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OM Å K ASTE STEIN FRA GLASSHUS: 
GJENTATTE FORSØK PÅ Å KLISTRE 
KLASSISK BYGGEKUNST TIL ALBERT 
SPEER, HITLERS ARKITEKT
Et av de mer forgiftede innslagene i debatten om arkitektur er når enkelte 
talsmenn for det brutale byggeriet prøver å brunvaske motstanderne og sette 
dem i bås med Hitlers sjefsarkitekt Albert Speer og med fascistisk arkitektur 
for øvrig. Argumentasjonen går da gjerne slik: Klassisk arkitektur er hva som er 
blitt foretrukket av autoritære herskere, av fascismen og ikke minst hva som er 
tegnet av Albert Speer og hans maktpalasser etter klassiske forbilder.

(NB: Dette kapitelet er for spesielt interesserte. De som har andre ting å bruke tiden på 
enn å lese om politiske ideologier fra historiens skraphaug, kan hoppe over det, fordi det 
handler om fortidens spøkelser. Men for dem som prøver å sverte kritikerne av brutal 
arkitektur ved å knytte kritikken til slike spøkelser, er det nødvendig å lære seg at slik 
sverting vil slå ubarmhjertig tilbake på dem selv, som en boomerang.)

Brunskvetting som hersketeknikk
Med andre ord: Når noen protesterer mot å stable folk inn i betongkassene og 
etterlyser en mer levende byggeskikk, har svaret fra en viss type arkitekter og 
debattanter vært, ikke bare at protestantene er nostalgikere som ønsker å skru 
tiden hundre år tilbake, men at de egentlig ønsker seg arkitekturen til Albert 
Speer. Underforstått: De som protesterer mot betongkassene er egentlig i slekt 
med nazismen. Ved å protestere mot hva som kalles den moderne arkitektur er 
man inne på en galei som kan lede like til Auschwitz !
Forsøkene på å sette et nazi-stempel på klassisk arkitektur er en form for 
hersketeknikk med bruk av demagogi. Til overmål slår denne demagogien 
tilbake på seg selv, som en boomerang, fordi det er ikke lenger mulig å fortie 
de fascistiske sporene som fantes ikke bare hos selveste Le Corbusier, den 
modernistiske betongarkitekturens gudfar, men også hos en rekke andre av 
denne arkitekturens forkjempere.

Stein fra glasshus: Corbusier – Vichy og rasehygiene
Vi vet at det klassiske formuttrykk er tatt i bruk gjennom tidene av alle mulige 
slags ideologier, samfunnstyper, regimer og politiske retninger, ikke minst for 
de republikanske idealer i forbindelse med den franske og den amerikanske 
revolusjonen. De som prøver å sette fascist-merkelapp på det klassiske kaster 
stein fra et glasshus, sett i lys av den fascistiske og fascistvennlige belastningen 
blant noen av de fremste modernistene.

De fascistvennlige tendenser hos Corbusier ble fortiet i det lengste, fordi 
det ville ødelegge tilbedelsen av Corbusier som et idol. Dette kom fram i 
offentligheten på en pinlig måte da det sterkt modernistiske Pompidou-senteret 
i Paris arrangerte minneutstilling for Corbusier ved 50-årsminnet for hans død 
i 2015. Der var de politisk tvilsomme innslag i mesterens biografi omhyggelig 
hvitvasket og feid under teppet, men uheldigvis for utstillerne ble det på denne 
tiden utgitt hele tre bøker på samme tid som kastet lys over saken. Disse var:
«Un Corbusier» av arkitekten og kritikeren Francois Chaslin, (Forlaget Seuil 
2015), «Le Corbusier – un fascisme francais» av Xavier de Jarcey (Albin Michel 
2015) og «Le Corbusier, une froide vision du monde» («Corbusier, et kaldt syn på 
verden») av Marc Perelman. (Forlaget Michalon 2015).

