
Kun 2132. Sensorveiledning. Våren 2019. 

Type eksamen: 2 timer skole-eksamen. Kunnskaps-spørsmål.  

Studenten blir bedt om å besvare seks av 10 spørsmål.  

Sensorveiledning til Spørsmål 1. Knut Knutsen og Arne Korsmo var begge sentrale arkitekter i årene 
1945–60. Er du enig i at de kan sies å representere to motpoler?  Her forventes det at studenten 
kjenner til litteratur som beskriver Knutsen og Korsmo som motpoler (Lund) eller to retninger i norsk 
etterkrigsarkitektur. Påpeker forskjeller mellom arkitektene, men og at en slik polarisert fremstilling 
kan nyanseres. (Pensum, spesielt: Lund, Nils-Ole: ”Den umiddelbare efterkrigstid – diskussionen om 
Apollon og Dionysos”, Norberg-Schulz:”Fra gjenreisning til omverdenskrise/ The Post-War Years» in 
Modern Norwegian Architecture.  
 
Sensorveiledning til Spørsmål 2. Beskriv sentrale trekk ved Grete Prytz Kittelsen sin design, gjerne 
belyst ved å vise til 1-2 designobjekter. Her forventes det at studenten plasserer GPK innen 
Scandinavian design –perioden og hva som særpreget hennes produksjon  med bla. håndfres teknikk 
og uttrykk beslektet med non-figurativ kunst og evt ulike samarbeid hun var involvert i. Og nevner 
evt illustrerte objekter i pensum el.lign bl.a for Tostrup eller mer serie og masseproduserte arbeider. 
(Pensum: Wildhagen, Fredrik: ”Fra sosialt engasjement til elegant form”, ”Scandinavian Design” 
og ”Spesialisering og spredning”. I Norge i Form.  
 
Sensorveiledning til Spørsmål 3. Trekk frem en originaltekst fra den internasjonale arkitekturdebatten 
1943–1955 og beskriv artikkelens tema og evt sentrale aktører. Her forventes det at studenten viser 
til en originaltekst og gjengir hovedtrekket i artikkelen, og hvilke aktører/forfattere som stod bak 
artikkelen. Tekstene det spørres om er skrevet av forfattere med ulike posisjoner som preget 
datidens debatt, som Sert/Léger/Giedion, F.L.Wright, S.Backström, CIAM, J.J.P.Oud, L. Mumford,. 
(Pensum: Oackman, Joan (red.): Architecture Culture 1943–1968, 1993. Columbia Books of 
Architecture. s. 27-45, 100-109.) 

 
Sensorveiledning til Spørsmål 4. Beskriv noen sentrale trekk ved kirke-arkitekturen til arkitekter som 
Magnus Poulsson og Blakstad & Munthe-Kaas i årene ca 1946–1956? Kan du her påpeke både 
likhetstrekk og forskjeller? Her forventes det at man trekker frem Magnus Poulssons Gravberget 
Kirke og Blakstad og Munthe-Kaas’ Bodø Domkirke. Disse arkitektene kombinerte i denne perioden, 
også i deres kirkebygg, trekk både ved moderne arkitektur og noe som henviser til en tradisjon 
(abstraherende Nytradisjonalisme). Mens de i materialbruk og referanser til en norsk eller mer 
internasjonal tradisjon er forskjellige. (Pensum: Johnsen, Espen (red). Brytninger…, s. 32-91 og 
Mansfield: 134-147.) 
 

Sensorveiledning til Spørsmål 5. Hva legger du i betegnelsen nyempirisme (new –empiricism)? Kan du 
si noe om det boligideal denne retningen representerte? Her forventes det at studenten kjenner til 
retningens innflytelse fra England og Sverige og beskriver retningens hybride sammensetning av 
modernistiske plan- og formideer med tradisjonelle motiver. Hvordan retningen baserte seg på 
empiriske og sosiologiske studier og planideer som New Towns. (Pensum: Johnsen, Espen (red). 
Brytninger…, s. 32-91 og Norberg-Schulz:”Fra gjenreisning til omverdenskrise. 
(Pensum: Johnsen, Espen (red). Brytninger... 32-65,  og Backström, i Oackman s. 32-91, 

