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Når makta bygger: 
 
Jeg tror regjeringskvartalet vil bli til 
glede for folk flest når det står 
ferdig og bli elsket av fremtidige 
generasjoner, skriver 
kronikkforfatter og arkitekt for 
prosjektet, Gudmund Stokke. 
 

Til glede for folk flest. 
på NRK Ytring 12.05.2021 
 
Utviklingen av den gode by der vi 
hygger oss og synes det er trivelig 
å være, starter med byrommene, 
plasser, torg, parker, smale og 
brede gater, hvor det er gode sol- 
og vindforhold og med varierte 
publikumstilbud på bakkeplan. Det 
skal etableres gode forbindelser 
som legger til rette for fotgjengere 
og syklister og til opphold og 
rekreasjon. Byrommene defineres 
av bygningene som omgir dem. 
Bygningenes høyde, bredde og 
form er viktig for opplevd kvalitet. 

 
 

Annonse fra Nordic Arkitekter 
22.06.2022      Klikk for forstørret versjon 
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Ulf Andenæs: Lambda – og dårskapen i offentlig ressursbruk  
Museet for dem som elsker å kjøre i rulletrapper og kaste gode penger etter dårlige. 

 
Hvordan vi mennesker lurer oss selv – det er temaet for en av de mest solgte 
dokumentarbøkene som er utgitt de siste årene. I «Kunsten å tenke klart» (norsk 
utgave på Vega forlag) gjennomgår den sveitsiske forfatteren og forretningsmannen 
Rolf Dobelli med 99 gjenkjennelige eksempler hvordan våre tanker og 
beslutningsprosesser blir ledet på villspor av de illusjonene som ligger innebygget i 
vanlige menneskelige reaksjonsmønstre. Boken kunne vært et bidrag i debatten her 
hjemme om Lambda. 
http://www.allgronn.org/ao/lambda-concordesyndromet.pdf 
 
 
 
¤ Artikkel: Maktens arkitektur? Av Karl Otto Ellefsen. Arkitektnytt 4.7.2017. En av 
våre arkitekturprofessorer formidler den særegne forestilling som er utbredt innen 
hans profesjon, om at regjeringskvartalet i Oslo med Høyblokka som midtpunkt er et 
uttrykk for det norske sosialdemokratiets velferdsstat. Mange ikke-arkitekter vil 
innvende at Høyblokka har samme form som mangt et internasjonalt kjedehotell eller 
forretningspalass, og at sosialdemokratiet fra denne epoken snarere fikk sitt ekte 
uttrykk, ikke gjennom en knugende betongkoloss i Oslo sentrum, men gjennom de 
mange Folkets hus som i enkelhet ble reist på dugnad av arbeidsfolk i 
lokalsamfunnet. 
Maktens arkitektur? | Urbanism and Architecture – Karl Otto Ellefsen 
(karlottoellefsenblogg.com) 
 
 
¤ Artikkel: Bygninger som kjennes på kroppen. Av Thomas Thiis-Evensen. 
Aftenposten 10.5.2020. Om hvordan maktens bygninger har utviklet seg gjennom 
historien. 
Bygninger som kjennes på kroppen | Thomas Thiis-Evensen (aftenposten.no) 
 
 
¤ Bok: Hundre års nasjonsbygging. Arkitektur og samfunn. Redaktør: Ulf 
Grønvold. Pax forlag 2005. Et blikk på maktens bygninger gjennom skiftende tider. 
Hundre års nasjonsbygging - Pax Forlag 
 
¤ Bok: Det Norske Hus: Oslo Rådhus – en historisk sammenligning. Av Trond L. 
Schøning. Universitetet i Bergen 2001. Hvordan maktsenteret for hovedstaden ble 
til, utløste strid og fant sin form. 
Bergen Open Research Archive: Det norske hus. Oslo rådhus - en historisk 
sammenligning (uib.no) 
 
¤ Artikkel: Bare et bygg. Av Andreas Breivik. Kunstkritikk.no 20.2.2020. Historien 
om Y-blokka. 
Bare et bygg - Kunstkritikk 
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¤ Bok: Det kongelige slott. Av Geir Thomas Risåsen. Forlaget Andresen & 
Butenschøn 2006. Den kjente konservatoren, i dag ved Norsk Folkemuseum, var 
selv engasjert i restaureringen av slottet på 1990-tallet. 
Det kongelige slott by Risåsen, Geir Thomas. 9788276941746. Innbundet - 2006 | 
Haugenbok 
 
¤ Internett: Peterskirken – offisielt nettsted. Den fremste kirkebygningen for 
Europas katolikker ble bygd som det fremste maktsymbol for paven. 
Peterskirken – Wikipedia 
 
  
Bok: Fellesskapets arkitektur-opprør! Christian Norberg-Schulz som arkitekt og 
stedstenker. Redaktør: Gro Lauvland. Abstrakt forlag 2020. Ni tekster skrevet av 
arkitekter, filosofer og en statsviter om betydningen av å se bygningers tilhørighet til 
det lokale stedet, med tankene fra Norberg-Schulz om «stedets ånd», «genius loci», 
og ut fra observasjonen om at byer og steder verden over blir stadig mer like. 
Fellesskapets arkitektur - opprør! : Christian Norberg-Schulz som arkitekt og 
stedstenker - Depotbiblioteket 
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