Le Corbusiers plan for Paris: Store deler av byens hjerte skulle jevnes med jorden 
og erstattes av identiske skyskrapere omgitt av grønne tomrom gjennomskåret 
av trafikkårer tilrettelagt for bilen. Hans visjon var fremfor alt spekulativ, uten 
forankring i utprøvde erfaringer f. eks. fra pilotprosjekter av hvordan slike 
omveltninger ville virke. Paris ble spart for hans plan, men verden over fascinerte 
den arkitekter og byplanleggere som dyrket fremskrittet og moderne løsninger. 
Den påvirket deres byutviklingsprosjekter ikke minst under gjenoppbyggingen 
etter annen verdenskrig. Lignende modeller begeistret i særlig grad kapitalsterke 
utbyggere, som raskt så at dette la alt til rette for seriebyggeri med maksimal 
fortjeneste. Foto: Wikimedia Commons. 

De tre veldokumenterte bøkene var mer eller mindre nådeløse overfor mesterens 
politiske feilskjær i mellomkrigstiden og under annen verdenskrig, som inntil da 
hadde vært fortiet eller oversett i det miljøet som dyrket ham.
Corbusier hadde beundret Mussolinis ideer og var en nær samarbeidspartner 
med en av forgrunnsfigurene for fransk fascisme, Pierre Winter, lederen for 
«Det revolusjonære fascistparti» i Frankrike i mellomkrigstiden. Sammen startet 
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Corbusier og Winter opp to tidsskrifter for byplanlegging på denne tiden, 
«Plans» og «Prelude», der Corbusier var bidragsyter, og der han skrev artikler 
som støttet fascistiske og antisemittiske ideer. «Jeg oppdaget at Corbusier var en 
regelrett fascist», sa Xavier de Jarcy i et intervju med det franske nyhetsbyrået 
AFP da han utga sin bok. (AFP 16.4.2015).
Den andre av de tre forfatterne, Francois Chaslin, fremholdt at Le Corbusier 
hadde vært aktiv i fascistpregede miljøer gjennom tyve år, fra 1920-tallet til 
1940-tallet. Chaslin mente det var lagt lokk på denne side ved den store arkitekt 
i tidligere omtaler, også i det skriftlige materiale fra Corbusier-stiftelsen som 
dyrker hans minne.
Etter at Hitler hadde invadert og okkupert Frankrike i juni 1940 skrev 
Corbusier i et brev til sin mor: «Pengemakten, jødedommen og frimurerne vil 
nå komme under rettferdig justis». I et annet brev skrev han: «Hitler kan krone 
sitt livsverk med en planlagt utforming av Europa». Etter Frankrikes militære 
sammenbrudd dette året ble det opprettet et samarbeidsstyre i byen Vichy 
ledet av den aldrende marskalk Petain. Dette ble en vasallregjering underordnet 
Tyskland. Corbusiers private korrespondanse viser at han trodde Petain-regimet 
skulle åpne nye muligheter for ham. Han flyttet til Vichy, opprettet et kontor 
der, gjorde hva han kunne for å innynde seg hos Petain-regimet og tilbød sine 
tjenester.
Senere under den tyske okkupasjonen dro han tilbake til Paris, som sto 
under direkte tysk administrasjon, og tok jobb som «teknisk rådgiver» ved 
– av alle steder - et institutt for rasehygiene, ledet av den svært omstridte 
rasehygienikeren Alexis Carrel. I april 1944, like før Frankrike ble befridd av 
de allierte styrker, forlot Corbusier dette instituttet, fordi han da plutselig 
hadde funnet ut at «det hersket en atmosfære der som ikke passet ham», ifølge 
eget utsagn. Det ble bemerket at han gjorde denne oppdagelsen så vidt i tide 
for D-dagen og den allierte landstigning i Normandie. (Liberation 18.3.2015; 
Benoit Peeters om Corbusiers «partnerskap med fascismen».) Etter dette gikk han 
raskt over til motstandskampens leder Charles de Gaulle; han hadde snudd 
kappen med vinden raskt nok til å bli betraktet som en stor mann i Frankrike 
i etterkrigstiden, hans tidligere politiske tendenser ble tåkelagt, og selveste 
André Malraux, de Gaulles kulturminister, hadde vakre ord å si ved Corbusiers 
gravferd.
Det er samtidig et faktum at Corbusier i mellomkrigstiden – samtidig med 
sine fascistiske forbindelser – en tid viste begeistring for Stalins regime i 
Sovjet-Unionen, der han i starten ble hilst velkommen og der han fikk bygd 
hovedkvarteret for en del av Stalins forvaltning, Tsentrosoyus-bygningen i 
Moskva. Men da han la frem sitt forslag til bygging av et nytt «Sovjetpalass» - et 
påtenkt senter for den kommunistiske bevegelse, ble dette prosjektet til hans 
dype skuffelse forkastet av Stalin.

