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Forord 

Jeg vil først rette en takk til masterprogrammet på Humanistisk fakultet ved Universitet i Oslo for 
å satse på, og introdusere fag innen arkitekturhistorie som engasjerer til videre interesse for 
arkitekturfeltet. En stor takk går til Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 
(IFIKK) ved UiO for masterstipendet jeg ble tildelt for å arbeide med etterkrigstidens modernisme 
som forskningsfelt. Dernest vil jeg vise takknemlighet for reisestøtten jeg mottok, som 
muliggjorde ekskursjon til Venezia for å besøke den nordiske paviljongen til Biennalen i 1962. 
Det var nyttig å erfare hvordan et kvadratisk omsluttet rom med åpen planløsning og tung 
takkonstruksjon kunne oppleves. Ut ifra denne erfaringen kunne en lettere se for seg hvordan 
Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958), romlig kan ha fortonet seg. Videre gav 
stipendet anledning til ekskursjon til Brüssel, som gjorde det mulig å tilføre ny viten om hva som 
ble Brüssel-paviljongens endelige skjebne. 
 
En ydmyk takk går til min veileder, professor Espen Johnsen for stødig faglig veiledning, kritiske 
innspill underveis og for å ha tro på meg, og på masterprosjektet. Takk for din tid! 
 
Takk til de ulike museer, arkiver og institusjoner og ulike stiftelser rundt om i landet for innpass 
og nyttig korrespondanse. En særskilt takk rettes til Åse og Nils ved Levanger Fotomuseum, som  
behjelpelig gjorde tilgjengelig upublisert fotomateriale til oppgaven. Det må i denne sammenheng 
nevnes at den uforutsette covid-19 situasjonen med dens følger, gjorde det utfordrende å sluttføre 
identifiseringsprosjektet av objektene i utstillingen. På grunn av utilgjengelighet til ulike museer 
og arkiver, gjenstår det av den grunn å få stadfestet de siste av de utstilte objektene. I forlengelse 
av dette må Nasjonalbiblioteket få en spesiell takk for å ha strukket seg langt i å gjøre tilgjengelig 
arkivmateriale, særskilt for bruk i oppgaven til tross for stengte lokaler.  
En særegen takk går videre til studiesalen ved Nasjonalmuseet – Arkitektur for å ha stilt sitt 
materiale fra samlingen til disposisjon, som ble selve ouverturen for denne oppgaven, og for all 
hjelp og velvilje fra studiesalens ansvarlige. Spesielt Talette skal her ha en takk, for å dessuten ha 
stilt til disposisjon upublisert foto-materiale fra arkivet, med tillatelse til bruk i denne oppgaven. 
 
Takk til Caroline for selskapelighet i skapelsen av skalamodellen av paviljongen i 1:20 i 
prosjektets innledende fase som ble gjort for å bli bedre kjent med konstruksjonen. Takk til Marit 
og Cecilie for gjennomlesning i prosjektets avsluttende fase. Jeg vil også få rette en takk til Tom 
Wike, Henrik Hille, Per Olaf Fjeld, Morten Krogvold, Steven Holl, og Juhanni Pallasmaa som har 
stilt til intervju og svart på mine spørsmål.  
 
En stor takk til mine nære omgivelser og særlig Jo for tålmodigheten i denne prosessen. 
 
 
En siste takk går til arkitekten, Sverre Fehn. 
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Sammendrag 

På verdensutstillingen i Brüssel i 1958 deltok Norge med en egen offisiell paviljong, tegnet av 
Sverre Fehn. Etter endt utstilling ble paviljongen revet, og har siden den gang vært påfallende lite 
undersøkt. Ingen har til nå foretatt en inngående studie av dette prosjektet, hverken i lys av 
arkitekten selv, arkitekturen eller dens utstilling. Denne masteroppgaven omhandler Sverre Fehns 
prosessuelle, romlige og kuratoriske grep knyttet til hans arbeid med Norges paviljong til 
verdensutstillingen i Brüssel 1956-1958, og utforsker herunder både paviljongens arkitektur, 
Fehns praksis med visuell arkitektonisk formidling, hvordan utstillingen fortonet seg, samt Fehns 
rolle som utstiller. Oppgavens hovedmålsetning har vært å fylle noen av hullene rundt Fehn-
forskningen, ved å løfte frem Brüssel-prosjektets materiale fra arkivene. Ved å belyse dette i nye 
perspektiver,  samt å tematisere Fehns ulike dialoger orientert om prosess, utstilling og arkitektur, 
søker avhandlingen via en diskurs å frembringe nyvunnen kunnskap og skape nye refleksjoner om 
verket. Materialet belyses i et nytt blikk med utgangspunkt i teoretiske perspektiver fra Beatriz 
Colomina, William Whyte og Alberto Pérez-Gómez, som tre ulike stemmer orientert rundt samme 
problemfelt: å finne meningskapning i arkitektur utenfor det manifesterte bygget. Ved å åpne opp 
for å se prosesser, arkitektoniske representasjoner og kommunikasjon som meningsskapende 
domener i arkitekturen, vil oppgaven videre orienteres om Fehns nytte av verkets tilhørende 
arkitektoniske artefakter.  
Avhandlingens innledende del gransker prosjektets prosess på møtebordet, samt Fehns dialog med 
oppdragsgiver, og undersøker byggherrens betydning for utformingen av paviljongen med 
utstilling. Dernest intensiveres oppgaven om å utforske Fehns anvendelse av de ulike 
arkitektoniske verktøy i hans formidling av prosjektet, og en søken etter dialog med betrakter 
identifiseres i hans visuelle arkitektoniske artefakter. I forlengelse av dette tematiserer neste del 
artefaktenes ulike iboende registre, og intermediære forhold i lys av å se arkitekturen som 
transposisjoner. Herunder undersøkes hvilke strategier som ligger til grunn i representasjonene, 
som kan forstås som en intern dialog mellom Fehn og hans forbilder. Avslutningsvis utforskes 
utstillingens innhold og tematikk sett i lys av verdensutstillingens idégrunnlag, resepsjon og Fehns 
utstillingsmetodikk. Fehn som utstillingsarkitekt og dialogen mellom arkitektur, objekt og 
betrakter i utstillingen blir her belyst. Studien viser at ved å gå inn i Fehns ulike dialoger fra 
prosessen, via hans arbeid med arkitektonisk formidling, samt de ulike romlige og kuratoriske 
grep, i lys av teoretiske perspektiver fra Colomina, Whyte og Pérez-Gómez, kan det argumenteres 
for at Brüssel-prosjektet for Fehn kan leses som en søken etter et moderne uttrykk, mot en egen 
identitet.  
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⏐ Innledning  

 
Denne avhandlingen omhandler arkitekten Sverre Fehns prosessuelle, romlige og kuratoriske 

grep knyttet til hans arbeid omkring byggverket Norges paviljong til verdensutstillingen i 

Brüssel 1956-1958. Et mål med oppgaven har vært å bidra til å tette noe av vakuumet i 

forskningen rundt Fehn. Ettersom Brüssel-paviljongen i litteraturen fortrinnsvis behandles fra 

byggets materialiserte ståsted, søker oppgaven å belyse paviljongen i et nytt blikk, via 

prosjektets arkivmateriale og verkets tilhørende arkitektoniske artefakter. Gjennom historisk 

kartlegging av planleggingsprosessen, samt nylesning av Brüssel-prosjektet belyst i nyere 

teoretiske perspektiver i en diskurs, ligger et ønske om at oppgaven skal fungere som en åre 

til ny innsikt og dypere forståelse for Fehns rolle, arkitektur med utstilling, samt formidlings-

strategi orientert rundt Fehns Brüssel-prosjekt.  

 
1.1 Emnevalg  

Dette arbeidet har sin genesis i det nasjonale forskernettverket Norsk arkitektur og design 

1950-70 som er initiert av Institutt for filosofi, idé- og klassiske språk (IFIKK) ved 

Universitetet i Oslo, hvis ambisjon er å løfte frem arkitekter og fremheve deres arkitektoniske 

virksomhet og tilhørende artefakter for et bredere publikum. I lys av dette ble det opprettet 

ulike emner ved universitetet.1 Gjennom studier ved UiO har undertegnende opparbeidet et 

faglig grunnlag innenfor modernismens arkitektur ved fordypning i emnene: ”KUN2130 

Nordisk arkitektur 1900-tallet”, ”KUN2140 Internasjonal arkitekturhistorie og teori 1900-

tallet”, samt ”KUN4135 Arkitekturens presentasjonsformer: tegning, modell fotografi og 

media.” Kursene har gitt faglig innsikt og brakt et overgripende arkitekturhistorisk blikk over 

modernismens idiom med dens mangfoldige holdninger og idealer, som ligger som et 

fundament i oppgaven. KUN4135 har vært vital i å kultivere økt bevissthet rundt arkitektens 

egenproduksjon som forskningsfelt og min interesse for dette fagfeltet, samt ønsket om å 

bidra til å fremme og styrke denne bevisstgjøringen ble grunnlagt her. Nasjonalmuseet har 

stadfestet et behov for flere undersøkelser, ikke bare om etterkrigstiden, men presiserer videre 

at nettopp arkitektkontorenes artefakter i norsk sammenheng har vært lite undersøkt,2 som 

underbygger valget om å arbeide innenfor dette feltet. 

                                                
1 Satsningen har pågått siden 2006, og et høydepunkt var utstillingen ”Brytninger: Norsk arkitektur 1945-65” vist på 
Nasjonalmuseet – Arkitektur 13.11.2010-03.04.2011. Espen Johnsen, ”Introduksjon”, i Espen Johnsen (red.), Brytninger: 
2 Bente Aass Solbakken, ”Artefakter fra arkitektkontoret”, i Espen Johnsen (red.) Brytninger: Norsk arkitektur 1945-65, 94-
105 (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2010), 94.  
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Ved gjennomgangen av det bevarte materialet i Sverre Fehns arkiv hos Nasjonalmuseet – 

Arkitektur, var det Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel som umiddelbart fanget 

interesse. Materialet favner om et rikt utvalg av skissebøker, originale arkitekturtegninger fra 

konkurranse- til arbeidstegninger, med fotografier. 3 Det var særlig de visuelle arkitektoniske 

artefaktene tilhørende prosjektet som inspirerte til videre studier, samt faktumet at 

korrespondansen her tilknyttet prosjektet var svært mager, vekket en nysgjerrighet til videre 

arkivsøk. Et innblikk i de foranliggende prosesser kan nettopp være elementære både hva 

angår dateringer av materialet, samt for å erverve dypere forståelse av et verk som helhet.  

Arkivmaterialet ble slik både en spire og katalysator til å la Fehns arkitektoniske 

visuelle verktøy for formidling av arkitektur, tjene som gjenstander til undersøkelse i min 

avhandling, og oppgaven føyer seg slik inn i klimaet omliggende problemfeltet som 

fortrinnsvis innebærer studiet av arkitektoniske artefakter. Forskningen rundt Fehn og 

etterkrigstidens modernisme er for øvrig et landskap jeg anser som spennende å tre inn i, og 

med det som foranledning vil avhandlingen ha sitt utspring i å utforske Norges paviljong til 

verdensutstillingen i Brüssel, sett i lys av dokumenter- og det kreative prosessuelle materialet 

Fehn utarbeidet i tilknytning til arbeidet med Brüssel-prosjektet fra 1956-1958.  

 
Sverre Fehn og paviljongen i Brüssel som forskningsobjekt 

Til tross for at Sverre Fehn i store deler av sin karriere fikk få byggeoppdrag, relativt lite 

omtale, og sjeldent ble diskutert, kunne en i hans sene leveår se en økende interesse for 

arkitekten. Den nyvunne oppmerksomheten fra 1990-tallet og fremover førte til en rekke 

publikasjoner og utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Først ute var utstillingen ”Five 

masters of the north” i Helsinki i 1992, etterfulgt av vandreutstillingen ”Sverre Fehn – 

architect” med apertur i Vicenza i 1997, og avslutning syv år senere i Tokyo. I 2008 kurerte 

Nasjonalmuseet – Arkitektur i Oslo utstillingen ”Arkitekt Sverre Fehn: Intuisjon, refleksjon, 

konstruksjon” i museets nybygg, tegnet nettopp av Fehn selv. Daværende museumsdirektør 

Allis Helleland erklærte at det ville kreve ”mange år med forskning på det rikholdige 

materialet i Fehns arkiv for å kunne presentere hans samlede verk i en ny utstilling.”4 Med 

dette ble det statuert et behov for videre studium og undersøkelser rundt Sverre Fehn.  

                                                
3 Fehns eget arkiv ble ervervet museet i 2008, og utgjør en del av Nasjonalmuseets arkitektursamling som totalt rommer over 
300.000 enheter fordelt på tegninger, modeller, fotografier, studier, skissebøker og korrespondanse. Audun Eckhoff, 
”Forord” i Nina Berre (red.), Bente Aass Solbakken (red.) og Marianne Yvenes, (red.), Nasjonalmuseet: Høydepunkter: 
Arkitektur, 9 (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2016), 9; Dog mangler nesten all korrespondanse knyttet 
til Sverre Fehns prosjekt på 1950-60-tallet. Solbakken, ”Artefakter fra arkitektkontoret”, 94. 
4 Allis Helleland, ”forord”, i Marianne Yvenes (red.), Arkitekt Sverre Fehn: Intuisjon, refleksjon, konstruksjon, 9 (Oslo: 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2008), 9; Eva Madshus, ”Å stille ut SVERRE FEHN stiller ut”, i Marianne 
Yvenes (red.), Arkitekt Sverre Fehn: Intuisjon, refleksjon, konstruksjon, 13-17 (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design, 2008), 13-14. Utstillingen ”Sverre Fehn: Intuisjon, refleksjon, konstruksjon” stod fra 07.03.-03.08.2008. 
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I litteraturen er det fortrinnsvis Den nordiske paviljongen tegnet til Biennalen i Venezia i 

1962 som stadig bevilges oppmerksomhet, og det ventes deriblant en bokutgivelse om denne 

høsten 2020.5 Fehns paviljong til verdensutstillingen i Brüssel i 1958 er på sin side blitt 

behandlet i mer beskjeden grad, og det foreligger her heller ingen gjennomgripende studie av 

prosjektet. Et moment er at Brüssel-paviljongen ikke lengre eksisterer i sin helhet, og verket 

lever i dag kun via gitt dokumentasjon og arkivmateriale, omtaler og mer enn 70 år gamle 

minner og erindringer fra de gjestende, samt et ukjent repertoar av fotografier som befinner 

seg i privat eie. Dette scenariet er karakteristisk for en utstillingspaviljongs modalitet som 

temporært byggverk, hvis betegnes med en hurtig oppkomst, påfølgende kort eksistens, og 

med et livsløp begrenset til utstillingens gitte tidsrom.6  

Symptomatisk er det at Brüssel-paviljongens overlevende dokumentasjonsmateriale og 

kildeomfang er begrenset og spredt i ulike arkiver. Disse arkivenes tegninger, fotografier, og 

korrespondanse blir derfor i denne studien sentrale kilder, ved siden av samtidig omtale og 

kritikk i dagspresse, artikler og publikasjoner som kommenterte paviljongen. Et viktig 

utgangspunkt for denne studien har vært den påfallende mangelen på oversikt over 

utstillingens innhold med dens målsetning, og det er flere gap i historien her. Konkurransens 

program og Fehns forhold til dette er ikke behandlet i litteraturen. Det er ukjent hvordan 

prosessen forløp seg, og Fehns kontakt med oppdragsgiver og deres roller er ikke tidligere 

belyst. Det er dessuten også uklart hva som faktisk var paviljongens endelige skjebne.7  

Med basis i arkivmaterialet, tar avhandlingen utgangspunkt i å undersøke følgende 

overordnede spørsmål: Sverre Fehns Brüssel-paviljong 1956-1958: Ved å studere prosess, og 

Fehns nytte av visuelle arkitektoniske artefakter, samt romlige og kuratoriske grep, hvorvidt 

kan prosjektet i lys av Fehns ulike dialoger, forstås som en streben mot et moderne uttrykk? 
 
Avhandlingen vil innledende gå inn i den historiske konteksten og avdekke historikken på 

møtebordet for å undersøke Fehns dialog med komitéen, og kartlegge prosjektets stadier. 

Neste del konsentreres om å utforske Fehns skapelsesprosess, og hans nytte av ulike visuelle 

arkitektoniske verktøy. Oppgaven tar her del i den diskursive arkitekturteoretiske konteksten 

ved å undersøke Fehns praksis med artefaktene som kommunikasjonsverktøy for å formidle 

                                                
5 Mari Lending og Erik Langedalen (red.) publiserer boken Sverre Fehn: Nordic pavilion. Venice: Voices from the archives 
(Zürich: Lars Müller Publishers/Oslo: Pax, 2020) om paviljongen i Venezia (1962). 
6 Moises Puente, Exhibition pavillions: 100 years / Pabellones de exposición: 100 años (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
2000), 8. 
7 Det siste Fehn skal ha sagt var at den hadde blitt flyttet til utenfor Brüssel og brukt til barnehage for en periode. Per Olaf 
Fjeld, “Sverre Fehn og den arkitektoniske bearbeidelse av et romlig instinkt”, i Marianne Yvenes (red.), Arkitekt Sverre 
Fehn: Intuisjon, refleksjon, konstruksjon, 19-37 (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2008), 24; Bekreftes i 
intervju med Per Olaf Fjeld, av Heidi B. Holm 16.10.2019. 
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Brüssel-prosjektet. De visuelle virkemidlene Fehn her anlegger, tjener som en inngangsport til 

en mer dyptgående refleksjon rundt artefaktenes potensiale for interaksjon, og dialogen med 

mottaker utforskes her. Dernest orienteres de ulike verktøyene rundt å belyse Fehns valg av 

ulike strategier, som sees i lys av en dialog med Fehns forbilder. Analysen vil slik orienteres 

rundt å utforske Fehns arkitektoniske verktøy som meningsskaping for arkitekturen. En 

motivasjon er at nøkkelen til å virkelig forstå arkitektur, kan ligge i å lese de arkitektoniske 

mediene, og yte disse innsikt. Avslutningsvis vil Fehns utstillingsteknikk utforskes i lys av 

dialog med betrakter, objekt og arkitektur og paviljongens utstilling rekonstrueres. De ulike 

interne og eksterne dialoger som tematiseres innbyrdes hvert kapittel er tenkt som et ledd i å 

etterstrebe ny kunnskap om Brüssel-paviljongen, samt erverve dypere kjennskap til 

arkitekten. Ved å utforske Fehns dialoger vil oppgaven undersøke hvorvidt Brüssel-

prosjektet, kan forstås som å være et eksperiment mot et moderne uttrykk for Sverre Fehn.  

 
1.2 Målsetning og metodisk tilnærming  

En overordnet målsetning for avhandlingen har vært å rette søkelyset tilbake til arkitektens 

første selvstendige prosjekt, løfte frem dette og frembringe ny kunnskap da det påfallende ofte 

utelates, eller havner i skyggen av Fehns senere verk i faglitteraturen.8  

Ved å iaktta paviljongen med et nytt blikk, og ved å reise nye spørsmål til materialet, 

søker oppgaven å tilføre en ny lesning av den unge Sverre Fehn, og paviljongen i Brüssel. 

Ved siden av å kartlegge prosessen fra konkurranse til ferdig verk, utforsker avhandlingen 

Fehns ulike interne, og eksterne dialoger. Analysen intensiveres rundt å adressere Fehns nytte 

av artefaktene som visuelle verktøy for å kommunisere arkitektur, samt å studere Fehns 

strategier, virkemidler og ulike uttrykk innad dette kreative arbeidet. Til sist søker oppgaven å 

eksaminere Fehn som utstillingsarkitekt, samt å rekonstruere utstillingen. Selve prosessen 

rundt paviljongens tilblivelse og utstillingens innhold klarlegges, og rekonstrueres ved hjelp 

av et dypdykk i korrespondanse, kritikk og foto samt identifisering av de utstilte gjenstander.  

Ved å undersøke Fehns benyttelse av arkitekturtegningen, -modellen og -fotografiet 

som del av hans formidlingspraksis rundt Brüssel-prosjektet, etterstreber oppgaven å åpne opp 

verket på en ny måte og gi et bidrag til studiet av Sverre Fehn og arkitektoniske artefakter. 

Ved å tematisere Fehns prosessuelle arbeid med Brüssel-paviljongen via hans nytte av 

arkitektoniske verktøy formulert i en diskurs, søker jeg nye refleksjoner over Fehn, hans 

arkitektur med utstilling, samt formidlingspraksis rundt nevnte verk. Avhandlingen 

                                                
8 Sverre Fehn utelater selv for øvrig paviljongen i Brüssel til fordel for Nordens paviljong til verdensutstillingen i Osaka i 
1970 som 1 av 6 utvalgte egne museumsprosjekter han retrospektivt trekker frem i sin artikkel ”Apropos museer” i 
Byggekunst. Sverre Fehn, ”Apropos museer”, Byggekunst, årg. 53, nr. 2 (1971), 55-62. 
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etterstreber ikke å gi en uttømmende analyse av byggverket som hele, men vil inngående 

diskutere utvalgte aspekter ved arkitekturen som kildematerialet innbyr til. Med dette som 

utgangspunkt gir oppgaven en lesning av prosjektet i en omvendt retning eller prosess: versus 

å anskueliggjøre arkitekten og hans verk projisert fra det manifesterte byggets ståsted, 

illustreres arkitekturen fortrinnsvis via det gjenlevende arkivmaterialet tilknyttet prosjektet, 

som i så måte omfatter å betrakte stoffet knyttet også til den preliminære prosessen omkring 

verket. Videre belegger oppgaven å eksaminere Fehns anvendelse av visuelle virkemidler i de 

ulike arkitektoniske fremstillingene knyttet til prosjektet, belyst i nye perspektiver som bygger 

på en arkitekturforståelse som går forbi det formale ved arkitekturen. Oppdragsgivers rolle, 

samt den visuelle dialogen og dens meningsaspekt for arkitekturen undersøkes, ved siden av å 

rekonstruere utstillingen ved hjelp av historisk kartlegging og identifisering. Via et 

monografisk blikk har oppgaven til hensikt å se arkitekturen i lys av prosess, romlige og 

kuratoriske grep med henblikk på å undersøke Fehns ulike dialoger og nytte av arkitektoniske 

artefakter og deres iboende kvaliteter som representasjonsverktøy for arkitektur. Oppgaven vil 

diskursivt søke å svare på de ulike problemstillinger som reises, og avhandlingen vil trekke 

paralleller til aktuelle arkitekters praksis for å åpne opp for en bredere refleksjon omkring 

materien. Avhandlingen er sådan både en prosessuell og en arkitekturhistorisk studie av 

Sverre Fehn og Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel fra 1956-1958.  

 

1.3 Teoretisk rammeverktøy  

Tradisjonen tilsier at det er det fysisk manifesterte byggverket som har vært ansett for å være 

det vesentlige, men i nyere tid løftes også de prosessuelle arbeidene frem som interessante 

objekter i seg selv.9 I overgangen fra 1970 til 1980-årene ble arkitekttegninger og modeller 

gjenstand for mange utstillinger og forskningsbaserte publikasjoner internasjonalt og i nyere 

tid har verkspresentasjonen og arkitekturfotografiet blitt et eget forskningstema.10 Utstillinger 

har spilt en avgjørende rolle både som leverandør av arkitektur, samt for utviklingen av 

arkitekttegningens status som autonomt objekt. MoMA´s ”International Exhibition” kuratert 

av Philip Johnson og Henry-Russell Hitchcock i 1932, ble arkitektoniske artefakters 

utstillingsdebut.11 Dog kom vendepunktet først 15 år senere med utstillingen ”Mies van der 

Rohe”, også ved MoMA hvor visningen utelukkende bestod av arkitekturtegninger. Her  

                                                
9 Robin Evans, ”Translations from drawing to building”, AA Files, nr. 12 (sommer, 1986), 4.  
10 Solbakken, ”Artefakter fra arkitektkontoret”, 94.  
11 MoMA kjøpte to tegninger av Le Corbusier og Pavillion Suisse på Cité Universitaire fra 1930 til samlingen. De ble dog 
ikke offisielt inkludert i samlingen før 1947, sammen med Theo van Doesburg´s Contra-Construction  (1923), dette medførte 
en tydelig holdningsendring i måten arkitekttegninger ble omtalt, utstilt og samlet. Matilda McQuaid, ”Aquiring architecture: 
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befestet Mies´ reproduksjon av presentasjonstegningen av Friedrichstrasse Office Skyscraper  

fra 1921 (ill. 1), arkitekturtegningens posisjon,12 og artefaktene fikk nå en autonom stemme.   

Foreløpige undersøkelser tyder ifølge professor i kunsthistorie Espen Johnsen (1965-)  

på at arkitekturpraksisen og prosessen rundt det enkelte oppdrag var i endring blant norske  

arkitekter på 1950-tallet.13 Flere internasjonale teoretikere har aksentuert et behov for en mer  

åpen og flytende modernismeforståelse som ikke bare diskuterer modernismens ideer og mål, 

men også innreflekterer kritikk.14 Arkitekturteoretiker Beatriz Colomina (1952-) skrev tilbake i 

1969 om et kall innen det arkitekturhistoriske domene om en kritisk revurdering og 

nytolkning av modernismen slik den tidligere hadde blitt etablert. Colomina hevder at 

arkitekturen ikke bør begrenses til det manifesterte objektet, men også burde sees i relasjon til 

hvordan arkitektur produseres, og formidles.15 I artikkelen ”Architecture as collaboration: The 

private life of modern architecture” (1999), tar hun til orde for at …”Critics and historians are 

shifting their attention from the architect as a single figure, and the building as an object, to 

architecture as collaboration”, og bemerker deriblant hvordan arkitekturhistorisk forskning 

har endret seg fra å tradisjonelt studere arkitektur som et materielt objekt utført av den enkelte 

arkitekt, til å også omhandle de ulike samarbeids-relasjoner.16 I forlengelse av dette kan Neil 

Leach trekkes frem, som også argumenterer for at arkitekturdiskursen tradisjonelt sett har 

vært engasjert rundt en diskurs av form, og vært dominert av debatter rundt spørsmål om 

arkitektonisk stil, og konstaterer at diskursen genererte et overfladisk nivå hva angikk 

arkitekturforståelse.17 Sigfried Giedion (1888-1968) var dessuten tidlig ute med sin kritikk18 

med følgende postulat:  
 

There is a word we should refrain from using to describe contemporary architecture. This is the word 
'style'. The moment we fence architecture within a notion of 'style', we open the door to a formalistic 
approach. The contemporary movement is not a 'style'…it is an approach to life that slumbers 
unconsciously within all of us.19  

 

                                                                                                                                                   
Building a modern collection”, i Matilda McQuaid (red.), Envisioning Architecture: Drawings from the Museum of Modern 
Art, 19-23 (New York: The Museum of Modern Art, 2002), 74-75. 
12 Utstillingen stod 16.09.1947-25.01.1948. Matilda McQuaid, (red.),”Aquiring architecture: Building a modern collection”, 23. 
13 Hvilket også betonet utstillingen ”Brytninger: Norsk arkitektur 1945-65”. Espen Johnsen (red.), ”Introduksjon”, 14.  
14 Espen Johnsen, ”Å nyansere norsk modernisme”, Nordisk arkitekturforskning, vol. 19, nr. 1 (2006), 30.  
15 Beatriz Colomina, ”Introduction: On architecture, production and reproduction”, Beatriz Colomina (red.) 
Architectureproduction, 7-23 (New York: Princeton Architectural Press, 1988), 10, 17. 
16 Beatriz Colomina, ”The private life of modern architecture”, Journal of the society of architectural historians, vol. 58, nr. 
3 (september, 1999), 462-463. 
17 Neil Leach, “Introduction”, i Neil Leach (red.) Rethinking architecture: A reader in cultural theory, xiiv-xxi (London: 
Routledge, 1997), xiv. 
18 Giedion har dog vært kritisert for et pastoralt syn med en paradoksal tilnærming til konseptet om modernismen som ”stil” 
hvor han i sin tekst Space, time and architecture, fra 1941 adresserer modernismen som ”stil” og simultant insisterer på at 
modernismen ikke kunne defineres av, eller reduseres til ”stil”. Sarah Williams Goldhagen, ”Something to talk about: 
Modernism, discourse, style”, Journal of Architecture Historians, vol. 64, nr. 2 (juni, 2005), 146. 
19 Sigfried Giedion, Space, time and architecture: The growth of a new tradition, 5. utg. (Cambridge, Mass.: Harward 
University Press, 1967), xxxiii. 
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Leach er utpreget i sin oppfordring til å overskride arkitekturens sfære innen teori, og  

anmoder arkitekturfeltet til interaksjon på tvers av andre fagdisipliner idet han anser  

arkitektur som ”a product of a way of thinking”:  
 

By testing itself against a broader cultural debate, architecture might hope to acquire these tools of self-
criticism. By engaging with the theoretical debates traditionally perceived as being 'outside' its domain, 
architecture might therefore become more rigorous in its own self-criticism. For architecture to open up 
to impulses from other disciplines need not to be thought of as an indulgence. Architecture is not the 
autonomous art it is often held out to be. Buildings are designed and constructed within a complex web 
of social and political concerns. To ignore the conditions under which architecture is practised is to fail 
to understand the full social import of architecture…20  

 
Leach foreslår at arkitekturens sosiale verdi og affekt må utfordres, og trekker frem 

medieringen av disse aspektene innad arkitektur som en kilde til dypere begrepsforståelse 

rundt arkitekturens spørsmål. Forfatter Nancy Stieber støtter seg til Leachs syn om at heroiske 

fortellinger av arkitekter, omfavnelse av nasjonal-arv og rettferdiggjøringen av moderne 

arkitektonisk polemikk som styrket den etablerte canon, var det som på et tidspunkt syntes å 

definere arkitekturhistorien. Stieber, taler om et skifte i tendensene innad nyere arkitektur-

historie hvor fokuset har dreid seg bort fra denne projiseringen av historiske og kulturelle 

narrativer, connaisseurskap samt identifisering av stil, mot en interesse for det temporære og 

det dynamiske, for prosesser mer enn strukturer, for det hybride mer enn det konsistente, samt 

for resepsjon og arkitektonisk representasjon så vel som den arkitektoniske produksjonen.21  

I den sammenheng kan arkitekturteoretiker Sarah Williams Goldhagen (1959-) trekkes frem. 

Hun hevder at noen ganger kan ledetråder til å forstå en arkitekts bevisste eller mindre 

bevisste sosio-etiske intensjoner i arkitektens arbeid avspeiles i de stilistiske valg. Dog kan 

intensjonen ifølge Goldhagen kun forstås i den konteksten de ble dannet, ved å analysere 

arkitektens forestilling om å skape arkitektur i lys av samfunnet, politiske, økonomiske eller 

kulturelle hensyn.22 Manfredo Tafuri (1935-1994) refererer til Walter Benjamin idet han peker 

på at det å ignorere kommunikasjonsmulighetene eller de nye horisontene som ligger i 

virkemidlene innad arkitekturen, som en unnvikende holdning. 23  Dette klinger med 

Goldhagen som videre tar til orde for en ny teoretisering av arkitekturen og trekker frem 

begrepet ‘diskurs’. Med begrepet hentet fra metodologiske modeller i filosofi, kulturstudier 

og samfunnsvitenskap, anser hun en konseptualisering av arkitekturens modernisme i en 

diskurs som løsning for de mangfoldige analytiske problemer som følger klimaet innenfor  

                                                
20 Leach, “Introduction”, xv-xiv. 
21  Nancy Stieber, ”Architecture between disciplines”, Journal of the society of architectural historians, vol. 62, nr. 2 (juni, 
2003), 176. 
22 Goldhagen, ”Something to talk about: Modernism, discourse, style”, 157. 
23 Colomina, ”Introduction: On architecture, production and reproduction”, 10. 
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rammen av det stilbaserte paradigmet.24 Teoretiker Juan Pablo Bonta (1933-1996) etterlyser  

interaksjon via mening fremfor form, og kommenterer det stilbaserte paradigmet slik: 
 
…It is time to realize, that even within the limits of the paradigm of communication, there should be a 
history of meaning, not only a history of forms…based on the paradigm of interpretation, one should  
concentrate on the interaction between design and interpretation…it must elucidate not only the effect  
of forms over their interpreters, but also the effect of interpretations over the design of forms.25  

 
Vestens kultur har vært av den oppfatning av at mening i arkitektur kom fra en nesten direkte  

kartlegging av refleksjon av en kosmisk orden som var transhistorisk i seg selv. Arkitekt og 

teoretiker, Alberto Pérez-Gómez tar i et intervju fra 2011 til orde for at arkitekturens historie 

redusert til ”historien over bygninger organisert etter formelle taksonomier og stilistiske  

kjennetegn” fortsatt er gjeldende innen praktiseringen av arkitektur, samt undervisningens 

domene, noe han karakteriserer som en uheldig metode. 26 Han hevder at: ”history does not 

orient us very much about what forms we should use”, og fremhever handlingen og den 

fortolkende innrammingen med hermeneutikkens lære om å fortolke og forstå, over det 

formale: ”what matters is this interpretative framing of the historical material that connects in 

a dialogue with present questions”. Pérez-Gómez ønsker å sette søkelys på det som skjer i 

sfæren før en handling når sin destinasjon, og hevder at det moderne samfunn later til å 

vektlegge destinasjonen fremfor å vekte selve handlingen på veien til målet.27 Han knytter 

dette opp til moderniteten med høyteknologiens inntog. Pérez-Gómez betegner nettopp 

interaksjon som det overordnede: ”certain artifacts move you and bring forward questions and 

connect in an a-historical way. We all have access to this. It is a question of exposure”.28  

 
Arkitektonisk dialog og kommunikasjon via rom og artefakter 

Med dette som bakteppe vil avhandlingen rette søkelys mot oppdragsgivers betydning for 

prosjektet, samt Fehns skapelsesprosess og hans beskjeftigelse med de arkitektoniske 

artefaktene, for å søke ny forståelse av Brüssel-paviljongen. Dette begrunnes med intensjonen 

om å forsøke å nå en dypere forståelse for arkitekturen ved å overskride begrensningene i en 

stilistisk tilnærming til arkitektur. Ved å trekke inn nyere arkitekturteori med utspring i 

fenomenologiens vitenskapsteorietiske perspektiv, på tvers av rådende forskning fra det 

arkitekturhistoriske domenet vil jeg kaste et nytt lys over Fehn og hans Brüssel-paviljong.  

                                                
24 Goldhagen, ”Something to talk about: Modernism, discourse, style”, 145.                 
25 Juan Pablo Bonta, Architecture and its interpretation: A study of expressive systems in architecture (London and New 
York: Routledge, 2002), 232. 
26 Saundra Weddle og Marc J. Neveu, ”Interview with Alberto Pérez-Gómez”, Journal of architectural education, vol. 64, nr. 
2 (2011), 76. 
27 Alberto Pérez-Gómez, Attunement: Architectural meaning after the crisis of modern science (Cambridge, Mass.: MIT 
Press, 2016), 4. 
28 Alberto Pérez-Gómez sitert i Weddle og Neveu, ”Interview with Alberto Pérez-Gómez”, 76-79. 
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Oppgaven har til hensikt å følge teoretikerne Beatriz Colomina (1952-), Alberto Pèrez-Gómez 

(1949-), og William Whyte (1975-), med deres teoretiske perspektiver som tre ulike stemmer, 

tematisk forbundet idet de med ulik tilnærming anser prosessuelle aspekter, reproduksjon, og 

kommunikasjon som meningsskapende for arkitektur. Fellesnevneren er at de legger til grunn 

arkitektonisk reproduksjon og formidling i å finne mening i arkitekturen, men med ulike 

dreininger. Colomina fremhever verdien av byggherrens betydning for tolkningen av 

arkitektur,29 samt vender blikket mot arkitektens produksjon, reproduksjon og formidling. 

Hun er dessuten opptatt av hvordan arkitekter kommuniserer ideer via ulike typer medium, og 

de moderne arkitektenes anvendelse av massemedia. Whyte hevder i sin artikkel ”How do 

buildings mean: Meaning as precense and representation” (2006), at arkitektur ikke skal leses 

lingvistisk: ”Although one might concede that architecture is capable of bearing meaning, it 

evidently does not do so in the way that a verbal or written language does. Something else is 

happening…”30 og kobler mening opp mot ”a series of translations” eller transposisjoner som 

et system for kommunikasjon: ”It is in the study of these transpositions that meaning can be 

found in architecture…”.31 Pérez-Gómez trekker frem en aktiv forbindelse til arkitekturen via 

et interaksjonsaspekt som forutsettende, og vektlegger mening innen betrakters ‘nærvær’ og 

‘representasjon’. Pérez-Gómez hevder at: ”…the meaning of architecture can never be 

grasped through a mere 'visit' of an aesthetic object or a tourist attraction (regardless of how 

exquisitely detailed it may be…).” 32  Han fremmer arkitektens artefakter som viktige 

komponenter innenfor den arkitekturhistoriske diskursen om meningskapning for arkitektur33 

og skriver: ”The first crucial step is to acknowledge that value laden tools of representation 

underlie the conception and realization of architecture.”34  

Pérez-Gómez teori springer ut av arkitekturens fenomenologi. Nils-Ole Lund (1930-) 

statuerer at fenomenologiens hensikt nettopp er å beskrive handlinger som forener objekt og 

subjekt og at handlingens intensjon er retningsgivende for opplevelsen og beskrivelsen av 

denne.35 Fenomenologi tilbyr en modell og sonde til å reise spørsmål under overflaten,36 og 

                                                
29 Colomina, ”Architecture as collaboration: The private life of modern architecture”, 463. 
30 William Whyte, “How do buildings mean? Some issues of interpretation in the history of architecture”, History and theory, 
vol. 45, nr. 2 (mai, 2006), 166.  
31 Ibid., 154, 170, 175.  
32 Alberto Pérez-Gómez, ”The space of architecture: Meaning as presence and representation”, i Steven Holl (red.), Juhani 
Pallasmaa (red.), og Alberto Pérez-Gómez (red.), Questions of perception: Phenomenology of architecture, 7-26 (San 
Francisco: William Stout Publishers, 2006), 18. 
33 Weddle og Neveu, ”Interview with Alberto Pérez-Gómez”, 79-80.  
34 Alberto Pérez-Gómez og Louise Pelletier, Architectural representation and the perspective hinge (Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 2000), 3. 
35 Fenomenologien, eller læren om fenomenene ble skapt av den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938) tidlig 1900-
tallet. Hans elev Martin Heidegger (1889-1976) videreutviklet fenomenologien til en eksistensfilosofi som førte til 
spekulasjoner om menneskets 'væren' hos Jean-Paul Sartre (1905-1980), og senere kroppens forhold til omverden med 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Fenomenologien gjorde det mulig å filosofere om hverdagens bruksting og fikk således 
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ulike former for fenomenologi forsøker å forklare og forstå menneskets opplevelse av dets 

omverden, gjennom å skape holdninger og forståelsesmønstre som påvirker designprosessens 

mål og midler. Arkitektur har slik til alle tider inneholdt aspekter av fenomenologi, og da              

Frank Lloyd Wright (1867-1959) tegnet sine ‘Prairiehus’ på begynnelsen av 1900-tallet, var 

disse skapt ut fra lokale betingelser i samhandling med landskapet, hvilket kan forstås som et 

forsøk på å oppnå sammenheng mellom mennesket og naturen. En kan her snakke om et tidlig 

eksempel på anvendt fenomenologi innen arkitekturens domene.37 For Pérez-Gómez var 

arkitekturens kommunikative aspekt eksempelvis via de arkitektoniske artefakter avgjørende, 

og han vektlegger handlingen, eller dialogen som metode for å åpne opp materialet: 

”Meaning, we must remember is given in perception…”,38 skriver han, og postulerer:  
 

Architecture does offer something specific…that allows us to dream, that orients us…like a 
metaphysics that is made into material, that allow the inhabitant/participant find his or her own place in 
the world in relation to an institutional framework, wherever we may be in time and space…Art and 
artifacts have a discursive capacity that operates on many levels…how does an artifact express? It can 
tell a literal story…differentiating and identifying relationships between narrative and fictional forms 
with historical forms.39  

 
I forlengelse av dette vil jeg utforske om fornyet innsikt om Fehn og hans Brüssel-paviljong 

kan erverves ved å åpne opp materialet, ved å se verket i lys av egen prosess, samt ved å 

undersøke arkitekturens artefakter og deres potensiale til interaksjon og formidling av 

arkitektur mot en betrakter. Prosjektet sees på bakgrunn av Colomina, og Whytes teori om 

meningsskaping i arkitektoniske prosesser- og reproduksjoner, samt Pérez-Gómez´ teori hvor 

et interaksjonsaspekt skapt fra et begrep om ‘inntonethet’ gjør seg forutsettende for 

arkitektonisk meningsskaping. Intensjonen med å anvende Pérez-Gómez´ perspektiv som 

innehar berøringspunkter til argumenter fra en fenomenologisk teoridannelse, er tenkt som et 

redskap til å muliggjøre en dypere refleksjon i å finne fornyet mening, og innsikt i Brussel-

prosjektet. Pérez-Gómez fremhever i sin bok Attunement: Architectural meaning after the 

crisis of modern science (2016) begrepet ‘stimmung’, som her drøftes i lys av den moderne 

arkitekturens potensiale for interaksjon.  

