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I Arkitekturoppgjøret tar forfatter Ulf Andenæs leseren inn i kjernen 
av Arkitekturopprøret, og han tar virkelig et oppgjør. Vår tids 
arkitektoniske stil er stadig tema for debatt, og Andenæs' innlegg, 
denne boken, er nådeløst. Gjennom boken slakter forfatteren 
modernismen, og begrunner det godt med mange eksempler og 
argumenter. 
  
Gjennomgående er hans «edle treenighet»: naturvern, miljøvern 
og kulturvern». Andenæs tordner mot dagens utbyggere som 
raserer naturen, bidrar med enorme klimautslipp og fjerner den 
lokale identiteten som han sterkt mener burde komme fram i 
arkitekturen. De brutale bygningene ødelegger landskapet, og 
hele verden blir seende lik ut, mener han. Denne type arkitektur 
fjerner det personlige og identitetsskapende, byggeskikkens 
dialekter".  Han mener utbyggere fornekter fortiden når de bygger 
nytt og brutalt, I Norge har vi for eksempel lange tradisjoner for 
å bygge i tre, som ifølge forfatteren er snillere mot landskapet og 
langt mer klimavennlig enn for eksempel betong, som han også 
kritiserer på det sterkeste: verst for miljøet og lite menneskevennlig. 
 
Også vår psykiske helse lider av brutalismen, skriver Andenæs, 
og viser til interessant forskning om at «brutale bygninger er en 
plage for menneskesinnet». Flere ganger viser han eksempler på 
bygninger, som blokkbebyggelsen ved Storo i Oslo, og mener at 
beboerne fortjener så meget bedre,,. 



 
Andenæs går ofte langt i kritikken og det er underholdende å 
lese: Rådhuset i Asker er omhyggelig renset for sjarm, likheten 
mellom Chateau Neuf og et søppelforbrenningsanlegg i Ballerup 
utenfor København, bygd omtrent samtidig, er slående og 
Nasjonalmuseet får selvsagt gjennomgå. Andenæs kan ikke begripe 
hvordan det ser ut inn i hodene på de tyske arkitektene, og hadde 
håpet  "vi var ferdig med bunkere bygd av tyskere i dette landet." 
Men også de mer vellykkete byggeprosjektene gir han eksempler 
på: Holmen i Risør, Skudneshavn på Karmøy og Lindern i Oslo, 
blant andre. 
 
Andenæs ser ingen verdi i modernismen som en arkitekturhistorisk 
epoke, og synes det er hårreisende at mange vil frede bygg 
fra perioden. «Blant de mange bygningene fra vårtid uten særpreg 
utpekt til fredning er kasernelignende sykehusbygg eller kassebygg 
til kontorformål.» 
 
Forfatteren mener at funkisen og brutalismens gjennombrudd 
er en tragedie for verdensarkitekturen, og mener det skiller seg 
negativt ut sammenliknet med andre stilperioder. Og slik debatten 
går i dag har han kanskje rett? Det er ingen tvil om at Andenæs 
har mange med seg i sin mening. Arkitekturopprøret har svært 
mange tilhengere (over 68000 følgere på Instagram), som viser 
at saken engasjerer bredt og mye. Det er ikke bare fagkretsen 
som mener mye, dette har en langt bredere appell med folk i alle 
aldersgrupper. 
 
Uansett hva man mener om saken: boken er engasjerende, 
grundig og forklarende. De ekstra interesserte kan benytte seg 
av bokens mange QR-koder, der leseren vil finne andre kilder og 
artikler som underbygger Andenæs' sterke engasjement (som 
smitter!). 
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