Det ser ut til at Corbusier, i hvert fall en tid, viste seg like positiv overfor 
kommunistene i Sovjet som han var overfor den fascistiske høyrefløyen hjemme 
i Frankrike. Hvordan kunne dette dobbeltkjøret forklares?
Kulturhistorikeren Nicholas Fox Weber, som utga den store biografien om Le 
Corbusier i 2008, mente at modernismens gudfar var både naiv og forblindet 
når det kom til politikk. «Han var mer enn tilfreds med å ha sine ideer assosiert 
med fascistiske bevegelser, men samtidig var han begeistret over hva Lenin 
hadde fått til i Moskva, uten å ta inn over seg motsigelsene i dette», sa Weber til 
New York Times. «I politikkens verden var han en lærd idiot». (New York Times 
12.7.2015).
Sannheten om Le Corbusier var trolig at han i politikken først og fremst var 
en opportunist, som prøvde å nå frem hos de herskende regimer, uansett farge. 
Han trodde at hvis han vant innpass hos autoritære herskere, de være seg svarte, 
brune eller røde, kunne det åpne en snarvei for å sette hans prosjekter ut i livet, 
uten bryderiet med opposisjon eller flertallsvedtak.
Corbusier har åpenbart innsett at demokratisk medbestemmelse fra menigmann 
kunne skape hindringer for hans byplanideer, og han har innbilt seg at en sterk 
mann på toppen kunne gitt ham bedre muligheter. Noen sterk forkjemper for 
folkestyret var han nok ikke.
Fascismen og kommunismen hadde ett felles trekk, som nettopp Corbusier 
gjorde til sitt eget: Begge retninger hadde en forkjærlighet for kollektivismen, - 
den kollektive tankegang og de kollektive løsninger som enkeltmennesket skulle 
innordnes etter.
Nettopp i denne kollektive tankegang finner vi nøkkelen til Corbusier. Hans 
program var å flytte menneskene inn i de gigantiske ensartede boligblokkene 
og de detaljkonstruerte byene som han hadde gjort klar på sitt tegnebrett. Han 
hadde sett klarere enn mange andre i sin tid på hvilket punkt fascismen og 
kommunismen – to tilsynelatende uforenlige retninger – kjørte i samme spor 
Han fant seg åpenbart til rette med dem begge.
Det var en av tidens store selvmotsigelser at kollektivismen og ensrettingen fra 
Corbusiers tegnebrett ble kopiert med slik begeistring av så mange som ønsket 
menneskets frigjøring, og at et høyt antall arkitekter som sverget til et radikalt 
livssyn gjorde en mann inspirert fra slike frihetsfiendtlige kilder til sitt forbilde. 
Drømmen om velstand og materielle nyvinninger må ha skjøvet andre verdier til side.
Først og fremst hadde Corbusier en besettelse med orden og renhet. Han ville 
rense og plassere i et nytt påtenkt system hva som i hans øyne var rotet i de 
gamle byene som hadde vokst organisk frem. Et stivt stykke uansett, at dette 
fyrtårn for den angivelig progressive arkitekturen hadde stått fascismen så nær, 
satset på det tyske vasallstyret i Vichy under krigen og deretter arbeidet ved 
instituttet for rasehygiene i tyskokkuperte Paris. Det er en skjebnens ironi, når 
man tenker på at det er blant dem som dyrker Corbusier at man prøver å hefte 
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den fascistiske merkelappen ved motstanderne av hans arkitektur.
Det burde også være et tankekors for modernistiske arkitekter og for 
dem som underviser ved arkitektskoler at den store lederskikkelsen innen 
funksjonalismen viste en så elendig dømmekraft overfor de fremste utfordringer 
i en skjebnetid .