Oppgaven vil utforske Fehns artefakter og nytte av virkemidler innad disse, som  

belyses via begrepet om ‘stimmung’ i lys av arkitekturens ulike stemnings skapende soner.40   

                                                                                                                                                   
stor innflytelse på forståelsen av kunst og arkitektur. Nils-Ole Lund, Arkitekturteorier fra 1945 (København: Arkitektenes 
forlag, 2001), 214; Omgivelsene eksisterer uavhengig av vår væren, men fenomenologi er betinget av vår refleksjon og i 
møtet med omgivelsene. Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of perception (London: Routledge, 2002), vii. 
36 Leach, “Introduction”, xv. 
37 Dette til tross for at denne filosofien enda ikke var utviklet. Lund, Arkitekturteorier fra 1945, 215. 
38 Alberto Pérez-Gómez, ”Architecture as drawing”, JAE, vol. 36, nr. 2 (vinter, 1982), 5. 
39 Weddle og Neveu, ”Interview with Alberto Pérez-Gómez”, 77, 80. 
40 Fenomenologi demonstrert i arkitektur er knyttet til arkitekturens sansbare kvaliteter som henspiller på en sensorisk 
opplevelse av arkitekturen som eksempelvis anskueliggjøres via manipulasjon av tid og rom, lys, skygge og transparens, 
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I avhandlingens siste del vil ‘stimmung’ sees opp mot Fehns bruk av de ulike romskapende 

virkemidler i utstillingen, og forholdet til objekt og betrakter granskes her. 

 

1.4 Foreliggende litteratur og forskningshistorikk 

Sverre Fehn (1924-2009) er fortrinnsvis skrevet inn i både norsk, nordisk og internasjonal 

arkitekturhistorie, dog er tilfanget av bøker relativt begrenset. Christian Norberg-Schulz var 

tidlig ute med å belyse Fehn, hvor han i sitt kapittel om etterkrigstidens arkitektur i Norges 

kunsthistorie 7. bind fra 1983, plasserer Fehn i en historisk kontekst.41 Per Olaf Field var også 

en pionér og er den som hittil har skrevet mest om Fehn. I monografien Sverre Fehn: The 

thought of construction42 fra samme år formidles Fehns refleksjoner om egen arkitektur over 

en årrekke, som supplement til Fehns egne verkspresentasjoner i boken. Kenneth Frampton 

har her også et eget kapittel, hvor Fehns arkitektoniske virke innledningsvis diskuteres opp 

mot et Heideggeriansk syn. Internasjonalt var L´Architecture d´aujourd´hui´ i 1993 ute med 

sitt temanummer om Fehn der Norberg-Schulz med artikkelen ”Une vision poétique” redegjør 

for Fehns tre hovedfaser. Internasjonal omtale vies også av William J. R. Curtis som belegger 

paviljongen i Venezia i sin presentasjon i sitt oversiktsverk Modern architecture since 1900, 

(1996) som for øvrig presenterer et internasjonalt bakteppe til Fehns mulige nettverk med 

samtidens kontekst. Også i nordisk arkitekturhistorie trekkes Fehn frem, hvor Nils-Ole Lund 

med Nordisk arkitektur (2008) kortfattet beskriver arkitekturen i paviljongen i Brüssel, ved 

siden av å redegjøre for det nordiske miljøet. I utstillingskatalogen Sverre Fehn: Den rette 

linjes poesi redigert av finske Marja-Riitta Norri og Maija Kärkkäinen fra 1992, foreligger det 

ved siden av verkspresentasjoner, et intervju med Fehn som går inn på hans arkitektursyn og 

de formative år, som vil være betydningsfull for diskursen i gjeldende oppgave.43 I motsatt 

verdenshjørne trekker Moises Puente frem Brüssel-paviljongen som et pregnant verk blant 50 

utvalgte utstillingspaviljonger fra 1900-2000,44 med en kortfattet omtale av paviljongen. 

Monografiene Sverre Fehn: The pattern of thoughts (2009), 45 og Sverre Fehn: samlede 

arbeider (2003) av henholdsvis Fjeld og Norberg-Schulz utgjør gode referanseverk og gir et 

bredspektret bilde av Fehns produksjon. Innenfor nyere forskning i det Norske fagmiljøet kan 

                                                                                                                                                   
farger, og materialitet for å skape en arkitektonisk opplevelse. Steven Holl, ”Questions of perception: Phenomenology of 
architecture”, i Steven Holl (red.), Juhani Pallasmaa (red.), og Alberto Pérez-Gómez (red.) Questions of perception: 
Phenomenology of architecture, 7-25 (San Francisco: William Stout Publishers, 2006), 41. 
41 Inntil dette var ikke Fehn nevnt i standardlitteraturen om etterkrigstidens arkitektur. Christian Norberg-Schulz og Gennaro 
Postiglione, Sverre Fehn: Samlede arbeider (Oslo: N. W. Damm & Søn, 2003), 19, 53. 
42 Per Olaf Fjeld, Sverre Fehn: The thought of construction (New York: Rizzoli, 1983). 
43 Marja-Riitta Norri, og Maija Kärkkäinen (red.), Sverre Fehn: The poetry of the straight line / Den rette linjes poesi, 
(Helsinki: Museum of Finnish Architecture, 1992). 
44 Puente, Exhibition pavillions: 100 years / Pabellones de exposición: 100 años (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000). 
45 Per Olaf Fjeld. Sverre Fehn: The pattern of thoughts (New York: Monacelli Press, 2009). 
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Mari Hvattum trekkes frem med monografien Villa Schreiner (2014) som også katalogiserer 

verkets tegningsmateriale. Videre innehar utstillingskatalogen ”Arkitekt Sverre Fehn: 

Intuisjon, refleksjon, konstruksjon” fra 2008, en kortfattet skildring av paviljongen i Brüssel 

av Fjeld.46 Forskningssatsningen på norsk etterkrigstids-arkitektur ved IFIKK kulminerte i 

2010 med utstillingen ”Brytninger: Norsk arkitektur 1945-65”, og den forskningsbaserte 

katalogen med samme navn kan trekkes frem som en nyttig kilde til nyere faglig litteratur, 

som problematiserer den norske modernismen i etterkrigstiden samt studiet av arkitektoniske 

artefakter. Fehns tilknytning til PAGON blir her behandlet, og et eget kapittel vies Fehns Villa 

Norrköping, (1963-64). En viktig artikkel for min studie har vært Bente Aass Solbakkens 

artikkel ”Artefakter fra arkitektkontoret” fra seksjonen ”Fra skisse til media” som diskuterer 

et utvalg av Fehns tegningsmateriale inkludert en kort beskrivelse av Brüssel-paviljongen.47 I 

den sammenheng kan også Nasjonalmuseets katalog Nasjonalmuseet: Høydepunkter: 

Arkitektur ( 2016) trekkes frem, som tematiserer arkitektens verktøy, der Eva Madshus (1949-) 

kortfattet beskriver et av collagene fra Fehns Brüssel-paviljong. 48 

Det foreligger også flere hovedoppgaver innen kunsthistorie, de fleste fra UiO som tar 

for seg prosjekter og verk av Fehn, dog behandler ingen paviljongen i Brüssel. I 1995 skrev 

Hans Egede-Nissen, Sverre Fehns utstillingsarkitektur, som er fokusert rundt de permanente 

utstillingene i Storhamarlåven (1967-69) på Hamar. Videre to oppgaver tematiserer Fehns 

boligarkitektur, henholdsvis The Glass House og Villa Schreiner: Betraktninger av 

arkitektoniske rom i lys av kjønn og legning av Øystein Voll (2009), samt Stolper, furu og 

familie: En studie av Per og Molle Cappelens Enebolig Blichner (1965-67) og Sverre Fehns 

Enebolig Sparre (1966-70), av Lise-Mari Valle Olsen (2012). Dernest finnes to oppgaver 

orientert rundt to utstillingsrom representert ved Lena Kristina Skogmo titulert: Mellom jord 

og horisont: Sverre Fehns arkitektoniske rom: en utvikling i lys av to utstillingspaviljonger fra 

2013 og Kirsten S. Faye, Sverre Fehns utkast til kunstgalleri på Verdens Ende: konfrontasjon 

og samhandling mellom arkitektur og natur fra 2014. Avhandlingen av Skogmo undersøker 

Fehns forhold til det arkitektoniske rom ved å ta for seg utstillingspaviljongene i Venezia og 

Nasjonalmuseet – Arkitektur i Oslo, hvorpå Faye´s avhandling har museumsvandringen som 

tematikk. I 2017 fremla Kjersti Sletholt sin oppgave, Sverre Fehn: Bøler samfunnshus: En 

prosessuell og arkitekturhistorisk analyse, som går inn i byggeprosessen og belyser 

                                                
46 Marianne Yvenes (red.), Arkitekt Sverre Fehn: Intuisjon, refleksjon, konstruksjon (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design, 2008). 
47 Espen Johnsen (red.), Brytninger: Norsk arkitektur 1945-65. (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2010). 
48 Nina Berre (red.), Bente Aass Solbakken (red.) og Marianne Yvenes (red.), Nasjonalmuseet: Høydepunkter: Arkitektur. 
(ill. 20/26/27/33 tilknyttet prosjektet ble presentert på utstillingen). 
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/utstilling/NMK.ARK.001 (oppsøkt 28.02.2018); collage 7A (ill. 35) 



 13 

oppdragsgiver. Analogt med oppgavene med et kunsthistorisk perspektiv foreligger en 

hovedfagsoppgave i etnologi, Kulturens øyne – museer som uttrykk for syn (2003) av Knut 

Fageraas, behandler utstillingen i Storhamarlåven fra et kulturhistorisk perspektiv. 49  

Det ovenstående bevitner at det finnes ingen nærstudier av Sverre Fehns Brüssel-

paviljong, og at omtalene som foreligger av verket primært er fattet i korthet, og fiksert rundt  

det manifesterte bygget og arkitekturens utforming.  

 

1.5 Kildemateriale og -kritikk  

Avhandlingen tar først og fremst utgangspunkt i historiske primærkilder som kildemateriale 

som både omfatter arkitektens arkiv, med dokumenter, tegningsmateriale og fotografier, samt 

Fehns egen tekstproduksjon, filmer og aktuelle intervjuer. Arkivmaterialet fra prosjektet 

Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel fra perioden 1956-1958 hos Nasjonalmuseet 

– Arkitektur, samt bevarte dokumenter fra Handels- og Utenriksdepartementet fra 1954-1960 

hos Riksarkivet har vært en hjørnesten og en forutsetning for dette masterprosjektets 

tilblivelse. Særlig vesentlig har disse kilder og dokumenter vært i sammenheng med studiet av 

tegning- og fotomaterialet i kartleggingen av selve plan- og byggeprosessen, men også for 

studiet av relasjonen mellom arkitekt og byggherre utgjør de viktige primærkilder. DEXTRA 

Photo/Norsk Teknisk Museum har også vært nyttig i den innledende fasen med funn av flere 

avfotograferte tegninger som ikke finnes i Nasjonalmuseets samling. Ved siden av dette har 

kritikker i dagspressen fra paviljongens besøkende vært essensiell innen arbeidet med å 

rekonstruere paviljongens interiør og utstilling, da dokumentasjonen her er svært mangelfull. I 

arbeidet med å identifisere utstillingens utstilte objekter har bruken av eldre fotografier vært 

uunnværlig, samt kontakten med ulike museumsinstitusjoner rundt om i Norge har vært 

nyttig. Til tross for at Sverre Fehn selv har et begrenset tekstrepertoar forbeholt korte 

verksbeskrivelser å vise til, ligger Fehns bidrag til Byggekunst50 og de foreliggende intervjuer 

med arkitekten som en basis for å belyse problemstillingene i analysen. Også Fehns egne 

refleksjoner han gjør seg i filmen Rommet og lyset fra 1988 hvor han retrospektivt ser tilbake 

til et opphold i Marokko 1951-52, har vært nyttig for diskursen. For å støtte opp om funnene i 

oppgaven vises det gjentagende til uttalelser av Fehn utenfor prosjektets samtid, og noe 

kildemateriale vil trår utenfor verkets historiske kontekst. Studiet av Fehns egne betraktninger 

                                                
49 Det finnes også en avhandling av danske Mathilde Petri, Vital confrontation in the architecture of Sverre Fehn (upublisert) 
fra 1990 ved Architectural Association School of Architecture i London omhandler Storhamarlåven, (1967-69) Venezia-
paviljongen og Villa Norrköping (1963-64). Mailkorrespondanse med Mathilde Petri 19.10.2019. 
50 Følgende tekster av Sverre Fehn i Byggekunst kan trekkes frem som essensielle: Sverre Fehn, ”Marokansk primitiv 
arkitektur”, Byggekunst. årg. 34, nr. 5 (1952): 74-78, Fehn, ”Paviljongen i Bryssel” Byggekunst, årg. 40, nr. 4 (1958): 85-94, 
og Fehn, ”Apropos museer”, Byggekunst, årg. 53, nr. 2 (1971): 52-62. 
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og refleksjoner i hans senere levetid har vist seg sentrale for å fremheve og drøfte avgjørende 

aspekter ved verket, og bidratt til å fremme nye refleksjoner om Brüssel-prosjektet. Fehns 

knappe tekstproduksjon fordrer også sekundærkilder. Per Olaf Fjelds gjengivelse av Fehns 

egne refleksjoner fra en rekke intervjuer over en flerårig periode i boken Sverre Fehn: The 

thought of construction, vil tjene som en støtte for diskursen og for forståelsen av Fehns 

utstillingsmetodikk med objektsfilosofi, som legges til grunn for studiet av Fehn som utstiller. 

Utover dette utgjør også oppgavens kilder intervjuer jeg har utført med tidligere ansatte hos 

Fehns kontor, representert ved arkitektene Tom Wike (1948-), Henrik Hille, (1958-) og Per Olaf 

Fjeld (1945-). Samt intervjuer via epost med den amerikanske arkitekten Steven Holl (1947-) og 

professor og arkitekt Juhani Pallasmaa (1936-), som Fehns fagfeller, og fotograf Morten 

Krogvold (1950-), tidligere samarbeidspartner med Fehn, tjener til sekundærkilder. Jeg vil 

gjøre oppmerksom på at sammenstillingen av samtidige kilder, med fagfellers, og Fehns egne 

uttalelser flere år senere, samt Fehns mulighet til retrospektiv myteoppbygging om seg selv i 

lys av litteraturen kan være problematisk, og må vies en kritisk holdning. Arkitektintervjuet 

som forskningsmetode har nettopp vært kritisert for at intervjueren kan bli et redskap for 

arkitekten til å ukritisk promotere arkitektens arbeid og ego, 51 og Robert Proctor advarer mot 

at en i denne sammenheng må være oppmerksom på arkitektens mulighet til å bygge myter 

om seg selv. Han skriver videre at betydningen av en muntlig arkitekturhistorie ligger i det 

den kan fortelle oss om verdiene og mytene i en designkultur, bildene og historiene 

medlemmene holder på og deres holdninger. Han hevder at arkitektintervjuet må erkjenne at 

arkitektur er en selvbevisst, kunstnerisk, skapelse og at historikeren eller kritikeren som 

nærmer seg, krever en grad av kritisk analyse.52 Ved å se dette senere kildematerialet i et 

kritisk blikk henimot Fehns Brüssel-prosjekt kan materialet bidra til refleksjoner rundt verket. 

Jeg har videre vært oppmerksom på at data fra informanter via muntlige kilder må innsamles 

korrekt53 og at disse må anvendes kildekritisk da det er flere problematiske aspekter knyttet til 

bruk av muntlige kilder som metode. Kritikken går på hukommelsens påvirkning av 

tidsaspektet, samt på bekostning av pålitelighet og gyldighet av informasjonen innsamlet. 

                                                
51 Ashley Paine, ”Reading between the lines: Reflections on an interview with mario Botta”, i Janina Gosseye (red.), Naomi 
Stead (red.) og Deborah van der Plaat (red.), Speaking of buildings: Oral history in architectural research 219-134 (New 
York: Princeton Architectural Press, 2019), 223.  
52 Robert Proctor, ”An architect´s intention: Interpreting post-war modernism through the architect interview”, Journal of 
design history, vol. 19, nr.4 (vinter, 2006), 305. 
53 Intervjuer som jeg har foretatt, har fortrinnsvis foregått gjennom åpne spørsmål som leder til refleksjon for en mest mulig 
nøytral holdning i intervjuet. Intervjuene er blitt tatt opp og transkribert for best mulig korrekt gjengivelse. 
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Formidler og mottakers fremtoning, erfarenhet og kompetanse kan dessuten farge hvordan 

informasjonen frembringes og forstås, som gjør krav på en nøytral holdning i intervjuet.54  

 

1.6 Problematisering av tema og struktur 

Det inneværende kapitelet avrundes med en presentasjon av Sverre Fehn, dernest et møte med 

den oppførte paviljongen via en bygningsbeskrivelse. Foruten innledningskapittelet er 

avhandlingen bygget opp av fire kapitler med delproblemstillinger som problematiserer de tre 

teoretiske perspektivene, samt konklusjon, illustrasjonsliste og et appendix.55 
 

Kapittel 2 utforsker dialogen mellom arkitekt og klient, med den historiske rammen omkring 

Norges deltagelse på verdensutstillingen i Brüssel 1958. Forholdet mellom oppdragsgiver og 

arkitekt, samt Fehns utarbeidelse av prosjektet belyses ved et dypdykk i korrespondansen, og 

kapittelet tar utgangspunkt i Colomina´s perspektiv om å se arkitektur i lys av prosess og 

oppdragsgivers posisjon for å undersøke følgende problemstilling: Ved å se arkitekturen i et 

prosessuelt lys, og ved å gå inn i dialogen mellom oppdragsgiver og komité, hvordan synes 

Fehn å ha jobbet seg gjennom prosessen, og hvorvidt er det mulig å identifisere dens ulike 

stadier og oppdragsgivers innflytelse? 
 

Kapittel 3 tematiserer Sverre Fehns kreative arbeidsmetode, og adresserer hans nytte av 

arkitektoniske artefakter. Artefaktenes potensiale sees i lys av Colomina og Whytes teorier 

om arkitektur som verktøy og arkitektonisk representasjon. Kapittelet utforsker så dialogen 

mellom Fehn og betrakter via hans formidling av paviljongens arkitektoniske uttrykk. Med 

blikk på Fehns tegninger, modell og fotografi knyttet til prosjektet, sett i lys av Pérez-Gómez´ 

‘stimmung’-begrep samt via begrepsparene ‘tid-sted’, ‘lys-skygge’, ‘materialitet-taktilitet’, 

utforskes verktøyenes potensiale til dialog. Her drøftes Fehns bruk av ulike virkemidler i de 

ulike visuelle fremstillinger tilknyttet Brüssel-paviljongen og følgende spørsmål reises: Ved å 

eksaminere Fehns skapelsesprosess samt praksis for arkitektonisk formidling tilknyttet 

Brüssel-prosjektet, på hvilken måte anskueliggjør Fehn arkitekturens konsept, og er det her 

mulig å identifisere en søken etter en dialog med betrakter? 
 

Kapittel 4 Utforsker hvorvidt Fehn har anlagt noen strategier i sitt prosessuelle arbeid 

gjennom å se hans arbeid med arkitektoniske artefakter i modernismeforskningens perspektiv. 

De ulike teknikkene Fehn har anvendt innad de ulike mediene vil løftes frem og diskuteres i 

lys av Whytes teori om arkitektoniske artefakter som transportør for arkitektonisk idé. Her 
                                                
54 Alice Hoffman, ”Reliability and validity in oral history”, David K. Dunaway (red.) og Villa K. Baun (red.) i Oral history: 
An interdisciplinary anthology, 67-73 1. utg. (Nashville: American Association for state and local history, 1984), 68-72. 
55 Det store antall illustrasjoner skyldes at en vesentlig del av oppgaven også har vært å grave frem og dokumentere hva som 
faktisk ble utstilt, dette begrunnes med at det vil ha en nytteverdi å få en oversikt over dette, også for andre forskere.  
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belyses Fehns dialog med modernismens idealer, og hans valg av strategi innen arkitektonisk 

formidling utforskes, og sees i lys av den tidlige modernismetradisjonen. Kapittelet orienteres 

omkring spørsmålet: Ved å utforske hvordan Brüssel-paviljongens arkitektur og ‘rombilde’ 

transporteres via de ulike artefaktene, hvorvidt kan Fehns arkitektoniske representasjoner 

sies å beholde mening for prosjektet sett i lys av en dialog med Fehns forbilder? 
 

Kapittel 5 har til hensikt å eksaminere Fehn som utstillingsarkitekt og kurator, samt å 

kartlegge hvordan utstillingen fortonet seg i Brüssel-paviljongen. Innledende vil utstillingens 

målsetning og resepsjon studeres via et blikk gjennom utstillingen i Brüssel og de identifiserte 

objekter fra identifiseringsarbeidet anskueliggjøres i et appendix. Videre presenterer kapittelet 

et tilbakeblikk til Fehns utstillingsutkast fra prosessen, og hans forhold til objekt, arkitektur 

og betrakter i utstillingssituasjon problematiseres i lys av et kommunikasjonsaspekt og Pérez-

Gómez ‘stimmung’-begrep. Diskusjonen dreier seg om hvorvidt Fehns utstilling kan sees som 

et rom for dialog, og kapittelet søker å behandle følgende spørsmål: Hvilke arkitektoniske og 

utstillingstekniske grep anlegger Fehn som utstillingsarkitekt i paviljongen, hvordan blir dette 

mottatt og hvilken rolle ilegges objekt, arkitektur og betrakter for selve utstillingssekvensen?  

 

1.7 Sverre Fehn og de formative år –en biografisk skisse  

Sverre Fehn (ill. 2) ble født i Kongsberg 14. august 1924. Familien flyttet tidlig til Tønsberg 

hvor Sverre senere begynte på en utdanning innen landbruk. Dette skulle vise seg som en 

kortvarig affære, da han stadig trakk mot de estetiske fagene. Sverre tok her privattimer i 

tegning, og startet etter hvert nærest ved en tilfeldighet på en arkitektutdannelse i 1946 som 

andre kull på ”krisekurs for krigsrammede arkitekter” ved Statens håndverks- og 

kunstindustriskole. Her ble Fehn introdusert for Knut Knutsen (1871-1948) som underviste 

formklassen og med Arne Korsmo (1900-1968) som mentor i møbelklassen, var det nå avgjort 

at Sverre Fehn skulle bli arkitekt. 56  Knutsen fikk stor innflytelse på Fehn med sitt bestemte 

arkitektursyn betegnet av anonymitet, beskjedenhet og det antimonumentale.57 Korsmo på sin 

side var internasjonalt orientert og hans internasjonale nysgjerrighet skulle bli avgjørende for 

                                                
56 ”Selv om jeg alltid har tegnet og tegnelærerinnen…ga meg private timer i tegning og maling, var det intet i mitt miljø som 
tilsa at jeg skulle bli arkitekt. Far satte folk i fengsel [advokat], mor var giftblanderske [farmasøyt]…Jeg begynte på Kunst- 
og håndverksskolen fordi det var den eneste som var åpen under krigen.” Fehn sitert i Harriet Eide, ”Sverre Fehn: 
Arkitekturens dikter”, Dagbladet, 3. september 2003; …”der var en Bygningslinje og den søkte jeg på for å forberede meg til 
et arkitektstudium…den bygningslinjen ble etter hvert en høyskole… og det ble min arkitektutdannelse”. Guy Fehn, Sverre 
Fehn, arkitekt, dokumentarfilm (1997); ”Krisekurset” ble opprettet primært i henseende å utdanne nye arkitekter til å bygge 
opp landet etter krigen, og selv om kurset ble opprettet som et enkelttiltak fortsatte det annethvert år, deretter årlig, frem til 
1961 og ledet til opprettelsen av Statens Arkitektskole i Oslo i 1961 som skiftet navn til Arkitekturhøgskolen i Oslo i 1969, 
og siden til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2005 hvor Fehn senere ble professor. Mathilde Sprovin, Tegneskolen i 
Christiania: En nasjonal arkitekturutdannelse tar form, ph.d.-avhandling, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, 2017, 123, 
192. 
57 Mathilde Petri, ”Sverre Fehn: Et interview”, SKALA Nordisk magasin for arkitektur og design, vol. 23 (1990). 



 17 

Fehn, som selv hevder å ha nedarvet grunnidéen om arkitektur fra ham.58 Det norske 

arkitektmiljøet var lite og Korsmo ble en viktig døråpner til det eksterne arkitektmiljøet i 

Europa og USA. Etter at Fehn tok diplom i 1949, ble han her introdusert for Congrès 

internationaux de l’architecture moderne, (CIAM)59 som skulle få stor relevans, da han på 

CIAM-møtene stiftet nære bekjentskaper med sentrale arkitekter som Jørn Utzon (1918–2008), 

Aldo van Eyck (1918–1999), samt Alison (1928–1993) og Peter Smithson (1923-2003).60 Disse 

møtene kulminerte i PAGON, Progressive arkitekters Gruppe, Oslo som var det norske 

arkitektmiljøets svar på CIAM, og Fehn var her et sentralt medlem.61 På stipend foretok Fehn 

i 1951 en reise til Marokko for å studere den marokkanske primitive arkitektur, som ble en 

erfaring som skulle få avgjørende betydning for hele hans arkitekturholdning. Tilbake i Paris 

viste Korsmos internasjonale forbindelser å bli betydningsfulle. Her ble Fehn introdusert for 

Jean Prouvé (1901-1984), hvis møte resulterte i et hospitant år ved hans kontor vinteren 1953-

1954. Dette året skulle vise seg å bli nærende også for videre relasjoner. Prouvé innledet så 

Fehn og hans kone Ingrid, for Le Corbusier og hans studio. Retrospektivt anfører Fehn sine 

besøk hos Le Corbusier som en viktig del av sin opplæring. Tilbake i Norge var Fehn ansatt 

på Byarkitektens kontor i Oslo, mens han i helgene tegnet konkurranser sammen med kollega 

Geir Grung (1926-1989). De vant sammen tevlingene om museumsbygget for de Sandvigske 

Samlinger ‘À la Greque’ på Lillehammer (1949-56) og Økern aldershjem i Oslo (1952-55) 

som begge ble realisert. Dette til tross endte samarbeidet med Grung med at de gikk hver sin 

veg etter disse prosjektene.62  

Konkurranser skulle likevel vise seg å bli særlig viktige for Fehn, og fra sitt 

nyetablerte kontor i Oslo kom han nå til å få sitt internasjonale gjennombrudd med 

paviljongen han tegnet til verdensutstillingen i Brüssel i 1958. Fehn var en aktiv konkurranse-

deltager og tegnet parallelt med Brüssel-prosjektet Den nordiske paviljongen til biennalen i 

Venezia i 1962, hvilken han vant og fikk oppført, samt et utkast til Museumsanlegg i 

Leopoldville i Kongo (1958). Sistnevnte ble dog aldri levert, og flere av hans prosjekter forble 
                                                
58 Eide, ”Sverre Fehn: Arkitekturens dikter”, Dagbladet, 3. september 2003; Marja-Riitta Norri, ”An architectural 
autobiography / En arkitektonisk autobiografi” i Maija Kärkkäinen (red.) og Marja-Riitta Norri (red.), Sverre Fehn: The 
poetry of the straight line / Den rette linjes poesi, 45-51 (Helsinki: Museum of Finnish Architecture, 1992), 45. 
59 Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 45; CIAM, eksisterte fra 1928-1959 og arbeidet 
for en ”arkitektur som igjen hadde kontakt med menneskets livsform, en i beste forstand demokratisk arkitektur”, Arne 
Korsmo, Sverre Fehn, Carl Corvin, Geir Grung, Christian Norberg-Schulz, et al., ”CIAM 8”, Byggekunst i tillegget, 26-27, 
årg. 33, nr. 7/8 (1951), 26. 
60 Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 45. 
61 PAGON ble opprettet i 1950 og arbeidet for å fornye modernismen, samt kritiserte den norske funksjonalismen for å være 
formal og lite strukturell. PAGON var en fraksjon av CIAM med Fehn som medlem ved siden av Arne Korsmo, Christian 
Norberg-Schulz, Geir Grung, P.A.M Melbye, Håkon Mjelva, Odd Østbye, Carl Corvin Robert Esdaile, Erik Rolfsen og Jørn 
Utzon, som her stadfestet sin posisjon med slagordet ”vi må ha mot til å gripe inn i fremtiden”, i Byggekunst 1952, ”PAGON, 
Progressive arkitekters Gruppe, Oslo, Norge: CIAM” i Byggekunst, 34. årg., nr. 6-7, (1952), 93-96. 
62 Fjeld, ”Sverre Fehn og den arkitektoniske bearbeidelse av et romlig instinkt”, 19, 20; Norri, ”An architectural 
autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 45. 
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på tegnebordet. Til tross ble de påfølgende år en gylden periode av oppførte verk, hvor Villa 

Schreiner i Oslo, (1959-1963) Hedmarksmuseet på Hamar, (1967-1969) samt Skådalen skole 

for hørselshemmede i Oslo (1976) kan her trekkes frem. Sistnevnte høstet dog så mye negativ 

omtale at Fehns praksis i ettertid var ute av drift i 7 år, og medførte om lag påfølgende tjue år 

med oppdragstørke. 63  I denne perioden søkte Fehn til undervisning, hvor årene på 

landbrukshøgskolen kom til utrykk via både tegning og anekdoter i hans mange forelesninger 

ved Arkitekthøgskolen. Han kunne angivelig forelese i flere timer om naturen, og treets 

betydning for mennesket.64 Først i Fehns sene leveår kunne han høste noe form for fornem 

anerkjennelse, og en rekke ærefulle priser ble nå skjenket Fehn. Nettopp fasinasjonen for treet 

og naturen skulle resultere i Treprisen i 1973, og han står som eneste norske arkitekt til å ha 

mottatt den prestisjetunge Pritzkerprisen i 1997, kjent som arkitekturens ‘Nobelpris’.65  

Fagtidsskriftet Byggekunst viet i 1984 et helt nummer til Sverre Fehns arbeider, og det 

prestisjetunge franske magasinet Architecture d’aujourd’hui fulgte i 1993 etter med å vie et 

helt spesialnummer til Fehn, hvorpå det japanske arkitekturtidsskriftet A+U Magazine i 1999, 

og i 2005 viet Fehn egne spesialnumre. Til tross for internasjonal omtale tidlig i karrieren 

fantes det da han ble tildelt Pritzker-prisen ikke en eneste offentlig tilgjengelig bygning av 

Fehn i Oslo, men i 1996 henvendte Nasjonalmuseet – Arkitektur seg til Fehn om å bygge om 

bankbygningen i Oslo til arkitekturmuseum og utvide den med en ny utstillingspaviljong.66 

Han ble på denne tiden også tildelt æresoppdraget fra Kulturdepartementet om å tegne Ivar 

Aasen-tunet i Ørsta (2000), som foranlediget hans første Betongtavle og Houens fonds diplom 

i 2008. Etter hans bortgang i 2009 viet Arkitektur N 67 et spesialnummer i hommage til 

arkitekten Fehn som tok form i en prisme av ulike stemmer og blikk, som gjenkalte sine 

møter med Sverre Fehn og hans arkitektur.  

 

 

 
                                                
63 Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 50; Fjeld, ”Sverre Fehn og den arkitektoniske 
bearbeidelse av et romlig instinkt”, 32; I et intervju i 1997 uttalte Fehn: …”fortunately I had a job teaching, and this kept me 
alive, but one cannot say that society supported me or wanted my buildings, and I had no connections…”. Sverre Fehn sitert i  
Ruth A. Peltason (red.) og Grace Ong-Yan (red.) “1997: Henrik Steen Møller, ”Sverre Fehn: An interview with the 
norwegian architect”, Living architecture, nr. 15 (1997), 22. 
64 Fehn ble utnevnt til professor i 1971 ved Arkitekthøgskolen hvor han ble fra 1971-1995, Norsk kunstnerleksikon, bd. 1, 
1982-1986 (Oslo: Universitetsforlaget 1982), 628; Ved siden av underviste i USA Fehn et semester i 1980 ved Cooper Union 
og et ved Yale University i 1986, samt ved AA School i London fra 1981-1989. Eide, ”Sverre Fehn: Arkitekturens dikter”,   
3. september 2003; Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 43. 
65 Fehn var eneste i Norden ved siden av danske Jørn Utzon til å ha mottatt Pritzkerprisen. Madshus, ”Å stille ut SVERRE 
FEHN stiller ut”, 13; Prisen skjenkes til den arkitekt som gjennom sitt arbeid har vist evne, visjon og engasjement til å skape 
”varige og utmerkede bidrag til menneskeheten og de bygde omgivelser gjennom kunstarten arkitektur”. 
https://www.pritzkerprize.com/about/purpose (oppsøkt 03.03.2019). 
66 Madshus, ”Å stille ut SVERRE FEHN stiller ut”, 16. 
67 Tidligere Byggekunst (siden 1919, foretok navnebytte i 2007 til Arkitektur N). 
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1.8 Et møte med Norges paviljong i Brüssel  

Blant 50 nasjoner, situert i selve utstillingens episenter på ‘Nasjonenes gate’ (ill. 3a-3b) 

avtegnet det seg en lavmælt og tilbaketrukket bygningsstruktur utført i måteholden 

materialpalett, signert Sverre Fehn. En avdempet og behersket konstruksjon formulert i tre, 

betong, plast og glass lå her demonstrert som Norges paviljong. Omkranset av en skråning 

med velvoksne trær på deler av tomten, og fiksert av Finlands mer høyreiste bygning,68 var 

Fehns struktur i kontrast oppført i et eneste plan som i en horisontalpreget betoning lå lavt i 

terrenget (ill. 4a-4b). Paviljongen etablerte et rent kvadratisk fotavtrykk på 37 x 37 meter med 

en komposisjon anlagt over en asketisk fri planløsning uten noe form for klart avgrensede 

rom, så nær som servicekjernen situert ved bespisningsområdet (ill. 5). Bygningskroppen lot 

seg begrense av en tre meter høy omgivende mur i prikkhamret Leca-betong bestående av 

prefabrikkerte armerte lettbetongelementer, som på rytmisk vis omsluttet paviljongen (ill. 6). 

Bygget var hevet på et podium med nivåforskyvninger anlagt i tre lave, langsgående opptrinn 

som betonet byggets inngangsparti og hovedfasade. På tre av sidene var paviljongen lukket 

mot omgivelsene, hvor hovedfasaden på kontrasterende vis var anlagt delvis åpen mot 

avenyen. Her dominerte furu og skyvbare glasspaneler i full høyde som således alternerende 

åpnet opp deler av fronten som et enormt utstillingsvindu mot gaten. Et utkraget halvtak 

konstruert som cantilever tok imot den besøkende på utsiden, hvor langsgående, utskytende 

veggskjermer brøyt seg gjennom fasaden, og på sindig vis videre førte an retningen på 

innsiden av bygningskroppen. Simultant dannet taket en overbygget sone for bespisning en 

face avenyen (ill. 7-8). Over betongveggene hvilte laterale hoveddragere i limtre furu som med 

fritt spenn, og total lengde på 37 meter bar sekundærdragerne.69 Det doble laget med 

tredragere var anlagt slik at den øverste enheten aksentuerte et kvadratisk halvtak frigjort fra 

murene. Mellom sekundærdragerne som utgjorde selve takkonstruksjonen var det anvendt 

‘Marlux’, et transparent hardplastmateriale som tillot dagslyset å avsettes som indirekte 

overlys til utstillingen som befant seg på undersiden (ill. 8-9). I de tre repeterende ytterfeltene 

akkumulert av hoveddragerne var det var spent opp duk lignende transparente seil tilvirket av 

‘Co-coon’ sprøytet på nylontråder, som var strukket fra det kvadratiske halvtaket og ut til 

yttermuren (ill. 10).70 Hjørnene var sådan fritt anlagt, hvor hager og de indre gårder var 

konsentrert, beskrevet som to avgrensede luftegårder under åpen himmel. Flankert av store 

                                                
68 Signert av Reima Pietilä (1923-1993), og bak de høyreiste trærne mot vest var Andorra-San Marino´s mindre paviljong 
situert. Guide Officiel Exposition Universelle de Bruxelles 1958 (Tournai: Desclée & Co, 1958), 13. 
69 Hoveddragerne med 15 cm tykkelse og 1 meters høyde, var lagt i en innbyrdes avstand på 5 meter, og festet til 
veggelementet av fire gjennomgående bolter. Sekundærdragerne med høyde på 35cm var lagt opp i en innbyrdes avstand på 1 
meter. Fehn ”Paviljongen i Bryssel”, 85. 
70 Ytterfeltene var på henholdsvis 5 x 5 og 5 x 7 meter. Fehn ”Paviljongen i Bryssel”, 85. 
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skyvepaneler i transparent glass forsynte gårdene en jevn fordeling av lys fra alle 

himmelretninger i paviljongen, samt muliggjorde det for den besøkende å bevege seg fritt 

mellom de indre og ytre utstillingsarealene både optisk, og fysisk (ill. 11a-b). Skyvedørene 

tjente på instrumentalt vis til å avstemme rommenes innbyrdes forhold mellom skilleveggene, 

samt utløste en romlig mobilitet. Utstillingsrommet artet seg som et åpent areal kun begrenset 

av topphengte skyvedørspaneler i glass, hvorpå to langsgående veggskiller av betong dannet 

en L-form i byggets indre kjerne, og slik tjente til å organisere det indre rommet i åpne soner 

(ill. 5). De indre utstillingsrommene ble videre avgrenset av glassfelt i full høyde, og 

transparente søyler i akrylglass var anvendt til bærende konstruksjoner (ill. 12/13) som nærmest 

skapte en illusjon av en oppløsning av ytterveggene og besørget en glidende overgang mellom 

det delvis dekkede innerommet og det åpne uterommet. Gulvene var dekket fra det indre til 

det ytre av Oppdalsheller, som gled forbi glass- og veggskiller og slik tillot eksteriør og 

interiør flyte sammen. Murens artikulering dannet nisjer på innsiden hvor det var anlagt 

integrerte benker av heltre norsk furu, som vekselsvis fungerte til utstillingsbord, eller sete for 

besøkende, og uttrykket et nær sømløst møte mellom betong og treverk. I gjentagende manér 

var furu anvendt også på frittstående utstillingsbord i kombinasjon med hvit sement, som side 

om side ved utstillingsmontre i glass, tjente til å huse deler av utstillingen (ill. 12/14). Selve 

bygningskroppen var designet uten behov for spiker, og 48 bolter utgjorde hele det 

konstruktive sammenbindingssystem, med veggelementer som ikke krevde fundamentering.71 

Fehn konstruerte strukturen lik et byggesett av prefabrikkerte elementer, som både forenklet 

transporten, og slik tilrettela for norske byggematerialer, samt tillot riggeprosess på stedet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
71 Fehn, ”Paviljongen i Bryssel”, 94. 
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Kapittel 2 ⏐ Paviljongen i Brüssel – dialog med historisk ramme og prosess 
 

Hittil er det ingen som grundig har undersøkt Sverre Fehn og hans rolle til sine 

oppdragsgivere. Ei heller hvilken innvirkning oppdragsgivere, byggekomitéer eller byggherre 

kan ha hatt på den arkitektoniske utformingen.72 Denne studien av Norges paviljong i Brüssel 

vil gå nærmere inn på oppdragsgivers rolle i prosjektet, og ansvarsforholdet mellom Fehn og 

utstillingskomitéen. Brüssel-utstillingens tematikk har dessuten aldri vært utforsket, og man 

har hittil visst lite om hvordan Fehn jobbet ut prosjektet, da arkivmaterialet ikke har vært 

kartlagt i lys av prosjektets prosess. Det later til at litteraturen tar for gitt at Fehn var alene om 

utstillingens utforming,73 noe jeg har til hensikt å nyansere. Innledningsvis vil kapittelet vise 

til noen mer ukjente sider av prosjektet vedrørende idégrunnlaget til verdensutstillingen i 

Brüssel i 1958. Ved å se Fehns prosjekt i lys av oppdragsgivers innflytelse ved å granske 

hvordan prosessen forløp seg i kulissene, søker kapittelet å erverve ny informasjon omkring 

Fehn og hans arbeid rundt ‘EXPO´58’. Beatriz Colomina snakker om et skifte fra å se 

arkitekturen utfra et ‘hvordan’ fremfor et ‘hva’, hvor det nettopp handler mindre om 

strukturer og byggeteknikk og mer om mellommenneskelige forhold. Hun retter blikket mot å 

se arkitekturen i lys av det prosessuelle, og fremhever samarbeidsrelasjonen mellom de 

fagpersoner eller oppdragsgivere som er involvert.74 I forlengelse av dette har kapittelet til 

hensikt å vise at paviljongen også kan sees i lys av prosjektets prosess og søker å vise hvordan 

Fehn responderer på konkurranseprogrammet, samt dialogen med hovedkomiteen, hva angår 

paviljongen og utstillingens utforming. Ved å granske det historiske dokumentasjons-

materialet på tvers av arkivene og kartlegge tidslinjen i prosjektets utvikling på møtebordet, 

kommenteres oppdragsgivers rolle, og mer presise dateringer for materialet angis, samt kan 

stadiene i Fehns designprosess ved Brüssel-prosjektet avdekkes. 