 

 

 



Sensorveiledning til Spørsmål 6. Kan du trekke frem noen perspektiver på modernismens 
arkitekturhistorie som Sarah W. Goldhagen fremhever?  Her forventes det at studenten kjenner til 
Goldhagens oppfordring om å i mindre grad forstå modernismens arkitektur som en stil, men mer 
behandle den som en diskurs for å få frem nyanser og motsetninger innen modernismen. Og behovet 
for utvidet analytisk rammeverk, der også modernismens kulturelle, politiske og sosiale dimensjoner 
blir mer vektlagt. (Pensum: Goldhagen: «Something to Talk about: Modernism, Discourse,, s. 13-59 » 
og evt Goldahgen/Legault: Anxious modernisms..”.) 

 
Sensorveiledning til Spørsmål 7. Beskriv og diskuter kort PAGON sin rolle i norsk arkitektur i årene 
1949–56. Her forventes det at studenten kjenner til den betydning deler av faglitteraturen tildeler 
den norske CIAM gruppen PAGON (Johnsen, Lund, Norberg-Schulz). Gruppens sentrale aktører 
(Korsmo, Norberg-Schulz, Fehn, Østbye, Grung, Utzon), deres forbindelse til CIAM/Giedion, og 
arkitektoniske temaer de arbeidet med, ble informert om og samarbeidet med. (Johnsen red. 
Brytninger. s 61-81, Lund, Nils-Ole: ”Den umiddelbare efterkrigstid..»og Norberg-Schulz:”Fra 
gjenreisning til omverdenskrise.  

 
Sensorveiledning til Spørsmål 8. Trekk frem og karakteriser et urealisert prosjekt og et realisert 
byggverk av Erling Viksjø fra perioden 1949–1959. Hvilken arkitektonisk stilretning mener du Viksjøs 
arkitektur representerer? Her forventes det at studenten trekker frem urealiserte prosjekter som 
Skulptur (1949), Statens kontorbygning (1949) og realiserte prosjekter som Høyblokka (1952–59) og 
hvordan Viksjøs arkitektur og bruken av betong har berøringspunkter til modernistiske retninger som 
brutalismen, men også evt nyempirismen. (Pensum: Johnsen, E. (red). Brytninger… se bla Henjum: 
106-115, Solbakken: 260-271) 

 
Sensorveiledning til Spørsmål 9. Bruken av arkitekturmodell var for enkelte arkitekter et viktig 
redskap og uttrykksmiddel. Kan du si noe om hvordan internasjonale eller norske arkitekter i denne 
perioden synes å ha brukt arkitekturmodellen forskjellig? Her siktes det til artikler som diskuterer 
arkitekturens presentasjonsformer. Deriblant ulike teknikker og hvorvidt modellen er objektiv eller 
fokuserer mer på masse eller det konstruktive, eksemplifisert med hvordan Mies og Kahn bruker 
modellen forskjellig. Evt i en norsk kontekst med Eikvar/Engebretsens bruk av  Mock Up modell. 
(Pensum: Drexler, Arthur: “Engineer´s Architecture: Truth and its Consequenses., Johnsen (red) 
Brytninger:.. Se Tandberg: 116-121) 
 
Sensorveiledning til Spørsmål 10. Trekk frem og karakteriser et utstillingsbygg og en villa/enebolig av 
Sverre Fehn fra 1958–1966.  Hva vil du fremheve som fellestrekk? Her forventes det at studenten 
viser til sentrale verk hos Fehns slik som Villa Norrköping eller Villa Schreiner og utstillingsbygg som 
Norges Paviljong i Bryssel og Den Nordiske Paviljongen i Venezia. Men også at studenten viser en 
forståelse av Fehns poetiske arkitektur med aspekter som lys, skygge, materiale og konstruksjon etc  
(Pensum: Norberg-Schulz, C.:”Sverre Fehns poetiske modernisme”, Norberg-Schulz:”Fra gjenreisning 
til omverdenskrise. Nils-Ole Lund: ”Det foranderlige og det evigtgyldige”, Johnsen (red.), Brytninger: 
Mårtelius: 166-171. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