Stein fra glasshus: Philip Johnson – en meget ivrig nazist
Amerikanske Philip Johnson (1906-2005) var et av de mest berømte navnene 
blant de modernistiske arkitekter, ofte nevnt i samme åndedrag som Mies van 
der Rohe, den største brutalisten av dem alle, som han skiftevis var partner med 
og konkurrent med. Johnson sto bak mange kjente skyskrapere, blant dem noen 
av Manhattans landemerker i likhet med byggverket på Madison Avenue som 
først huset AT&T-konsernet og senere Sony. Han var i 1930-årene en usedvanlig 
ivrig beundrer av nazismen i Tyskland.
I årene omkring 1930, da modernismen og funkis-arkitekturen hadde sitt 
internasjonale gjennombrudd, var Philip Johnson aktiv i å presentere 
modernismens foregangsmenn Le Corbusier, Walter Gropius og Mies van 
der Rohe for et amerikansk publikum. Det gjorde han blant annet gjennom 
en stor utstilling for den nye arkitektur i Museum of Modern Art i 1932. 
(Detaljert beskrevet i Nikil Savals «Philip Johnson, the Man Who Made Architecture 
Amoral, The New Yorker 12.12.2018). Samtidig med dette ble han en av de ivrigste 
propagandistene i USA for den tyske nazismen. Han prøvde å starte et fascistisk 
parti i USA. (Kazys Varnelis: We Cannot Not Know History. Philip  Johnson’s politics 
and cynical survival. Journal of Architectural Education, november 1994). Han 
lovpriste Hitlers Mein Kampf. («Philip Johnson, the Man Who Made Architecture 
Amoral, The New Yorker 12.12.2018) .I den antisemittiske avisen «Social Justice» 
og i andre publikasjoner skrev han en lang rekke artikler av jødefiendtlig 
og rasistisk innhold, så grovt at det er temmelig sjokkerende å lese. Han var 
spesielt opptatt av rasehygiene og skrev om hvordan den hvite rase var truet av 
angivelig mindreverdige raser. (Marc Wortman: Philip Johnson’s Hidden Nazi Past.
Vanity Fair april 2016). Han gjorde en rekke reiser til Hitlers Tyskland, dekket 
med begeistring de store nazistiske partistevnene i Nürnberg og Hitlerjugends 
ungdomsleirer, skrøt av hvordan Hitler bygde opp et nytt og bedre Tyskland 
og om hvordan jødene skadet Tyskland. (Kazys Varnelis: We Cannot Not Know 
History. Philip  Johnson’s politics and cynical survival. Journal of Architectural 
Education, november 1994. I sin fremstilling har denne forfatteren en mer detaljert 
datert liste med et utvalg av Johnsons artikler i aviser og tidsskrifter fra den gang.) Han 
var en storformidler av tysk nazistisk propaganda til Nord-Amerika.
Da Tyskland overfalte Polen i 1939, reiste Johnson til Polen som den tyske 
hærens gjest, dekket felttoget fra tysk side, avviste kritiske rapporter som 
«desinformasjon» og beskrev hvor pent Hitlers soldater hadde oppført seg mot 

den polske og jødiske sivilbefolkningen: «99 prosent av byene jeg besøkte etter 
krigens utbrudd var ikke bare uskadet men fulle av polske bønder og jødiske 
handelsmenn». I praksis var han en propagandist for Hitlers tredje rike i denne 
første fase av annen verdenskrig da hans eget USA ennå ikke var med i krigen. 
(Kazys Varnelis: We Cannot Not Know History. Philip Johnson’s politics and cynical 
survival. Journal of Architectural Education, November 1994.)
Hva som berget Philip Johnson fra livsvarig vanry og et liv på sidelinjen, var at 
han måtte legge om kursen grundig da USA i desember 1941 gikk inn i krigen 
mot Hitler. Han ble for en kort stund innrullert i hæren, var i starten i det 
føderale politiet FBIs søkelys som en mulig agent for Nazi-Tyskland, men berget 
seg i havn ved å avsverge sine brune politiske forbilder og markere avstand til 
sin nazistiske fortid. (Wortman: Philip Johnson’s Hidden Nazi Past. Vanity Fair april 
2016. Kazys Varnelis: We Cannot Not Know History. Philip  Johnson’s politics and 
cynical survival. Journal of Architectural Education, november 1994.).
I etterkrigstiden prøvde Johnson å gjøre bot for sin tidligere antisemittisme ved 
å tegne en synagoge for det jødiske trossamfunn i New York, og han beklaget 
hva han tidligere hadde vært med på. De som dyrket hans skyskraper-arkitektur 
i tiårene etter annen verdenskrig var opptatt av andre ting enn å utforske hans 
politiske fortid.
Johnsons politiske virksomhet frem til USA ble med i krigen hadde hatt en 
høyere profil og var vanskeligere å dysse ned enn Corbusiers feiltrinn i samme 
epoke. Både han og Corbusier var raske med å komme seg over på riktig side da 
vendepunktet kom. Uten en total kursendring under annen verdenskrig ville 
deres suksess som arkitekter trolig vært utelukket.