 

2.1 ‘EXPO´ 1958’ – en global arena for en mer human verden 

”The peoples of the world are soon to meet a rendezvous with light and peace” var ordene 

utstillingens generalkommisær Baron Moens de Fernig (1899-1978)75 benyttet i sin innbydelse  

til det som skulle bli ‘Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958’, eller  
                                                
72 Samtidig er det flere studier som berører hvordan Fehn synes å ha forholdt seg til og fortolket både byggeprogram og 
oppdragsgivere, her kan Kjersti Sletholts studie av Sverre Fehn: Bøler Samfunnshus: En prosessuell og arkitekturhistorisk 
analyse, fra 2017 trekkes frem, men ingen isolerte inngående studier foreligger. 
73 Dette kommer også til uttrykk i dagspressen. Stavanger Aftenblad bemerker i en forurolig klang at den norske komité skal 
ha gitt arkitekten ”frie hender til å utforme selve utstillingen”. Ferdinand Aars, ”Trist anvendelse av millioner ved Norges 
paviljong i Bryssel”, Stavanger Aftenblad, 13. august 1958. 
74 Colomina, ”Architecture as collaboration: The private life of modern architecture”, 462-463. 
75 Sitert i Henry Fast, ”The United Nations Pavilion: A mirror of the world at work: A window on our planet´s problems”, 
UNESCO Courier: A window open on the world, årg. 10, nr. 7, (juli, 1957), 8. 
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‘EXPO´58’. Med følgende aksent erklærte Belgia at utstillingen ville bli unik fra sine 

forgjengere: ”Det er ikke vårt ønske at det skal utstilles og gjøres reklame bare for de 

produkter som kan være gjenstand for kommersielt bytte eller som kan øke den nasjonale 

prestisje.” 76  Fokuset lå derimot i å respondere på fremmedgjøringen og uroen den 

teknologiske fremgangen hadde brakt med seg. Vitenskap og teknologi var per definisjon ikke 

lenger utelukkende positivt, men ble assosiert som truende, uhåndgripelig og 

dehumaniserende. Teknologien måtte dermed igjen underordnes mennesket og anføres i 

menneskehetens tjeneste.77 En større målsetning for utstillingen var at den teknologiske 

sivilisasjon skulle preges av menneskets forrang og inneha en menneskelig dimensjon.78 Med 

dette åpnet ‘EXPO´58’ dørene for å fremme humanismens interesser i menneskehetens 

tjeneste, med individet i sentrum. 

En verden i miniatyr skulle reises i humanismens ånd i Brüssel, med ambisjonen om å 

synliggjøre individets rolle for æraens fremskritt, samt å utilslørt belyse samtidens viktigste 

karakteristika og egenart. 79  Brüssel skulle gjennom seks måneder være arnested for 

internasjonale kulturelle eventer80 for å gi en fremstilling av de kulturelle, moralske, og 

globale utfordringer som viste seg mer og mer insisterende i takt med teknologiens og 

vitenskapens fremskritt.81 Utstillingen bar preg av en universell karakter idet den formodet å 

omfatte ”tous les aspects de l’activité humaine”, 82  med en målsetning om å fremme 

internasjonal forsoning og verdenssamarbeid, samt yte bedre forståelse for samtidens 

tidsalder. Selve grunnidéen og motivasjonskonseptet var at intellektuelle utvekslinger mellom 

individ og nasjon skulle kultivere økt kjennskap og aksept på tvers av landegrenser,83 og med 

det erklærte Belgia at utstillingen som idémesse ville høste et originalt preg.84 Sett i lys av at 

tidligere utstillinger tok industrivaremessens form med økonomisk vekst som mål,85 brøt 

                                                
76 Brev av 22. desember 1954 til Finansrådmannen, signert direktør Mogens Oppegaard ved formannskapet fra sekretariatet, 
Norges Varemesse. Oslo Byarkiv, Oslo Kommune, Finansrådmannens arkiv, AS20051.  
77 Den russiske filosofen Nikolai Berdyaev hevdet at de teknologiske og vitenskapelige vinningene hadde medført en 
dehumanisering av verden og gjort den uhåndgripelig som følge av menneskets fremmedgjøring ovenfor maskinen. Tom 
Verschaffel, ”The wind blows hard but the sky remains blue…The message of EXPO` 58”, i Gonzague Pluvinage (red.), 
Expo 58: Between utopia and reality, 74-84 (Belgia, Brüssels City Archive, 2008), 79. 
78 Maurice Lambilliotte, ”Humanism for a modern world”, UNESCO Courier: A window open on the world, årg. 10, nr. 7, 
(juli 1957), 13; ”it is, in fact, dedicated to Man and his aspirations…though Man´s material activities often enough provide 
the key to an understanding of his character…cultural achievements are obviously the truest reflection of his inner urges…”.  
D. de Wouters d`Oplinter, ”Brussels 1958: Balance sheet for a more human world”, UNESCO Courier: A window open on 
the world, årg. 10, nr.7 (juli, 1957), 5.   
79 Lambilliotte, ”Humanism for a modern world”, 13. 
80 Wouters d`Oplinter, ”Brussels 1958: Balance sheet for a more human world”, 5.   
81 Utstillingsprogrammet for ‘EXPO´58’ utstedt fra den Belgiske regjering mars 1954, signert Baron Moens de Fernig. 
Riksarkivet, Utenriksdepartementets arkiv, RA/S-2259/Dzd/L3683/2, ”Verdensutstillingen i Brüssel 1958”, bd. 2. 
82  Utstillingsprogrammet for ‘EXPO´58’, Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3682/2; Brev av 30. august 1954 til Handelspolitisk 
kontor -orientering til utenriksministeren om norsk deltagelse. Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. 
83 Lambilliotte, ”Humanism for a modern world”, 14. 
84 Brev av 22. desember 1954 til Finansrådmannen. Oslo Byarkiv, AS20051.  
85 Puente, Exhibition pavillions: 100 years / Pabellones de exposición: 100 años, 12. 
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Belgia denne normen, et brudd som kan forstås med krigen som bakteppe. Som første 

internasjonale verdensutstilling siden New York i 1939, bar ‘EXPO´58’ bud om en 

gjenreisning av selve ‘verdensutstillingen’ der alle land ble invitert til deltagelse uavhengig av 

rase, religion, eller filosofi med følgende aspirasjon:86 ”We want it to be possible for any one 

nation to be able to explain to all other nations how it lives, what are its religious and 

philosophic conceptions, its economic and social achievements”, akkompagnert med mottoet 

”a more human world”.87 Menneskets stadig økende behørige behov for å kjenne og forstå 

hverandre bedre,88 var premisset som lå til grunn for dette mektige opptaket som søkte å vise 

menneskehetens åndelige, og materielle rikdom for de nærmere 35 millioner besøkende.89 

Belgias mål for ‘EXPO´58’ ble statuert av Fernig i utstillingsprogrammet: ”…in the creation 

of a friendly atmosphere between individuals and peoples…In the history of the world, 1958 

may provide a new impetus towards a more human and more universal ideal”.90 Incentivet 

med å knytte fredsbånd og anmodningen om en fredelig verden, vekker residu tilbake til 1867 

og ”Exposition universelle” på Champs de Mars i Paris, med Victor Hugo´s refleksjon om 

tilstelningen: …”To make a circuit of this place, like the equator, is literally to go around the 

world. All peoples are there, enemies live in peace side by side.”91  

I Brüssel ble selve symbolet på en verden i fred forbilledliggjort med den 

molekylærformede stålkonstruksjonen Atomium (ill. 15), som situert i hjertet av utstillingen 

stod som en manifestering av kjernefysikkens og atomalderens fremskritt. Med sine 102 

høydemeter92 raget stålmolekylet i sin egenutstrekning av arkitektonisk innovasjon, som en 

materialisering og revolusjon av den nye anvendelsen av konstruksjonsteknikker og 

materialer. Atomium ble eksplisitt et bilde på ‘EXPO´58’´s programerklæring med individet i 

fokus, og atomkraftens eventyrlige muligheter og menneskets siste erobring over materien,93 

som gjenspeilet seg i fremtidsoptimismen og folkefesten på utstillingsområdet (ill. 16). 

 

2.2 Oppdragsgiver med klare bud   

Innimellom det ellers så stålbetonte utstillingsområdet kunne en på Nasjonenes gate vis-a-vis 

Atomium, iaktta Finland og Norges paviljonger som to motpoler bygget i tre. Ideen om å 

                                                
86 Dog begrenset til å omfatte de land Belgia hadde diplomatiske relasjoner til. Invitasjon utstedt fra den Belgiske regjeringen 
9. juni 1954. Riksarkivet. RA/S-2259/Dzd/L3683/1; Utstillingsprogrammet for "EXPO´58". RA/S-2259/Dzd/L3683/2. 
87 Fernig sitert i utstillingsprogrammet for ‘EXPO´58’. Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3683/2. 
88 Lambilliotte, ”Humanism for a modern world”, 13. 
89 Wouters d`Oplinter, ”Brussels 1958: Balance sheet for a more human world”, 4. 
90 Utstillingsprogrammet for ‘EXPO´58’. Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3682/2. 
91 Victor Hugo sitert i Puente, Exhibition pavillions: 100 years / Pabellones de exposición: 100 años, 14.  
92 N.N., ”Vi må lære mer om vitenskapen!”, Dagbladet, 14. februar 1958. 
93 I lys av den ikke-militære anvendelsen av atomkraft, deklarerer ‘EXPO´58’ seg som første verdensutstilling i atom-
alderen. Wouters d`Oplinter, ”Brussels 1958: Balance sheet for a more human world”, 4-5, 7. 
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arrangere utstillinger der nasjoner viste frem ulike ‘nasjonale’ paviljonger går tilbake til  

Champs de Mars i Paris i 1867, og har siden vært en av grunnsteinene i påfølgende 

verdensutstillinger. Ettersom utstillingspaviljongens genesis oftest var av temporær karakter, 

var arkitektene fritatt fra de rådende konvensjonelle normene. Den eksperimentelle 

tradisjonen ble innledet allerede i 1851 med den første internasjonale verdensutstillingen ”The 

great exhibition of the works of industry of all nations” der Londons krystallpalass så dagens 

lys, som av samtidens kritikere ble ansett som et teknisk og arkitektonisk mirakel. 

Verdensutstillingene var ikke bare betydningsfulle leverandører av ny arkitektur, men 

dessuten forbundet med prestisje for de deltagende land, samt en gylden mulighet til 

internasjonal bemerkelse for arkitekten.94 Arkitekt Mies van der Rohe (1886-1969) kan i den 

forbindelse trekkes frem, som fikk sitt gjennombrudd med sin paviljong til verdensutstillingen 

i Barcelona i 1929.95 Mies´ paviljong stod som en krystallisering av den moderne arkitekturen 

og bidro dessuten til å befeste selve modernismens genesis gjennom demonstrasjon av den 

nye, romlige strukturale idé og frie plan, med flytende romgrenser96 (ill. 17). 

               Trass landets spede utbredelse har Norge siden hatt stadig deltagelse, men dog ikke 

like hyppig som Danmark og Sverige.97 Her kan Norges deltagelse på verdensutstillingen i 

Paris 1937 med paviljong tegnet av Arne Korsmo, Knut Knutsen og Ole Lind Schistad (1891-

1979)98 trekkes frem, og arkitektene Odd Brochmann og Finn Bryn bidro til Norges paviljong i 

New York 1939,99 som ble siste verdensutstilling før andre verdenskrig. 

 
Planprosessen påbegynnes 

Den 9. juni 1954 ble det utstedt en offisiell innbydelse fra den belgiske kongressen i Aide 

Mémoire til det norske utenriksdepartement med forespørsel om å delta på ‘EXPO´58’. 

Denne muligheten ble av Belgias utenriksminister Paul-Henri Spaak omtalt som en ”mektig 

demonstrasjon av internasjonalt samarbeid på åndens og håndens områder,” 100  og på 

                                                
94 Puente, Exhibition pavillions: 100 years / Pabellones de exposición: 100 años, 8-15. 
95 Philip Johnson, Mies van der Rohe, 2.utg., rev. (New York: Museum of Modern Art, 1953), 58. 
96 David Watkin, A history of western architecture, 4.utg. (London: Laurence King Publishing, 2000), 271; Claire 
Zimmerman, Mies van der Rohe: Structure of space (Köln: Taschen, 2006), 39. 
97 Viser her til Ingeborg Glambæks bok om Nordens deltagelse på verdensutstillinger fra 1900-1950. Ingeborg Glambæk, Det 
nordiske i arkitektur og design: Sett utenfra (København: Arkitektens forlag og Norsk Arkitekturforlag, 1997). 
98 Knut Knutsen, ”Verdensutstillingen i Paris”, Byggekunst, årg. 20, nr. 1 (1938), 1. 
99 Odd Brochmann hadde vinnerutkastet til verdensutstillingen i New York i 1939. Espen Johnsen, ”Arne Korsmo, 
Nordstjernen. Paviljong til Verdensutstillingen i New York” i Nina Berre (red.), Bente Aass Solbakken (red.) og Marianne 
Yvenes (red.), Nasjonalmuseet: Høydepunkter arkitektur, 77 (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2016), 
77; Prosjektet ble senere overdratt av Finn Bryn. Arne Gunnarsjaa, Arkitekturleksikon (Oslo: Abstrakt Forlag AS, 1999), 127. 
100 Brev av 28. juni 1954, fra Otto Kildal ved den norske legasjonen i Brüssel til Det Kongelige Utenriksdepartementet, 
Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3682/1; På utenriksdepartementets møte 24. august 1954 innstilte formannen for Norges 
Varemesse, disponent Rolf Stranger og direktør Jørgensen for Norges Eksportråd seg positiv til Norsk deltagelse og det ble 
vedtatt å anmode regjeringen til at Norge skulle delta offisielt på verdensutstillingen i Brüssel 1958 med egen paviljong. 
Invitasjon fra den belgiske legasjonen om norsk deltagelse på verdensutstillingen, utstedt 9. juni 1954, Riksarkivet, RA/S-
2259/Dzd/L3682/1; Brev av 9. september 1954 fra Det Kongelige Utenriksdepartement. RA/S-2259/Dzd/L3682/1; Notat for 
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regjeringskonferanse i september 1954 erklærte den norske regjeringen offisielt at 

innbydelsen skulle aksepteres101 (ill. 18). Handelsdepartementet oppnevnte en forberedende 

komité for bestemmelser omkring den norske utstillingens rammer og et arbeidsutvalg ble 

nedsatt.102 Departementet innstilte at Norge skulle anlegge en egen paviljong på om lag 

1000m2, og Norge ble dermed den første nasjonen etter Be-ne-lux med sitt samtykke.103  

Dette gjorde at de tidlig kunne starte prosessen med tomtevalg, og allerede på senhøsten 

samme år 1954 var tomtens beliggenhet avgjort, godt synlig fra øverste sfære i Atomium,104 

situert i begynnelsen av Avenue Des Nations, hvor blant andre også Holland, Frankrike, og 

Østerrike var planlagt. Norge ville være av de første paviljongene de besøkende ville komme 

til, og dannet følgelig opptakten til denne internasjonale avdelingen (ill. 3a/b). 

Hva angikk planprosessen spant det ulike forslag fra den forberedende komité fra å 

arrangere en åpen arkitektkonkurranse, via tema-konkurranse, til engasjement av en utvalgt 

arkitekt.105 Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) avgjorde til sist konkurransens endelige 

form. I NAL var det bred enighet om at paviljongen ville være av største betydning for norsk 

arkitekturs anseelse, og dessuten ”blant de viktigste oppgavene norske arkitekter ville bli stilt 

ovenfor.” 106  Tradisjonelt sett har verdensutstillingene som nevnt vært en arena for 

eksperimentell arkitektur, og i forlengelse av dette kan en anta at NAL´s anmodning om å 

utforme programmet i Brüssel med særlig vekt på ”deltagernes fantasi og skaperevne”, ”for 

en mest mulig kunstnerisk fri oppgave” nettopp var myntet på å fremme en eksperimentell 

arkitekturholdning. NAL anså nettopp en åpen konkurranse forbeholdt norske arkitekter 

                                                                                                                                                   
Utenriksministeren fra 30. august 1954. Riksarkivet, Handelsdepartementets arkiv, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2 
”Utstillinger”, bd. 1.  
101 Brev fra Det Kongelige Utenriksdepartement av 21. september 1954, Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3682/1. 
102 Forberedende komité oppnevnt 11. oktober 1954 bestod av: dir. Oppegaard Norges Industriforbund, disp. Stranger, dr. 
philos Erling Christophersen, handelsdirektør Per Glad, byrådssjef Thorleif Paus, dir. i Landslaget for Reiselivet Gunnar 
Lampe, generalsekretær i Landsforbundet Norsk brukskunst Ferdinand Aars, generalsekretær i Norges Varemesse Edward 
Mowinckel-Larsen og dir. Frank Thornton i Antwerpen ble utnevnt til Norges generalkommissær. Komiteen skulle utrede 
spørsmålet om omfanget av og formen for den norske deltagelsen. Arbeidsutvalget ble nedsatt 23. august 1955 og bestod av 
Oppegaard, Stranger, Glad, Stenstadvold, Christophersen, Lampe og Mowinckel-Larsen. Brev fra Norges Varemesse av 
januar 1960 til Handelsdepartementet; Brev av januar 1960 fra Norges Varemesse til Handelsdepartementet. Riksarkivet, 
RA/S5006/3/E/Ea/L0210/2.  
103 Det ble dog vakt mosjon for en felles nordisk deltagelse fra dansk og svensk side. Møtereferat 23. august 1955 RA/S-
5006/3/E/Ea/L0210/2; Brev av januar 1960 fra Norges Varemesse til Handelsdepartementet. RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2.  
104 Undertegnede har selv besøkt Atomium og vært på befaring på tomten og det som var utstillingsområdet i Heysel. 
105 Arkitekt Odd Brochmann hevdet at en innbedt konkurranse eller invitasjon av én enkelt arkitekt ville sikre kvaliteten på 
det endelige resultat. Brev av 1. september 1955 fra sekretariatet til Norske Arkitekters Landsforbund; NAL´s styre mente at 
Brochmanns syn var ”overdrevent og dessuten forfeilet” å skulle tale imot en åpen arkitektkonkurranse. Brev av 19. 
september 1955 fra NAL til sekretariatet for Norges deltagelse på verdensutstillingen i Brüssel 1958. Riksarkivet, Norske 
Arkitekters Landsforbunds arkiv, RA/PA-1005/D/Dbgc//L0024/2, ”Konkurranser”; Formannen hadde en intensjon om en 
temakonkurranse der den norske paviljongens fasade skulle føres opp i form av en stor skipsstevn. Det innvendige skulle da 
gi et bilde av det norske folk og å vise hvor Norge stod økonomisk, kulturelt og sosialt. Stenstadvold støttet formannens 
forslag om skipet som symbol, men ville i så måte tilføye et ratt som den sentrale kjerne ”ettersom mennesket tross alt styrer 
rattet”. Referat fra konstituerende møte 23. august 1955. Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2; Forslagene, samt nevnte 
temakonkurranse møtte motstand hos NAL. Brev av 19. september 1955, Riksarkivet, RA/PA 1005/D/Dbgc/ L0024/2. 
106 Brev av 17. oktober 1955 fra NAL til sekretariatet for Norges deltagelse på verdensutstillingen i Brüssel 1958. 
Riksarkivet, RA/PA-1005/D/Dbgc/L0024/2. 
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MNAL som det mest formålstjenlige,107 og kunngjorde i programmet at ”foruten å levere 

forslag til den rent bygningsmessige utforming, er det meningen at de deltagende arkitekter 

innenfor konkurransens ramme også skulle trekke opp hovedretningslinjene for de bærende 

ideer i selve utstillingsarrangementet, hva som skal utstilles og hvordan”. Dette for å ivareta at 

paviljong med utstilling ville bli et samlet hele.108 Dette reiser spørsmål om hvilke andre 

instrukser ble ellers anført og hvordan lød konkurranseprogrammets videre henstillinger? 

 

2.2.1 Konkurransens program og rammebetingelser 

Invitasjonen fra Brüssel var klar med sin anmodning om å ”vektlegge den menneskelige 

faktor og gi de åndelige sidene ved nasjonens liv en like fremtredende plass som råvarer, 

industriprodukter med tekniske- og vitenskapelige vinninger”.109 Norges hovedkomité var 

unison i oppfatningen av at deltageren primært måtte holde seg til det offisielle belgiske 

program, både i betraktning innredningen og paviljongen per se.110 Programmets ordlyd var at 

i første rekke skulle ”nasjonens kulturelle og kunstneriske innsats få en fremtredende 

plass…ved siden herav må gis plass til råvarer, industriprodukter og tekniske- og 

vitenskapelige landegjenvinninger.”111 Programmet pekte videre på at jamsides med reiseliv 

og brukskunst burde bankvesen, fiskeri og hvalfangst med skipsfart få sin plass, sammen med 

industrigrener såsom treforedling, aluminium, samt elektrokjemisk- og salpeterindustri. 

Formålet ble ifølge komiteen å finne en løsning innenfor innbydelsens ramme som best 

illustrerte Norges samfunnsmiljø og kulturelle nivå i dag, på bakgrunn av næringsmuligheter 

og andre spesielle omstendigheter. Programmet la imidlertid videre føringer for valg av 

materialer forankret i byggebudsjettet og konkurrentene ble gjort oppmerksom på den rolle 

som gjenkjøpsverdien av visse standardmaterialer kunne spille for det totale budsjettet. 

Ettersom prisnivået for byggearbeider i Belgia var å anse som høyt, var det å preferere hvis 

bygningen helt eller delvis kunne bli laget seksjonsvis i Norge, for så å ”fraktes og monteres 

på byggeplassen” av en norsk entreprenør. Videre anførte programmet at paviljongen skulle 
                                                
107 Brev av 19. september 1955, Riksarkivet, RA/PA-1005/D/Dbgc//L0024/2. 
108 Konkurranseprogrammet av desember 1955. Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3683/2; Dag Rognlien, ”Norge bak en tre 
meters høy mur i Bryssel”, Dagbladet, 19. mai 1956. 
109 Utstillingsprogrammet for ‘EXPO´58’. Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3683/2. 
110 Referat fra konstituerende møte 23. august 1955. Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. Hovedkomiteen var nedsatt av 
Det Kongelige departement for handel- og skipsfart, og bestod av Oppegaard, Stranger, Lampe, Christophersen, Brochmann, 
Glad, brukseier Nils Fredrik Aall, ekspedisjonssjef Søren Christian Sommerfelt, fiskeridirektør Klaus Sunnanå, Mowinckel-
Larsen, skipsreder Fred Olsen, grosserer Ivar Lykke, maleren Håkon Stenstadvold, snekker Johan Fredrik Monrad, direktør 
Chr. W. Bjelland, direktør Otto Chr. Malterud og konsul Rolf Munk. Brev av januar 1960 fra Norges Varemesse til 
Handelsdepartementet. Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2.  
111 Under utarbeidelsen av det norske konkurranseprogrammet ble tema som brukskunst og elektrisitet drøftet innad komiteen 
både som førende ramme og rød tråd gjennom den norske avdelingen, dog uten at næringslivet ville bli skadelidende. 
Kulturens betydning skulle da fremtre som et supplement. Forslaget ble tilbakevist da det bestred utstillingens innbydelse. 
Referat fra møte 3. desember 1954. Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3682/1; Konkurranseprogrammet av desember 1955. 
Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3683/2. 
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”oppføres i bare en etasje, og at hensyn til terreng og romvirkninger kunne gjøre det ønskelig 

med visse nivåforskyvninger”. Det kunne også tenkes løsninger hvor ”deler av arealet var lagt 

ut som åpne gårder som da også kunne inngå i selve utstillingsarrangementet”. Et premiss om 

at ”terrengets hovedform i størst mulig utstrekning også på den bebyggede del av tomten 

burde bevares,” ble dessuten lagt til grunn. Paviljongen skulle videre romme en mindre 

snackbar med tilhørende kjøkken og servicerom, for servering av norske snacksspesialiteter. 

Dessuten het det at ”filmfremvisning e.l. vil etter komiteens mening ikke komme på tale”, og 

utkast hvor det ble gjort vesentlig brudd på bestemmelsene om tegningenes utførelse eller 

avvik fra programmet, ville utelukkes. Konkurranseprogrammet ble gjennomgått av NAL´s 

programråd hvor styret vedtok utkastet til å harmonere med konkurransereglene, og tevlingen 

ville foregå anonymt. Konkurransen ble avertert i Arkitektnytt i januar 1956,112 (ill. 19) med 

innsendingsfrist til Norges Varemesses kontor 17. april samme år.113 Ifølge NAL skulle 

avgjørelsen tilgodese den beste løsning på det foreliggende program, som direkte kunne 

legges til grunn for utførelsen, og hovedsaken ved konkurransen var å ”få frem den arkitekt 

med de beste kunstneriske forutsetninger for oppgaven”.114 

 

2.2.2 Fehns konkurransebidrag  

Totalt 19 bidrag ble sendt inn. Mogens Oppegaard, Rolf Stranger og Odd Brochmann fra 

hovedkomiteen samt arkitekt Bernt Heiberg og Fehns tidligere læremester Knut Knutsen, 

utgjorde juryen. Juryens dom var enstemmig, og 18. mai samme år falt avgjørelsen på Sverre 

Fehns prosjekt med mottoet ‘58’.115 Fehns bidrag bestod av ni plansjer med illustrasjoner og 

fotografier og leverte som programmet forlangte ”planer med antydet innredning, samtlige 

fasader og nødvendige snitt i 1:100. Tegnemåte sort på hvitt.” Konkurranseprogrammet ba 

også om et eksteriør og et interiørperspektiv som skulle utføres i farger. Samtidig ble det gitt 

anledning til å levere ytterligere 2 blad i det oppgitte standardformat ”der de i skrift og 

tegning, i hvilken utførelsesmåte de måtte ønske, kan gi uttrykk for løsninger og pointer som 

de selv finner av spesiell interesse for oppgavens løsning.”116 Fehn leverte tre blad som 

henholdsvis viste planløsning, (ill. 20) takplan, (ill. 21) samt plan ‘over utstillingens rytme’ (ill. 

                                                
112 Konkurranseprogrammet. Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3683/2; Notis i Arkitektnytt, årg. 5, nr. 1 (1956) ble utgitt 
mellom 15-20. januar 1956. Å kartlegge dato for utlysning av konkurranse samt innleveringsfrist er gjort for å kunne 
stadfeste mer presist tidsrom utarbeidelsen av konkurranseutkastet, samt for å følge prosessen og kartlegge de ulike stadiene. 
113 Konkurranseprogrammet. Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3683/2. 
114 Brev av 19. september 1955. Riksarkivet, RA/PA-1005/D/Dbgc//L0024/2. 
115 De tre sistnevnte jurymedlemmene ble oppnevnt av NAL. Møtereferat i arbeidsutvalget 16. november 1956. Riksarkivet, 
RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2; 2. premie tilfalt Paul Cappelen og Thorbjørn Rodahl med ”Non directive”, og Paul Cappelen og 
3. premie tilfalt Are Vesterlid med ”Steinrøys, steinrøys, svelt ihjel”. Notis i Bergens Tidende, 19. mai 1956; Juryens 
vurdering ser dessverre ikke ut til å eksistere i noen av de besøkte arkivene, og ser ikke ut til å ha blitt publisert. 
116 Konkurranseprogrammet. Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3683/2. 
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22). Videre avleverte Fehn to fasadetegninger (ill. 23/24), to perspektiver utført i farge, (ill. 25/26) 

og dessuten ytterligere en tegning som viste et kombinert interiør og eksteriørperspektiv (ill. 

27) samt en plansje med 4 fotografi av en skalamodell, (ill. 28) som sitt bidrag. Samtlige tablå 

var utført enten direkte på, eller festet til stiv, lys kartong med yttermål på ca 60 x 60 cm, og 

med motto påskrevet nede i høyre hjørne som pålagt av juryen.117 Fehns prosjekt ‘58’, ble 

offentliggjort som vinner i flere aviser118 (ill. 2) hvor juryformann Brochmann i Morgenposten 

benyttet anledningen til å kunngjøre at han var meget fornøyd med resultatet.119 Det ble raskt 

nedsatt en byggekomité og på konstituerende møte ble forslag til kontrakt med arkitekt Fehn 

fremlagt. Den 19. juni 1956 ble det holdt møte i hovedkomiteen under ledelse av direktør 

Mogens Oppegaard, hvor Fehn var tilstede og redegjorde for det seirende utkastet.120  

 
‘58’ -et konkurranseutkast preget av konformitet?  

Illustrasjonen av planløsningen (ill. 20) vektlegger paviljongens kvadratiske omslutning med 

de indre veggskivene som tydelige, sorte markeringer. Fehn har her hensyntatt programmets 

ønske om visse nivåforskyvninger, hvor han har anlagt et platå med trinn på en brukket 

diagonal. Den tydelige markeringen av veggene videreføres i takplanen (ill. 21) som viser 

takets artikulering og Fehns skarpe skyggelegging aksentuerer de bakre hjørnene anlagt som 

utstillingsrom i åpne gårder. Paviljongens tenkte plassering i terrenget med nivå-

forskyvninger og elevasjon lagt til én etasje ble tydelig beskrevet i fasadetegningene (ill. 23/24). 

Analogt med juryens ønske skulle dessuten paviljongen prefabrikkeres i Norge, og monteres i 

Brüssel.121 Fehns bidrag fremstår dermed på flere plan å være betydelig konsentrert rundt 

komiteens ønskemål. Man kan driste seg til å reise spørsmålet om Fehns utforming av de 

arkitektoniske aspektene utelukkende var uttrykk for et saklig svar på programmet, eller om 

det også lå et strategisk ønske om å ”fri til” juryen?  

Fehn var en ung, nyutdannet arkitekt og for første gang på egne ben med ‘58’ som  sitt første  

selvstendige prosjekt. I de innsendte konkurransetegninger forholdt han seg nærmest slavisk 

til de forlangte tegninger og bilag som ble rekvirert. Det kan tenkes at Fehn her valgte en 

konform taktikk i frykt for å bli avskrevet. Likevel, til tross for at prosjektet korresponderer 

med programmets krav, avstemmer Fehn det hele med å gi selve paviljongens konstruksjon 

                                                
117 Konkurranseprogrammet. Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3683/2. 
118 Morgenposten og Dagbladet offentliggjør Fehn som vinner av konkurransen med foto på førstesiden. Rognlien, ”Norge 
bak en tre meters høy mur i Bryssel”, Dagbladet, 19. mai 1956. 
119 N.N., ”Arkitekt Sverre Fehn best i konkurransen om Brussel-paviljong”, Morgenposten, 19. mai 1956. 
120 Byggekomiteen bestod av Oppegaard, Brochmann og Mowinckel-Larsen. Når det gjaldt selve innredningen fant komiteen 
at kontrakt herom først kunne oppsettes når det forelå en planløsning fra arkitektens side. Brev av januar 1960 fra Norges 
Varemesse til Handelsdepartementet. RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2; Møtereferat fra 19. juni 1956. Riksarkivet, RA/S-
2259/Dzd/L3683/3. 
121 N.N., ”Norsk deltagelse uten en sardin”, Dagbladet, 8. juli 1957.  
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og materialbruk en eksperimentell og utprøvende karakter. Takets karakteristiske, flate 

utforming med ytterfelt som formulerte vekselsvis åpne og delvis dekkede utstillingsrom, 

kommer best til sin rett på plansjen som viser de fire modellfotografiene (ill. 28). Her 

vektlegges et nærmest ikke eksisterende skille mellom det ytre og indre, som betones av en 

åpen romsekvens, i samspill med en utstrakt bruk av glass og transparens demonstreres det 

glidende skillet mellom inne- og uterom. Fehn løser opp hjørnene ved å la glasset 

sammenføyes i en konstruksjon av transparente bæresøyler av plexiglass. På modellen synes 

taket som et bastant element som optisk nærmest tynger bygget ned mot terrenget og befester 

den horisontale, jordbundne betoningen. De tre ytterfeltene som er trukket forbi halvtaket og 

plastduken som er kledd mellom de kolossale frittspennende hoveddragere, intensiverer den 

eksperimenterende holdningen. Konstruksjonen med de langspente limtredragere hvilende på 

ytterveggene og pilarer trukket inn i rommet, artikulerte en fri plan med en fri fasade hvor 

glassets betoning befester byggets moderne karakter, som bevitnes i fasadens vekselspill av 

åpne og lukkede felt (ill. 20/23/28). En tentativ holdning kommer også til uttrykk i måten Fehn 

kommuniserer sitt utkast til juryen, og især hvor Fehn løser oppgaven om de to perspektivene 

utført i farge (ill. 25-26). Perspektivene innehar et frimodig og løst uttrykk der det blant kraftige 

strøk med tykk fargepastell vanskelig kan gi noe klart lesbart bilde av hvordan paviljongen er 

tenkt å skulle materialisere seg for en jury. Dialogen her kan på den ene siden tolkes som en 

vågal strategi, imidlertid kan dette også leses som et forsøk på å gi seg til kjenne. I noe dristig 

manér trosset Fehn konkurransereglementet idet han tegnet inn et fjernsynsområde (ill. 27/20) 

som var tiltenkt å fremvise et ”ambulerende Norge”, til tross for at det var klar opposisjon 

mot bruk av sådan i programmet.122  

På den ene siden kan det synes som at det var viktig for Fehn å holde seg strengt til 

programmet, samtidig som han fremstår som uredd i måten han viser en eksperimenterende 

holdning i arkitektur og konstruksjon, og han viser en modig praksis for arkitektonisk 

formidling, som for øvrig skiller seg markant fra tegningsmaterialet i hans nylige 

samarbeidsprosjekter med Geir Grung. 123  Med dette som bakteppe kan paviljongens 

arkitektoniske uttrykk i større grad enn hva litteraturen tidligere har fokusert rundt, synes å ha 

respondert direkte på konkurranseprogrammet. Med denne antagelsen lagt til grunn, er det 

videre aktuelt å se på hvordan prosessen videre forløp seg.  

                                                
122 Fehn ønsket at en televisjons-bil på plass i Norge som kunne dirigeres rundt etter de ønsker publikum på utstillingen måtte 
ønske, som ville generere en stadig ”arbeidende aktuell utstilling”. Rognlien, ”Norge bak en tre meters høy mur i Bryssel”, 
19. mai 1956.; Konkurranseprogrammet. RA/S-2259/Dzd/L3683/2; Ideen om fjernsynsområdet ble dog ikke videreført, og 
komiteen avviste forslaget. Møtereferat fra møte i arbeidsutvalget 25. mai 1957. Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. 
123 Eksempelvis fremstår til sammenligning tegningsmaterialet tilhørende Á la Greque (1949-1956) og Økern Aldershjem 
(1952-1955), som mer konvensjonell i uttrykket. 
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2.2.3 Fire stadier og en intendant  

Som konkurranseprogrammet skisserer var arkitektens oppgave todelt: Den ene krevde en god  

arkitektonisk løsning, mens den andre innebar en utstillingsteknisk iscenesettelse som  

forutsatte en ”avgjørende sans for detaljer og utstillingstekniske finesser”.124 Følgende avsnitt 

vil utdype på hvilken måte oppdragsgiver tilvirket i prosessen, og vil ved gjennomgang av 

møtereferater og annet dokumentasjonsmateriale, kartlegge Fehns designprosess i ulike 

stadier, og undersøke komitéenes betydning for prosjektets gang og tilblivelse.  

Da Fehn på juni-møtet fremla sitt seirende utkast, ble han anmodet om å snarest 

fremkomme med en detaljert utredning vedrørende paviljongens utsmykning samt innredning. 

Hovedkomiteen bekrefter her at arkitekten i størst mulig utstrekning skulle ta hånd om hele 

paviljongen, men tilføyer imidlertid at dersom den innvendige utformingen ikke dekket den 

norske interesse, stod det fritt i samråd med arkitekten å konsultere en sakkyndig person.125 

Konkurranseutkastet utgjør prosjektets første prosessuelle fase, som øyensynlig avløses av en 

påfølgende prosess som forløper seg gjennom tre etterfølgende stadier.126 

 
Fase to (juni til september 1956)  – en plan for innredning og dens soner 

Det som synes å være andre fase av prosjektet og ble presentert for arbeidsutvalget              

26. september 1956, innebar å fremvise en foreløpig plan for paviljongens innredning med 

utstilling. Dette dreide seg etter all sannsynlighet om illustrasjonene 1, 4, 5, 6, 7A, 8B, 9C, og 

14 (ill. 29-36) som samsvarer med både oppgaven og datering. I kartleggingsfasen dukket det 

opp avfotograferte tegninger (ill. 29/36) hos DEXTRA Photo som ikke finnes i hos 

Nasjonalmuseet. ‘1’, fyller ikke bare et hull i samlingen, men viste seg essensiell som selve 

nøkkelen til å kunne høste bedre forståelse for konseptet bak arkitekturen og i fortolkningen 

av Fehns visuelle presentasjoner, og for å kunne forstå tegningsmateriales posisjon i henhold 

til hverandre. Fehn tilvirket ‘7A’, ‘8B’, ‘9C’ september 1956, med fargekoding som 

korresponderer overens med de fargede feltene i nettopp denne planen (ill. 29). ‘1’ har ikke 

synlig datering, men til tross gir den mening for- og ved nevnte illustrasjoner, og det er 

rimelig å anta at denne hører inn her. Med planen over ‘utstillingens rytme’ fra 

konkurranseutkastet, illustrerte Fehn en vandring gjennom et utstillingskonsept markert med 

‘A’ til ‘D’ fordelt over fire tematiske soner alternerende anlagt under vekselsvis transparent 

                                                
124 Brev av 1. september 1955 fra sekretariatet til NAL. Riksarkivet, RA/PA-1005/D/Dbgc//L0024/2. 
125 Møtereferat fra møte i hovedkomiteen. 19. juni 1956. Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3683/3. 
126 Stadiene er satt etter gransking av all dokumentasjon og saksgang fra møtevirksomhet mellom departementene, Fehn og 
de ulike komiteene, samt tilgjengelig korrespondanse med kunstnere og utførere, stoffet er kryssjekket opp mot Fehns 
prosessuelle tegningsmateriale. Ved å spore denne prosessen har jeg kunnet sette mer presise dateringer for når de ulike 
tegningene ble tilvirket og avdekket de ulike stadiene i designprosessen. 
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dekke, og via en skulpturgård, som streifet innom et musikkrom situert under åpen himmel, 

før den kulminerte i utstillingens eget fjernsynsområde (ill. 22). I det reviderte utkastet til 

utstillingen som ble lagt frem på september-møtet i 1956, forenklet Fehn vandringen til å 

utfoldes over tre, fremfor fire soner som i konkurranseutkastet, og ‘musikk-kammeret’, samt 

fjernsynsområdet ble nå eliminert. Samtidig fjerner Fehn nivåforskyvningene med trinnene 

som var anlagt på diagonalen inne i selve paviljongen, men beholder de lange opptrinnene til 

platået i fasaden (ill.20/30/37).  

