Leder av nettverket Allgrønn,  redaktør og forlag for boken 
Arkitekturoppgjøret Erling Okkenhaug  har samlet sine over 
tredve år som stedsaktivist på nettsiden STEDSKRAFT. 
 
http://www.allgronn.org/historien/stedskraft.htm 
 
  
 

 

 

 

En del klipp fra debatten om Arkitekturopprøret  

våren 2021 + + 

http://www.allgronn.org/ao/ao-debatt.pdf 

 

Klipp om Arkitekturoppgjøret på Google: 

http://www.allgronn.org/ao/ao-google.pdf 

https://www.stoppblokk.no/
https://wiumlie.no/2022/arkitekturoppgjoret/trenger-oslo-byarkitekt
http://www.allgronn.org/ao/kunsten-a-bygge-byer-piotr-choynowski.pdf
http://www.allgronn.org/historien/stedskraft.htm
http://www.allgronn.org/ao/ao-debatt.pdf
http://www.allgronn.org/ao/ao-google.pdf


 

Her er lenker til alle teamsidene som QR-kodene  i boken tar deg til::  

  
Kulturlandskapet    Fotavtrykkene    Kapitalkreftene    Tilpassing    Tradisjon    Materialbruk  

Ideologier   Organisk    Stilbrudd    Fredning    Menneskesinnet    Høyhus    Aktivistene    

Miljøpolitikk     Maktarkitektur     Arkitekturmote    Medvirkning 

 

 

Har du innspill til aktivister som burde vært presentert på disse sidene? 

 Ta kontakt med redaktør Erling Okkenhaug - erling@okkenhaug.com    www.allgronn.org 
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