Stein fra glasshus: Mies van der Rohe - 
kunne nazismen håndteres som et nødvendig onde?
Brutalismens mest berømte arkitekt, tyske Mies van der Rohe (1886-1969) som til 
slutt flyktet fra det tredje rike til Amerika, hadde hatt et mer motsetningsfylt 
forhold til nazismen. Han hadde vært en av lederskikkelsene innen Bauhaus-
retningen, som utgjorde modernismens vakre ungdom og som ble stoppet 
av Hitler. Han prøvde først å fortsette sitt arbeid i en sameksistens med 
nazismen. På et tidspunkt så det ut som om han kunne lykkes med dette, 
han ble medlem av noen av Nazi-Tysklands offisielle institusjoner i likhet 
med «Reichskulturkammer», kulturtinget til Joseph Goebbels, og han fikk 
oppdrag av nazi-myndighetene, ansporet av Goebbels, som i starten verdsatte 
modernismen. Men van der Rohes stjerne i det tredje rike sluknet for godt etter 
at Hitler var blitt kjent med Albert Speer og falt for Speers tunge kompakte 
avart av det klassiske. Også Goebbels måtte avfinne seg med Speers byggeri. Van 
der Rohe kom seg unna til Amerika der han kunne utvikle sin brutalisme i en 
form verden knapt nok tidligere hadde sett. (Celina R. Welsch: Mies Van Der Rohe’s 
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compromise with the Nazis. University of California Los Angeles 2008. Tom Dyckhoff: 
Mies and the Nazis, The Guardian 30.11.2002. Elaine S. Hochman: Architects of Fortune. 
Mies van der Rohe and the Third Reich. 1989.)
I USA ble både van der Rohe og Philip Johnson i utpreget grad kronarkitekter 
for storkapitalen og dens byggverker. Forskjellen mellom dem i politikk gikk ut 
på at Johnson hadde vært en aktiv og begeistret amerikansk nazist, mens van der 
Rohe med sin tyske bakgrunn blir kritisert av noen fordi han etter kritikernes 
syn prøvde for lenge å få oppdrag fra den nazistiske staten.

Stein fra glasshus: Marinetti og futurismen 
– en svoren tilhenger av Mussolini
Den mest høyrøstede modernisten av dem alle, og samtidig den mest 
iherdige fascisten blant dem, var italieneren Filippo Marinetti (1876-1944), 
frontskikkelsen for den såkalte futuristiske bevegelse innen kunst og kultur 
utover på 1900-tallet.
Futurismen sto i nært slektskap med modernismen innen arkitekturen, og 
futuristene ville, i likhet med dem, gi «poetisk uttrykk for en ny livsform», et 
ofte gjentatt motto innen begge disse retninger. Men samtidig, i sin dyrkelse av 
det kraftfulle, det dynamiske og det vitale, havnet futuristene etter hvert som 
ideologer for Mussolinis fascisme.
Hva Marinetti og futuristene lengtet etter, var et heroisk teknokrati hvor 
«energien fra fjerne vinder og opprørske vannmasser, gjennom menneskets 
genius overført til millioner av kilowatt, skal bli ledet over all verden, - styrt av 
tastaturene som vibrerer under teknologenes fingre.»
Her var modernismen bragt til sitt ytterste: «Vi ønsker å lovprise den pågående 
bevegelse, den feberaktige søvnløshet. Verden er blitt beriket med en ny form 
for skjønnhet: Hastighetens skjønnhet, den skjønnhet som blir åpenbart av 
maskinen i full aksjon, i motorvognen som jager hvileløst over landeveiene…
Vi, unge sterke futurister, har gjort oss ferdige med fortiden». (Det futuristiske 
manifest, utarbeidet på et møte av kunstnere og intellektuelle i Milano 1909).
Det var vel ingen tilfeldighet at futuristene havnet i fascismen. Snarere var dette 
en konsekvens av deres dyrkelse av den vitale kraftutfoldelse, som de fremfor alt 
så virkeliggjort i teknikken. Hos dem viste det seg at en nesegrus tilbedelse av 
teknologien kunne ha like sterke fascistiske drag som en tilbakeskuende dyrkelse 
av «Blut und Boden» - «blod og jord». Om man skulle hevde at fascisme blir 
utøvet der det hersker ensretting og undertrykkelse av mennesket, skulle 
maskin- og betongalderen i dag by på vel så store utfordringer som fascismen 
fra historiebøkene. Om man skulle ta alt i verste mening, kunne man påstå at 
brutalist-arkitekturens talemåter har mange trekk til felles med futurismens 
talemåter fra 1900-tallet. Slik ble det jo opplagt for en skyskraperarkitekt som 
Philip Johnson. En gammel ivrig nazist som Johnson måtte legge sin nazisme på 