 Utvalget var i prinsippet enige med dette forslaget, men til tross lanserte Brochmann 

under denne presentasjonen av interiørets foreløpige plan, at Fehn burde få en redaktør ved 

sin side, som skulle ”utrede stoffet for innredningen” (ill. 38). Fehn ble videre anmodet om at 

arbeidstegninger med anbudsbeskrivelse for selve paviljongen skulle ferdigstilles innen 15. 

desember samme år og den endelige kontrakten med Fehn ble vedtatt.127   

 
Fase tre (oktober 1956 til januar 1957)  – en konstruktiv revisjon 

Ved å studere plan, fasade- samt perspektivtegningene kan en finne at i denne fasen utfører 

Fehn endringer i det konstruktive. Det finnes her bokstavelig talt et brytningspunkt fra 

september til oktober 1956, hvor det avtegnes nye konstruksjonsmessige løsninger. Fehn 

tegner nå en ny plan og følgelig nye fasadetegninger, hvor den tidligere så ensartede ytre 

muren fra konkurranseutkastet nå brytes opp til separate enkeltelementer (ill. 20/39). Muren 

artikulerer nå en ny, buktende form av u-formede moduler som griper i hverandre, og danner 

nisjer som innlemmet integrerte benker og utstillingsbord. Simultant endres muren fra å 

forankres i bakken, til en konstruksjon hvor betongelementene sammenkobles over grunnen 

(ill. 40). Videre ble de fire pilarene analog til de fire hoveddragerne mot øst, som skulle danne 

bærekonstruksjonen for tre av takseilene nå avløst av én ekstra hoveddrager. Dragerens 37 

meter lange frie spenn strakte seg helt ut til murens ytterkanter, og artikulerte et enormt rom 

uten definerte romgrenser. Grepet aksentueres i plansje ‘10D’ (ill. 41) fra oktober 1956, som 

leses som en revisjon av ‘9C’128 (ill. 35). Det kan late til at tredje fase varte fra oktober og ut 

året, ettersom oversikten over alt tegnemateriale som bestod av 38 tegninger trolig tiltenkt 

komiteen var datert til januar 1957 (ill. 42). Denne oversikten fordelte seg på nummererte plan-  

                                                
127 Etter et par bemerkninger fikk arkitekten henstilling om snarest å fortsette det videre arbeidet og i første rekke 
fremkomme med forslag til næringslivets deltagelse. Møtereferat fra 26. september 1956. Riksarkivet, RA/S-
5006/3/E/Ea/L0210/2; Fehn henviser til brev av 21. oktober 1958 og refererer: ”Ved den videre bearbeidelse av det av meg 
innleverte konkurranse-prosjekt med påfølgende innhenting av anbud…Byggekomitéen valgte imidlertid å godta tegningene 
uten 'nedskjæring' og godtok uten min mellomkomst anbudene…”. Brev av 21. oktober 1958. RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. 
128 Dog fremstår selve utstillingen utad å være til dels utematisert her, foruten noe som ligner et basseng(?) eller en slags 
sittegruppe nedfelt i gulvet ikke vist annet sted. Et tidligere foto av collagen hos DEXTRA avslører at denne mangler flere av 
de approprierte elementene som fører til videre usikkerhet i fortolkningen av det utstillingsmessige innholdet av 10D. 
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og fasadetegninger, perspektivtegninger samt snitt og skjemategninger.  

Den 13. mars 1957 ble intendant Reidar Revold (1918-1973) fra Kunstnernes Hus 

engasjert av komiteen som redaktør,129 og han ble delaktig i det som avtegner seg som 

prosjektets fjerde, og siste fase. Det kan her virke som om komitéen endrer betingelsene som 

ble satt i konkurranseprogrammet, ettersom arkitekten var ment å også ta hånd om 

utstillingen. Hvordan vil komiteens inngripen i Fehns prosess ved å engasjere en kurator for å 

bistå Fehn, få innvirkning for paviljongens utstilling? 

 
Fase fire (mai til desember 1957) – en intendant og et detaljrikt utstillingsforslag 

Siste fase virker som et todelt nivå som forløp fra mai til oktober 1957, parallelt med 

innhenting av anbud i perioden fra februar til desember. Den første produksjonen kan forstås 

som en revisjon av plansjene ‘7A’, ‘8B’, ‘9C’/‘10D’ fra september, ettersom de avbilder de 

samme sonene, og trolig ble utarbeidet til et nytt møte i utvalget 25. mai 1957. Fehns revisjon 

av september-utkastet er antakelig det siste utkastet og ble sannsynlig lagt frem på nevnte 

møte i arbeidsutvalget (ill. 43-45). Disse illustrasjonene fremstod i utgangspunktet som litt 

løsrevet da de er ikke nummererte, men ved nærmere ettersyn overlapper disse ‘7A’, ‘8B’, 

‘9C’/‘10D’, hvor Fehn nå fargekoder med blågrønn som motsvarer til sone ‘7A’, gul for ‘8B’ 

og oransje som motsvarer ‘9C’/‘10D’, datert ‘mai 1957’. På mai-møtet holdt Revold som 

redaktør en presentasjon av et lengre manus som beskrev utstillingens plan i detalj. 130 Denne 

beskrivelsen hadde utspring i objekter på Fehns utstillingsplansjer, men til sammenligning 

presenterer Revold et forslag som er sterkt fortettet, inkludert en overflod av elementer utover 

Fehns skildring, med et større fokus på å eksplisitt fremme norsk industri. Henholdsvis 

trekkes norsk Hydro samt hvalfangstnæringen frem, hvor sistnevnte er tenkt forbilledliggjort 

med ”fiskegarn hengende ned fra vegger, og store fotografier som forteller om fangstmannens 

liv”.131 Blant de objekter som beskrives for å gi et inntrykk av hverdagslivet i Norge fremmer 

Revold forslag om at en modell av en moderne leilighet kunne reises, samt kunne en gi et 

inntrykk av hverdagslivet i Norge ved å ”trekke frem de små elementer som mennesker er 

avhengig av og benytter seg av: aviser, trikkebilletter, fyrstikk-esker, pengesedler, frimerker 

og sykekassebok...”132 Det litterære utstillingsforslaget Revold her gjengir møter motkritikk 

av hovedkomiteen, som setter spørsmålstegn på detaljnivå, og komiteen presiserer i en kritisk 

                                                
129 Brev av januar 1960 fra Norges Varemesse til Handelsdepartementet. Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2; Revold og 
Fehns første møte var 23. mars 1957 med hovedkomiteen. Møtereferat 23. mars 1957. RA/S-2259/Dzd/L3683/3. 
130 Brev fra Sverre Fehn til arbeidsutvalget fra 21. oktober 1958, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2; Møtereferat i hovedkomiteen, 
18. juni 1957. RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. 
131 Forslag til innredning og utsmykning fremlagt 25. mai 1957 for arbeidsutvalget. Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. 
132 Ibid. 
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tone at ”skal man ta med sykekassebok, bør man vel også ta med skatteseddelen”. Komiteen 

var heller ikke overbevist om at en ”modell av en karakteristisk ny leilighet eller en 

generalplan over Oslo, med alle utfartsveiene inntegnet” var på sin plass, og anmodet om at 

utstillingen måtte modifiseres.133 Utstillingsforslaget presenteres som et samarbeid, men 

forslaget Revold refererer er paradoksalt i dissonans med Fehns visuelle fremstilling av 

utstillingen på sine plansjer. Tyder dette på en parallell prosess? Eller videre, en 

uoverensstemmelse mellom arkitekt og kurator?  

Den litterære presentasjonen Revold beskriver, viser et utpreget mangfold av 

elementer til utstillingen som i nærmest eksplosiv grad overgår Fehns nøkterne skildring av 

interiøret. Eksempelvis kan utstillingsplansje ‘7A’ trekkes frem. Plansjen er markert med 

grønn og visualiserer utstillingens første del (ill. 29/33). Her illustrerer Fehn et lavt bord i front, 

omgitt av to skulpturale arbeider og et relieff som flankeres av en fotomontasje av trebåter. 

Bakenfor bordet skimtes et monumentalt maleri og en amorf skulptur. Vegetasjon og stiliserte 

menneskeskikkelser i blyantskravur antydes i bakgrunnen, som nærmest forveksles for å 

tilhøre utstillingsarrangementet. Der Revold er mer utmalende i sine beskrivelser, synes Fehn 

å anlegge en mer asketisk strategi og angir en utstilling som rommer ytterst få objekter, i et 

tilnærmet tomt arkitektonisk rom, som inntar en diffus bakgrunn til gjenstandene. Om dette 

beror på tilfeldighet eller ikke, er det stadig et påfallende stort avvik mellom utstillingsplanen 

Revold skildrer og det Fehn visualiserer i sine plansjer for utvalget. Eksempelvis viser Fehn 

til en kubistisk skulptur, som også sees i ‘58’-utkastet (ill. 46/11b), imens Revold beskriver en 

naturalistisk kvinnelig torso. Paradoksalt er det nettopp en kvinnetorso, og ikke en kubistisk 

skulptur som til sist ender opp i utstillingen, og det dannes et bilde av at det kan ha vært 

uenigheter her. Hovedkomiteen anførte et dokument over fem sider med bemerkninger til 

utstillingsforslaget, med formål å gi uttrykk for hva paviljongen burde inneholde, dog under 

forutsetning om at ”det passet inn med arkitektens planer”,134  men brevet gir ingen videre 

avklaring over ansvarsforholdet mellom Fehn og Revold. Til tross for Revolds inntreden, 

synes det som at Fehn etter mai-møtet skal ha fått rom til å jobbe ut den endelige utstillingens 

innhold, med forbehold om å ”hensynta de innkomne kommentarer fra hovedkomité.”135 Dette 

                                                
133 Forslag til innredning og utsmykning fremlagt 25. mai 1957 for arbeidsutvalget. Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. 
134 Brev med endringsforslag fra Sommerfelt i hovedkomiteen av 9. juli 1957. Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. 
135 Ifølge referat fra 13. november 1957 skal Fehn i etterkant av møtet 25. mai 1957, ha hatt det fulle ansvaret innenfor 
oppgitte rammer. Møtereferat fra arbeidsutvalget 13. november 1957. RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2; 20. desember 1957 legger 
Fehn frem innstillinger over de ulike verksteder han har kontaktet til å utføre innredningsarbeid, plastarbeid, båtmodeller, 
teatermodell, og jordkloden. Brev 20. desember 1957 til Mowinckel-Larsen Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2, tyder 
på at på nå var utstillingen satt, og Fehns plan fra oktober 1957 underbygger dette (se appendix, obj. 0).  
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tyder på at de endelige beslutningene ble tatt nokså raskt etter møtet, som underbygger at det 

fra dette punktet var opp til Fehn å sammenfatte det endelige forslaget.136  

Fehn inntar nå en ny fase i prosessen, og utarbeider en rekke arbeidstegninger av bord 

og utstillingsmontre, samt en plan over utstillingsarrangementet som samsvarer med den 

endelige i paviljongen datert oktober 1957 (obj. 0). Synkront med at Fehn i perioden fra mai til 

oktober 1957 utarbeidet perspektivtegningene X, Y, Z (ill. 47-49), gjorde Fehn nå kontrakter 

med ulike kunstnere og utførere. Han bestilte en jordklode, teaterkasse og en skipsmodell137 

som alle hadde blitt tildelt fremtredende plass i Fehns illustrasjoner over utstillingskonseptet 

fra mai 1957. Det faktum at disse elementene synes å være særlig fremtredende i Fehns 

plansjer, hvorpå de i Revolds utkast til motsetning drukner i mengden, underbygger 

paradokset. Dette forsterker antagelsen at det kan ha vært uenigheter mellom Revold og Fehn 

vedrørende både utstillingens elementer, omfang og fremtoning. Basert på møtereferat blir 

trolig ble en siste presentasjon av detalj- og skjemategninger holdt 20. desember 1957.138  

 

2.3 Fehns prosjekt i lys av prosess og dialog med komité  -en oppdragsgiver til besvær? 

Ved å se Fehns paviljong henimot konkurranseprogrammets begrensninger kan det som 

skissert over, tyde på at programmets rammer har gitt innvirkninger på Fehns design av 

paviljongen i større grad enn hva som tidligere har vært kjent. Dersom arkitekten fulgte 

konkurranseprogrammets appeller, var en allerede på tegnebordet ilagt føringer både hva 

angikk den arkitektoniske rammen og utstillingen, samt økonomi og materialhensyn. Utover å 

anføre økonomiske begrensninger samt hvilke funksjoner paviljongen skulle romme, var 

programmet videre nokså spesifikk i sin henstilling om hvordan Norges utstillingspaviljong 

innbyrdes kunne løses. Fehn synes klart å ha arbeidet innenfor disse rammene da han rettet 

seg etter samtlige av komiteens anmodninger ved å: forholde seg til eksempelvis ”bare en 

etasje”, og i å ta ”hensyn til terrenget ved å anlegge visse nivåforskyvninger”, samt la han 

”deler av utstillingsarealet som åpne gårder”.  

 Ifølge Colomina ble klienten tidligere behandlet som et ”problem” for arkitekten eller  
                                                
136 Det virker dermed som at Revolds oppgave vedrørende det redaksjonelle ved utstillingens innhold var fullført, og det 
faktum at han ble hyret til ”et enkeltoppdrag” som skulle honoreres med 10.000kr taler også for det. Møtereferat i 
arbeidsutvalget 13. mars 1957, Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2; Revold skal videre ha hatt det litterære ansvaret 
med å utforme tekstene til veggene i paviljongen. Brev fra Mowinckel-Larsen til Sverre Fehn 23. januar 1958 
Nasjonalmuseet – Arkitektur Sverre Fehns arkiv, NMK.2008.0734.009, ”Dokumenter Brüssel-paviljongen”; Ifølge journalist 
Niels J. Mürer, skal dog også motivet ved utgangen på veggskjermen være ”et Revold-motiv til illustrasjon av 'hva Norge 
lever av'. Niels J. Mürer, ”Atomalderens første verdensutstilling blir høytidelig åpnet av Kong Baudouin i dag”, Aftenposten, 
17. april 1958; Revold bistod dessuten Fehn med å utføre selve montasjen av utstillingen i paviljongen; brev fra Mowinckel-
Larsen til Sverre Fehn 24. desember 1957. Nasjonalmuseet –Arkitektur, NMK2008.0734.009.  
137 Møtereferat i arbeidsutvalget fra 20. desember 1957. Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. 
138 Arbeidsutvalget vedtar anbudet og etterspurte nå detaljtegninger til et møte i slutten av desember som skulle vise hvordan 
kloden, teaterkassen, informasjonskontor, og den påtenkte store skipsmodell, og på hvilken måte i utstillingen dette tenkes 
arrangert. Brev av 14. desember 1957 fra Mowinckel-Larsen stilet til Arkitekt Sverre Fehn. RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. 
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som et ”vitne” til virkningene av arkitekturen snarere enn som en aktiv etterretning og 

samarbeidspartner, eller gjenstand for arkitekten.139 I ‘58’ tegnet Fehn inn et fjernsynsområde, 

og beskrev senere ovenfor Dagbladet et ønske en ambulerende televisjons-bil, og han viser en 

vilje til å være audiovisuell og dessuten en visjon om å ta i bruk moderne medium. Som kjent 

var programmet imot sådan, men til tross tas temaet om bruk av fjernsyn i paviljongen på ny 

opp på mai-møtet i det som fremstår som Fehn og Revolds utstillingssamarbeid, hvorpå svaret 

fra komiteen tilsier at dette forslaget på nytt ble forkastet (ill. 50). På bakgrunn av dette kan det 

tenkes at konkurranseprogrammet kan ha bidratt til å sette yttergrensene for Fehns Brüssel-

paviljong, men han viste til tross likevel en hang til å arbeide med eksperimentell 

konstruksjon med innovativ materialbruk, som kom til uttrykk innenfor de gitte rammene. 

 I fase tre endrer Fehn yttermurens konstruksjon fra de langstrakte veggskivene til å 

deles opp i separerte u-formede veggelementer. Fehn har selv i intervju retrospektivt anført at 

dette var et grep for at paviljongen skulle pakke seg selv under transporten.140 En kan likevel 

driste seg til å se at murens nye artikulering også kan ha blitt utført for å imøtekomme 

komiteens krav om at bygget skulle produseres i Norge, og fraktes til Brüssel,141 da å frakte 

de langstrakte murveggene kunne by på utfordringer. Fehns innovative måte å anlegge 

paviljongen som et byggesett med elementer som griper i hverandre, og låses av kun 48 bolter 

kan i så måte også sees å kunne spinne ut av komiteens grunnleggende ønskemål.  

 Fehns eksperimentelle linje kommer eksplisitt til uttrykk i hans grep med å eliminere 

de fire pilarene til fordel for en ekstra limtrebjelke. Dette frimodige grepet konfigurerte et helt 

åpent rom fritt for bærepilarer i tråd med moderniteten, som sammen med de langstrakte 

veggskjermene kan sees som parallell til Mies´ romkonsept i hans Barcelona-paviljong 

Bæresøylene av plast kan også sees som en videreføring av Mies´ korsformede kromsøyler 

(ill.17)142 og Fehn henspiller videre på en tentativ arkitekturholdning (ill. 12/13). Den åpne 

romkonfigurasjonen med hele glasspaneler som del av veggkonstruksjonen som kunne skyves 

helt til side, og limtrebjelkenes frie spenn på 37 meter, fikk journalistene fra tekniske 

tidsskrifter til å spisse blyantene. Fehn fremhever selv de arkitektonisk-tekniske finessene i et 

brev stilet til komiteen, og poengterer bjelkenes manglende understøtte, samt trekker frem 

taket bestående av nylontråder sprøytet med flytende plast, etter prinsippet til et 

                                                
139 Colomina ”Architecture as collaboration: The private life of modern architecture”, 465. 
140 De prefabrikkerte elementene var konstruert slik at de utgjorde containers for resten av bygget og huset også deler av 
utstillingen. Sverre Fehn sitert i N.N., ”Norsk deltagelse uten en sardin”, Dagbladet, 8. juli 1957. 
141 Komiteen anførte at …”bygningen helt eller delvis kunne bli laget seksjonsvis i Norge, for så å fraktes og monteres på 
byggeplassen av en norsk entreprenør”. Konkurranseprogrammet. Riksarkivet, RA/S-2259/Dzd/L3683/2. 
142 Korsmo og Christian Norberg-Schulz´ artikkel om Mies van der Rohe´s prosjekter publisert i Byggekunst, i 1952 kan 
antas å være velkjent materiale for Fehn. Arne Korsmo og Christian Norberg-Schulz, ”Mies van der ROHE”, Byggekunst vol. 
34, nr. 5 (1952). 
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edderkoppnett.143 Fehn virket selv å være bevisst den utprøvende attityden og uttalte ovenfor 

pressen: ”Bæresøyler av plast…det er det ingen andre som har funnet på…de skal være like 

sterke som stål.”144  

 I fase fire insisterer komiteen på at Fehn skulle få en assistent til å tilvirke utstillingen, 

hvor ansvarsforholdet her fremdeles er noe uklart. Fehn ender dog imidlertid opp med en 

hybrid mellom utkastene fra september 1956 og hans presentasjon fra mai 1957 som best 

samsvarer med den endelige utstillingen. Dette tilsier at på tross av at flere av endringene 

inntraff etter Revolds inntreden, skriver hovedlinjene seg klart fra Fehns utstillingsutkast, 

tilbake til september 1956, noe som indikerer at Fehns skisse og grunnidé høyst trolig var det 

som spilte hovedrollen. Likevel, er det bemerkelsesverdig at skulpturen Revold henviser til i 

den litterære fremstillingen er den som blir inkludert i den endelige utstillingen, som likevel 

tyder på at det kan finnes kompromisser her. Brevet fra Sommerfelt på vegne av 

hovedkomiteen på hele fem sider med forslag til endringer tilsier også at komiteen på ingen 

måte stod nøytrale på sidelinjen. Kan det være komiteen som avgjorde valget av skulptur? 

Misforholdet mellom Revold og Fehns visualisering av utstillingskonseptet til tross, sår liten 

tvil om at det til syvende og sist er hovedtrekkene fra Fehns egen visjon en ser visualisert 

både på Fehns utstillingsplansjer, og senere anskueliggjort i selve paviljongen. En kan her 

argumentere for at på tross av Revolds rike beskrivelse av utstillingens innhold, holder Fehn 

fast ved den asketiske strategien han selv har anført, med rammen fra konkurranseutkastet til 

presentasjonen mai 1957 med ytterst få elementer. Fehn oppsummerer retrospektivt sitt 

forhold til paviljongen slik: ”Jeg valgte en stille, beskjeden linje…”.145  

 Innblikket i prosessen på møtebordet hos de ulike komiteene underveis mot Norges 

deltagelse på ‘EXPO´58’, danner et bilde av at den nære dialogen Fehn synes å underveis 

gjennom prosjekteringsprosessen synes å ha ilagt avgrensninger for arkitekten, som kan sies å 

allerede bli etablert med komiteens ønsker i konkurranseprogrammet. Komiteens inngripen 

kommer kanskje sterkest til uttrykk hva angår paviljongens utstilling, men til tross for 

intendantens inntreden tyder ovenstående på at Fehn så ut til å holde fast på sin egen visjon.         

 Neste del av avhandlingen vil kaste videre lys over Fehns designprosess, og herunder 

tematisere hans nytte og praksis med de ulike artefaktene og utforske disse som ledd av hans 

visuelle formidling av prosjektet. 

                                                
143 Brev fra Sverre Fehn stilet til Rolf Stranger i hovedkomiteen, 12. mars 1958: ”I det tekniske og arkitektoniske kappløp 
ved Verdensutstillingen i Bryssel 1958 tør jeg opplyse følgende:…”. Nasjonalmuseet – Arkitektur, NMK.2008.0734.009. 
144 Jon-Hjalmar Smith, ”Håp om norsk stor-suksess”, Dagbladet, 16. april 1958. 
145 Fra Fehns egen tekstutkast til utstillingskatalog i Aud Øygardens kunstsalong i Seljord, til utstilling 26.09-11.10.1975. 
Nasjonalmuseet – Arkitektur, Sverre Fehns arkiv, NMK.2008.0734, ”Korrespondanse Fehn 1954-1997”. 
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Kapittel 3 ⏐ Sverre Fehns visuelle dialoger fra kontoret 

 

Arbeidsprosessen på et arkitektkontor manifesterer seg gjerne i en mengde ulike artefakter 

som tegninger, modeller og fotografier, samt eventuell korrespondanse mellom arkitekt og 

byggherre. I tillegg kommer også brev, reiseminner eller ephemera som kan ha relevans.146 

Følgende kapittel undersøker både hvordan Brüssel-prosjektets ulike tilhørende artefakter 

fortoner seg, og hvordan Fehn formidlet sitt arkitektoniske konsept via disse. Artefakter kan 

fra et forskningsståsted både gi oss spesifikk informasjon om byggeprosjekter, samt om 

arkitekten selv.147 Katalogen og utstillingen ”Brytninger: Norsk arkitektur 1945-65” fra 2011 

løftet nettopp frem arkitektoniske verktøy som forskningsfelt, og utstillingen fremviste fire 

tegninger tilknyttet Brüssel-prosjektet (ill. 20/26/27/33). Ved endt ‘EXPO´58´’ ble Norges 

paviljong demontert, og dens eksistens ble for ettertiden fortrinnsvis redusert til et 

uoversiktlig materiale.148 I forlengelse av dette vil oppgaven løfte frem dette materialet fra 

arkivene, og gå dypere inn i å utforske Fehns prosess på tegnebordet. Ved å anskueliggjøre 

Brüssel-paviljongen sett gjennom Fehns praksis for arkitektonisk formidling av arkitekturens 

konsept vil et blikk på Fehns nytte av arkitekturtegning, modell, samt arkitekturfotografi 

utforskes. Fehns anvendelse av fotografi som medium har dessuten ikke tidligere vært 

behandlet i litteraturen. Med det som bakteppe vil kapittelet konsentreres om å problematisere 

de nevnte visuelle verktøyene, og Colomina med Whytes syn på arkitektoniske artefakter og 

deres mekanismer introduseres. Deretter griper kapittelet an å utforske Fehns arbeidsmetode, 

og reisen som premissleverandør studeres som forklaringsmodell bakenforliggende 

paviljongens uttrykk. Undersøkelsen har videre til hensikt å problematisere artefaktene 

orientert om begrepsparene ‘tid-sted’, ‘lys-skygge’, ‘materialitet-taktilitet’. 149 Via Pérez-

Gómez´ begrep om ‘stimmung’, åpnes det for et interaksjonsaspekt, som gjøres tilgjengelig 

ved hjelp av ulike visuelle virkemidler i mediene, som slik danner en kanal for at ulike 

arkitektoniske dialoger mellom medium og betrakter kan finne sted.  

 
3.1 Visuelle medium som verktøy og representasjoner for arkitektonisk konsept 

Colomina anvender det greske sagnet om ”Adriane´s thread” og den kretiske labyrinten som  

                                                
146 Solbakken, ”Artefakter fra arkitektkontoret”, 94.  
147 Ibid. 
148 Norge ønsket ikke å transportere paviljongen hjem, og med et økonomisk motiv vedtok hovedkomitéen å tilby Belgia 
paviljongen. Brev av 28. november 1958. Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. Det har siden verdensutstillingens 
oppbrudd vært knyttet stor usikkerhet rundt paviljongens skjebne. Undertegnede har for øvrig via sitt arbeide lyktes i å spore 
historikken, identifisert og besøkt det som øyensynlig gjenstår av paviljongen i Belgia, (obj. 38). 
149 Som ifølge boken Questions of perception: Phenomenology of architecture (2006), Holl (red.), Pallasmaa (red.), og Pérez-
Gómez (red.), kan anses for å være virkemidler som opptrer innen arkitekturens ‘fenomenologiske soner’. 
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anekdote for å demonstrere forbindelsen mellom arkitektens skaperolle og arkitektonisk 

representasjon. Greske sagn insisterer på at Daedalus var den første arkitekten, dog er dette 

problematisk hevder Colomina. Daedalus bygget den kretiske labyrinten, men forstod dog 

aldri dens struktur. Det var Ariadne som med sin forståelse var i stand til å formidle veien ut 

av labyrinten i form av et trådnøste, og det er dermed blitt argumentert for at det var Ariadne 

som var opphavet til dette ”første” arkitektoniske verket. Colomina skriver i den forbindelse:    
 

Thus while Ariadne did not build the labyrinth, she was the one who interpreted it; and this is 
architecture in the modern sense of the term. She achieved this feat through representation, that is to 
say, with the help of a conceptual device, the ball of thread. One can look at this gift as the “first” 
transmission of architecture by means other than itself, as architecture´s first re-production. The thread 
of Ariadne is not merely a representation (among the infinite ones possible) of the labyrinth. It is a  
project, a veritable production, a device that has the result of throwing a reality into crisis.150 

  
Dette impliserer at arkitektur, til forskjell fra bygningen, er en kritisk, tolkende handling,151 

og hentyder at forståelsen eller konseptet av arkitekturen heves over det manifesterte bygget. 

En bygnings evolusjon fra konsept til habitat bearbeides i et nummer av overlappende stadier 

og Whyte omtaler denne prosessen som verbal, visuell og plastisk idet mediene: ”transmute 

one message into another medium.”152 Det er med andre ord leverandøren av selve den 

konseptuelle idéen eller tanken, som skaper arkitekturen og de ulike arkitektoniske medium er 

en essensiell del av denne prosessen. Colomina trekker frem at for Le Corbusier (1887-1965) 

var nettopp prosessen viktigere enn sluttproduktet,153 og han karakteriserer arkitektur som: 

”en serie suksessive hendelser som går fra en analyse til en syntese”.154 Colomina forfatter 

videre at en bygning først kan forstås og ilegges mening når den retoriske mekanismen og 

dets prinsipper blir avslørt. I det retoriske begrepet ligger det ifølge Colomina til grunn: ”An 

act of interpretation is also present in the different modes of representational discourse: 

drawing, writing, model making and so on.” Hun erklærer videre: ”Interpretation is also 

integral to the act of projecting,”155 og beskriver at en form for tolkningshandling finnes 

integrert i prosjekteringen. Innad de ulike verktøy for visualisering av arkitektur ligger det 

variable muligheter samt begrensninger immanent i mediet, og arkitekter arbeider av den 

grunn parallelt med ulike former for arkitektoniske fremstillinger.156 Disse artefaktene har 

potensiale til å lede inn i en verden av konstruktive, romlige, materielle og funksjonelle ideer 

                                                
150 Colomina, ”Introduction: On architecture, production and reproduction”, 7. 
151 Ibid. 
152 Whyte, “How do buildings mean? Some issues of interpretation in the history of architecture”, 173.  
153 Beatriz Colomina, Privacy and publicity: Modern architecture as mass media (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994), 100. 
154 Le Corbusier, Precisions: On the present state of architecture and city planning, overs. av Edith Schreiber Aujame 
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991), 160. 
155 Colomina, ”Introduction: On architecture, production and reproduction”, 7. 
156 Karen Moon, Modelling messages: the architect and the model, (New York, Monacelli Press Inc., 2005), 16. 
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og til oversettelser av politiske, arkitektoniske, kunstneriske, og samfunnsmessige idealer. 

Mediene kan fungere som prismer til en skapende prosess og selve utførelsen av tegningen, 

modellen eller fotografiet gir anledning til å kommentere tiden, eller den skapende tradisjonen 

som gjenstanden ble formet innenfor.157 Pérez-Gómez anser arkitektur som atmosfæriske 

prismer hvor begrepet ‘stimmung’ kan forstås som et ledd i hans mål om å: ”explore the 

primacy of synaesthesia in human consciousness and the nature of human perception as 

action. Understanding this relationship is key to grasping how ‘stimmung’ might be put to use 

today and thus realizing architecture´s contemporary potential for attunement”, og skriver at 

han søker å belyse betydningen av å engasjere poesi i design.158 I forlengelse av dette kan Le 

Corbusier trekkes frem idet han hevder at ”arkitektur er for å sette følelser i sving”159 og 

uttrykker videre en søken for fortolkning idet han utdyper sin egen designprosess slik:  
 

…while I draw, you will pinch the strings of your lute, you will give free rein to your poetry. You 
yourselves will create, by yourselves, the true poetic vision of today that I shall show you. I shall talk 
“technique” and you, you will react “poetry”. And I promise you a dazzling poem: the poem of the 
architecture of modern times…And I affirm: poetry = individual creation.160  
 

Kapittelet vil hertil undersøke hvorvidt en motsvarende søken etter ‘inntonethet’ eller 

interaksjon med mottaker kan leses i Fehns formidlingsstrategi av det arkitektoniske uttrykket 

av hans Brüssel-paviljong via de ulike artefaktene tilknyttet prosjektet.  

 

3.1.1 Arkitektoniske artefakter som ledd i en designprosess 

Gjennom tidene har arkitekter uavlatelig vært avhengig av representasjon for å kommunisere  

og visualisere sin arkitektoniske idé, og all form for arkitektonisk representasjon, fra skisse  

til presentasjonstegning eller modell, materialiserer nettopp arkitektens tenkte konsept.161  

Artefaktene innehar ulike roller gjennom designprosessen, og arkitektur visualiseres på ulike 

måter for å gi innsikt i hvordan en bygning er intendert, samt som et middel til å forstå det 

gitte arkitektoniske ‘bildet’. Retrospektivt er arkitekturtegningens historie i Vesten signifikant 

kortere enn selve arkitekturhistorien,162 ettersom papiret først ble introdusert på 1300-tallet. 

Symptomatisk førte materialet med seg muligheter for arkitekten til å dessuten fange hurtige 

inntrykk gjennom skissen. Siden har skissen, og arkitekturtegningen vært et avgjørende 

                                                
157 Nina Berre, ”Verk og representasjon” i Nina Berre (red.), Bente Aass Solbakken (red.) og Marianne Yvenes (red.), 
Nasjonalmuseet: Høydepunkter: Arkitektur, 13-22 (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2016), 13-14. 
158 Min kursivering. Pérez-Gómez, Attunement: Architectural meaning after the crisis of modern science, 11. 
159 Le Corbusier, Vers une architecture, 2. utg. 1924, gjengitt i: Le Corbusier, Mot en ny arkitektur, overs. av Steinar Lone 
(Oslo: Spartacus, 2004), 27. 
160 Le Corbusier, Precisions: On the present state of architecture and city planning, 36. 
161 Moon, Modelling messages: the architect and the model, 11. 
162 Ibid. 
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verktøy for å visualisere og kommunisere arkitektonisk form.163 En skisse er et temporært 

inntrykk, som i en cinematisk handling fanges inn og befestes som et grafisk uttrykk.164 

Skissen og tegningen presenteres på en todimensjonal flate gjennom ulike registre og er et 

uttrykk for en interaktiv prosess, hvor den opprinnelige ideen kommuniseres slik arkitekten 

forestiller seg den.165 En arkitekts designprosess innebefatter videre å utarbeide planen,166 

som kan betegnes som et ”vilkårlig diagram over et ikke-eksisterende fotavtrykk.”167 For at 

arkitekten skal visualisere sin plan, er snittet et nødvendig redskap som ledd innenfor 

arkitektonisk kommunikasjon. For å kommunisere arkitektonisk form har den arkitektoniske 

modellen, vært anvendt som medium flere århundre tilbake innen bygg og design, med den 

fordel at den gir en mer tilgjengelig og klar representasjon av ideen enn den arkitektoniske 

abstraksjonen eksempelvis plantegningen fører med seg for mottaker. 168  Arkitektoniske 

representasjonsformer av både verbal og visuell art, er uavlatelig av avgjørende betydning for 

arkitektens virke,169 og modellen trår her inn som et beskrivende verktøy i å formidle 

arkitektonisk idé, idet den verifiserer et konsept på en fysisk og lettfattelig måte.170 Modellen 

har i tradisjonen vært ansett for å ha avgjørende betydning i å presentere både realiserte og 

urealiserte bygg for både byggherre og offentligheten, og var dessuten essensiell som 

skalamodell på byggeplassen.171 Der skissen er en metode ved hjelp av frihåndstegning for å 

nedfeste intuitive inntrykk 172  på idé- eller konseptstadiet, er den forseggjorte, ofte 

perspektivisk aksentuerte presentasjonstegningen utført på et senere tidspunkt for å 

manifestere, samt kommunisere gjeldende idé til byggherre eller til et publikum. En artefakt 

eller tegning er slik en del av arkitektens personlige prosess hvor en idé blir gitt form og 

uttrykk,173 og kan ifølge Pérez-Gómez tjene som et statement av arkitektonisk konsept og 

intensjon.174 Pérez-Gómez går i sin tekst ”Architecture as drawing” så langt som å postulere  

”…the drawing is the architecture”.175   

Hertil er også arkitekturfotografiet som medium innreflektert med de samme kulturelle  

                                                
163 Pergament, som til nå var anvendt var kostbart, og dermed forbeholdt presentasjonstegninger og ikke skissering og 
eksperimentering. James Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts (Cambridge: MIT 
Press, 2002), 294. 
164 Juhani Pallasmaa, The thinking hand: Existential and embodied wisdom in architecture (Chichester: Wiley, 2009), 90. 
165 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 308. 
166 Whyte, “How do buildings mean? Some issues of interpretation in the history of architecture”, 172.  
167 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 296. 
168 Ibid., 308, 295. 
169 Whyte, “How do buildings mean? Some issues of interpretation in the history of architecture”, 171.  
170 Moon, Modeling messages: The architect and the model, 18, 33. 
171 Terence Riley, ”Drawn into a collection: A context of practices”, i Matilda McQuaid (red.) Envisioning Architecture: 
Drawings from the Museum of Modern Art 11-17 (New York: The Museum of Modern Art, 2002), 11. 
172 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 294. 
173 Riley, ”Drawn into a collection: A context of practices”, 11. 
174 Pérez-Gómez, ”Architecture as drawing”, 6. 
175 Ibid. 
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og personlige appeller som figurerer i arkitekturtegningen. Fotografi som medium kan for en 

arkitekt innebære en rik kilde til stimuli. Rundt 1950-tallet omfavnet modernismens arkitekter 

fotografiet som et medium til å fremme moderne arkitektur.176 Le Corbusier var tidlig ute med 

å anvende fotografiet aktivt som en parallell til blyanten innen arkitektonisk representasjon 

med overbevisning om at fotografiet spilte en avgjørende rolle for arkitekturen. Han anså også 

fotografi som et redskap for å egenpromotering i relasjon til massemedia og hans ønske med 

foto var å kunne stimulere betrakter, samt kommunisere tanker og følelser.177  
 

3.1.1.1 En intuitiv prosess og metode  

Sverre Fehn har alltid tegnet,178 og skal selv ha uttalt: ”Jeg tegner meg frem”. Skissen og 

streken var for ham essensiell, og Fehn var kjent fra sin spede begynnelse for å ha tegnet 

croquis sammen med andre kollegaer i lokalene til Oslo Arkitektforening.179 Tidligere kollega 

Henrik Hille, attesterer at Fehns arbeid med de ulike verktøy og redskap var del av en intern 

prosess, for å underbygge hans tanker om et prosjekt, og for å få til en konstruksjon. Hille 

deklarerer at Fehn ”skisset kontinuerlig!”, og hans skisser dannet episenter for samtalen. 180 

Fehn sammenstiller croquisen med arkitektur og fremhevet også Le Corbusiers som tegner: 

”Jeg tror at den franske arkitekten Le Corbusier var den siste av de store som via akttegning 

nærmet seg sin arkitektur…I hans croquis tegninger av Josephine Baker, med sin sorte, glatte 

nakenhet kan en føle funksjonalismens ornamentløse fasader”,181 utdypet Fehn. Fehn nyttet 

skisseteknikk aktivt i tiden rundt Brüssel-prosjektet, både internt for seg selv i å befeste 

inntrykk på reise, samt i skapelsesprosessen. For ham var nettopp tegning sammen med 

modell hans viktigste redskap,182 og ifølge tidlige kollega Tom Wike, forsket Fehn konstant 

direkte i bygging med fysiske modeller i målestokk og i eksempelvis balsa som i ‘58’-

prosjektet, i ”jakten på en konstruktiv fortelling omkring programmets funksjoner.”183 Å finne 

kreative forbindelser mellom prosjekterings- og byggeprosessen skal slik ha vært et instinktivt 

ledd i Fehns ustanselige søken etter et autentisk arkitekturspråk.184 Videre utdypes det at han 

                                                
176 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 311, 116, 120,. 
177 Le Corbusier forstod tidlig kraften som lå i å presentere arkitektur gjennom det fotografiske medium, for å iscenesette og 
formidle sin egen arkitektur. Nathalie Herschdorfer, og Lada Umstätter, ”Introduction: Making images”, i Nathalie 
Herschdorfer (red.) og Lada Umstätter (red.) Le Corbusier and the power of photography, 14-29 (New York: Thames and 
Hudson, 2013), 16-22. 
178 Sverre Fehn sitert i intervju med Harriet Eide. Eide, ”Arkitekturens dikter”, Dagbladet, 3. september 2003. 
179 Sverre Fehn sitert i Fjeld, ”Sverre Fehn og den arkitektoniske bearbeidelse av et romlig instinkt”, 34.  
180 Intervju med Henrik Hille av Heidi B. Hom, 16.10.2019. 
181 Sverre Fehn og Stig Andersen, Rommet og lyset, dokumentarfilm (1988). 
182 Fjeld, ”Sverre Fehn og den arkitektoniske bearbeidelse av et romlig instinkt”, 22, 34. 
183 Jon Carlsen, ”Sverre Fehns verktøykasse”, Arkitektnytt, online-utgave, 20.05.2009. Intervju med Martin Dietrichson, Tom 
Wike, Henrik Hille, Inge Hareide og Ervin Strandskogen, som alle er tidligere kollegaer av Fehn, 
https://www.arkitektnytt.no/nyheter/sverre-fehns-verktoykasse oppsøkt: 04.03.2018. 
184 Carlsen, ”Sverre Fehns verktøykasse”, Arkitektnytt, 20.05.2009, https://www.arkitektnytt.no/nyheter/sverre-fehns-
verktoykasse  
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fremfor å bygge ferdig flere fysiske modeller i prosessen, anvendte seg primært av modell 

som arbeidsmodell eller ”grove skisser” som redskap for å tidlig jobbe frem et uttrykk. Først 

etter at ideen var etablert, utarbeidet Fehn presentasjonsmodellen rettet til offentligheten, som 

eksempelvis inngikk i Brüssel-prosjektet185 (ill. 2). Mies anvendte også ustrakt bruk av 

modell186 aktivt som del av sin prosess. Han skal deriblant ha observert lysspill gjennom en 

skalamodell hengt på utsiden av sitt kontorvindu187 for å teste ut materialenes egenskaper, 

hvor resultatet ble toneangivende for prosjektets utforming (ill. 51). Fehns engasjement for 

modellen poengteres i at han valgte å gjøre en presentasjonsmodell i sitt konkurransebidrag 

‘58’, selv om dette ikke var etterspurt fra juryens side. 

Pérez-Gómez trekker eksplisitt frem Le Corbusier og hans engasjement med 

skisseteknikk,188 som Fehn helt klart virket opptatt av. Som Le Corbusier, anvendte Fehn også 

Fehn aktivt av fotografi som visuelt medium, parallelt med skissen, både for å befeste 

inntrykk på reise, eller prosessuelt knyttet til Brüssel-prosjektet for å fotografere modellen, 

samt i presentasjonsøyemed. I sin artikkel ”Marokansk primitiv arkitektur” fra hans reise til 

de ‘muralske områder’ publisert i Byggekunst (1952), reflekterte han over den ukjente 

kulturen, byggemåten og forholdet til stedet. I artikkelen figurerte hans egne skisser, samt en 

rekke fotografier av arkitekturen han så på reisen i Marokko. I hans egen verkspresentasjon 

”Paviljongen i Bryssel” i Byggekunst (1958) presenterer han dessuten også paviljongen side 

om side med åtte av sine egne fotografier (ill. 52). Som Mies og Le Corbusier, nyttet Fehn seg 

slik av mediene tegning, modell og fotografi som del av sin arkitektoniske prosess, men 

hvordan kan Fehns skapelsesmetode forklares?  

 
En intern søken etter arkitekturens ‘rombilde’ 

Når en arkitekt arbeider på et prosjekt settes det i gang en intim prosess, der arkitekten 

samtidig er engasjert i et omvendt perspektiv, som ifølge Juhani Pallasma (1936-) involverer 

arkitektens selvbilde, i en eksistensiell opplevelse. Han hevder at i et kreativt arbeid foregår 

en kraftig identifikasjon samt en projeksjon, der produsentens hele kroppslige og mentale 

konstitusjon blir stedet for arbeidet.189 Denne prosessen mot et uttrykk ble av Fehn selv 

beskrevet som todelt, hvor han først undersøker de praktiske sidene som tomten, målene og de 

funksjonelle krav. Derfra springer Fehns arbeid ut i tegninger og han beskriver den interne 

                                                
185 Intervju med Tom Wike, av Heidi B. Holm, 16.10.2019; Intervju med Hille av Holm, 16.10.2019. 
186 Ifølge Peter Pran som arbeidet hos Mies, opptok modellverkstedet ¼ av hans kontor. Moon, Modeling messages, 77.  
187 Johnson, Mies van der Rohe, 26. 
188 Pérez-Gómez og Pelletier, Architectural representation and the perspective hinge, 341. 
189 Juhani Pallasmaa, The eyes of the skin: Architecture and the senses (Chichester: Wiley, 2012), 13. 
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skapelsesprosessen som en ”fornemmelse av at løsningen er i mitt hode fra begynnelsen, 

skjult i en indre sektor av hjernen.”190   

For Fehn var det å sette seg selv i posisjon for å skape en kontinuerlig forberedelse 

mot en bestemt type konsentrasjon. Dette var ifølge Fehn selv en lang og smertefull prosess, 

der hans refleksjoner i forhold til fortiden, fremtiden og nuet ble til fortellinger som ikke 

kunne skilles fra hans arkitektoniske motivasjon. 191  Det som ble fanget inn av 

konsentrasjonen og senere bearbeidet, utløste for Fehn et ‘rombilde’ med et intuitivt skapt 

innhold, hvor selve arkitekturens kjerne befant seg.192 Dette ‘rombildet’ var ifølge Hille ”en 

oppfatning av arkitekturen og hva det skulle være før det i det hele tatt ble noe som helst”.193 

Det var uten målestokk og hadde en intuitiv presisjon i seg, og var en kompleks og personlig 

begynnelse på en arkitektonisk tilstand, som lå som en konfronterende motstand gjennom hele 

arbeidsprosessen. Rombildet var altså ikke absolutt, ettersom det opererte i tid og justerte seg 

underveis.194 I rombildet fant Fehn frem til det arkitektoniske konseptet, som tok form av 

ymse arkitektoniske skildringer illustrert via ulike medium underveis i arbeidsprosessen. Fehn 

selv karakteriserte det slik: ”problemet er å få gravet den frem, hvor den filtreres gjennom 

tidligere erfaringer, lager sin vei gjennom jungelen av tidligere tegninger for til slutt å stå 

frem i sin egen naturlige form.”195 Fehns ‘rombilde’ var slik bygget på en intuitiv forståelse 

av en romlig situasjon skapt ut fra ulike sammenhenger, der formspråket ikke var 

forutbestemt, og virket som en kontinuerlig åpen og levende handling,196 som svarer til Le 

Corbusiers syn på designprosessen som en serie suksessive handlinger. 197  Prosessens 

bevegelse mot å nå særpreget i prosjektet, var for Fehn intern, og det endelige prosjektet ble 

drevet fram av dette ‘rombildet’ via Fehns egen tilstedeværelse og et grundig arkitektonisk 

håndverk, der hans artefakter dannet basisen.198 Fehn selv uttrykker: “Jeg går temmelig 

rasjonelt til verks…du planter din tankekonstruksjon, som du har skrevet ned med mange 

slags bokstaver.”199 Fehn henspeiler her på prosessen og hvordan hans ‘rombilde’ blir til 

gjennom ulike inntrykk og uttrykk. Prosessen var intern, hvor summen av de intuitive 

                                                
190 Sverre Fehn sitert i: Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 49. 
191 Fjeld, ”Sverre Fehn og den arkitektoniske bearbeidelse av et romlig instinkt”, 22. 
192 Intervju med Fjeld av Holm, 16.10.2019; Fjeld, ”Sverre Fehn og den arkitektoniske bearbeidelse av romlig instinkt”, 22. 
193 Intervju med Hille, av Heidi B. Holm, 16.10.2019. 
194 Intervju med Fjeld, av Holm, 16.10.2019; Fjeld, , ”Sverre Fehn og den arkitektoniske bearbeidelse av romlig instinkt”, 22. 
195 Sverre Fehn sitert i Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 49. 
196 Fjeld, Arkitekt Sverre Fehn: Intuisjon, refleksjon, konstruksjon, 22. 
197 I 1930 skriver Le Corbusier: ”Architecture is a series of successive events going from an analysis to a synthesis, events 
that the spirit tries to transmute by the creation of relations so precise and so overwhelming that deep psychological 
sensations result from them, that a real spiritual delectation is felt at reading the solution, that a perception of harmony comes 
to us from the clear-cut mathematical quality uniting each element of the work to the others and the whole to that other entity 
which is the environment, the site.” Le Corbusier, Precisions: On the present state of architecture and city planning, 160. 
198 Fjeld, Arkitekt Sverre Fehn: Intuisjon, refleksjon, konstruksjon, 22; intervju med Fjeld, av Holm, 16.10.2019. 
199 Sverre Fehn sitert i Petri, ”Sverre Fehn: Et interview”, 16. 



 44 

inntrykkene han fanget inn til sitt rombilde, ble uttrykket i hans arkitektoniske artefakter 

underveis, som til slutt tok form i det manifesterte bygget. Fehn kan dermed sies å ha en klar 

metode som en kritisk, tolkende handling for å skape. I skapelsesprosessen tjener artefaktene 

som et ledd i denne interne dialogen hos Fehn selv, men i presentasjonsøyemed projiseres 

artefaktene eksternt, til å involvere en betrakter. Hvor ervervet Fehn disse inntrykkene, og på 

hvilken måte iscenesetter Fehn ‘rombildet’ i det arkitektoniske uttrykket i sin formidling rettet 

mot en mottaker? 

 
3.1.1.2 Reisen som leverandør for paviljongens ‘rombilde’? 

Fehn skal ha uttalt: ”Fortiden…er en levende struktur som alltid fortoner seg forskjellig, i en 

dynamisk prosess. Det å finne elementer i fortiden blir da en skapende handling.”200 I 

skapelsesprosessen vektla Fehn altså egne refleksjoner i forhold til fortiden, og var blant flere 

unge norske arkitekter som hans tidligere kollega Grung, og Jørn Utzon som bevisst oppsøkte 

inspirasjon utenfor landegrensene,201 også mot det primitive. Fehn forklarte at: ”vi søkte til 

steder for å tilegne oss deres anonyme, beskjedne uttrykk…”.202 ”Det var jo veldig spennende 

å komme ned til såkalte muralske områder, det ene var det måten de bygget på -og levet på, 

med et tingløst verd, de hadde jo ikke ting i den forstand…disse tingene var spennende å 

konfronteres med.”203 I Marokko ble Fehn introdusert med en helt ny holdning til naturen, og 

han uttaler retrospektivt om reisen fra 1951: ”Jeg betraktet hvordan solen i løpet av en dag 

skapte en bevegelig skyggeverden i det kubiske bylandskap.”204 Fehn forfattet sine inntrykk i 

Byggekunst: ”husene vokser bokstavelig talt opp fra bakken...Med sitt ene materiale har 

arkitekturen ingen ting annet 'å virke med' enn de evige skiftninger i lys og skygge.”205 I 

teksten fremmer Fehn hvordan det marokkanske naturbildet og lyset differensieres fra det 

nordiske, og nettopp dette spillet mellom lys og skygge ser ut til å være et aspekt som opptar 

Fehn. Han bemerket at ”I Afrika er skyggene skarpe og gir landskapet konturer”,206 og hans 

egne foto fra reisen tematiserte nettopp de karakteristiske, skarpe skyggene som betegnet 

husene og gjenspeilet hans fasinasjon for skyggebildet han erfarte i Afrika (ill. 53).  

På reisen befestet Fehn minnene gjennom skissen, hvor nettopp Marokkos bykjerner anlagt 

som langstrakte vegger i landskapet gjør seg til kjenne i skissene (ill. 54-56). Ved et blikk på 

                                                
200 Sverre Fehn sitert i Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 48-49. 
201 Fehn møtte Jørn Utzon og Aldo van Eyck som også befant seg i Afrika på samme tid. Norri, ”An architectural 
autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 45; Per Olaf Fjeld, Sverre Fehn: The pattern of thoughts, 39. 
202 Sverre Fehn sitert i Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 47. 
203 Svein Erik Helgesen, Diktet om breen, NRK1 TV innslag (Oslo: NRK, 1993). 
204 Fehn og Andersen, Rommet og lyset, dokumentarfilm (1988). 
205 Sverre Fehn ”Marokansk primitiv arkitektur”, Byggekunst, 34. årg. nr. 5 (1952), 78. 
206 Sverre Fehn sitert i Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 49. 
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konkurranseutkastet med snitt-tegninger og modell fra prosjektets preliminære fase gjenfinner 

en særlig karakteren av den murale arkitekturen med dens tilsynelatende karakter av det 

endeløse. Den horisontale betoningen på tomten med den lave, ensartede muren peker hen på 

denne langstrakte, marokkanske aksenten (ill. 23/24). Ifølge Fehn selv gjorde reisen det ”mulig 

å betrakte (vurdere) arkitektur fra et nytt perspektiv: et primitivt samfunn…og en enkel måte å 

leve på”, 207  og han utdyper i Byggekunst: ”det primitive virker klart og logisk i sin 

oppbygging som naturen selv. Den er velsignet fri for det spekulative…snitt gjennom byen 

forteller oss følgende. Ytterst lave innhegninger for dyr, deretter små forrådskammer til 

dyrenes fôr. I byens kjerne grupperer beboelseshusene seg”.208 Fehn beskriver så en fasinasjon 

av arkitekturens fleksibilitet, i tid og rom idet han forfattet videre: 
 

…der finnes praktisk talt intet inventar…legger du deg om kvelden blir en stråmatte rullet på 
golvet…skal du innta et måltid, tar du av dine sko, setter deg ned på de matter som er lagt ut, og så 
kommer et lite, lavt bord inn med det du skal spise. Det er en mobil møblering…det er noe av det 
bevegelige i nomadekulturen som sitter igjen… .209 

 
Fehn uttrykket sin fasinasjon av de primitives ”tingløse” verden slik: …”man føler plutselig at 

vegger ikke er bare for å bære et tak eller 'lage' et hus, men at de i det ene øyeblikket er laget 

for å danne skygge for solen, i det neste for å være ditt ryggstø…det samme med tak og golv. 

Hele husets forskjellige deler er oppfattet som bruksgjenstander”. 210  I den mobile 

møbleringen i Marrakech tok mennesket del i arkitekturen, og den samme mentaliteten 

gjenkjennes idet mennesket tar del som et interaktivt element av Brüssel-paviljongens 

konstruksjon. Fehns integrerte benker for hvile som tilsynelatende sømløst springer ut av 

veggpanelene tjener både til ryggstø, samt avgrenser bygget, men ved menneskets bruk ble 

selve konstruksjonen forsterket211 (ill. 49). En kan også gjenkjenne aspektet av fleksibilitet fra 

Marrakech i de bevegelige glasspanelene som med sin mobilitet understreket en fleksibilitet 

av rommenes innbyrdes grenser. Fehn innlemmet slik et rombegrep som nettopp kan minne 

om arabernes ”mobile møblering”. I Byggekunst forfattet Fehn om arabernes bygg: 

”arkitekturen arbeider 'fullkomment', for den arbeider i et tidløst rom”.212 Gjennom den åpne 

og fleksible planen, det løsrevede forholdet mellom inne- og ute, og takets artikulering i 

Fehns paviljong, gjør det arabiske aspektet om ‘tid og sted’ seg gjeldende. I Brüssel-

                                                
207 Sverre Fehn sitert i Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 45. 
208 Fehn, ”Marokansk primitiv arkitektur”, Byggekunst, 73. 
209 Ibid., 76 
210 Ibid. 
211 Ifølge Fehn var alt, veggene som stod av seg selv, med hyller og benker en del av paviljongens konstruktive system. Fehn, 
”Paviljongen i Bryssel”, Byggekunst, 94; Fjeld forteller at benkene var gjort som en forsterkning av konstruksjonen og Wike 
utdyper at en ”u” i seg selv gjør at veggen blir stiv, og får økt stabilitet, og når et menneske satte seg ble konstruksjonen enda 
stivere. Intervju med Fjeld av Holm, 16.10.2019, og intervju med Wike av Holm, 16.10.2019. 
212 Fehn ”Marokansk primitiv arkitektur”, Byggekunst, 78. 
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paviljongens takkonstruksjon kan også minner fra Marokko sies å tre frem. Det transparente 

taket filtrerer sollyset utenfor, på en måte som nettopp påminner om lyseffektene fra overlyset 

i husene i Marrakech (ill. 10/58). Fehn reflekterer om arkitekturen i filmen Rommet og lyset, og 

fremhever nettopp at: ”arabernes vindu, er taket”.213 Dette befester Fehns idé, og ettermælet 

fra Marokko kan sies å videre intensiveres i måten Fehn anlegger paviljongens tak og de åpne 

gårder, som nettopp inntrer som et vindu mot himmelen (ill. 59).  

For Fehn åpnet reisen opp for en ny romforståelse der husets yttervegger ikke gav 

rommenes absolutte begrensning, som i Brüssel-paviljongen kommer til uttrykk i den 

fleksible planen, hvor det indre rommets åpne form og sømløse overgang til det ytre, anla en 

inviterende holdning til uterommet. Også i fasadens glassbetoning oppløses overgangen 

mellom ute og inne (ill. 28/57). På spørsmål om ”hvor mater du fantasien?” svarer Fehn i et 

intervju: ”Jeg har reist mye. Jeg har sirkulert mye fra jeg var ung”. Han fremhever 

retrospektivt reisen til Marokko og ”de tingløses verden”214 som forutsetning for sin arkitektur 

og konstaterte at: ”Marokko, var jeg inspirert av”.215 

 

3.2 ‘Rombilder’ som dialog?         

For Alberto Pérez-Gómez er arkitektur noe mer enn et manifestert byggverk. Han hevder at 

en mening i arkitektur ikke kan forstås til det fulle gjennom et besøk in situ, uavhengig av 

hvor mye man går i detalj for å utforske det. Han forsvarer at mening i arkitekturen oppstår 

gjennom interaksjon i møtet med både det romlige og det temporære.216 Pérez-Gómez omtaler 

dette som ‘Chora’, og beskriver det som “an empty gap that is not nothingness, assumed by 

common sense to be the exclusive space of action is the meaning of architecture.”217 Han 

beskriver karakteren av ‘Chora’ som sfæren mellom det lingvistiske ordet og erfaringen, og 

hevder at det i denne sfæren finnes rom for kontemplasjon, samt et sted for deltagelse. Chora 

representerer for ham et metafysisk rom for en poetisk motilitet, der en kan finne mening i 

arkitekturarbeidet gjennom lingvistiske narrativer. Pérez-Gómez vil sette søkelys på det som 

skjer i sfæren før en handling når sin destinasjon, og det er i dette tomrommet, eller dette 

”invisible significance” som må til for å kunne etablere en forståelse av arkitekturen. Pérez-

Gómez knytter den arkitektoniske forståelsen opp til betrakter gjennom å ilegge fenomenet av 

persepsjon og sansning av arkitekturen som et forutsettende element for å kunne etablere 

                                                
213 Sverre Fehn sitert fra Rommet og lyset der han retrospektivt ser tilbake til sitt opphold i Marokko vinteren 1951-1952. 
Fehn og Andersen, Rommet og lyset, (1988). 
214 Sverre Fehn sitert i intervju med Harriet Eide. Eide, ”Arkitekturens dikter”, Dagbladet, 3. september 2003. 
215 Fehn, Sverre Fehn, arkitekt, dokumentarfilm (1997). 
216 Pérez-Gómez, ”The space of architecture: Meaning as presence and representation”, 17-18. 
217 Ibid., 23-24. 
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meningsskaping. 218  Fehns ‘rombilder’ eller arkitektoniske konsept dannes intuitivt der 

innholdet som frembringes i den kreative prosessen utløses i noe som nettopp minner om 

dette ”invisible significance” som Pérez-Gómez beskriver. Ved å iaktta et utvalg av Fehns 

artefakter knyttet til Brüssel-prosjektet via begrepsparene tid-sted, lys-skygge, og materialitet-

taktilitet belyst via begrepet ‘stimmung’ vil jeg forsøke å åpne opp for en ny tilgang til 

materialet. Ved å undersøke de virkemidler Fehn nytter seg av for å formidle sitt ‘rombilde’ 

eller arkitektoniske uttrykk, hvorvidt kan Fehn via artefaktene sies å innby til dialog? 

 

3.2.1 Elementet av ‘tid og sted’ som del av arkitektonisk uttrykk  

Interiørperspektivet fra konkurranseutkastet (ill. 25) bryter billedrammen og betrakteren står 

dermed selv som deltagende inne i selve rommet, bestående av en ved første øyekast uklar 

komposisjon av farger. Fehn viser her et rom oppløst av energisk og fyrrig anvendelse av 

farge, uttrykt gjennom flyktig bruk av pastellkritt. Arkitekturen nærmest oppheves viril idet 

bruk av tykk pastell er det som tilsynelatende spiller hovedrollen, hvorpå konstruksjonen trer 

inn i en birolle. Et paradoks her er at tegningen ikke gir noe umiddelbar informasjon om 

materialitet eller eksplisitt forklarer byggets fremtreden for mottaker. Umiddelbart kan man 

tro at fargetegningen er en skisse fra hans interne designprosess, også et paradoks ligger i at 

Fehn bringer tegningen inn i konkurranseutkastet og lar her ideen, eller ‘rombildet’ utfolde 

seg, fremfor å illustrere et klart og entydig bilde av arkitekturen. Perspektivet gjengir det 

arkitektoniske rommet innvendig i et hastig og nærmest flyktig, impresjonistisk språk uten 

noe klart definert informasjon. Mellom de fargerike, hurtige dragene av pastellkritt kan en se 

sollyset gjengitt på gulvet som gule felt, hvorpå skyggene markeres nær hissig i sort mot den 

ene langsgående, veggskjermen i betong. Den transparente delen av taket illustreres skravert i 

hvitt, og Fehn beskriver de ulike lysforholdene gjennom et fargerikt vokabular. Pastellkrittets 

ujevne linjer fremtrer nærmest vibrerende idet man iakttar tegningen. Fehn ilegger slik 

interiørperspektivet en vitalitet, og arkitekturtegningen kan persiperes gjennom lysets 

samspill, og sanses som en dynamisk fremstilling av lys. Det er som om dagslyset lever, eller 

danser i billedflaten og taket tar her form som en slags lysskulptur som ser ut til å rotere. 

Skyggene som kastes på bakken flytter seg med sollysets gang, og tilfører verket en aksent av 

bevegelse der lyset endres i et flytende, evig mønster dagen gjennom, til det forsvinner. Fehn 

uttalte: ”Tid i seg selv, er et materiale…tid og sted må følge hverandre…”. 219 Rommets 

karakter er sådan i kontinuerlig forvandling i takt med lysets intervall via det et kontrollerte 

                                                
218 Pérez-Gómez, ”The space of architecture: Meaning as presence and representation”, 18, 19, 24. 
219 Fjeld, Per Olaf og Sverre Fehn. ”Has a doll life?”, i Perspecta/MIT Press, vol. 24, nr. 4 (1988), 44. 
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lysinslippet i den monumentale takkonstruksjonen. Taket tjener slik i konstruksjonen som et 

arkitektonisk element av tid og sted som defineres av lysets gang gjennom tiden, og skyggens 

intensitet. I Fehns egen verksbeskrivelse av paviljongen i Byggekunst trer nettopp 

takkonstruksjonen med hans tematisering av taket frem som et essensielt element idet han 

skriver: …”det faste taket virker om aftenen som en eneste stor lampe”220 (ill. 60). Elementet 

av ‘tid og sted’ underbygges videre i byggets kunstige lyskonstellasjon som etter mørkets 

inntreden tar del i det evige, skiftende uttrykket. Romforløpet dannes av et fåtall av 

utskytende veggskjermer, og det transformerte dagslyset som vekselsvis determinerer og 

definerer romforløpet tjener til å lede gjesten. Gjennom kalkulert presisjon kan den besøkende 

oppleve utstillingsrommet via dette transformerte dagslyset, som anskueliggjøres i ulik grad i 

det lukkede, det åpne og det transparente taket, som interiørperspektivet viser, og etter 

mørkets inntreden overtar det kunstige lyset. Tidløsheten eller ‘elementet av tid’ fremstår slik 

som en vital del av paviljongens konsept.  

 

3.2.2 Lyset med skyggenes kvaliteter som potensiale for ‘stimmung’ 

I sort-hvitt fotografiene av modellen fra konkurranseutkastet (ill. 28) tematiseres lys- og skygge 

eksplisitt i måten den arkitektoniske modellen fremstilles i en chiaroscuro effekt med en 

helsvart bakgrunn. Bygget kan med dette i fotografiet nærmest sies å modelleres frem fra 

skyggene. Lyssettingen nær undertrykker byggets materialitet idet bruk av høy kontrast i 

fotoet visker ut informasjon, simultant med at virkningene av takets slagskygge forsterkes (ill. 

57). Fehn virket bevisst på bruk av fotografi som medium, og anvendte Teigens Fotoatelier, 

samtidens mest brukte arkitekturfotograf221 til å ta bildene. Ettersom Fehn brukte bildene i sitt 

konkurranseutkast, er det rimelig å anta at han har hatt klar regi på hva han ønsket å formidle 

med modellen via fotografiene. Dette underbygges av at Teigen representerte en mer 

tradisjonell og mer dokumentarisk tilnærming til arkitekturfotografiet.222 Et fotografi er ikke 

bare en refleksjon av virkeligheten, men betinges av en rekke ulike opsjoner som er teknisk 

manipulative.223 Fehn omtalte det fotografiske mediet slik: ”Det er ikke det ferdige fotografiet 

som er vesentlig, men tiden når en 'tar' bildet. Fotografiapparatets optikk gjør at en blir 'alene' 

med modellen og lysets dreininger…”.224 Dette impliserer at for Fehn var prosessen rundt et 

fotografi og dets skapelse også viktig, ikke bare produktet. Det synes som at Fehn som Le 

                                                
220 Fehn, ”Paviljongen i Bryssel”, 85.  
221 Talette R. Simonsen, ”Bjørn Winsnes, Røldal-Suldal kraftanlegg”, i Nina Berre (red.), Bente Aass Solbakken (red.) og 
Marianne Yvenes (red.) Nasjonalmuseet: Høydepunkter: Arkitektur, 134. 
222 Ibid.  
223 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 97. 
224 Sverre Fehn, ”Formundervisning 1959-63” Byggekunst, årg. 46, nr. 5 (1964), 120. 
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Corbusier bruker fotografiet som del av å manipulere frem et uttrykk225 i modellen, og at det 

fotografiske medium for Fehn ikke bare var et ‘end product‘. Fehns bevisste holdning til 

modellen attesteres i et intervju med Steven Holl: ”Sverre and I discussed the important role 

that study models play in the design process – particularly for the capturing light and its 

geometric play”.226 I dette modellfotografiet er det nettopp eksplisitt lyseffekten på innsiden 

av paviljongen som tematiseres, og kanskje er dette et uttrykk for hvordan paviljongen er 

tenkt å oppleves etter mørkets frembrudd, som et stort, lysende utstillingsmonter?  

           Modellens materialitet og uttrykk manipuleres i studio ved hjelp av lyssettingen, og 

fotografiets manipulative muligheter kan i bildene sies å her underbygge Fehns uttrykk. 

Modellbildene Fehn utarbeider til konkurranseutkastet har klare paralleller til nettopp hvordan 

paviljongen fortonet seg i et nattfoto av Les Fréres Haine (ill. 60). ‘Skyggen’ som aspekt gjør 

seg også gjeldende i fasadetegningen fra konkurranseutkastet (ill. 24), samt i et senere 

eksteriørperspektiv fra bespisningsområdet (ill. 36). I fasadetegningen er det på ny takets 

slagskygge Fehn betoner, nå med markant sort skravur som effekt. I eksteriørperspektivet fra 

restauranten som også er gjort monokrom, avbildes fire mennesker forsiktig antydet i 

blyantskravur i et ellers tomt bespisningsområde (ill. 36). Fehn vektlegger som i fremstillingen 

av modellen å formidle skyggens kraft, fremfor eksempelvis spesifikk informasjon om 

restaurantens fremtoning. Ved hjelp av høye kontraster på gråskalaen som virkemiddel, 

aksentueres derimot den kraftige skyggevirkningen til venstre i bildet som i sin sterke antitese 

manipulerer frem et skarpt sollys utenfor, som implisitt beskrives i skyggens skravur. 

Aspekter av ‘lys og skygge’ fremstår på denne måten i en synergieffekt som aktive, vitale 

romskapende elementer og en sterk aksent av skygge kan slik sies å være et gjennomgående 

tema i Fehns arkitektoniske formidling av Brüssel-paviljongens uttrykk. Fehn synes med dette 

og være opptatt av skyggevirkninger som konseptuell idé, og som på fasadene i Marrakech 

kan lyset og skyggenes virkninger sies å innta en hovedrolle, nå overført i Brüssel-

paviljongens uttrykk eller ‘rombilde’.  Interessant er det også at et omvendt aspekt ved 

skyggen så ut til å være et motiv for Fehn. Konseptet kommer på ny til uttrykk via 

konstruksjonen, denne gangen i hans egne fotografier fra Byggekunst. Fehn skriver: ”i 

paviljongen er det nyttet plexiglass som bærende konstruksjoner…”227  , hvilket utgjør 

billedtema i tre av hans fire fotografier i denne kvartetten (ill. 52). Den korsformede 

plastsøylen Fehn her har avfotografert, formidlet et motstående aspekt i relasjonen mellom 

                                                
225 Eksempelvis redigerte Le Corbusier ved hjelp av "air-brush" teknikk Villa Schwob (1916) for å tilføre uttrykket en mer 
puristisk estetikk. Colomina, Privacy and publicity: Modern architecture as mass media, 107-114 .  
226 Intervju med Heidi B. Holm og Steven Holl, 14.10.2019-24.10.2019. 
227 Fehn, ”Paviljongen i Bryssel”, Byggekunst, 94. 
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lys- og skygge, nemlig det skyggeløse. Dette aspektet legemliggjøres i bæresøylen av plast, 

som paradoksalt gjennom sitt transparente materiale nærmest optisk forsvinner.   

 Fehn har i et intervju uttalt at ”Material can be something it is not”,228 hvor søylens 

ambivalente tilstedeværelse i 1958 som et bærende element i kraft av å være usynlig, kan stå 

som en tidlig manifestering av denne tanken. I Fehns nære miljø var arkitekt Louis Khan på 

sin side kjent for uttrykket om at ”the structure is where the light is not”.229 Var det kanskje 

ideen om at det er skyggen som skaper arkitekturen som lå i Fehns tanker, idet han lot 

modellen avbildes modellert frem av et stummende, omgivende mørke eller handlet det om en 

spesifikk materialholdning? Fehn uttalte: ”Skyggen hører til jorden. En verden uten den er et  

sted uten materiale…”,230 dette vitner eksplisitt om en bevisstgjøring omkring materialiteten.  
 

3.2.3 Materialitet og taktilitet uttrykket i det fotografiske medium 

Fremfor å gi betrakter et oversiktsbilde avgir Fehn et bilde av paviljongen i segmenter 

gjennom arkitekturfotografiet bestående av totalt åtte mindre billedutsnitt av paviljongen. 

Fehns holdning til fotografiet underbygger at hans bilder ikke er tilfeldige snapshots, men 

trolig nøye komponert for å fremheve spesifikke egenskaper i arkitekturen. I dette kan bildene 

leses som at Fehn ønsket å peke på spesifikke former, eller å formidle et eller flere aspekter 

ved paviljongen fremfor paviljongens hele (ill. 52/ill. 61). Også her illustreres verket i valørene 

mellom det sorte og det hvite. Måten bildene er beskåret og i komposisjonene fremstår 

paviljongen nærmest abstrahert ned til små utsnitt med ”materialitet og taktilitet” som 

billedtema, idet Fehn synes å redusere arkitekturen ned til sekvenser av uttrykk i møtet 

mellom materialer og deres stofflighet. Fehn skriver i Byggekunst: 
 

…betongen er prikkhamret slik at materialets naturlige stofflighet kommer frem…ytterfeltene –som er 
på henholdsvis 5 x 5 og 5 x 7 m –er oppspent plast-duk…tynne nylontråder er trukket mellom dragerne 
i en avstand av 15 cm. På disse tråder blir det med pistol sprøytet en flytende veske, Co-coon…som et 
edderkoppspinn. Plaststoffet er transparent og tykkelsen på det kan varieres etter behov.  

 

Fehn poengterer videre at “Hvert materiale 'er seg selv'”,231 og han utdyper: “Hvert materiale      

-som tre, murstein og stål -har sitt eget sprog. Jeg bruker ikke engang maling. Jeg tenker at 

ved å velge tre som materiale, så har jeg valgt dets typiske farve”, ”materialet mister kraften”  

når en bruker Farge, hevdet Fehn.232  Hans tanker om de ulike materialer vitner om en bevisst 

materialholdning: …”I motsetning til stenen, jern og glasset, kan du leve med treet nær din 

                                                
228 Fjeld og Fehn. ”Has a doll life?”, 24, 47.  
229 Sverre Fehn sitert i Petri, ”Sverre Fehn: Et interview”, 40. 
230 Fjeld, og Fehn. ”Has a doll life?”, 42. 
231 Fehn, ”Paviljongen i Bryssel”, Byggekunst, 94. 
232 Sverre Fehn sitert i Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 47; John-Hjalmar Smith, 
“Arkitekten og paviljongen”, Dagbladet, 22. april 1958. 
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hud. Den varme det utstråler, det temperament det inneholder gir nærhetens privilegier og ser 

man materialet i tidens dimensjon, tilhører muren historien. Treet er flyktig og tilhører 

evigheten.” 233  Fehns fotografier i Byggekunst fremstår dermed som en del av en 

materialdiskusjon. Idet bildene anlegges i sort hvitt, orienteres oppmerksomheten mot 

kontrastene mellom lys- og skyggevirkningene som nettopp fremhever  stoffligheten som hos 

den prikkhamrede betongen. Bildene kan slik anses å være orientert om å henspille på 

materialene, og det later til at fotografiene var viktige for Fehn i å formidle materialenes 

haptiske stemning og kvalitet det arkitektoniske uttrykket var tenkt å inneha. Dette bildet (ill.  

61) tituleres av Fehn som ”Leca-vegger, Oppdals-heller og vannbasseng”, og hans 

beskrivelser summerer at det nettopp er disse møtene mellom materialene med deres iboende 

egenskaper, hvor taktilitet eller overflatetekstur trolig var det Fehn søkte å kommunisere ut 

mot betrakter. Fehn skal ha sagt til en ung Morten Krogvold: ”Fotografiene må aldri bli 

endimensjonale. Kunsten er å skape rom på en flate. Utforsk dybden – dybden i det 

mørke…”. Videre gjengir Krogvold at ifølge Fehn måtte man ‘kjenne’ forskjellen hvis man 

tok på et fotografi.234 Fehn synes å nettopp anvende seg av materialer som skal henspille på 

en sansemessig erfaring og i måten han presiserer materialenes stofflighet viser Fehn en søken 

etter å formidle narrativet i kontrasten mellom den transparente, glatte og kalde plexi-glasset  

og det motsetningsfylte, lune treverket som et lunt og beskyttende, levende materiale (ill. 61).  

 

3.3 Vilje til å bevege  

Fehn anvendte seg av ulike fremstillingsformer for å formidle paviljongens uttrykk, som 

gjennom de ulike stadiene av prosjektet også innbyrdes endret karakter.  To ulike perspektiv-

tegninger (ill 25/49) fra prosessen demonstrerer dette forholdet. Interiørperspektivet (ill. 49) 

avbilder samme område som perspektivet fra konkurranseutkastet (ill. 25) men er utført på et 

senere stadium i prosessen, og Fehn angir her en mer subtil, nedtonet og nøktern atmosfære. 

Han benytter seg her av samme rene linjeføringen som i (ill. 36), og presis bruk av blyant 

dominerer. Kulørtoner er helt fraværende til fordel for valører av gråtoner. Retorikken fra den 

vitale og fyrrige pastelltegningen frembrakt av kraftfulle drag av pastellkritt, er sveipet bort 

og til kontrast fremtrer her arkitekturen via dens konturer. Uttrykk av arkitekturens 

materialitet er nærmest ikke-tilstedeværende. Her kommuniseres ikke aspekter av 

skyggevirkninger, og kun rissene av selve arkitekturen står igjen. I motsetning til fotografiene 

finnes ikke haptisk nærvær av noe som forteller oss om Oppdalsheller, limtredragere eller 
                                                
233 Fehn og Andersen, Rommet og lyset dokumentarfilm, (1988). 
234 Krogvold gjorde som novise hyppige oppdrag for Fehn knyttet til hans undervisning ved Arkitekthøgskolen. Intervju med 
Morten Krogvold 26.03.20-15.06.20. 
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prikkhamret betong. Mellom linjene finnes det knapt informasjon om arkitekturens 

fremtoning og materialiteten fremstår uklar. Arkitekturen fremtrer på sett og vis som 

transparent, lik hjørnet av glass som man kan skjelne til høyre på tegningen, der objektet i 

rommet innenfor er det som gir oss denne informasjon. Dog har Fehn valgt å vektlegge å 

formidle skaren av ”de høyreiste trær” i bakgrunnen, og vegetasjon krypene over muren, samt 

sivplantene i vannspeilet beskrives mer eksplisitt enn selve arkitekturen. Det er tydelig at 

naturens element har fått en stor rolle i dette interiørperspektivet. Til tross for at arkitekturen 

gjengis i klar kontur oppleves den likevel på tegningen som nærmest sekundær, dog på et 

annet nivå enn i den andre tegningen. Prangende fargebruk og vitalitet er erstattet med en 

atmosfære som kommuniserer en fornemmelse av kontemplativ ro og stillhet, som følge av 

det sarte uttrykket i tegningen og fravær av koloritt. Dette understrekes av skikkelsen som 

sitter fremfor en og virker absorbert og uanfektet av den andre skikkelsen en kan skjelne, og 

man forsømmer litt at man i interiørperspektivet befinner seg i en offentlig sfære. Skikkelsen 

er i le, lent mot en beskyttende vegg som intensiveres av de høyreiste trærne utenfor og kun 

det sildrende vannet ser ut til å bryte stillheten. Fehn synes å vektlegge å tydelig kommunisere 

vannet som element i bildet, er dette en tilfeldig handling? Fehn hevdet at: ”Du kommuniserer 

med materialer gjennom huden ørene og øynene. Dialogen stanser ikke på overflaten”.235 

Fehn refererer her til at arkitektonisk dialog er en haptisk eller taktil, optisk og lydbasert 

kommuniserende handling, men inviterer Fehn så til dialog via de ulike formene for visuell  

formidling av Brüssel-paviljongen?  

Ifølge Pérez-Gómez er ‘stimmung’ betegnede for å sette ord på hvordan en oppfatter 

rommets sinnstilstand fra en lys, leken eller munter stemning til et mer melankolsk, og 

affektert uttrykk innad arkitekturen.236  Interessant er det å se hvor forskjellig strategi Fehn 

benytter i de to perspektivene som illustrerer omtrent samme sted i paviljongen (ill. 25/49). I 

interiørperspektivene demonstreres to ulike atmosfærisk uttrykk utover det å være nøytrale 

representasjoner. I måten Fehn vektlegger å vise interiørperspektivenes ulike uttrykk 

indikeres det at Fehn bevisst legger inn ulike former for virkemidler, og benytter en retorisk237 

formidlingsform i artefaktene for å kommunisere det arkitektoniske bildet av Brüssel-

paviljongen og dens iboende kvaliteter. Det ene representert ved et vigørlig illustrert 

fargespill med elementet av ‘tid-sted’ som tematikk, hvor det i det motstående formidles en 

motsvarende stemning av ro som beskrives via et kontrasterende, meditativt uttrykk (ill. 49). 

                                                
235 Min kursivering. Fjeld og Fehn. ”Has a doll life?”, 47.  
236 Pérez-Gómez, Attunement: Architectural meaning after the crisis of modern science, 18. 
237 Retorikk er et redskap for på å strategisk vis å påvirke betrakteren. Ackerman, Origins, imitations, conventions: 
representations in the visual arts, 316. 
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Dialogen kan sies å oppstå idet Fehn projiserer inn ulike retoriske virkemidler som via 

persepsjon appellerer til affekt hos mottaker. Gjennom artefaktenes uttrykk virker Fehn å 

være opptatt av å overføre effekten av skyggen og lysets virkninger som han fanget inn på 

reise i Marokko og som projiseres inn i Brüssel-prosjektet som konseptuell idé. Et tankekors 

er at dette interiørperspektivet (ill. 25) tangerer til det ekspresjonistiske i uttrykket, hvilket er et 

paradoks ettersom arkitekturens fremtoning in situ fremfor å være høylytt og påberoper seg 

oppmerksomhet, heller gir uttrykk for en mer lavmælt, og ydmyk fremtoning mer i tråd med 

(ill. 49). Dette understreker at interiørperspektivet (ill. 25) konsentreres om å illustrere takets 

lysførende kvaliteter og kan sies å være en representasjon og et bilde på paviljongens iboende 

‘tid-sted’ aspekt. Fehn har i en senere kontekst bemerket: ”A place in movement is the room 

of the moment…”,238 som slik kan sies å gjøre seg gjeldende allerede i Brüssel-paviljongen.  

For å beskrive stemningsendringen som skjer i artefaktene kan Pérez-Gómez begrep  

‘stimmung’ anvendes, som oversettes til temperament, stemning eller atmosfære,239 tone,  

følelse, eller sinnsramme.240 Ifølge ham kan arkitekturens meningsinnhold sies å oppstå 

nettopp i møtet mellom det romlige og dette temporære241 ”room of the moment” som Fehn  

bemerket og Pérez-Gómez fastslår at: ”atmospheres are spatial phenomena, but always 

intertwined with temporality; they are never outside time.”242  

            På spørsmål om hva arkitektur bør være har Fehn uttalt: ”Arkitektur må være fylt av  

en drøm – noe å bli rørt over…Arkitekturen blir en fortelling som du kan gripe med intellektet 

eller med følelsene uten at du kan sette ord på det”.243 Dette utsagnet er talende i denne 

diskusjonen ettersom Fehn nettopp gjennom de ulike inn-projiserte stemninger i Brüssel-

prosjektet tar betrakteren inn i et narrativ som Fehn fremfører på papiret samt i modellen. 

Fehn viser i modellen eller på tegningen (ill. 25) ingen objektiv beskrivelse av et rom, men noe 

som minner mer om en perspektivisk oppløst skisse som gjennom ekspressivitet og 

atmosfærisk temperament søker å vekke en interesse, egge, eller kanskje forføre betrakter. 