hylla, fordi en slik ideologi etter krigen ville i tillegg til alt annet ødelegge hans 
muligheter for å sette sine planer ut i livet. Men hans skyskrapere kunne utstråle 
like mye rå makt og kraftutfoldelse som noe nazistisk byggverk. De kunne 
stå som legemliggjørelser av hva filosofen Harald Ofstad så som nazismens 
holdninger, det han kalte «vår forakt for svakhet». (Utgitt som bok med denne 
tittel. Harald Ofstad Oslo 1971).
Med sin outrerte dyrking av det moderne i kunst og arkitektur og i sin forakt 
for tradisjonen var ikke bare Marinetti og mange av de andre futuristene 
beslektet med modernistene og brutalistene i byggekunsten – de var samtidig 
aktive i Mussolinis fascistbevegelse like fra starten. Marinetti fortsatte å støtte 
fascismen, til tross for hans skuffelse da Mussolini som makthaver forsonet seg 
med mange av de tradisjonelle institusjoner i Italia som futuristene helst ville ha 
vekk. Så aktiv var Marinetti i det fascistiske prosjekt at han deltok som frivillig i 
krigen både da Mussolinis soldater invaderte Etiopia i 1930-årene, og deretter, 
på tross av hans alder, i annen verdenskrig, i de militæravdelingene som 
Mussolini sendte til Østfronten. Der var Marinetti med i «kampen mot 
bolsjevismen», som en frivillig frontkjemper sammen med Hitlers soldater og 
frontkjemperne fra okkuperte land. (Fascist Modernism: Aestetics, Politics and the 
Avant-garde. Forf. Andrew Hewitt, Stanford University Press 1993. David Ohana: The 
Futurist Syndrome. Sussex Academic Press 2010).

Funkisens fascistiske røtter? Under fascismen i Italia var en rekke av de fremste 
arkitektene foregangsmenn for funkis og modernisme i byggekunsten, samtidig 
som de var Mussolinis aktive tilhengere, med diktatorens stjernearkitekt Giuseppe 
Terragni i spissen. Det var fordi et av fascismens mottoer, som også gikk igjen 
hos Corbusier,  var å modernisere nasjonen. Terragnis fascist-hovedkvarter Casa 
del Fascio i Como var et lovprist eksempel på den tidlige elegante funkis, som 
modernismens tilhengere reiser lange veier for å besøke. Foto: Shutterstock / 
Darray
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Stein fra glasshus: Den lovpriste funkis-pioneren  
Terragni – Mussolinis mann
Det gikk greit for Marinetti og futuristene å samarbeide med Mussolini, fordi 
Mussolini støttet modernistisk kunst og arkitektur i sterkere grad enn mange 
andre diktatorer. Betegnende i denne sammenheng er Italias trolig mest 
prominente arkitekt under Mussolini, Giuseppe Terragni (1904-1943), som i 
likhet med en rekke av sine yrkesbrødre forente modernismen med fascismen.
  Terragni hadde en veletablert fascistisk bakgrunn og var samtidig en av de 
fremste innen den modernistiske retning i Europa. Et av hans mest kjente 
byggverker var et regionalt hovedkvarter for det statsbærende fascistpartiet, 
«Casa del Fascio» i Como, gjennomført i kompromissløs naken funksjonalisme, 
i dag et valfartssted for funkis-dyrkere.
Terragni fikk en så fremskutt plass under Mussolini at han er blitt omtalt som 
den italienske fascismens motstykke til Albert Speer. Forskjellen var at der 
Hitlers lojale medløper Speer laget sin avart av nyklassisismen, var Mussolinis 
lojale medløper Terragni en funkis-forkjemper på sin hals. De som driver 
med brunskvetting her hjemme snakker bare om Speer, men de er fullstendig 
tause om Terragni og hans likesinnede i Italia, som om de aldri hadde hørt om 
Mussolinis forhold til modernismen. (Peter Eisenman: Giuseppe Terragni. Monacelli 
Press 2003. David Rifkind: Furnishing the Fascist interior: Giuseppe Terragni, Mario 
Radice and the Casa del Fascio. Cambridge University Press 2007).
Et velkjent eksempel på modernismen i byggekunsten under Mussolini er 
for øvrig det storslåtte EUR-kvarteret i Roma, bygd under diktatoren som 
messeområde og utstillingsvindu for fascismens moderne arkitektur, etterlatt 
halvferdig ved diktatorens fall og videreført etter annen verdenskrig.