Ved å overstige en rent beskrivende fremstilling av arkitekturen, inviterer Fehn sådan i 

tegningen nettopp til å gå i dialog eller interaksjon og refleksjon hos betrakter. Dette 

mellomrommet, eller ”invisible significance” som Pérez-Gómez viser til, åpner opp og gir 

rom for handling og tolkning i arkitekturen. Via konfrontasjonen med betrakter samt 

virkemidler som gir et vigørlig formspråk frembringes fragmenter av arkitekturens 

                                                
238 Fjeld, og Fehn, ”Has a doll life?”, 44. 
239 Pérez-Gómez, Attunement: architectural meaning after the crisis of modern science, 34. 
240 Alberto Pérez-Gómez. ”Surrealism and architectural atmosphere”, i Architectural design, vol. 88, nr. 2 (mars, 2018), 28. 
241 Pérez-Gómez, ”The space of architecture: Meaning as presence and representation”, 22-23. 
242 Pérez-Gómez, Attunement: Architectural meaning after the crisis of modern science, 18. 
243 Tiril Rem, ”På tomannshånd: Strekens poet”, Dag og tid, nr. 25, 20. juni 1996.  
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‘rombilde’, som her fremtrer både ekspressivt og pulserende. Eksempelet viser hvordan Fehn 

anvender ulike virkemidler og teknikker, som går utover det rent deskriptive når det kommer 

til å visualisere arkitekturen til en mottaker via vilje til en dialog av atmosfæriske uttrykk og 

stemningsbilder. Pérez-Gómez viser til at arkitektoniske tegninger skulle ikke bare være rene 

representasjoner av arkitektur, men burde også iscenesette:244  
 

The architect, in a sense, now must also write the 'script' for his dramas, regardless of whether this 
becomes an explicit or implicit transformation of the 'official' building program. This is, indeed, a 
crucial part of its design activity, and also the vehicle for an ethical intention to inform the work.245  

 
Atmosfæriske karakteristika i arkitekturen persiperes før en bevisst observasjon av 

konstruksjon og detaljer finner sted.246 På bakgrunn av det ovenstående er det plausibelt at det 

ikke er overlatt til tilfeldighetene at Fehn lar nettopp vannspeilet ta oppmerksomheten i bildet 

(ill. 49). Høyst trolig var dette for Fehn et arkitektonisk element som var viktig å understreke, 

men samtidig kan tilstedeværelsen av rennende vann alludere et fenomenologisk virkemiddel 

i arkitekturen. Pallasmaa skriver: ”We might consider water a 'phenomenological lens' with 

powers of reflection, spatial reversal, refraction and the transformation of rays of light.” 247 

Vann som element forsyner noe sakralt, men det rennende vannet i bildet kan også via 

synoptisk persepsjon være er et tilløp til å fremkalle en fornemmelse av lyd av rennende vann, 

på lik linje som Fehns eksplisitte beskrivelse av prikkhamret betong eller treverk kan 

fremkalle en erfaringsbasert, sansbar fornemmelse av materialets haptisitet hos betrakter. 

Pallasmaa skriver: ”Even the eye collaborates with the other senses. All the senses including 

vision are extensions of the sense of touch”248, ”The skin reads the texture, weight, density 

and temperature of matter…but the eye also touches; the gaze implies an unconscious bodily 

mimesis identification”.249  Disse hendelsene eller form for ‘inntonethet’ Fehn anlegger 

fremkaller et stemningsskapende rombilde, som klinger med Fehns uttalelse om at han ville 

skape arkitektur som søkte å fortelle en historie.250 I dette tilfellet skapes det rom for ‘historie’ 

eller handling gjennom dialogen av ulike retoriske virkemidler Fehn anlegger i artefaktene, 

som maner til en sansemessig erfaring og evne til å kommunisere med betrakter.  

                                                
244 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 299. 
245 Pérez-Gómez, ”The space of architecture: Meaning as presence and representation”, 23-24. 
246 Pallasmaa, The eyes of the skin: Architecture and the senses (Chichester: Wiley, 2005), 15. 
247 Juhani Pallasmaa, ”Phenomenal zones: Water: A phenomenal lens”, i Steven Holl (red.), Juhani Pallasmaa (red.), og 
Alberto Pérez-Gómez (red.), Questions of perception: Phenomenology of architecture, 79-84 (San Francisco: William Stout 
Publishers, 2006), 80. 
248 Juhani Pallasmaa, ”Hapticity and time: notes on fragile architecture”, Architectural review, vol. 207, (2000), 78. 
249 Juhani Pallasmaa, ”An architecture of the seven senses”, i Steven Holl (red.), Juhani Pallasmaa (red.), og Alberto Pérez-
Gómez (red.), Questions of perception: Phenomenology of architecture 27-38 (San Francisco: William Stout Publishers, 
2006), 33-34. 
250 Fehn sitert i Marja-Riitta Norri, ”About rationalism of spiritual content”, i Arkkitechi, 4, 1986, 78. 
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I boken Question of perception, fremføres nettopp virkemidler av lys og skygge, aspektet om 

tid varighet, samt bruk av taktile materialer som tre av i alt 11 fenomenologiske ”soner” som 

ved siden av vann og lyd opptrer i arkitekturen:251 ”The passage of time; light, shadow and 

transparency; color phenomena, texture, material and detail all participate in the complete 

experience of architecture…questions of architectural perception underlie questions of 

intention”.252 Fehns anvendelse av nettopp virkemidler som ‘lys og skygge’, elementet av ‘tid 

og sted’, samt hans betoning av materialers stofflighet i sin visuelle formidling av arkitekturen 

anskueliggjøres i hans beskjeftigelse med de ulike artefaktene og var neppe tilfeldig. Holl 

attesterer at hans oppfatning var at ”Sverre was deeply interested in light, transparency, 

shadow and the matter of materials.”253 Det ovenstående impliserer at Fehn trolig har 

reflektert over virkningene av nettopp aspektene som opptas i det arkitektoniske uttrykket i 

Brüssel-paviljongen idet han innlemmer visuelle virkemidler i sine arkitektoniske 

representasjoner som via optisk persepsjon kan appellere til sansene, og slik innby til å bevege  

en mottaker.  

Pérez-Gómez hevder at ”When architectural atmospheres are appropriately designed 

they speak back to the inhabitant, revealing purpose in the actions that they frame”254. I et 

intervju omtaler Fehn Marokko som en erfaring som forandret hans forhold til klima og 

materialitet, idet han her ervervet en større forståelse av vår nordiske atmosfære og hevdet at 

alt fikk en ny mening.255 I Marokko fant Fehn en ny bevissthet for materialteksturer og de 

naturlige karakteristiske farger: ”Dette fikk meg til å behandle materialer med større omhu, 

unngå malt trevirke, for tre har sin egen fantastiske fargelegging, akkurat som stein, fliser og 

stål.”256 Denne dypere forståelsen for materialiteten ligger som et grunnstoff i hans visuelle 

artefakter som bærere av Brüssel-paviljongens ‘rombilde’. Fehns dialog med minnene fra 

reisen ble til en arkitektonisk holdning han projiserte inn som virkemiddel ikke bare i 

konstruksjonen, men også i den visuelle formidlingen av verket. Gjennom tematiseringen av 

lys- og skyggevirkninger som del av paviljongens arkitektoniske uttrykk via artefaktene, via 

en bruk av virkemidler som henspiller på fenomenologiske aspekter, viser han en vilje til å 

søke det atmosfæriske via narrativer,257 via lysets materialitet, og ved å innlemme elementer 

som henspiller på en vekkelse av sansene hos mottaker. Det kan med dette argumenteres for 
                                                
251 Steven Holl, ”Preface” i Steven Holl (red.), Juhani Pallasmaa (red.), og Alberto Pérez-Gómez (red.), Questions of 
Perception: Phenomenology of architecture, 2-3 (San Francisco: William Stout Publishers, 2006); Pallasmaa ” An 
architecture of the seven senses”, 27-38. 
252 Holl, ”Questions of perception: Phenomenology of architecture”, 41. 
253 Intervju med Holl og Holm, 14-24. oktober 2019. 
254 Alberto Pérez-Gómez, ”Architecture, art of belonging”, In_Bo, nr. 3 (november, 2016), 16.  
255 Fehn sitert i Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 49. 
256 Møller, ”Sverre Fehn: An interview with the norwegian architect”, 21. 
257 Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 49. 
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at meningsskaping i arkitekturen kan gjenspeiles i et handlingsrom av ”invisible significance” 

hvor en dialog mellom artefakt og mottaker kan finne sted. Med det ovenstående som 

bakteppe kan det argumenteres for at Fehns artefakter utover å være nøytrale representasjoner 

for arkitektur, kan tre inn i en rolle som en kanal for å skape interaksjon og gå i dialog med 

betrakter.  

 Analysens neste del vil i forlengelse av dette utforske Fehns artefakter videre, orientert 

rundt spørsmålet om det også finnes andre forklaringsmodeller på Fehns valg av uttrykk 

virkemidler i mediene.   
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Kapittel 4 ⏐ Arkitekten Fehn i dialog med sine forbilder  
 

Foregående kapittel antydet at ved å problematisere Fehns arkitektoniske artefakter i lys av et 

interaksjonsaspekt, kan artefaktene tilvirke som en interaktiv passasje til dialog mellom 

arkitektur og betrakter. William Whyte hevder at “architecture should not be studied for its 

meaning, but for its meanings,258og dette kapittelet vil undersøke om det finnes flere 

forklaringsmodeller bak Fehns valg av virkemidler og teknikk i de ulike mediene. Bente 

Solbakkens tekst ”Artefakter fra arkitektkontoret” trekker frem likheter med Mies i Fehns 

arkitektoniske visuelle fremstillinger, og betegner store deler av tegningssettet til Brüssel-

paviljongen for å være ‘miesiansk’.259 Dog fremstår ikke Fehns valg av tegnestil og strategi i 

mediene for å være konstant, selv innbyrdes mediekategoriene. Dette uensartede utrykket 

både intermediært, samt innenfor samme mediekategori er aspekter dette kapittelet vil se 

nærmere på, i lys av Whytes teori om arkitektur som transposisjoner. Whyte skriver at hver 

sjanger har sine iboende regler med egen retorikk, og argumenterer for at hvordan 

arkitekturforståelsen påvirkes av dette, burde være en viktig del av historikerens forskning.260 

For Whyte ligger arkitekturens mening i hvordan konseptet transporteres fra et medium til et 

annet og hvordan arkitekturen endres suksessivt i prosess. Ved å se Fehn i en modernisme- 

tradisjon, vil inneværende kapittel iaktta artefaktene tilknyttet Brüssel-prosjektet i lys av en 

dialog mellom Fehn og flere av den tidlige modernismens toneangivende arkitekter, og deres 

teknikker for å reprodusere og formidle arkitektur. I en studie av hvordan arkitekturens 

uttrykk transformeres gjennom Fehns prosessuelle arbeider knyttet til Brüssel-prosjektet, har 

kapittelet til hensikt å problematisere artefaktenes intermediære forhold og undersøker 

hvorvidt Fehns arkitektoniske representasjoner kan sies å beholde mening for prosjektet.  

 

4.1 Brüssel-paviljongen – transportert i en suksessiv prosess 

Whyte hevder at en bygnings evolusjon fra skapelse til manifestert byggverk skjer i en rekke  

overlappende stadier, som han omtaler som transposisjoner, og skriver: ”As an idea is 

transposed from one genre to another, it will undergo repeated change…it´s representations 

have also changed.”261 Til tross for at en bygnings uttrykk transporteres flere ganger mellom 

de ulike mediene, blir arkitekturen i seg selv bindeleddet mellom hver artefakt. 

Konvensjonene av arkitektonisk representasjon i en plan, perspektivisk tegning, elevasjon 

                                                
258 Whyte, “How do buildings mean? Some issues of interpretation in the history of architecture”, 153.  
259 (ill. 20/43). Solbakken, ”Artefakter fra arkitektkontoret”, 99. 
260 Whyte, “How do buildings mean? Some issues of interpretation in the history of architecture”, 172-175. 
261 Ibid., 170, 172, 175.  
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eller modell skiller seg fra hverandre, og ifølge Whyte er arkitekturen sammenkoblet ved en 

serie av transposisjoner, som vil forme hvert medium og ubevegelig påvirke sluttproduktet av 

prosessen, som for ham er bygningen selv.262 En tegning som på et tidspunkt beskriver et kart 

over en konstruksjon ovenfor en entreprenør kan på et senere punkt stå som et minne over 

arkitektens eller samtidens historiske virke, og en tegnings særpreg kan fortelle om det interne 

forholdet mellom bildet og arkitekten.263  

 Fehns arbeid med Brüssel-paviljongen inngikk i en sekvensiell prosess ekvivalent med 

det Whyte beskriver. Gjennom prosjekteringsprosessen transporteres Brüssel-paviljongens 

arkitektur og uttrykk med det iboende ‘rombildet’ mellom de forskjellige mediene. 

‘Rombildet’, eller konseptet som projiseres inn, blir forbindelsen mellom hver artefakt, som 

kommer forskjellig til uttrykk via ulike strategier via de ulike mediekategoriene. En 

arkitektonisk plan og en perspektivisk tegning skiller seg fra hverandre idet mediets 

immanente konvensjoner påvirker arkitekturens fremtoning, og innehar ulike iboende 

funksjoner og kvaliteter for å formidle arkitekturens struktur og uttrykk. Innad 

designprosessen trer artefaktene inn i ulike roller, og i den forbindelse påpeker Solbakken at 

tegninger som har et presentasjonsformål til utstillinger, konkurranser eller publikasjoner ofte 

innehar langt mer retoriske virkemidler enn tegninger som inngår i en prosjekterings-

prosess.264 Et interessant moment her er at Sverre Fehn også anvender retoriske virkemidler i 

de mekaniske tegningene fra prosjekteringen, som kan eksemplifiseres med en situasjonsplan 

fra Brüssel-prosjektets prosjekteringsprosess. I fjerde fase velger Fehn å tilføre en 

situasjonsplan (ill. 62a) aksonometrisk tegningsteknikk som beskriver flere aspekter av byggets 

egenskaper, forbi det rent informative en forventer av en situasjonsbeskrivelse, som 

konvensjonelt er regnet for å være et nøytralt instrument.265 Paviljongen er her inntegnet 

perspektivisk, mens det omgivende bildearealet er beholdt flatebetont. Med konsis skygge 

beskrives paviljongen i et aksonometrisk perspektiv som påkaller all oppmerksomhet i planen. 

Tegningen taper sin funksjon som et rent mekanisk, beskrivende objekt, hvilket reiser 

spørsmål om hvorfor Fehn fremførte denne i en alt annet enn nøytral karakter. Med det 

faktum at Fehn også utarbeidet en identisk plantegning utført aksonometrisk i 1:100 (ill. 62b), 

som beskriver endringene i denne fasen, kan en ane konturene av at det lå noe mer bak Fehns 

utførelse av situasjonsplanen utover å vise en nøytral beskrivelse av tomtesituasjonen. 

 

                                                
262 Whyte, “How do buildings mean? Some issues of interpretation in the history of architecture”, 174-175.  
263 Riley, ”Drawn into a collection: A context of practices”, 11. 
264 Solbakken, ”Artefakter fra arkitektkontoret”, 98. 
265 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 312. 
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4.1.1 Artefaktenes retoriske uttrykk, en bevisst strategi?  

I det retoriske begrepet ligger det et ønske om å overgå det rent korrekt beskrivende aspektet 

av det arkitektoniske rom i en tegning, der arkitekten ilegger et uttrykk for å overbevise eller 

forføre mottaker.266 En plantegning, et snitt eller en skjemategning forventes å være uten 

annen iboende verdi enn deres evne til nøyaktig beskrivelse, og en situasjonsplan er ment å 

vise til byggets beliggenhet i en tomtesituasjon i informativ maner. Pérez-Gómez går hardt ut 

med sin kritikk om at profesjonelle arkitekter på generell basis har for vane å se alle tegninger 

i dette lyset, som nøytrale surrogater.267 Pérez-Gómez fastslår at: ”The true architect´s 

concern for meaning cannot be properly embodied in a drawing whose explicit or implicit role 

is the reduction or 'picture' of a building. Drawing must serve as expression of a symbolic 

intention in the form of architectural ideas”.268  

Som foregående kapittel viser til, lot Le Corbusier til å ha et bevisst forhold til 

skapelsesprosessen idet han skriver: ”My research is, like my feelings, directed towards what 

is the principal value in the life: the poetry. Poetry is in the heart of a man and is the capacity 

to go into the richness of nature“, og videre: ”An overwhelming event: creation. A 

phenomenon of poetry and wisdom that is called beauty…we feel, we architects and 

planners”.269 Pérez-Gómez hevder nettopp at: ”Architects must thus be capable of infusing 

spaces with particular tones resonant with focal actions: cheerful, sad, oppressive, quiet, 

familiar or strange, agitated or quiet. One could argue that such moods are 'built in', like those 

in a work of poetry…”.270 Innen arkitektonisk representasjon valgte arkitekter ulike strategier 

i sin formidling, og tegning var en vesentlig del av verktøyet for å kommunisere imaginære 

ideer og konsept.271  Som Fehn, synes Le Corbusier å være opptatt av betydningen av ulike 

virkemidler i sine tegninger, som fremkommer idet han akkompagnerer en tegning av Ville 

Contemporaine fra 1922 (ill. 63) i sitt Oeuvre complète med følgende tekst: ”I should like to 

draw a picture of 'the street' as it would appear in a truly up-to-date city. So I shall ask my 

readers to imagine they are walking in this new city”.272 Med dette er det eksplisitt at Le 

Corbusier er bevisst på retoriske aspekter i tegningsmediet. Le Corbusier utmaler her en lys 

og lett stemning for en potensiell bruker, som via en naivistisk strek og dus palett skildrer et 

bilde av en restaurantscene i en byplan i tilsynelatende idylliske omgivelser. Med maten klart 

servert på bordet, inviterer Le Corbusier betrakter til å tre inn i rammen som fremstilles som 
                                                
266 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 299. 
267 Pérez-Gómez, og Pelletier, Architectural representation and the perspective Hinge, 3-4.  
268 Pérez-Gómez, ”Architecture as drawing”, 5. 
269 Le Corbusier, Creation is a patient search, overs. av James Palmes (New York: Praeger Publishers, 1960), 300, 160. 
270 Pérez-Gómez, Attunement: Architectural meaning after the crisis of modern science, 26. 
271 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 294. 
272 Le Corbusier, Oeuvre complète 1910-1929, 1. bind, 5. utg. (Erlenbach-Zürich: Editions Girsberger, 1948), 118. 
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et romantiserende utsiktsbilde som ligner et postkortmotiv. Le Corbusier viser her til et ladet 

stemningsmoment i tegningen av sin skyskraperby for å forføre betrakter inn i situasjonen, 

som kan sees beslektet med Pérez-Gómez ‘stimmung’-begrep. Idet Le Corbusier overfører 

prosjektet til en annen tegning, fremtrer den inn-projiserte stemningen som en helt annen (ill. 

64). Luftperspektivet fremstår som en kontrast til det forrige, idet betrakter her fremmedgjøres 

blant de hypermoderne skyskraperne av 183 meter glass, og de grønne omgivelsene og 

individet blekner i mengden av de tre millioner innbyggerne.273 Via en mørkere stemning 

preget av mystikk vises en ny side av utopien, som en antitese. Det kan altså synes som at 

Pérez-Gómez´ aspekt om ‘stimmung’ som innreflektert virkemiddel og strategi var noe Le 

Corbusier nyttet seg av i sine visuelle fremstillinger av arkitektur. Ackerman stadfester at valg 

av strategi og tegneteknikk har affekt, og at tegningens retorikk, selv når den manipulerer og 

forfalsker er sentral for sin kraft og appell.274  

 
4.1.1.1 Vilje til å utfordre  

Som Fehn, anvendte Le Corbusier aksonometri for å uttrykke sine ideer, fortrinnsvis i sine 

1920-talls prosjekter i en søken etter ”det moderne rom”.275 Teknikkens abstrakte kvaliteter, 

åpnet opp for en ny romlig konsepsjon, og modernismens puristiske flater lot seg lett overføre 

til aksonometrien,276 hvor Maison Cook (1926) kan trekkes frem som eksempel (ill. 65). Der 

Le Corbusier anvender aksonometri for å abstrahere et perspektivisk rom, bruker Fehn i sin 

plan aksonometri i en omvendt holdning, og tilfører en todimensjonal situasjonsplan en 

beskrivelse av perspektivisk romlighet og innblikk i konstruksjon. I en annen plantegning fra 

Brüssel-paviljongen, denne gangen fra konkurranseutkastet, oversetter Fehn paviljongens 

grunnplan til et uttrykk som minner om motiver fra kunstens avant-garde. I måten Fehn 

forbilledliggjør ‘utstillingens rytme’ via anvendelse av lagvis collageteknikk av transparent 

mønstret plast på kartongen, overgår han på ny den mekaniske plantegningens nøytralitet, og 

via collagen opptar planen her en biomorf form (ill. 22) med konnotasjoner til dadaismen og 

Jean Arps relieffer (1886-1966). Til tross for at tegningen var tiltenkt et presentasjonsformål for 

å appellere til en mottaker, er dette et interessant aspekt sett i en bredere sammenheng. I en 

MoMA utstilling ”From Le Corbusier to Niemeyer” i 1949,277 ble nettopp Jean Arps relieffer 

sammenstilt med arkitekturtegninger (ill. 66), og i sin Paris-periode hadde Fehn hyppige besøk 

                                                
273 Watkin, A history of wester architecture, 247. 
274 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 295, 316. 
275 Pérez-Gómez, og Pelletier, Architectural representation and the perspective Hinge, 316, 347.  
276 Ibid. 313, 316, 345-346. 
277 Kurert av Philip Johnson og Alfred Hitchcock. McQuaid ”Aquiring architecture: Building a modern collection”, 25. 
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i Le Corbusiers atelier.278 Det er ikke utenkelig at han var orientert om utstillingene som fant 

sted på de store institusjonene. Fehns artikkel i Byggekunst fra 1956: ”Le Corbusier i 

Chandigahr”, vitner om en innsikt hos Le Corbusier, men dessuten også for avant-gardens 

kunstnere idet han omtaler Joan Miró´s (1893-1983) ”primitive keramiske former”, og Paul 

Klee´s (1879-1940) kunst som ”symbolske tegn enklere enn barnetegninger”, samt postulerer at 

arkitekten måtte ”komme frem til en metodikk som er bygget på disse enkle faktorer.”279 

Et modellfotografi fra Brüssel-prosjektet gjenspeiler dette premisset om ”enkle 

faktorer”, i en ny oversettelse av Brüssel-paviljongens arkitektur: Der Fehn på den ene siden 

utvider situasjonsplanens egenskaper, eliminerer han i neste instans modellens 

tredimensjonale kvaliteter via modellfotografiet.280 Modellen er her avfotografert rett ovenfra, 

som en plantegning, og modellen fremstår som en hvit kontur mot helsort bakgrunn (ill. 67). 

Whyte slår fast at innad de visuelle formene for arkitektonisk fremstilling huser hver sjanger 

egne bestemmelser, hvor det lever en egen retorikk iboende mediet. 281  Med modell-

fotografiets inntog etter første verdenskrig fikk modellen et nytt visuelt rom idet 

kamerateknikkens immanente manipulative evner og retusjering forsynte nye muligheter. I 

mediets evne til å representere skala objektivt, kunne fotografiet fra riktig vinkel manipulere 

modellen til å tre inn i det konstruerte perspektivets konvensjoner.282 Dog synes Fehn i dette 

modellfotografiet å utfordre mediets konvensjoner i motsatt retning: Idet Fehn gjengir 

modellen sett rett ovenfra reduseres de romlige kvaliteter ned til et todimensjonalt geometrisk 

komponert bilde, og modellen tar nå opp i seg plantegningens egenskaper. Fehn fjerner også 

elementer fra bildet og roterer formatet 90 grader i forhold til de andre i serien, som indikerer 

at komposisjonen her var essensiell. Motivet som gjenstår, alluderer en klar og strukturell 

orden. Det arkitektoniske bildet av Brüssel-paviljongen kan på ny sees transportert mellom 

mediene, som nå opptar et strengt geometrisk komponert, flatebetont bilde via 

arkitekturmodellen som medium. Fehn refuserer nærmest modellens egenskaper og det er 

ikke lettbegripelig at bildet som står igjen er en arkitektonisk plan. Fotografiet av den 

reduserte modellen gir konnotasjoner til Mies´ plantegning over villaen Brick Country House 

fra 1923 (ill. 68). Motsvarende Fehns reduserte modellfoto, er det umiddelbart uklart at Mies´ 

plastiske komposisjon i den åpne planen faktisk avbilder en bolig, ettersom romfunksjoner 
                                                
278 ”Hver aften etter klokken seks kunne man banke på og få lov å komme inn for å se arbeidene”, Fehn sitert i Norri, ”An 
architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 45.   
279 Sverre Fehn, ”Le Corbusier i Chandigahr”, Byggekunst, årg. 38, nr. 8 1956, 197. 
280 Dette modellfotografiet er også kreditert Teigens Fotostudio, og høyst trolig en del av bildeserien med foto av modellen 
som ble utført til ‘58’-konkurranseutkastet da det er innreflektert med den samme low-key teknikken som de andre. 
281 Whyte, “How do buildings mean? Some issues of interpretation in the history of architecture”, 174-175.  
282 Davide Deridu, ”Transforming ideas into pictures: Model photography and modern architecture”, i Anthony Higgot (red.) 
og Timothy Wray (red.), i Camera Constructs: Photography architecture and the modern city, 159-178 (London: Routledge, 
2012), 159-165. 
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knapt antydes.283 Mies utfordrer her det tradisjonelle begrepet av en arkitektonisk plan,284 idet 

veggskjermene markert som sorte linjer i ulike lengder på plantegningen gir konnotasjoner til 

et abstrakt bilde fremfor en bolig. Dette svarer til måten Fehn utfordrer Brüssel-modellens 

tredimensjonalitet idet paviljongens romlighet skaleres til et flatebetont bilde. Symptomatisk, 

flyttes fokuset over på det skiftende, rytmisk-lineære mønsteret som dannes av de vinkelrett 

arrangerte veggskivene som komposisjonene aksentuerer i Fehns modellfoto.  

Med arkitekturtegningens paradigmeskift og inntoget av arkitektoniske artefakter som 

objekter på utstilling285 ble etter hvert også arkitekters artefakter, forberedende studier eller 

planer, ansett som viktige i seg selv.286 Som konsekvens ble arkitekters artefakter nå prisgitt 

av samlere og dessuten utstilt likestilt med kunstverk, og etablerte en egen verdi på 

kunstmarkedet.287 Tidligere kurator hos MoMA, Matilda McQuaid peker på at selv de mest 

dokumentariske tegningene har ervervet status som autonome verk. Her kan Mies´ Brick 

Country House på ny trekkes frem, som eksempel på et prosjekt som forble på papiret og 

benevnes som ‘paper architecture’.288 Mies skal ha ansett sine plantegninger som ”mere 

hieroglyphs of his structures,”289 og tilnærmet blottet for teknisk informasjon impliserer han 

med dette at funksjonene i planen var mindre vesentlige enn å kommunisere en underliggende 

idé. Philip Johnson har beskrevet fenomenet i sin forelesning ”The seven crutches of modern 

architecture” ved Harvard i 1954, som: ”cult of the pretty plan”.290 Dette var altså en kasus 

som i Fehns tid var kjent i fagmiljøet, og Brick Country House har ervervet ikonisk status291 

for de kunstneriske aspektene som her retorisk ligger innreflektert. Le Corbusier arbeidet også 

med å produsere og publisere ‘papirarkitektur’,292 og Ville Contemporaine som ble vist på 

Salon D´Automne i Paris i 1922,293 forble nedfelt på papiret som en utopisk idé som fikk liv 

via det trykte medium. Konstruksjon var for Le Corbusier et betydelig øyeblikk innad 

prosessen, men ikke ensbetydende med sluttproduktet, og som tidligere nevnt var Le 

Corbusiers kreative prosess like fullt et mål i seg selv.294  

                                                
283 Planen innehar ikke spesifikk informasjon om romkonfigurering utover ”wohnräume” [stuer] og ”wirschaftsräume” 
    [kontorarealer], som i planen fremstår med som løse soner med tilnærmet udefinerbare romgrenser. 
284 Jean-Louis Cohen, Ludwig Mies van der Rohe, 2.utg. (Basel: Birkhäuser, 2007), 39. 
285 McQuaid, ”Aquiring architecture: Building a modern collection”, 19-23. 
286 Riley, ”Drawn into a collection: A context of practices”, 12. 
287 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 316. 
288 McQuaid, ”Aquiring architecture: Building a modern collection”, 20-21; Brick Country House tegningen ble vist på Grosse 
Berliner Kunstanstellung i 1924. Cohen, Ludwig Mies van der Rohe, 176. 
289 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 316. 
290 Et tankekors er for øvrig at tegningen lever via en fotografisk reproduksjon. Philip Johnson, ”The seven crutches of 
modern arcitecture”, Perspecta, vol. 3 (1955), 41. 
291 Solbakken, ”Artefakter fra arkitektkontoret”, 98. 
292 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 316. 
293 William J. R. Curtis, Modern architecture since 1900, 3. utg. (London: Phaidon Press, 1996), 247. 
294 For Le Corbusier, var også hans promotering av sine egne prosjekter i etterkant via tegning og foto og engasjement med 
media en stor del av hans prosess. Colomina, Privacy and publicity: Modern architecture as mass media, 100, 114. 
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Ifølge Nina Berre (1964-) ved Nasjonalmuseet kan den enkelte artefakt inneha en kunstnerisk 

verdi, eller den kan ha relevans og innflytelse på ulike måter. Tegninger kan definitivt være 

representasjoner av virkeligheten, men kan også sies å bære på urealiserte ideer med 

betydning for den senere arkitekturutviklingen.295 Dette viser posisjonen som arkitektur-

tegninger har ervervet seg som autonome verk, løsrevet fra arkitekturen og kan sees som et 

eksempel på hvordan arkitektur ifølge Whyte kan ilegges ulik mening via suksessive 

transposisjoner: ”The message…changes when we experience architecture as a plan, as a 

picture, in text, or as structure...”.296 Pérez-Gómez påpeker også at artefaktenes diskursive 

kapasitet opererer på flere plan, ”They might all tell stories but have different obligation.”297 

Artefaktene ble med de tidlige modernistene et mål i seg selv,298 og viste at en plantegning lot 

seg transportere fra å være en tegning over en boligplan, til et estetisk objekt. Fehn kan på lik 

linje med Mies også synes å innlemme kunstneriske aspekter for å få frem et estetiserende 

uttrykk i sine grunnplaner, som leder til å reise spørsmål om selve prosessen med å utarbeide 

de ulike artefaktene også kan sees som et mål i seg selv for unge Fehn? 

 
4.1.1.2 Paviljongen oversatt fra aksonometri, via tegneseriestripe til collage   

Etter en gjennomgang av Le Corbusiers tegningsmateriale fra 1914-1964 hevder Pérez-

Gómez at materialet aldri var helt objektivt eller kunne sees som generative, foruten at det 

forekom skjematiske planer og elevasjonstegninger.299 I hans tidlige periode kom dette videre 

til uttrykk i måten han presenterte flere av sine prosjekter sitt i Oeuvre complète 1910-29, 

eksempelvis via tegneseriemediets retorikk. Tilknyttet presentasjonen av Villa Meyer (1925) 

finnes et brev til Madam Meyer, hvor Le Corbusier i en tegning forklarer boligens kvaliteter 

med ni nummererte sekvenser og snakkebobler, i tråd med tegneseriens definisjon som ”en 

serie bilder med innbyrdes sammenheng i et handlingsforløp”300 (ill. 69).  

Som Le Corbusier, arbeidet også Fehn med svært uensartet formuttrykk for å beskrive  

arkitekturen på Brüssel-prosjektet. I løpet av prosjektets stadier endrer eksempelvis Fehn  

strategi fra å abstrahere grunnplanenes og modellens uttrykk til å transportere Brüssel-

paviljongen inn i en retorikk forenelig med nettopp tegneseriestripen i det kombinerte interiør 

                                                
295 Berre, ”Verk og representasjon”, 13. 
296 Whyte, “How do buildings mean? Some issues of interpretation in the history of architecture”, 177.  
297 Weddle og Neveu,”Interview with Alberto Pérez-Gómez”, 80. 
298 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 316. 
299 En tegning er gjengitt ”objektiv” når de aspektene som redegjøringen skildrer, samsvarer med å være mest mulig rasjonelt 
deskriptivt gjengitt. Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 312; Pérez-Gómez og 
Pelletier, Architectural representation and the perspective hinge, 345. 
300 Nina Berre, ”forord” i Nina Berre (red.) og Mélanie van der Hoorn, Arkitekturstriper / Architecture in comic-strip form, 6-
11, overs. Stig Oppedal (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2015), 6. 
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og eksteriørperspektivet fra konkurranseutkastet (ill. 27). Fehn forklarer her byggets tiltenkte 

bruk ved hjelp av kompletterende tekster og kommuniserer slik et narrativ mellom arkitektur  

og bruker, og parallellen til Le Corbusier er eksplisitt.  

Til tross for det konstruerte perspektivets eksistens, valgte de tidlige modernistene 

paradoksalt metoder ad hoc for å representere arkitektur i tre dimensjoner. Et moment er at 

perspektiviske tegninger, da fortrinnsvis sentralperspektivet siden renessansen har vært 

anvendt som redskap for å beskrive arkitektur i tre dimensjoner, eller som ledd i å forføre en 

byggherre med imponerende perspektiviske presentasjonstegninger,301 begynner de tidlige 

modernistene å utfordre mediets iboende konvensjoner. Le Corbusier testet i sine 

perspektivtegninger også montasjeteknikk som en forlengelse av den europeiske avant-

gardens tendenser og strategi for å visualisere arkitektur.302 Her kan det urealiserte prosjektet 

Exposition Synthèse des arts majeurs (1950), trekkes frem som eksempel på denne praksisen, 

hvor Le Corbusier plasserer et foto av en modell inn i konturene av et stilisert landskap som 

fordreier perspektivet (ill. 70). Fotomontasje eller collageteknikk var en strategi som ble 

omfavnet av flere av samtidens arkitekter, dog trekkes særlig Mies frem som ble kjent for sin 

utstrakte bruk av collageteknikk. 303 Blant de mest publiserte av Mies´ collager er utkastene til 

Resor House (1937-38), hvor flere av disse for øvrig skal ha blitt gjort spesielt til Mies-

utstillingen på MoMA i 1947304, omtalt i innledningskapittelet. I fotocollagene fra 1930-tallet 

utfordret Mies den tradisjonelle måten å presentere arkitektur, ved å representere Resor House 

i en redusert perspektivteknikk der bygget dematerialiseres, nærmest til det nesten 

selvfornektende idet arkitekturen nær blir fraværende, og tegningen opptar mer 

konvensjonene av en interiørelevasjon enn et interiørperspektiv (ill. 71). Ved å gjengi rom som 

undertrykker perspektivisk dybde, som de forkortede linjene i Resor House perspektivet,305 

skaper Mies en effekt som komprimerer fremfor å gi rommet dybde, og plasseringen av fotoet 

etterlater perspektivet i et defragmentert tomrom. I Museum for a small city project (1941-43) 

gjentar Mies teknikken, men legger nå elementer bakover i billedflaten som ved første 

øyekast skaper en illusjon av dybde, men som ved nærmere ettersyn derimot etterlater rommet 

ytterligere fordreid (ill. 72).  

                                                
301 Ackerman, Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts, 299. 
302 Fotomontasjen var for den europeiske avant-gardens kunstnere et uttrykk for interessen for ‘maskinen’ og ble tidlig 
adaptert av dadaistene, med Hannah Höck, og videreført av El Lissitzky som tok teknikken inn i en politisk kontekst. 
Herschdorfer, og Umstätter, ”Introduction: Making images”, 18. 
303 Deriblant Alison og Peter Smithson, som i sitt forslag til prosjektet Golden Lane (1952) hadde kombinert perspektiviske 
gjengivelser av arkitekturen som en foto-montasje med utklipp fra fotografier og magasiner. Thomas Crow, The rise of the 
sixties: American and european art in the era of dissent (London: Laurence King, 2004), 44. 
304 Solbakken, ”Artefakter fra arkitektkontoret”, 99. 
305 Neil, Levine, ”'The significance of facts: Mies´s collages up close and personal”, Assemblage , nr 37 (desember 1998), 79. 
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Symptomatisk med Fehns prosessuelle sekvenser og valg av retorikk og strategi gjennomgår 

det arkitektoniske uttrykket nye endringer intermediært. Fra perspektivet med tegneseriens 

retorikk oversettes Brüssel-paviljongens arkitektoniske bilde på ny, idet Fehn nå gjør som de 

tidlige modernistene og gjengir utstillingens konsept via collageteknikk. Selv om Fehn 

anvender perspektivisk korrekt gjengivelse av arkitekturen i sine collager, kan Mies sees som 

en nærliggende parallell til Fehns bruk av collage, og Solbakken skriver at det er sannsynlig at 

Fehn kjente til Mies arbeid med collage.306 Om en iakttar en av Fehns collager over 

utstillingskonseptet (ill. 34), er det påfallende likhetstrekk til Mies (ill. 72). Begge arkitekter lar 

arkitekturen stå representert som et negativt tomrom idet risset som omgir arkitekturen er nær 

blottet for informasjon, men til tross er det likevel også ulikheter. Imens Mies refuserer 

perspektivet i sine collager ved å dekonstruere romvirkningen, tilvirket Fehn konstruerte 

sentralperspektiver som forlegg for sine collager, og Fehn bevarer på sin side perspektivets 

konvensjoner.307 Det er også påfallende at Fehn som Mies monterer rett på kartong og 

anvender blyant-teknikk i presentasjonstegningene, som for øvrig er et gjennomgående 

moment for Brüssel-prosjektet. Videre finnes et repertoar av approprierte elementer, som 

spenner fra fotografier til skulpturale elementer, til å angi tiltenkte materialer. Til tross for 

klare ulikheter i den romlige gjengivelsen, er dog likheten i den tekniske utførelsen av den 

grad at kan paviljongens uttrykk kan anses transportert i en ‘miesiansk’ retning. Collagene 

kan også synes å beholde ytterligere informasjon om intensjon. Idet Fehn fester rektangulære 

biter med klar koloritt på hver av plansjene, kan også konnotasjoner til De Stijl fornemmes.  

Solbakken skriver at en foreløpig vet lite om, eller hvordan bildekunst kan ha påvirket 

den moderne arkitekttegningen i Norge.308 I Fehns skissebøker fra 1951 kan en finne flere 

skisser eller komposisjonsstudier med klare referanser til en lek med en rytmisk formasjon av 

vertikale og horisontale linjer. Disse komposisjonene har paralleller til Mies rom-

konfigurasjoner, men skissene kan også sies å gi assosiasjoner til ‘mondrianske motiver’ og 

De Stijl-bevegelsen (ill. 73-75). Om en iakttar Fehns tegnings-sett med collage, sammen med 

planen som beskriver fordelingen av paviljongens ulike soner (ill. 29), kan en videre 

gjenkjenne tendenser fra Mondrianske verk eller De Stijl, i måten Fehn komponerer fargene. 

Et tegning titulert Preliminary color scheme for floor and long walls in Café Aubette (1927) 

av Theo van Doesburg (1883-1931) har også interessante likhetstrekk til Fehns geometriske 

former, og valg av koloritt (ill. 76). Doesburg var sammen med Piet Mondrian (1872-1944) 

                                                
306 Solbakken, ”Artefakter fra arkitektkontoret”, 99. 
307 De originale forleggene med de konstruerte perspektivene, utført med blyant på transparentpapir, finnes bevart i 
samlingen hos Nasjonalmuseet og bekrefter denne påstanden. 
308 Solbakken, ”Artefakter fra arkitektkontoret”, 100. 
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sentral drivkraft bak De Stijl-bevegelsen og var kjent for å forsøke å overføre nettopp 

kunstneriske prinsipp fra De Stijl inn i arkitekturen.309 Doesburg var som Le Corbusier også 

tidlig ute med å adaptere aksonometrisk tegning og hans Contra-Construction (1923) (ill. 77) 

eksemplifiserer et slags aksonometrisk diagram av form og fargeflater i overlappende plan 

formga arkitektur.310 Doesburgs rom- og fargeeksperimenter fikk innflytelse for Bauhaus-

skolen der arkitektene Ray (1912-1988) og Charles Eames (1941-1978) tok opp i seg den samme 

mettede koloritten, de geometriske formene og abstraksjonen fra De Stijl. Dette kommer 

eksplisitt til uttrykk i hvordan de fargesatt fasaden med fargepaneler i deres eget hus311 (ill. 78).  

Det ovenstående kan synes som at Fehn fra et eksperimentelt hold kan ha latt seg 

inspirere av ulike tendenser fra de tidlige modernistene, med avant-garden innen både kunst- 

og arkitekturfeltet, som også kan spores tilbake til Bauhaus-skolens eksperimenter av ulike 

teknikker og strategier for arkitektonisk formidling.312 Selv fremhevet Fehn både Mies og Le 

Corbusier i sin artikkel fra Marokko.313 Hans nære kjennskap til Le Corbusier og utallige 

besøk i atelieret i rue Sévres 35 under hans formative år i Paris, vitner om god innsikt og 

førstehåndskunnskap om Le Corbusiers kunstneriske praksis og hans arbeider på den tiden.314  

En tidligere kollega av Fehn beretter for øvrig om en åpenhet fra Fehn om ulike referanser i 

sine prosjekt, og at han på ingen måte var redd for å bruke dette i sin kreative prosess, og skal 

ofte ha referert til hvordan hans forbilder hadde løst ulike arkitektoniske finesser.315 I Fehns 

artikkel om Le Corbusier i Byggekunst, attesterer også Fehn kjennskap til avant-gardens 

kunst, og han virker opptatt av relasjonen mellom billedkunst- og arkitektur. Videre har Fehn 

uttalt at han var ”fortryllet” av arbeidet til Eames-paret316 og viser med dette både en 

fasinasjon og bred internasjonal orientering i feltet. I et intervju skal Fehn også retrospektivt 

ha uttalt om sitt virke: “Du realiserer deg gjennom andres idéverden.”317 Kan det ovenstående 

tale for et uttrykk for en streben etter modernitet via Brüssel-prosjektets artefakter? 

 

4.2 En dialog med tidlige moderne uttrykk i en søken etter modernitet?  

Whyte hevder at hvordan en bygning representeres visuelt, kan gi innsikt i arkitekturen, og 

fremhever arkitektur som sekvensielle transposisjoner som del av en prosess, som kun kan bli 

                                                
309 Whyte, “How do buildings mean? Some issues of interpretation in the history of architecture”, 175. 
310 Curtis, Modern architecture since 1900, 152, 222. 

   311 Pat Kirkham, Charles and Ray Eames. 4.utg. (London: Massachusetts Institute of Technology, 2001), 114-116.  
312 Neil Bingham, 100 years of architectural drawing: 1900-2000 (London: Laurence King Publishing, 2013), 31. 
313 Fehn, ”Marokansk, primitiv arkitektur”, 73. 
314 Fehns første besøk i atelieret var tilbake til 1947 og ifølge Fehn selv: ”I had good contact with the work”, Yoshida N., 
Above and below the horizon”, A+U Magazine, vol. 340, nr. 1 (1999), 15. 
315 Intervju med Hille, av Holm, 16.10.2019. 
316 Møller, ”Sverre Fehn: An interview with the norwegian architect”, 21. 
317 Sverre Fehn sitert i Petri, ”Sverre Fehn: Et interview”, 16. 
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forstått i sin egen kontekst. Artefaktene tjener dermed ikke bare til dokumenter som innehar 

rasjonelle data til en håndverker som skal reise et bygg. I den forbindelse understreker han at 

den arkitektoniske ideen vil gjennomgå repeterende endringer via de ulike medienes genre.318 

Tidligere leder ved arkitekturavdelingen ved MoMA, Arthur Drexler (1925-1987) forfektet at 

arkitekturtegninger ikke kan løsrives fra tanker og følelser fra de som laget dem, og 

argumenterte for at en tegning er ”visual statements” av en arkitekts tankeprosess. Han gikk i 

sin tid så langt som å hevde at de potensielt kan fortelle mer om en arkitekt, enn det 

manifesterte bygget.319 McQuaid stiller seg bak uttalelsen og hevder at en tegning nettopp er 

en del av arkitektens personlige prosess hvor en idé blir formgitt, gjennom et målbevisst valg 

av medium og teknikk.320 En artefakt kan videre tjene som et statement av arkitektonisk 

intensjon,321 eller som en nøkkel til å forstå de formelle og tekniske dimensjonene til et 

design. 322  Whyte argumenterer for at: ”different genre embody differing ways of 

understanding reality, that each genre is 'a category of consciousness'”, ”Thus, even before a 

story is written, the author, adopting the conventions of that genre, will make an assumption 

about the workings of time and space in that genre, about the logic within the narrative will 

have to operate”.323 Han stadfester at den underliggende logikken som ligger til grunn i 

mediet er med på å determinere hvordan meldingen oppstår og kan forstås, og at til og med 

planen for et bygg kan ha en representativ rolle i å skape mening for arkitekturen.324 

I etterkrigstiden var det stor utstillingsaktivitet, delvis i museer og andre 

visningssteder, også i forbindelse med CIAM konferanser, hvor det gjerne ble produsert 

tegninger, plansjer og fotografier som ikke var en del av en konvensjonell prosjekterings-

prosess, men hadde som mål å skulle illustrere konsepter og ideer.325 Mies plan over Brick 

Country House og Le Corbusiers Ville Contemporaine, står som kasuser over hvordan 

artefakter kan inntre som noe mer enn nøytrale surrogater for å beskrive arkitektur. Det kan 

dog synes som om Le Corbusier i større grad enn Mies var opptatt av å projisere inn 

‘stimmung’ i sine arkitektoniske representasjoner, hvor Mies i eksemplene over på sin side 

tilsynelatende i å refusere perspektivet og grunnplanens konvensjoner til det ugjenkjennelige,  

virker mer orientert mot en ironiserende holdning til medienes iboende konvensjoner.         

Etter å ha gått inn i Fehns prosessuelle arbeider i Brüssel-prosjektet og utforsket på  

                                                
318 Whyte, “How do buildings mean? Some issues of interpretation in the history of architecture”, 172, 175.  
319 McQuaid, ”Aquiring architecture: Building a modern collection”, 29. 
320 Ibid., 11. 
321 Perez-Gomez, ”Architecture as drawing”, 5. 
322 Riley, ”Drawn into a collection: A context of practices”, 12. 
323 Whyte, “How Do Buildings Mean? Some issues of interpretation in the history of architecture”, 173.  
324 Ibid., 153, 170.  
325 Solbakken, ”Artefakter fra arkitektkontoret”, 99. 
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hvilken måte arkitekturen her har blitt transportert, åpenbarer det seg et repertoar av ulike 

strategier i prosjektets prosess. Undersøkelsen av medienes intermediære forhold viser at 

artefaktene representerer en aktiv utprøving av ulike stiluttrykk og representasjonsteknikker. I 

måten Brüssel-paviljongens uttrykk stadig endres, åpner studiet av transposisjonene for at det 

fremkommer flere nærliggende paralleller til arkitektene fra den tidlige modernismen. Et 

gjennomgående middel i prosessen viste seg å dessuten utstrakt bruk av blyant, som 

konvensjonelt sett var forbundet med skissen eller tegninger som ikke hadde et 

presentasjonsformål. Ifølge Solbakken var gjerne modernistenes bruk av blyantteknikk 

nettopp sett på som en motreaksjon mot den foregående historiske tradisjonen og særlig mot 

Beaux Arts-tradisjonen som vektla utarbeidelsen av vakre tegnings-sett utført gjerne i penn og 

akvarell.326 Fehns iscenesatte fotografier av modellen mot helsort bakgrunn kan også stå som 

et motsetningsforhold til den ‘scenografiske’ holdningen innen Beaux Arts-tradisjonen, og 

minner dessuten om måten Bauhaus arkitektene presenterte sine modeller via modell-

fotografiet (ill. 79). Modellens ‘revival’ på begynnelsen av 1900-tallet blir vanligvis tolket som 

en direkte konsekvens av den modernistiske vendingen mot en ”ny objektivitet”. 327 Espen 

Johnsen skriver at med PAGON-miljøet oppkom det et modernistisk innstilt arkitekturmiljø 

som fra rundt 1950 var langt mer kunstnerisk utprøvende, og tett oppdatert på den fremste 

internasjonale diskursen,328 som nettopp fremmer en antagelse om at Fehn i prosessen kan ha 

vært i en progressiv søken etter nye uttrykksformer. 

I studiet av transposisjonene i Fehns Brüssel-prosjekt fremtrer nettopp en vilje til å 

utforske de ulike medienes iboende konvensjoner, som hos Fehns forgjengere. I måten 

Brüssel-paviljongens ‘rombilde’ overføres i ulike stadier av prosessen, avsløres et svært 

varierende stiluttrykk og uensartet valg av strategi for å beskrive arkitekturen. Fehn synes her 

å utfordre mediekategorienes konvensjoner, ved å teste grensene og de ulike medienes 

immanente egenskaper. Fehns reduserte modell, collager og hans komposisjonsstudier fra 

1951 kan tolkes å vise en fasinasjon for avant-gardens eksperimenter med aksonometri, 

geometrisk form, og koloritt og det er ikke utenkelig at Fehn hadde kunstneriske uttrykk også 

fra billedkunstnere med seg i sin strategi for å visualisere Brüssel-prosjektet. Fehn synes å her 

gå inn i en dialog med flere av hans uttalte forbilder, fra den tidlige modernismen innen både 

kunst- og arkitekturfeltet og deres utprøvinger. Ved å redusere en tredimensjonal modell til en 

grunnplan, eller ved å utfordre en situasjonsplans nøytralitet, sammen med systematisk 

                                                
326 Solbakken, ”Artefakter fra arkitektkontoret”, 95. 
327 Deridu, ”Transforming ideas into pictures: Model photography and modern architecture”, 160-161. 
328 Espen Johnsen, ”Brytninger mot modernismen: 1945–55”, i Espen Johnsen (red.), Brytninger: Norsk arkitektur 1945–65, 
32-65 (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2010), 47. 
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utprøving av ulike teknikker og retoriske grep tyder dette på at Fehn arbeidet fra et 

eksperimentelt ståsted. I forlengelse av det kan en anta at Fehns aksonometriske 

situasjonsplan, var et ledd i en intern og utprøvende fase, fremfor kun å ha som mål å skulle 

beskrive en tomtesituasjon for en komité.  

Undersøkelsen av hvordan arkitekturen endret seg i de ulike stadiene av prosessen, 

danner et bilde av at Fehns ulike strategier og valg av teknikk både innenfor de ulike 

mediekategoriene, og intermediært nettopp kan sees som et uttrykk for en eksperimenterende 

holdning og Fehns artefakter tilknyttet prosjektet kan leses som et resultat av en intern, 

utprøving rundt arkitektoniske artefakter potensiale. Studiet av transposisjonene skisserer et 

bilde av en ung arkitekt med en vilje til å utfordre og eksperimentere, via arbeidet med 

Brüssel-prosjektet. Det kan med dette argumenteres for at Fehns holdning til arkitektrollen, og 

nytte av de ulike strategiene med det ovenstående som bakteppe, kan leses som et uttrykk for 

en nyutdannet arkitekts søken etter et moderne uttrykk.  

Neste kapittel vil undersøke videre om Fehns søken etter modernitet kan sies å være et 

aspekt han tar med seg i sitt utstillingsdesign i Brüssel-paviljongen.  
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Kapittel 5 ⏐ Sverre Fehn i dialog med utstilling, objekt og betrakter  
 

Fehns utstillingsarkitektur er noe tematisert i faglitteraturen, men da tilknyttet hans senere 

virke.329  Brüssel-prosjektet har på sin side aldri før vært behandlet, hverken i lys av 

utstillingens tematikk, utstilte objekter, -ei heller Fehns utstillingsteknikk.330 Dette kapittelet 

eksaminerer hvordan utstillingen i Brüssel fortonet seg, kartlegger de utstilte objektene, samt 

paviljongens mottagelse. Det er blitt utarbeidet et appendix med informasjon om gjenstander 

som er identifisert, og deres plassering vises i et objektkart (obj. 0). Kapittelet innledes med en 

rekonstruksjon av den oppførte utstillingens forløp, før resepsjonen i Norge versus i utlandet 

tematiseres. Diskusjonen orienteres om utstillingen og dens målsetning i lys av Fehns 

fortolkning og respons på utstillingsprogrammet for ‘EXPO´58’, samt de utstilte objektene. 

Identifiseringen har fortrinnsvis foregått ved systematisk gjennomgang av mulige 

sammentreff, via rekonstruksjon av billedmateriale i publikasjoner, søk i arkiver, og 

presseomtale, samt via kritikk fra paviljongens gjestende. Enkelte museer har også lagt til 

rette for identifiseringsarbeidet.331 Videre undersøker også dette kapittelet paviljongen i lys av 

Pérez-Gómez ‘stimmung’-begrep og diskuterer avslutningsvis hvorvidt Fehns som utstillings-

arkitekt kan sies å gå i dialog med betrakter. Her følger en diskusjon om Fehns 

utstillingsmetode konsentrert rundt relasjonen mellom arkitektur, objekt og betrakter.  

 

5.1 Blikk gjennom den oppførte utstillingen på ‘EXPO´58’  

Etter å ha tatt steget bort fra avenyen og mot det mektige utstillingsvinduet og paviljongens 

podium, ble den besøkende introdusert for en helleristningsstein fra eldre bronsealder som 

avbildet en menneskelig hånd (obj. 1). Innenfor glassdørene ble en umiddelbart del av 

utstillingens grønne område (obj. 0/ill. 43) dedikert landets geografiske, kulturelle og historiske 

aspekter. Her ble en møtt av en globus i monumental størrelse, med Norge markert i blå 

emalje332 (obj. 2). Tre kolossale pennetegninger, hver på 3 x 3 meter signert Henrik Sørensen333 

åpenbarte seg på den indre murskiven (obj. 3). På motstående side befant det seg et vevet 
                                                
329 Masteroppgavene til Hans Egede-Nissen, Sverre Fehns utstillingsarkitektur (1995), Lena Kristina Skogmo Mellom jord 
og horisont: Sverre Fehns arkitektoniske rom: en utvikling i lys av to utstillingspaviljonger (2013) og Kirsten S. Faye Sverre 
Fehns utkast til kunstgalleri på Verdens Ende: konfrontasjon og samhandling mellom arkitektur og natur (2014), kan nevnes. 
330 I boken Samlede arbeider (2003) av Christian Norberg-Schulz presenteres en plan som viser hoveddisposisjonen av 
utstillingens stativer, men det kommenteres ingenting utover dette. Dette er det eneste jeg har funnet i litteraturen som peker 
mot selve utstillingens arrangement. Paviljongens interiør eller utstillingens innhold kommenteres ellers med knapphet eller 
bruddstykker via ulike reportasjer og kritikk fra tidsskrift, fagblad, samt dagspressen.  
331 Som eksempel kan Levanger Fotomuseum trekkes frem som på etterspørsel bistod med å bringe frem et upublisert 
negativ, som var kraftig undereksponert og ansett for uegnet, men som undertegnede gjenkjente konturene for å tilhøre 
inventaret av Brüssel-paviljongen. Dette fotografiet skulle vise seg å (hittil) bli det eneste kjente dokumentet som bevitner 
(obj. 15b), som var et senere tilkommet objekt i utstillingen, og ikke avbildet på de offisielle bildene fra åpningen. 
332 Alf Biem, ”Arne Bruland lager globus til verdensutstillingen i Brüssel”, Dagbladet, 11. februar 1958. 
333 Henning Sindig-Larsen, ”Solskinn og fest over Norges dag i Bryssel”, Aftenposten, 20. mai 1958. 
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gobelin av Hannah Ryggen som dannet bakgrunnen for en infodisk, akkompagnert av en 

moderne stålrørsstol av Tormod Alnæs (obj. 4-5). Edvard Munch´s maleri av Badende menn 

(obj. 6) er eksplisitt viet plass som en monumental avgrensning av rommet, og avspeilet det 

Norske landskapet. Innerst i romsonen passerte man en tittekasse i furu med fire sider, som 

hver iscenesatte en teaterscene fra fire av Henrik Ibsens drama, samt et monter med hans 

originalmanuskripter på display334 (obj. 7a). Gjennom en utstilling av design, kunstverk og 

forfatterskap, akkompagnert med sober musikk fra norske komponister, tematiserte sonen 

landets kultur, frodige natur og historiske tilknytning,335 og i overgangen til neste del kunne 

en beskue en samling av brukskunstarbeider i stål- og sølvemalje (obj. 7b).  
Utstillingen fortsatte under åpen himmel, der to fotografiske paneler av Carl Nesjar, og 

en urne av Kaare B. Fjeldsaa hadde sin plass (obj. 8/9/11). Skulpturen Mor og barn av Stinius 

Fredriksen (obj. 10) introduserte overgangen til den blå seksjonen viet til det daglige, sosiale 

livet (obj. 0/ill.34). Her ble en satt i kontakt med det norske folks liv, og en kunne få et innblikk 

i hverdagen til et land i nærkontakt med naturen, hvor barnets privilegerte posisjon ble viet 

oppmerksomhet. Tematikken markeres med det monumentale fotoet av barnet i Fehns plansje, 

og barnas posisjon i Norge manifesteres i utstillingen i form av en abstrakt ”barnehave” i furu, 

hvis formasjon gav konnotasjoner til en sandkasse omkranset av sitteplasser (obj. 12). En 

tilsvarende vegg som Sørensens pennetegninger var dedikert til et foto av et barn på ski 

flankert av barnetegninger samlet til to monumentale helhetsbilder 336  (obj. 13). Fehns 
”barnehave” var omgitt av lave bord i furu som fremviste norsk brukskunst, (obj. 14a/b) hvorpå 

veggene var prydet av en utstilling av eldre skimodeller, som ble flankert av to veggvever av 

henholdsvis Annelise Knudtzon og Elsa Halling (obj. 15). Avslutningsvis viser rommet til en 

lav hylle med emaljearbeider av Grete Prytz Kittelsen337 (obj. 16), en større helleristningstein 

plassert på pidestall, og et glassmonter med brukskunst (obj. 17/18). Ved å ta seg gjennom neste 

luftegård, kunne en under åpen himmel se en mindre helleristning plassert på en vegghylle, 

(obj. 19) samt ytterligere to fotografiske paneler av Carl Nesjar. Formasjoner av kvartsstein  

vokse opp fra bakken og skulle slik gi uttrykk for det naturskjønne fjell-Norge338 (obj. 20-23).  

                                                
334 Tomas Torsvik, ”Ris og ros til den norske paviljongen i Brussel”, Bergens Tidende, 7. juni 1958; Per Olaf Fjeld, ”Den 
norske pavillon til Verdensudstillingen i Bruxelles 1958”, 38-43, SKALA: Nordisk magasin for arkitektur og design, vol. 30 
(1994), 39. 
335 Guide Officiel: Exposition universelle de Bruxelles 1958, Tournai: Desclée & Co, 1958. 
336 Arne Sjøgaard Kittelsen, ”Den norske paviljongen på verdensutstillingen: Norske sjøfolk: 'nei, nei, nei'”, Norges Handels 
og sjøfartstidende, 18. juli 1958. 
337 Den ene veven kom til etter press fra kritikere om at paviljongen viste for få elementer. Guthorm Kavli, ”Nytt besøk i 
Brussel: Norge stikker tunga ut av vinduet -men gjør det kultivert”, Dagbladet 5. august 1958. 
338 V-Mo, ”Symbolsk' norsk paviljong i Bryssel”, Norsk handel: organ for Norges handelsstands forbund, nr. 17, (september 
1958), 447; Brev av 19. desember 1957, Harald Thiis bekrefter bestillingen av 2 store kvarts steiner, 2 store feldspathstener, 
og 2 store vrakstener til utstillingen. Nasjonalmuseet – Arkitektur. NMK2008.0734.009. 
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Den røde sonen (obj. 0/ill.45) var utstillingens siste, og beskrev nordmenns ressurser og 

tematiserte industrien og det arbeidende Norge. Særlig lå fokuset her på å illustrere 

etterkrigsårenes rike ekspansjon hvor den økonomiske styrken ble anskueliggjort via naturlige 

ressurser, som mineraler, skog, hav og vannkraft.339 En 8,4 meter lang modell av et åpent 

tankskrog340 kunne her betraktes foran en vegg av syv mindre båtmodeller, i tillegg til en 

større skipspropell (ob. 25/26). Et ekkolodd fremmet videre sjøens og skipsfartens betydning 

for Norge, hvorpå elementer som dyreskinn på veggene, en regnemaskin og en motorsag 

henviste til norsk produksjonsliv (obj. 27-28). På den indre murskiven synes et monumentalfoto 

av en vanndråpe som et symbol på norsk vannkraft341 (obj. 29). Videre ble blikket vendt mot en 

modell av første fly på Nordpolen, samt et monumentalt kart over Arktis, hvor S.A.S også var 

representert og viste til samarbeidet mellom de skandinaviske landene. Bak avdelingens 

infodisk fantes en bildeserie av midnattssolen over 24 bilder i sort hvitt på veggen, samt skal 

også Amundsen og Nansens bedrifter i polområdet ha vært avbildet her342 (obj. 30-32). Et 

høydepunkt i denne sonen var et flertall høystrakte, opplyste søyler i glass, som inneholdt 

vann og ulike halvfabrikata fra treforedlingsindustrien, som forbilledlig refererte til norsk 

papirindustri og i kraft av seg selv formga søylene en abstrakt skog (obj. 33). Avslutningsvis 

ble Norges resultat fra atomfeltet avspeilet med en modell av Haldenreaktoren som kunne 

beskues i et monter på veien ut akkompagnert av et veggmotiv (obj. 34/35), før en til sist kunne 

anlegge et besøk i snackbaren før en utendørs utstilling på veg tilbake til avenyen343 (obj.36/37).  

 

5.1.1 En utstilling i dialog med humanismens tjeneste?  

Ved å iaktta utstillingens objekter kan verdensutstillingens overordnede tema ”a more human 

world” tolkes å allerede komme til uttrykk gjennom Fehns første motivvalg. Helleristningens 

motiv kan ansees som en påminnelse om at alt som stilles ut er tilvirket av menneskets ånd, 

og hånd (obj. 1). Dette poengteres videre av fokuset brukskunsten gis i arrangementet. Også i 

skulpturområdet kommer dette til uttrykk, hvor Fehn stiller ut en urne samt en skulptur som 

begge har sterke konnotasjoner til å ha blitt modellert frem av menneskets hånd (obj. 9-10). 

Arealet dedikert til barnetegninger og ”barnehaven” underbygger videre utstillingens humane 

tilnærming (obj. 12-13). Med utgangspunkt i individet viste Fehn over tre soner ”hva Norge er, 

                                                
339 N.N., ”Norway: Past, present and future”, Objectif 58: Official information bulletin of the Brussels universal and 
international exhibition 1958, nr. 33 (desember 1957): 12-14. 
340 N.N., ”Fredhøi gigant til verdensutstilling”, Verdens Gang, 10. april 1958. 
341 Kavli, Dagbladet 5. august 1958; Ingrid Fehn sitert i Smith, ”Arkitekten og paviljongen”, Dagbladet, 22. april 1958. 
342 Informasjonen baserer seg på vitneutsagn fra kritikk i avis. Torsvik, Bergens Tidende, 7. juni 1958.  
343 Kittelsen, ”Den norske paviljongen på verdensutstillingen: Norske sjøfolk: 'nei, nei, nei'”, 18. juli 1958; N.N., 
Morgenposten, ”Tanker og atomreaktor til verdensutstilling i Bryssel”, 26. mars 1958. Ovenstående beskrivelse er en 
rekonstruksjon basert på vitneutsagn i dagspressen, ulike kritikker og fragmenter fra foto. 



 73 

hvordan vi lever, og hva vi lever av”, og det menneskelige aspektet stod sterkt i 

utstillingen,344 som angivelig skal ha vært navngitt L´homme et l´art.345 Med dette stod Norge 

i klar kontrast til de fleste andre land, idet Fehn i en demokratisk og ydmyk linje berettet 

nasjonens historie og nasjonale identitet, fremfor å oppta varemessens form. Som motpoler 

viste de to største paviljongene en omvendt holdning, hvor Amerika med sitt enorme 

‘Colosseum’ på sin side stadfestet seg som masseproduksjonens hjemland, og Sovjet gav 

hedersplass til tung-industrien, militæret og landets ledere fremfor et utsnitt av folks dagligliv 

i sine enorme utstillingshaller346 (ill. 80).  

I Fehns paviljong kunne den besøkende oppleve et intimt møte med Norge, nettopp 

med vekt på ulike mellommenneskelige aspekter, helt i tråd med det overordnede temaet for 

‘EXPO´58’347, som Fernig hadde etablert som forutsetning for utstillingen. Til tross ble Fehns 

utstilling sterkt kritisert med det norske folk og næringsliv i spissen, som førte til at endringer 

måtte foretas i etterkant. Næringslivets harme kom kraftig til uttrykk i pressen: ”Hvordan kan 

en ung kunstner få myndighetens tillatelse til å boltre seg fritt som en unge i en sandkasse 

med den eneste forskjell at mens barnet siler sand gjennom hendende bruker arkitekten 

skattebetalernes penger?”.348 En annen hevdet at ”de store, åpne hallene uten større utstyr 

virker døde og temmelig hensiktsløse”.349  Utenfor Norges grenser ble paviljong og utstilling 

hyllet i utenlandske fagtidsskrift verden over. Den japanske og den franske arkitekturpressen 

viste særlig begeistring for plasttaket med lysfiltreringens effekt som” skapte en nær solrik, 

indre atmosfære” og ble fremhevet av det franske fagmiljøet som en ”innovasjon”.350 I Brasil 

ble Fehns paviljong viet en helside i Correio da Manhã, som betegnet den som ‘EXPO´58’´s 

mest originale.351 En fransk kunstprofessor skal ha blitt så grepet av lysforholdene inne i 

paviljongen at han selv ville kjøpe den som sitt atelier,352 og Le Soir, Belgias største avis 

omtalte den norske paviljongen som ”en drøm i tre”.353  Dog ville ikke utsendte representanter 

for norsk eksport med reiseliv, og myndigheter omtale paviljongen med samme aksent. Tvert 

                                                
344 Forslag til innredning og utsmykning fremlagt 25. mai 1957 for arbeidsutvalget. Riksarkivet, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. 
345 Dog er ikke denne tittelen nevnt i noe annet sted enn i årsberetningen til Oldsakssamlingen: Førstekonservator Gerard 
Fischer ”reiste 18. juni 1958 til Verdensutstillingen i Bruxelles med en del av museets saker…på utstillingen L´homme et 
l´art”. Årbok: Universitetets Oldsakssamling årsberetning 1958-1959, red. av Thorleif Sjøvold og Wencke Slomann (Oslo: J. 
Petlitz Boktrykkeri, 1960). Trolig gjelder dette de gamle fiskeredskaper.  
346 Olav Hauge, ”Verdensutstillingen og vi”, Dagbladet, 4. juni 1958. 
347 Bare Japan, Spania og Canada holdt seg strengt til programmet ved siden av Norge. Jon-Hjalmar Smith, ”Norsk øl og 
dram klar i Brussel”, Dagbladet, 15. april 1958.  
348 Kittelsen, ”Den norske paviljongen på verdensutstillingen: Norske sjøfolk: 'nei, nei, nei'”, 18. juli 1958. 
349 V-mo, ”Symbolsk' norsk paviljong i Bryssel”, 447. 
350 Luce Hoctin, ”Formes utiles á l´Exposition Universelle”, L´Oeil du décorateur, nr. 42, (juni, 1958), 79. 
351 Jamie Mauricio, ”Internario das artes plasticas: Bruxels revela um arquiteto; M. S. Fehn”, Correio da Manhã, 3. august 
1958. (Correio da Manhã oversettes til Morgenposten, og var Rio de Janeiros dagsavis fra 1901-1974). 
352 Fehn skal ha fått flere tilbud fra folk som ville kjøpe paviljongen. Jon-Hjalmar Smith, ”'Fremtidens verden' – foreløpig 
kaotisk”, Dagbladet, 17. april 1958. 
353 Le Soir, ”Exposition 58: La Norvège ou le triomphe du bois”, (1958). Nasjonalmuseet – Arkitektur, NMK.2008.0734.009. 
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imot bestod ordlyden av en sjargong sterkt preget av antagonisme, og paviljongen ble raskt 

gjenstand for kritikk, og betegnet som ”livsgledens mausoleum”.354 Det berettes om norske 

besøkende som ble stående å glane rundt på nakne vegger på ”leting etter Norge”, med 

ytringer som at ”den som skal fatte symbolikken må i alle fall være et kongressmedlem 

utenom det vanlige.”355 Én kunngjorde: ”når en vanndråpe som faller, forstørret 1000 ganger, 

skal symbolisere norsk vannkraft, (obj. 29) er det også atskillig utspekulert…fengselsrom med 

luftegårder er også rolige. Men de stilles heldigvis sjelden ut.” 356  Andre spurte seg: 

…”Hvorfor skal alt gjøres så utsøkt 'elegant' så abstrakt og eksperimentalt at ikke vanlige 

mennesker (uten alpelue og kinnskjegg) begriper det dugg?”.357 Det hele gikk så langt at det 

også ble vakt protest på Stortinget og debatten tok her til orde for å kommentere den uheldige 

formen den norske utstillingen hadde fått: ”Fire minkskinn på en vegg skulle symbolisere 

produksjonslivet…det eneste som ikke var abstrakt var et maleri, trolig fra en nudistleir (obj. 

6). Den var til gjengjeld ganske naturalistisk…vi bør nå få forbedret hele paviljongen”, var 

debattens ordlyd.358 På den andre siden hadde aldri tidligere et norsk byggverk høstet slik 

internasjonal annerkjennelse,359 så hvordan kan en forklare hjemlandets harme? 

 

5.1.1.1 Fehn, på søken etter et moderne uttrykk? 

Som uttrykket i Fehns utstillingsplansjer, videreføres Fehns ”stille og beskjedne linje” og det 

later til at Fehn har holdt fast ved å fremføre utstillingen i tråd med sitt utstillingskonsept 

(ill.33-35/ill.43-45). Ifølge Fehn ble det ”vist fram forholdsvis få ting, for at folk skal legge 

merke til alt,”360 men Brukskunstforeningen og Bildende Kunstnere viste tydelig misnøye 

med utvalget og refererte til Fehns kolleksjon som en ”beklagelig kjensgjerning”. De gav 

uttrykk for denne ”fånyttes” brukskunstutstilling i tabloidene med overskrifter som ”Norge på 

verdensutstilling uten kunst og brukskunst”.361 Fehns grunntanke var at de besøkende raskt 

                                                
354 Nanna Ebbing, ”Norge i Brussel”, Morgenbladet, 10. oktober 1958. Riksarkivet, Foreningen Brukskunsts arkiv, RA/P-
0895/PA895/Z0027, ”Utklipp 1956-59”. 
355 Nordlands Framtid, ”Norge – et ukjent land i Bryssel”, 28. juni 1958. 
356 Aars, ”Trist anvendelse av millioner ved Norges paviljong i Bryssel”, Stavanger Aftenblad, 13. august, 1958. 
357 Kittelsen, ”Den norske paviljongen på verdensutstillingen: Norske sjøfolk: 'nei, nei, nei'”, 18. juli 1958.  
358 Debatt på stortinget dekket av Dagbladet, ”Etterbevilgning til norsk deltagelse i Brussel”, 4. juni 1958; Eksempelvis ble 
barnetegningene (obj. 13) etter om lag 3 måneder erstattet med monumentalfotografier av en ”frue med jakthund og gevær, 
samt av en 6-meter under fulle seil”. En veggvev kom også til (obj. 15b). Kavli, Dagbladet, 5. august 1958, samt angivelig 
mer brukskunst. 
359 Per Olaf Fjeld, ”Sverre Fehn: Den norske pavillon til Verdensudstillingen i Bruxelles 1958”, SKALA, vol. 30, (1994), 38; 
verdensutstillingens bedømmelseskomite ønsket å skjenke Norge en gullmedalje for paviljongen, men Norge takket nei til 
denne i protest mot at de andre deltakerlandene hadde overskredet utstillingsprogrammet for ‘EXPO´58’, R.Ø, ”Vi og 
verdensutstillingen i Bryssel”, Haugesund avis, 25. oktober 1958. 
360 Sverre Fehn sitert i Smith, ”Håp om norsk stor-suksess”, Dagbladet, 16. april 1958.  
361 Sitert fra artikkelen: ”Synd at resultatet er blitt bare ett bilde av Munch og noe brukskunst i noen lave montre”. Dagbladet,  
”Norge på verdensutstilling uten kunst og brukskunst”, 31. januar 1958. Riksarkivet, RA/P-0895/PA895/Z0027. 
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skulle få et innblikk i landets spesielle karakter gjennom en lettfattelig sekvens,362 og et mål 

var å gi utstillingen en nøytral ramme. Utstillingen ble dermed holdt i nøytral koloritt og dens 

gjenstander var plassert uten beskrivelser eller synlig logo. Dog skilte industrisonen seg fra de 

andre i at et fåtall objekter var ledsaget av korte tekster utstanset subtilt i hvit mur, samt to 

transparente informasjonsplakater hang fra taket (obj. 29/33). Fehns ”beskjedenhet” ble av 

kritikere omtalt som ”en uforklarlig utstillingsteknisk fadese”, idet folk etterlyste beskrivelser 

og proklamerte at ”de tekster som finnes, er laget med opphøyde bokstaver på hvit bakgrunn, 

slik at den som vil lese det som står der, må følge hver bokstav med nesen”.363  

 Fehn virket altså svært bevisst på å anføre en nøytral ramme om utstillingens objekter, 

som poengteres med de stansede bokstavene i hvit betong. Firmamerker ble dessuten tapet 

over, og ingen rederi eller kunstner ble nevnt med navn.364 Et tankekors er at til og med serien 

på 24 fotografier av midnattssolens gang var utført i sort-hvitt, for ikke å bryte det grafiske 

uttrykket.365 Fehn gikk slik langt i å la utstillingens objekter både i og utenfor montrene 

fremtre uten forstyrrende elementer idet de fleste av gjenstandene stod alene uten ledsagende 

tekster. Fehn skal ha insistert på at utstillingens objekter skulle være originaler,366 og det 

faktum at ‘Munch’ samt betydningsfulle helleristningssteiner fra bronsealder, ble plassert uten  

alarm eller beskyttelse367 for å ivareta helhetsuttrykket, presiserer en respekt for objektet.  

Det kan dog synes som at publikum til motsetning forventet en utstilling som opptok  

varemessens form, med fokus på mangfold og kvantitet. Et blikk gjennom utstillingen viser at 

den gjennom kvalitet fremfor kvantitet trakk linjer fra bronsealder til samtid, og ga uttrykk for 

Norges lange tradisjon, hvor samtiden innledningsvis eksplisitt demonstreres med Alnæs´ 

stålrørsstol og bildeveven av Hannah Ryggen. Veven viser tydelig en tilknytning til  

tradisjonen, men markerer samtidig i sin ekspresjonistiske uttrykksform moderniteten.  

Fehn løfter tydelig frem de fremste modernistene i de ulike kunstfeltene i utstillingens 

første del. Han prioriterer å vise et snevert utvalg av landets fremste designere og synes her å 

ville vise ”avant-garden” innenfor kunst og design. Fehn tar kanskje et utradisjonelt valg i å 

avbilde Munch´s Badende menn som et enormt blikkfang for å representere Norge, som 

                                                
362 N.N., ”Norway: Past, present and future”, 12-14.  
363 Torsvik, ”Ris og ros til den norske paviljongen i Brussel”, Bergens Tidende, 7. juni 1958; R.Ø, ”Vi og verdensutstillingen 
i Bryssel”, Haugesund avis, 25. oktober 1958.  
364 Edward Munch og Henrik Ibsen er dog et unntak. Smith, ”Håp om norsk stor-suksess”, Dagbladet, 16. april 1958.  
365 Figaro, ”Norge i Bryssel”, Norges Handels og sjøfartstidende, 18. juli 1958. 
366 Fjeld, The pattern of thoughts, 47; Intervju med Fjeld av Holm; Oldsakssamlingen lånte ut tre originale helleristninger til 
Fehn, som Fehn selv valgte ut. Brev av 10. mars, 1958 fra Thorleif Sjøvold ved Universitetets Oldsaksamling til Sverre Fehn. 
Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Konserveringsavdelingens arkiv, Oldsaksamlingen. 
367 Fjeld, The pattern of thoughts, 48; Landsforbundet Foreningen Brukskunst anmoder i brev av 24. februar 1958 at deres 
objekter burde tyverisikres, et krav Fehn ser ut til å forsømme. Nasjonalmuseet – Arkitektur, NMK2008.0734.009. 
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dessuten skal ha fått katolikkene til å snu i døra.368 I luftegårdene viser han videre et kresent 

utvalg bestående av to urner av Fjeldsaa, samt fire fotografiske paneler hvilke Carl Nesjar i 

eksperimentell ånd etterstrebet: ”å gi naturformene…et så sterkt grafisk uttrykk som mulig” 

via røft beskårede non-figurative fremstillinger av jettegryter, snø eller svaberg.369  

Moises Puente vektlegger nettopp utstillingspaviljongene som utstillingsvinduer for 

tendenser og metoder som forutser eller bringer frem prosesser, 370 kunne Fehn med dette 

bevisst forsøke å markere seg som en moderne utstillingsarkitekt utad?  

Til tross for at korrespondansen hentyder at Fehn var den som fortrinnsvis tok de 

endelige avgjørelsene, sår Fehns tegninger som viser skulpturformasjoner i et kubisk tilsnitt 

(ill. 46) tvil rundt hvorvidt Fehn kan attribueres Fredriksens skulptur som fikk plass i 

utstillingen (obj. 10). Steinformasjonene av kvarts som ellers figurerer i luftegårdene var ingen 

bestillingsverk med kunstnerisk innhold, men i kraft av seg selv symboliserte de norsk næring 

med gruvedrift og mineralutvinning,371 som synes å være mer nærliggende Fehns prinsipp enn 

skulpturen i bassenget. Skulpturformasjonen som Fehn angir sist i mai, 1957 (ill.46), fremstår 

kanskje som et ønske om å mer vise til moderniteten med avant-garden fremfor den mer 

naturalistiske skulpturen som ble inkludert. Lå det i dette en søken for Fehn å vise det 

ypperste av det moderne? Fehn skal direkte ha henvendt seg til flere av kunstnerne, hvilket 

underbygger dette. Prytz Kittelsen skal ha fått spesifikt i oppdrag å gjøre en stor, blå skål med 

frest dekor i sølvet som ifølge Fehn skulle ”slå an tonen i utstillingen”, begrunnet i at han skal 

ha assosiert sin ”asketiske modernisme med Gretes enkle former”372 (obj. 16). Fargen på denne 

skålen virket heller ikke tilfeldig da Fehn i en annen sammenheng har uttalt at: ”Farven kan 

også ha sitt typiske materiale: Indigo er et materiale som man finner i Afrika, sienna hører 

hjemme i Siena, og kobolt finnes nær Oslo.”373 Det er ikke utenkelig at Fehns sans for 

detaljen allerede gjenspeiler seg her i det spesifikke fargevalget på bollen som jo henspeiler 

direkte til Norge. 