Modernisme og fascisme: Monster-arkitektur som rå makt
Overfor dem som driver med brunskvetting av klassisk og tradisjonell 
byggekunst er det nødvendig å påpeke at vår tids brutalisme fremstår nettopp 
som bilder på den rå makt som har mye til felles med totalitære tenkesett, som 
knuger mange mennesker og gjør dem små og bortkomne. Undertrykkende 
arkitektur kan ofte gå sammen med undertrykkende styringsformer. Da 
Philip Johnson på grunn av krigen måtte oppgi sin dyrkelse av rå makt i 
form av nazismen, kunne han fortsette å dyrke rå makt i form av brutalisme i 
arkitekturen og stadig høyere skyskrapere – en fortsettelse med andre midler, 
det kunne være min påstand.
Når jeg skriver disse linjer om fascisme blant modernistiske arkitekter og 
kunstnere, er ikke det fordi jeg tror at modernisme og fascisme henger sammen 
i noen særskilt grad. Holdninger til byggeskikk og byggekunst har gått på tvers 
av politiske skillelinjer. Til gjengjeld har jeg laget denne beskrivelsen for å vise 
hvor skjevt det blir å sette motstanderne av den brutale modernisme i bås med 

fascismen. Jeg har her vist at de som kommer med slike beskyldninger kaster 
stein når de selv sitter i glasshus. Først og fremst er brunskvettingen fra denne 
kanten en bekreftelse på at de har sluppet opp for argumenter som tåler en 
etterprøving.
Protesten mot modernismen og brutalismen bunner i et ønske om mer farger 
og varierte former i bygningene som omgir oss, om hus som er vennlige og ikke 
fiendtlige. Dette er det motsatte av fascistiske holdninger, og har vært et behov 
hos menneskene til alle tider.

Modernisme og super-kapitalisme: Ayn Rand
Det finnes en annen åndsretning langt til høyre i landskapet, som ikke i seg 
selv går for å være fascistisk, men som dyrker retten til mest mulig ubegrenset 
utfoldelse for den sterke «eneren», for eliten og for kapitalismen i frie tøyler. 
Dette er en retning som i byggekunsten symboliseres av den berømte russisk-
amerikanske forfatteren og ideologen Ayn Rand (1905-1982). Hun ble et forbilde 
for de blåeste blå, vel og merke, med hennes ateistiske og frilyndte holdninger, 
for den del av høyresiden som var blottet for verdikonservatisme og kristendom.
Helten i Ayn Rands gjennombruddsbok, «The Fountainhead»(«Kildens utspring») 
er Howard Roark, den briljante skaper av skyskrapere som bryter med all 
tradisjon og som trosser motstand fra sneversyn og husmannsånd. Hennes helt 
dyrker arkitekturen i skyskraper-form for de suverene enkeltindivider og for en 
kapitalisme uten hemmende bånd.

MAKTARKITEKTUR
www.allgronn.org/ao/maktarkitektur.pdf