Fehn anmodet komiteen om at hans intensjon måtte følges helt ut i den endelige 

utformingen, både hva angikk selve utstillingsarrangementet og det byggetekniske. Fehn var 

den som både henvendte seg til, og innstilte ulike kunstnere samt bestilte de fleste elementene 

                                                
368 Arthur W. Nielsen, ”Norges paviljong ved Bryssel utstillingen -nasjonal skandale”, Telemark Arbeiderblad, 22. juni 1958. 
369 Carl Nesjar, ”Fotografi som uttrykksmiddel”, KAMERA, årg. 10, nr. 4, (1958), 127, 132. 
370 Puente, Exhibition pavillions: 100 years / Pabellones de exposición: 100 años, 9. 
371 Levert av Henrik Thiis gruvedrift på Rakkestad bestilt på direkte forespørsel fra Fehn. Steinene representerer norsk 
industri med gruvedrift og tilhører utstillingens industridel. Brev fra Harald Thiis av 19. desember 1957 stilet direkte til Herr 
arkitekt Sverre Fehn. Nasjonalmuseet – Arkitektur, NMK2008.0734.009; Fehn selv skal ha forespurt Kverner Brug om 
modell av atom reaktoren, møtereferat fra arbeidsutvalget, 15.oktober 1957. Riksarkivet, RA/S-5006/3/ E/Ea/L0210/2. 
372 Karianne Bjellås Gilje (red.), Thomas Flor, Widar Halén, Jan-Lauritz Opstad, Astrid Skjerven, Grete Prytz Kittelsen: 
emalje og design (Oslo: Gyldendal Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2008), 118. 
373 Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 47. 
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til utstillingen og hadde dessuten direkte kontakt med ulike verksted og håndverkere.374 Han 

fulgte prosedyren tett og han skal ha gjort krav på kontroll rundt prosessen med å inkludere 

utstillingens objekter. Fehn besøkte egenhendig ulike museer for utvelgelse og innsamling, og 

bevitner at innsamlingen skal ha resultert i at hans Citroën 2CV måtte få kraftigere motor,375 

og dessuten ledsaget Fehn selv paviljongen med gjenstandene på fraktebåten til Belgia.376  

Med dette som bakteppe later det til at objektene Fehn viste, på ingen måte var et 

tilfeldig resultat. Han virket på den andre siden å avgjort ha utført et svært bevisst utvalg, som 

han stod urokkelig ved. Et brev fra Oldsaksamlingen med forespørsel om å renonsere valg av 

objekt til utstillingen, vitner om at Fehn overlagt holdt fast ved objektet han hadde valgt, idet  

Fehn kontant avviser forespørselen.377  

 

5.1.1.2 Fehn og objektet  

Et objekt var for Fehn neppe forbundet med noe løselig eller tilfeldig, da hans arkitekturteori  

omfatter dype refleksjoner rundt objekters ontologi,378 som eksplisitt kommer til uttrykk i 

hans filosofi og behandling av objektet. Fehn satte ut at: ”For at en gjenstand skal overleve, 

må den finne en plass i tiden, og dens overlevelse er avhengig av denne situasjonen…”.379 

Hvert objekt omtales som en refleksjon av sin nytte og eier, eller som narrativer over liv, og 

Fehn hevdet at like fullt som gravsteinen er symbolet på døden, er den et narrativ over 

mennesket.380 Dette synet hadde trolig sin genesis fra Fehns egne erfaringer og særlig reisen 

til Marokko i hans formative år, står her sterkt. Her opplevde Fehn en intensitet mellom 

mennesket og det enkelte objekt, som for ham gav ”gjenstanden” sin verdighet tilbake.381 I 

Marrakech bygget man hus ved hjelp av sand og vann stampet i en standardisert treform, som 

ble til hele byens modul, hvor formens mål var bestemt etter hvor hurtig og praktisk kubusen 
                                                
374 Fehn skal selv ha henvendt seg Arne Bruland. På spørsmål fra Verdens Gang om hvorfor han lager en globus svarer 
Bruland: ”Det må man i alle fall ikke spørre meg om! Jeg utfører bare en oppgave jeg er bedt om å utføre…” og legger til at 
han fikk oppgaven direkte av Fehn. Biem, ”Arne Bruland lager globus til verdensutstillingen i Brussel”, Dagbladet, 11. 
februar 1958; Fehn skal også ha spesialbestilt verk av Grete Prytz Kittelsen. Gilje (red.), Flor, Halén, Opstad, og Skjerven, 
Grete Prytz Kittelsen: emalje og design, 118-122.  
375 Per Olaf Fjeld, The pattern of thoughts, 48; Ifølge møtereferat i  hovedkomiteen 19. juni 1956, rettet komiteen tidlig 
henvendelse til Landsforbundet Norsk Brukskunst om kunsthåndverkets- og brukskunstens deltagelse. Riksarkivet, RA/S-
2259/Dzd/L3683/3; Hvorpå det av foreningens årsberetning fremkommer at Fehn var den som gjorde utvalget utfra det 
foreningens jury hadde stilt til disposisjon. Fehn, skal selv ha henvendt seg til Landsforbundet Norsk Brukskunst med 
anmodning om å få stilt til disposisjon en samling med brukskunst og selve utvelgelsen fant sted januar 1958. 
Landsforbundet Norsk Brukskunsts årsberetning 1957-58. Riksarkivet: RA/P-0895/PA895/32/A001.  
376 Deriblant originale Ibsen manuskripter. Fjeld, ”Den norske pavillon til Verdensudstillingen i Bruxelles 1958”, 39.  
377 Fehn ble forespurt av Oldsaksamlingen om å revurdere bruk av den ene helleristningssteinen da Oldsaksamlingen hadde 
fått en henvendelse fra Antwerpen om å stille ut den samme steinen. Brev av 10. mars, 1958 fra Thorleif Sjøvold ved 
Universitetets Oldsaksamling til Sverre Fehn; Brev av 12. mars 1958, fra Sverre Fehn til Thorleif Sjøvold. Kulturhistorisk 
museum ved Universitetet i Oslo, Oldsaksamlingen. 
378 Kenneth Frampton, ”Introduction by Kenneth Frampton”, i Per Olaf Fjeld (red.) Sverre Fehn: The thought of construction, 
9-18 (New York: Rizzoli, 1983), 17. 
379 Sverre Fehn sitert i Fjeld, Sverre Fehn: The thought of construction, 94. 
380 Ibid. 
381 Fjeld, ”Den norske pavillon til Verdensudstillingen i Bruxelles 1958”, 38. 
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av fuktig leire kunne tørke.382 Fehn lot seg fascinere av dette og videre hvordan araberne anså 

naturkraften som øverste redskap idet de satte seg ved elvebredden og ventet på at solen 

skulle tørke ut vannet etter et regnskyll, fremfor å danne bro av annet virke.383  

Etter møtet med Marokko fikk hvert objekt sin historie hos Fehn,384 og via Fjeld 

uttrykker han hovedlinjene av tankene om objektet som trolig manifesterte seg i disse 

formative årene, i teksten ”The order of display” hvor skålen her fremheves som selve 

urobjektet. Skålen, eller den hule form frigjorde mannen fra en avhengighet av sine ressurser, 

og gjorde mennesket i stand til å ta en reise over havet, og til å skape nye gjenstander som 

opphevet behovet for å alltid være nær kildene. For Fehn ble skålen slik ”alle gjenstanders 

opphav”. Videre betegnes objektet av Fehn for å være ”nomadisk”, idet skaperen fjerner 

verket fra sitt studio og sin vante dialog, og frakter det med stadig på jakt etter en ny lokasjon. 

Et musealt objekt, eller et objekt på utstilling er slik rykket bort fra sin opprinnelige dialog, og 

i påvente av en ny. Fehn uttalte at om et verk er sterkt nok, “vil objektet eksistere uavhengig 

av sin skaper, hvor det i sin selvsikkerhet og egen magi vil kunne fortsette gjennom tiden.”385  

 

5.2 Fehn som utstillingsarkitekt  

Tiden måtte dog ikke stoppe opp ifølge Fehn, som hevdet at et museum som et sted for 

arkivert magi, ble til et rom av stillhet.386 En kurator må ha sterk respekt for gjenstandene og 

få de visuelt klargjort i en utstillingsform hvor de kan utstråle mest mulig av sin egenverdi.387 

og for å stille ut et objekt korrekt, var nøkkelen ifølge Fehn at kuratoren selv måtte ”bli” 

objektet.388 Et viktig poeng videre var at hver ting betyr noe,389 og hans metode ble begrunnet 

i at kuratoren måtte plassere objektet i en kontekst slik at det viste seg i sin fullendthet, som at 

”en perle oppbevart i en skuff, aldri kan jevnstilles med magien av en perle imot en kvinnes 

hud.”390 Skuffen derimot undergraver objektet og dets identitet. Med dette understreker Fehn 

verdien av den kontekstuelle dialogen, hvor objektets ”tid” eller individuelle reise nettopp 

fordrer dialog. I en temporær utstillingssituasjon rykkes det ”nomadiske” objektet ut av dets 

vante konversasjon, som leder an til spørsmålet om hvorvidt Fehn søker å etablere en ny 

dialog med de utstilte objektene i paviljongen i Brüssel, i så tilfelle på hvilken måte, samt 

hvilke roller får arkitektur og betrakter i den sammenheng? 
                                                
382 Fehn ”Marokansk primitiv arkitektur”, Byggekunst, 78. 
383 Ibid. 
384 Fjeld, ”Den norske pavillon til Verdensudstillingen i Bruxelles 1958”, 38. 
385 Sverre Fehn, sitert i: Fjeld, Sverre Fehn: The thought of construction, 94-96. 
386 Ibid. 
387 Ragnar Pedersen, ”Storhamarlåven –et bygningshistorisk konglomerat”, Museumsnytt, nr. 1-2 (1989), 28. 
388 Sverre Fehn sitert i: Fjeld, Sverre Fehn: The thought of construction, 96-97. 
389 Smith, ”Håp om norsk stor-suksess”, Dagbladet, 16. april 1958. 
390 Sverre Fehn sitert i: Fjeld, Sverre Fehn: The thought of construction, 96-97. 



 79 

5.2.1 Objekt og arkitektur satt ’i scene‘ 

Ettersom utformingen av utstillingen i Brüssel gikk mer eller mindre parallelt med selve 

byggeoppgaven, foranlediges det sådan en potensielt nær relasjon mellom arkitektur og 

utstilling. Gjennom bruk av komposisjon i utstillingsutkastet anlegger Fehn ulike objekter i 

bildet som betrakterens blikk primært styres mot, og objektene påkaller seg en 

oppmerksomhet som her nærmest overdøver pennestrøkene som utgjør det omgivende 

rommet. Sett i lys av Fehns presentasjon av objektene i de prosessuelle plansjene fra 1956 (ill. 

33-35) synes han å vektlegge hva sonene tematiserte fremfor spesifikke verk, idet objektene i 

plansjene later til å være tilfeldig utvalg. Dette underbygges av at de avbildede elementene 

ikke viser norske kunstverk. Eksempelvis kan masken med afrikanske konnotasjoner i 7A 

samt relieffet i 8B trekkes frem, hvor norske helleristninger i den endelige utstillingen inntar 

masken og relieffets plass (ill. 81). Maleriet som her er markert er heller ikke i samsvar med 

verket som faktisk utstilles, men henviser trolig plassen tiltenkt et monumentalt maleri, som 

jo senere tok form av en ‘Munch’ (obj. 6). Dette indikerer at objektets plassering i henhold til 

det omgivende rommet markert i form av tilsynelatende vilkårlige approprierte elementer, på 

dette tidspunktet virket å være det Fehn ville vise til. Tilsynelatende virker han å angi 

tilfeldige verk i form av approprierte elementer fra magasiner og tidsskrift, som ikke blir 

representative for utsilingens endelige objekter, men trolig tjener som markører for objektets 

tiltenkte plassering. Strategien ved at Fehn anlegger arkitekturen som en transparent bakgrunn 

tilfører hvert enkelt objekt en konsis betoning i illustrasjonene, og elementene i 

interiørperspektivene inntrer dermed som opererende blikkfang for betrakter. Det synes som 

at objektenes plassering i disse plansjene er det overordnede, men hvilken rolle inntar 

arkitektur, objekt og betrakter for utstillingssekvensen i paviljongen? 

Å anlegge blikkfang blir et aspekt Fehn tar med seg fra den prosessuelle kurateringen 

og anfører som et kuratorisk grep i selve utstillingen. I likhet med plansjene tar arkitekturen 

slik opp i seg funksjonen i å betone en klar sekvens som virker ved å forsterke hvert enkelt 

objekt, og Fehn mente at det arkitektoniske rommet var fullkomment dersom det determineres 

nettopp av et punkt.391 I utstillingen synes Fehn å adaptere Mies´ kuratoriske strategi, fra 

eksempelvis ”Silk exhibit” på Weissenhoffsiedlung i 1927 og Barcelona-paviljongen til 

verdensutstillingen i 1929, idet Fehn her i likhet med Mies fokuserer på et sparsommelig 

arrangement av objekter som gjør hvert objekt like viktig.392 Linjer kan videre dras mellom 

arkitektene i måten de anvender et minimum av stativer og lar gulvarealet forbli tilnærmet 

                                                
391 Sverre Fehn sitert i: Fjeld, Sverre Fehn: The thought of construction 24. 
392 Johnson, Mies van der Rohe, 49-51. 
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tomt. Dog anlegger Fehn til forskjell fra Mies også utstillingen på selve veggskjermene, som 

sådan blir både konstruktivt og innholdsmessig bærende. Arkitektene faller her innunder ”den 

sterkt selektive metode” etter kvalitets-prinsippet,393 som er med på å befeste hvert elements 

betydning og originalitet, samt å tilføre objektene en forhøyet status. Det til tross, fantes ingen 

hierarki i Fehns paviljong, som illustreres i at Fehn vier barnets posisjon og tegningene mer 

plass enn Munch.394 Utstillingene er sådan både eksklusiv i utvalg og form, som resulterer i at 

gjenstandene oppleves sterkere i rommet, nærmere øyet og tilskuerens kropp, i en 

utstillingsform som åpner opp for å imøtekomme det enkelte objekt.395 Fehn angir videre en 

strategisk plassering av skillevegger for å oppnå maksimal individuell effekt som også 

tidligere var sett i Mies´ paviljong, der utskytende skillevegger på rytmisk vis ledet den 

gjesten rundt mot møysommelige komponerte visninger396 (ill. 17/82). Fehns måte å organisere 

objektene på i Brüssel, har klare referanser til måten Mies majestetisk komponerer Kolbe´s 

skulptur i Barcelona, som sammenfaller med Fehns installasjon av eksempelvis 

helleristningsteinen, og skulpturen i vannspeilet, som begge er oppført som scenografiske 

blikkfang (ill. 83/84). Med en eksplisitt bruk av siktlinjer aktiveres betrakter i utstillings-

arrangementet, og intensiverer utstillingsopplevelsen ved å fange betrakterens blikk, mot 

objektet. Fehn inviterer slik på ny til en dialog med betrakter, denne gang i selve utstillingen.  

 

5.2.1.1 ‘Lys-skygge’, ‘tid-sted’ og ‘materialitet’ som aktive elementer på utstilling 

Arkitekturens betydning for utstillingen kommer videre til uttrykk i paviljongens romforløp. 

Her trer Fehns design av paviljongens tak inn, og ved hjelp av differensiert lysinnslipp ble 

taket delaktig i å lede den besøkende rundt. Takets artikulering anlagt som et halvtak med en 

lyssjakt, flankert av områder med transparent plastduk som avløses av helt åpen himmel,  

skapte Fehn en utstillingsvandring aksentuert av skiftende lysforhold (obj. 14b), og objektenes 

plassering var også blitt determinert av lyset.397 Fehns tematisering av lysets virkning inngikk 

slik i dialog med både arkitektur, objekt og betrakter. Alt kunstig lys i Brüssel var anlagt som 

en gjentagelse av dagslyset,398 og Fehns opake halvtak kan for øvrig sees som en videreføring 

av Mies´ melkehvite lysvegg av indirekte lys i Barcelona-paviljongen399 (ill.  85). Paradoksalt 

kommuniseres ikke lysets betydning og dets interaksjon for utstillingssekvensen eller dens 

                                                
393 Ruth Jørgensen, ”Museet og arkitekten”, 82-84, Byggekunst, årg. 41, nr. 3 (1959), 82-83. 
394 Dog med det resultat at barnetegningene ble antatt av de gjestende for å være gjort av en anerkjent kunstner. Kittelsen, 
”Den norske paviljongen på verdensutstillingen: Norske sjøfolk: 'nei, nei, nei'”, 18. juli 1958. 
395 Kjell Norvin, ”Til opplysning, opplevelse eller beundring?”, 468-478, i Byggekunst årg., 76, nr. 8 (1994), 475. 
396 Zimmerman, Mies van der Rohe: Structure of space, 39.  
397 Fehn, ”Paviljongen i Bryssel”, Byggekunst, 94. 
398 Forslag til innredning og utsmykning fremlagt 25. mai 1957. Riksarkivet, RA/S-5006/3/ E/Ea/L0210/2. 
399 Zimmerman, Mies van der Rohe: Structure of space, 39.  
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objekter i Fehns utstillingsplansjer, til tross for at takets arrangement tyder på at dette var et 

av de mest overordnede arkitektoniske grepene Fehn anla. Til gjengjeld uttrykker Fehn 

glassets tilstedeværelse og dets transparens eksplisitt både på plansjene og i konstruksjonen. 

Møtet av glassvegger og bæresøyler av plexiglass nær løste opp både vegger og hjørner i sin 

transparens. (ill. 86) Materialiteten tematiseres i Fehns utkast (ill. 33-35/43-45), idet han lot 

betrakter se på tvers av de ulike sonene. Fehns åpne romløsning og søylefrie rom med de store 

glasspanelene tillot slik fri sikt fra de besøkende, og om en iakttar utstillingsplansjene synes 

romgrensene udefinert å gli over i hverandre. I selve paviljongen tar fasadeveggen plass som 

et mektig utstillingsmonter som allerede fra avenyen gjør krav på gjestens oppmerksomhet (ill. 

8). De store skyvepanelene av glass som åpnet og lukket for hver romsone, tilførte fleksibilitet 

og avstemmet videre grunnplanens sirkulasjonsmønster. Glasset som verktøy fikk slik en 

interagerende rolle for både arkitektur og utstilling idet materialet visket ut skillet mellom 

inne- og uterom. På ny rettes et blikk til analogien med Mies, som i sin friplanarkitektur 

særlig var opptatt av å tematisere relasjonen mellom de frie ytre og indre romgrenser, som i  

Barcelona-paviljongen. Ved hjelp av glassets transparens anlegger Fehn en simultan 

opplevelse av kunsten, som tillot gjenstandene å bli iakttatt fra flere sider, via en dialog 

nettopp på tvers av grensene i de innbyrdes sonene samt inne og uterom (ill. 87-88). 

Arkitekturens materialitet samt elementet av tid og sted gjør seg her på ny gjeldende, som i 

Fehns visuelle formidling. Arkitekturens transparens forsterkes ytterligere ved at utstillingens 

objekter ble plassert i montre av glass, som tilførte en ny dimensjon i utstillingen idet 

skyggene objektene kastet på gulvet også inntok en rolle som levende objekter på ‘display’ 

(ill. 89). På samme måte som arkitekturen nærmest underordner seg og forsterker objektene i 

Fehns utstillingsplansjer, underordner glassmontrene seg de utstilte objektene i kraft av å 

være skyggeløse og nær usynlige. Slik retter Fehn all oppmerksomhet mot elementene som 

eksponeres nærmest som svevende i luften, og på ny trer aspekter om lys- og skygge frem som 

del av ‘rombildet’, nå eksplisitt både i skyggens tematikk aksentuert av takets skiftende 

lysforhold i utstillingen.  

Ifølge Fehn måtte objektet ”finne sin selvstendighet...Du adderer ikke noe til 

gjenstanden. Det har med ærlighet å gjøre,”400 hevdet han. Kritikere har kommentert at 

…”man 'lærer' kanskje ikke så meget historie på Fehns utstillinger…”,401 og utstillingsarkitekt 

Stein Adler Bernhoft slår fast at utstillingsarkitektens oppgave er å slå bro mellom vitenskap 

                                                
400 Pedersen, ”Storhamarlåven -et bygningshistorisk konglomerat”, Museumsnytt, 29. 
401 Norvin, ”Til opplysning, opplevelse eller beundring?”, 475. 
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og publikum.402 Basert på det ovenstående synes ikke dette å være det avgjørende aspektet for 

Fehn, som på sin side hevdet at: ”Det historiske miljøet kan ikke gjenskapes. Den 

korrektheten finner du ikke…det må andre opplevelser til.”403  

 
5.2.1.2 ‘Stimmung’ som del av utstillingens opplevelsesaspekt?  

Fehn skal ha sagt at ”objektets styrke vil forfølge en ny tilværelse som får nytt liv til å se 

øyeblikket…”.404 Fehn hevdet at ”gjenstandene måtte gjenfødes og finne sitt 'rom' i den nye 

sammenheng”, og for at objektene skal finne dette rom, ”må arkitekten ta bolig i gjenstanden, 

som ordet tar bolig i skuespillerens sjel”.405 Pérez-Gómez skriver at: ”Architects must thus be 

capable of infusing spaces with particular tones resonant with focal actions…moods are not 

'merely' subjective, but, rather, are primary in perceptual experience, intertwined with place, 

setting the tone for cognition, action and thought.”406 Fehn påtok en scenografisk rolle som 

iscenesetter av romforløp og ulike lysvirkninger, der arkitekturens struktur og materialitet var 

med på å modellere frem og intensivere utstillingssekvensen. Tid-sted, lys-skygge og 

materialitet viste seg slik på ny å komme til uttrykk for Fehn, denne gangen som eksplisitte 

virkemidler i paviljongens utstillingssekvens for å skape ‘stimmung’ eller atmosfære omkring 

betrakter. I scenografisk manér skapte Fehn romsoner som dannet ulike atmosfærer rundt 

objektene, som bringes til liv via de ulike arkitektoniske kvalitetene via materialets 

transparens, element av tid- og sted i det åpne, og det lukkede, og via lys- og skygge-

virkningene aksentuert av takets design. 

Ved hjelp av de nøye anlagte siktlinjene og utstillingens få objekter regissert som 

blikkfang, bearbeidet Fehn en aktivisering av betrakterens blikk, som determinerte tilskuerens 

bevegelsesmønster. Med dette utstillingsgrepet styrer Fehn både hva, og på hvilken måte den 

besøkende skal rette blikket mot, der utfordringen lå i å lede den besøkendes oppmerksomhet 

bort fra avenyens festivitaser (ill.16). Fehn fremmer denne konfrontasjonen mellom betrakter, 

arkitektur og objekt som essensielt i arkitekturen. Han hevdet at: ”gjennom denne første 

bevegelsen følger andre menneskers bevegelse. Dette er den mest elementære form for 

komposisjon”. 407  Fehn betegnet et museum som ”dansen om de døde ting” og som 

utstillingsplansjene (ill.33-35) hentyder, var objektets plassering for Fehn og dets forhold til 

                                                
402 Stein Adler Bernhoft, ”Utfordringer i et moderne museum”, Byggekunst årg. 76, nr. 8 (1994), 480. 
403 Pedersen, ”Storhamarlåven -et bygningshistorisk konglomerat”, Museumsnytt, 29. 
404 Sverre Fehn sitert i Fjeld, Sverre Fehn: The thought of construction, 96-97. 
405 Sverre Fehn, ”Fragmenter av et museum & to utstillinger”, 168-172, i Byggekunst, 64. årg., nr. 4 (1982), 165. 
406 Pérez-Gómez, Attunement: Architectural meaning after the crisis of modern science, 26-27.  
407 Sverre Fehn, ”Hvert menneske er en arkitekt”, Sverre Fehns tale ved overrekkelsen av Pritzker prisen, oversatt av Ingrid 
Helsing, Arkitektur N, årg. 91, nr. 7 (2009), 64. 
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den menneskelige bevegelse av det vesentlige408 i en utstillingssituasjon. Tid-sted, lys-skygge 

og materialitet tar i utstillingen del av en synergi i å nettopp tilrettelegge romlig bevegelse og 

handling. Pérez-Gómez stadfester at: “Perception is action, rather than a mere passive 

reception of sensations”,409 og likestiller her persepsjon med handling og kommunikasjon. 

Også Umberto Eco (1932-2016) vektlegger nettopp den kommuniserende delen ved en 

utstillingspaviljong som forutsetning for mening innad arkitekturen, og hevdet i den 

forbindelse at: ”we commonly do experience architecture as communication, even while 

recognizing its functionality”.410 Eco skriver: ”If we look at the buildings in an exposition as 

structures to live in or pass through, they are out of scale, but they make sense if we look at 

them as media of communication and suggestion…In an exposition, architecture proves to be 

message first, then utilify; meaning first, then stimulus. To conclude: in an exposition we 

show not the objects but the exposition itself.”411 I et intervju trekker Fehn også nettopp frem 

kommunikasjon eller verdien av dialogen i en utstillingssituasjon som han formulerer slik: 

”Verdien av museer ligger i den dialogen…Og i museer har du mange samtaler med deg 

selv.” 412 Som kapittel 3 løfter frem, anla Fehn virkemidler som skulle appellere til interaksjon 

og dialog i sin visuelle formidling av Brüssel-paviljongen, for å kommunisere arkitekturens 

uttrykk og ‘rombilde’, eller ‘stemningsbilde’ for betrakter. Pérez-Gómez hevder at den 

kommunikative funksjonen av arkitekturen, både emosjonelt og intellektuelt, primært nettopp 

opererer gjennom ‘stimmung’ eller atmosfæriske uttrykk, og det var nettopp den 

arkitektoniske atmosfæren som lå i Fehns rombegrep.413 Fehn anlegger virkemidlene tid-sted, 

lys-skygge og materialitet eksplisitt som stemningsskapende elementer i arkitekturen og 

elementer for å skape interaksjon, ikke bare i Fehns visuelle formidling, men også som del av 

de romlige og kuratoriske grep i utstillingen.  

Fehn hevder at ”dansen” omkring gjenstandene måtte iscenesettes på en spennende og 

fornuftig måte,414 og det er her selve essensen kommer inn i Fehns utstillingsmetodikk. Ifølge 

Fehn var det av avgjørende betydning at gjenstanden må ”få anledning til å begynne et nytt liv 

og en ny dialog med dagens mennesker,”415 og dialogen eller handlingsaspektet synes for 

                                                
408 Fehn, ”Apropos museer”, Byggekunst, 52. 
409 Pérez-Gómez, Attunement: Architectural meaning after the crisis of modern science, 14. 
410 Umberto Eco, “Function and sign: The semiotics of architecture” i Leach (red.) Rethinking architecture: A reader in 
cultural theory, 182-201 (London: Routledge, 1997), 182.  
411 Umberto Eco, ”How an exposition exposes itself” i Leach (red.) Rethinking architecture: A reader in cultural theory, 204. 
412 Ragnar Pedersen, og Kirsti Krekling, intervju med Sverre Fehn,”The worst thing is indifference” deler av intervjuet er 
første gang publisert i Museumsnytt i 1989, men intervjuet er publisert i sin helhet for første gang som online review of 
Arkitektur N (publisert 06.06.2014), https://architecturenorway.no/questions/histories/fehn-aggression/ oppsøkt: 03.12.2018 
413 Pérez-Gómez, Attunement: Architectural meaning after the crisis of modern science, 14; Intervju med Hille av Holm, 
16.10.2019. 
414 Pedersen, ”Storhamarlåven -et bygningshistorisk konglomerat”, Museumsnytt, 28. 
415 Sverre Fehn, ”Middelalderutstilling på Høvikodden”, 58-60, Byggekunst, 57. årg. nr. 3, (1975) 58. 
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Fehn å begynne med kuratorens plassering av objektet som videre aksentueres av 

arkitekturens og betrakterens interaksjon. Dette aspektet understreker at Fehns interiør-

perspektiver (ill. 33-35) som fremfor å kommunisere de spesifikke kunstverk eller objekter 

gjennom de approprierte elementenes plassering, poengterer denne besøksrytmen, eller 

vandringen.416 Fehn omtaler dialogen som ”en viktig konfrontasjon mellom tilskuer og 

objektet som blir iakttatt”,417 og en skisse av Fehn kan slik tolkes å tjene som et bilde på 

denne ligningen (ill. 90). Figuren kan tolkes å illustrere at skulpturen i sitt rom er stabil, mens 

dialogen som skapes gjennom konfrontasjonen eller bevegelsen mellom ulike betraktere og 

objekt ilegger objektet ny betydning. Objektet forblir slik konstant, men konteksten og 

utstillingshandlingen varierer. Fehn påpeker at gjennom tid vil nye tanker overføres til 

objektet som vil endre sin beliggenhet. Dialogen vil så bli annerledes, ettersom historien alltid 

endres.418 Med dette angir Fehn at objektet skal aktivisere eller berøre betrakter, om ikke 

forblir gjenstanden passiv og likegyldig. Fehn uttalte i et intervju: ”You are made conscious. 

You are given a value yourself, as you meet harmony or aggression.” 419 Fehn hevdet i en 

senere kontekst at han ikke var opptatt av at utstillinger skulle være vakre, men aggressive, 

hvor Fehn allerede i Brüssel-paviljongens utstilling gjør et ukonvensjonelt grep ved å rotere 

flere av Nesjars fotografipaneler 90 grader (obj. 11) slik at motivet ved første øyekast ikke ble 

like lettforklarlig. Var dette for Fehn en handling for å provosere? Ifølge Fehn var aggresjon 

dog ikke forbundet med noe negativt. Snarere tvert imot og i positiv forstand, som noe aktivt. 

For Fehn er det denne ”aggresjonen” eller aktiviseringen som skaper konfrontasjonen han 

søker: Det er da gjenstanden begynner å arbeide med en, mente Fehn, og det er da en kommer 

i dialog.420 For Fehn var likegyldighet det verste og ifølge ham var det aktivitet som måtte 

tilstrebes: ”dermed får du en dialog i gang…”.421  

 

5.3 En higen etter å statuere seg som orientert om det moderne uttrykk? 

Fehn anså altså denne konfrontasjonen mellom betrakter og det betraktede objektet som vital 

og dessuten som en utstillings mest fortjenstfulle hensikt. Det er nettopp konfrontasjonen og 

ønsket om å aktivisere betrakter, de arkitektoniske kvalitetene i Brüssel-paviljongen 

underbygger. I dette viser Fehn en søken etter å tenke forholdet mellom kunst og arkitektur 

                                                
416 Vandringens betydning for Fehn kommer også til syne i ill. 22, som viser planen over utstillingens rytme. 
417 Sverre Fehn sitert i: Fjeld, Sverre Fehn: The thought of construction, 96. 
418 Fjeld, Sverre Fehn: The thought of construction, 96-97 
419 Ragnar Pedersen, og Kirsti Krekling,”The worst thing is indifference”, Intervju med Fehn, utdrag ble første gang publisert 
i Museumsnytt i 1989, publisert i sin helhet for første gang som online anmeldelse av Arkitektur N, 06.06.2014, 
https://architecturenorway.no/questions/histories/fehn-aggression/  (oppsøkt: 03.12.2018). 
420 Ibid. 
421 Pedersen, ”Storhamarlåven -et bygningshistorisk konglomerat”, Museumsnytt, 27. 
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ved å vise et distinkt syn på måten å innlemme kunst i arkitekturen, samt relasjonen mellom 

arkitektur og objekt. Fehn uttrykker følgende om utstillingsrommet:   
 

This is where modern architecture can unfold itself. After all, this is about creating an environment for 
people. People are attracted by the spaces that you create around the objects. If you have an object, you 
create the space that you think that object needs. That attracts people, if it is successful they want to go  
in and take a look. 422 

 
På samme måte som Fehn aktiviserer betrakterens blikk i plansjene, søker han altså en 

interaksjon med betrakter i selve paviljongen hvor han på samme scenografiske vis anlegger 

elementer i rommet som blikkfang, samstundes med å manipulere lyset og arkitekturen for å 

lede den besøkende rundt i strukturen. Utstillingens få gjenstander med arkitekturens 

romforløp og arkitektoniske kvaliteter virker sammen og via ‘stummung’ intensiveres 

utstillingssekvensen. I den nye situasjonen starter objektets dialog på ny, hvor dets interaksjon 

med rommet, og objektets iboende egenskaper ilegges ny betydning som forløses av en 

konfrontasjon, og en akt av kommunikasjon med en betrakter. 

Fehn mente at gjenstanden alene ble likegyldig eller uten betydning og hevdet at det 

var dialogen som skapes i dette møtet som ble selve utstillingens verdi.423 Som figuren (ill. 90) 

viser er historien dette ”noe” som blir til i betrakterens hode ved synet av gjenstanden, med 

utgangspunkt i vedkommendes forutsetninger. Objektet må da stå i en visuell kontekst slik at 

en til enhver tid kan bygge opp en egen historie rundt det, og poenget er utløsningen som 

finner sted i bevegelsen av følelser og kreativitet.424 Fehn påpeker at gjennom tid vil nye 

tanker overføres til objektet som vil endre sin beliggenhet. Han anser det nettopp som sin 

oppgave å sette gjenstanden ‘i scene’ som en forutsetning for denne dialogen, og anvender 

regiens virkemidler i arkitekturen til å anskueliggjøre dens form.425 Likevel, gjør han dette på 

en subtil måte, ved å la stenformasjoner som kunne forveksles med skulpturer vokse opp fra 

grunnen til å representere gruveindustri, eller ved å sette opp en rekke opplyste søyler fylt 

med vann og halvfabrikata for og på symbolsk vis fortelle en historie om papiret. 

Helleristningen Fehn ikke ville gi slipp på, var ikke bare nøye utplukket, men gjennom dets 

plassering fikk objektet en delaktig rolle i utstillingen i å skape interaksjon med betrakter og 

for å aksentuere rommets betydning i utstillingen. Fehn konstaterte selv at en grunnidé var at 

det skulle bli vist frem relativt få objekter, slik at de som kom innom fikk sjansen til å huske 

                                                
422 Pedersen, og Krekling, ”The worst thing is indifference”, https://architecturenorway.no/questions/histories/fehn-
aggression/ (oppsøkt: 03.12.2018). 
423 Ibid. 
424 Pedersen, ”Storhamarlåven -et bygningshistorisk konglomerat”, Museumsnytt, 27, 29. 
425 Sverre Fehn, ”Hedmarkmuseet på Domkirkeodden, Hamar”, Byggekunst, årg. 74, nr. 2 (1992), 86. 
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alt det de har sett og ”ikke gå fortumlet vekk”.426 Til tross for at Fehn anvender selve 

arkitekturen som en nøytral ramme for å nettopp sette søkelys på enkeltverkene i plansjene, 

fremstår arkitekturen in situ som alt annet enn nøytral. Arkitekturens karaktertrekk 

anskueliggjort via aspekter av tid og sted, lys- skygge og materialitet står i høysetet hva angår 

iscenesettelsen av utstillingens rytme og vandring, med hvert enkelt verk i utstillings-

sekvensen. Fehn uttalte: ”arkitektur…er en levende struktur som alltid fortoner seg 

forskjellig, i en dynamisk prosess”, 427  og i Brüssel-paviljongen kan en del av denne 

dynamiske prosessen sies å være i selve samspillet mellom en iscenesettelse av arkitekturens 

kvaliteter og dens kontrastpunkter som forløp for den gitte dialogen. Gjennom en scenografisk 

anvendelse av lys og skygge, samt elementet om tid og sted, og via materialenes egenskaper 

virker utstillingen synergisk sammen med konstruksjon og rom, hvor særlig taket innehar en 

avgjørende rolle. I tematiseringen av bevegelsen i rommet, anlegger Fehn en dialogskapende 

‘stimmung’, eller atmosfære som frembringes i møtet med arkitekturens kvaliteter, objekt og 

betrakter som slik får den primære betydningen i Fehns utstilling i Brüssel. Dog iverksettes 

dialogen mellom de utstilte gjenstandene først etter konfrontasjonen med betrakterens blikk. 

Fehn skal ha uttalt: ”Man could wander between arranged masses, as the dialogue belonged to 

the moment.”428 For Fehn var en museal situasjon ”dansen om de døde ting”, der objektet og 

nettopp dets konversasjon med den menneskelige bevegelse er det primære, i motsetning til 

arkitektur der mennesket spiller den primære rolle og objektet er sekundært.429 Gjennom 

konfrontasjon og etablering av elementet av bevegelse, og interaksjon tok betrakter del i selve 

utstillingssekvensen. Fehn hevdet at et verk har et ønske om å bli anerkjent av mennesket, noe 

som krever menneskelig nærvær,430 og nettopp fordrer dialog. Fehn mente at arkitektur må 

”…skape en dialog med mennesker rundt seg.” Han hevdet at: ”…Arkitektens oppgave er å 

klargjøre gjenstanden, det er mitt verdisyn.”431  

Fehn påtar seg rolle som en aktuell utstillingsarkitekt idet han anvender avant-gardens 

utstillingsteknikk, og hans bevisste utvalg av de modernistiske kunstnerne kan vise en higen 

etter å statuere seg som en moderne utstiller og arkitekt. Denne moderne måten å stille ut på 

ble etter sigende for antitradisjonell kost for Norge, som igjen bekreftes i det faktum av de 

store internasjonale aktørene hyllet paviljongen for dens innovative tilsnitt og dens utstilling.   

 
                                                
426 Smith, ”Håp om norsk stor-suksess”, Dagbladet, 16. april 1958. 
427 Norri, ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”, 48. 
428 Fjeld, og Fehn. ”Has a doll life?”, 44. 
429 Sverre Fehn, ”Apropos museer”, Byggekunst, 52.  
430 Fjeld, Sverre Fehn: The thought of construction, 97. 
431 Møller, ”Sverre Fehn: An interview with the norwegian architect”, 23;Pedersen, ”Storhamarlåven -et bygningshistorisk 
konglomerat”, Museumsnytt, 29. 
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Konklusjon 
 

Undersøkelsen i kapittel 2 viser at ved å granske Fehns dialog med oppdragsgiver og komité 

på møtebordet sett opp mot materialet fra arkivene og Fehns kreative prosess, i lys av Beatriz 

Colominas teori, var det er mulig å identifisere hvordan Fehn synes å ha jobbet seg gjennom 

de ulike stadiene i prosessen. Studien tilfører en ny forståelse av både hva artefaktene 

representerer samt Fehns prosess. Basert på studien trer også komiteens innvirkning på 

prosjektet frem på flere plan, som viser en tett dialog mellom komité og arkitekt, og det 

fremkommer at Fehn formodentlig var mer bundet av rammer enn man tidligere har antatt. 

Fehn har tilsynelatende hensyntatt komitéens ønskemål fra ‘58’-utkastet og vært underlagt 

komitéens føringer frem til prosjektets sluttfase. Med komitéens avgjørelse om å ansette en 

redaktør i fase fire av prosjektet kommer dette eksplisitt til uttrykk. Den sprikende skildringen 

av skulpturen i vannspeilet tyder på et samarbeid som lugget. Imens Revold fremstår som mer 

tradisjonsbundet i sin presentasjon, synes Fehn i sitt utstillingsforslag å være mer orientert 

mot et uttalt modernistisk uttrykk. Fehns arkitektur underbygger en tentativ holdning  i 

frigjøringen av rommet ved frittspennende trebjelker, utstrakt bruk av glass og plast i både 

tak- og bærekonstruksjoner. Hans konstruktive grep og innovative materialbruk avslører 

videre en fasinasjon for det internasjonale, og paviljongen sammenfatter et bredt spekter av 

modernismens tidstypiske holdninger til arkitektonisk innhold. Til tross for komitéens 

inngripen, viser studien at Fehn later til å holde fast ved hovedlinjene i sin egen visjon, som 

han tilsynelatende antydet allerede i ‘58’-utkastet. Studiet viser at Fehn innenfor rammene 

arbeidet frimodig med en utartet eksperimentell holdning, i en grenseoverskridende arkitektur.  

I kapittel 3 viste studiet av Fehns anvendelse av visuelle arkitektoniske artefakter 

tilliggende Brüssel-prosjektet at Fehn anvendte seg av spesifikke virkemidler i sine 

arkitektoniske representasjoner. Undersøkelsen avdekket at Fehns kreative designprosess i 

utarbeidelsen av prosjektet innebar en aktiv og utstrakt bruk av både skisser, ulike tegninger, 

arkitektonisk modell samt arkitekturfotografi for å realisere sitt konsept. Gjennom en intuitiv 

og intern form for arbeidsmetode dannet Fehn prosjektets ‘rombilde‘ som han oversatte til de 

ulike artefaktene i den påfølgende prosessen. Studiet viser at reisen til Marokko fra hans 

formative år kan sies å ha vært leverandør for Brüssel-paviljongens ‘rombilde‘. Dette  

kommer til uttrykk i paviljongens struktur, i hvordan veggene vokser opp fra grunnen og blir 

til et sete, i hvordan veggene skytes gjennom landskapet og romlig fleksibilitet og især 

hvordan lyset arbeider ovenfra og filtreres i takkonstruksjonen. Paviljongens ‘rombilde‘ 

anskueliggjøres også i de visuelle arkitektoniske formidlingsformene tilknyttet prosjektet. 

Ved å se artefaktene via begrepsparene ‘tid-sted‘ ‘lys-skygge‘ ‘materialitet-taktilitet‘, belyst i 
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Alberto Pérez-Gómez´ ‘stimmung‘-begrep, fremstår de ulike mediene som interaktive 

kommunikasjonskanaler for å overføre, eller appellere til en stemning av det arkitektoniske 

‘rombildet‘ hos betrakter. Studiet av artefaktene viser en utstrakt anvendelse hos Fehn i å 

eksperimentere med å projisere inn visuelle virkemidler som henspiller på en sansemessig 

erfaring hos betrakter og slik innbyr til dialog. I måten Fehn spiller på ulike kontraster mellom 

lys- og skyggevirkninger, med arkitekturens begrep om tid, og mellom materialenes 

stofflighet viser Fehn en søken etter interaksjon og dialog med betrakter, for å formidle 

arkitekturens kvaliteter, som arkitekturen søkte i sitt in situ uttrykk.  

Med bruk av William Whytes teori åpnes det i kapittel 4 for at mediene utover å være 

verktøy for kommunikasjon eller rene beskrivelser av prosjektet for en mottaker, også kan si 

noe om arkitektens egen prosess og intensjon. I eksamineringen av hvordan Brüssel-

paviljongens arkitektur og iboende uttrykk gjennom prosjekteringsprosessen transporteres via 

de ulike genrene innen visuell arkitektonisk representasjon, fremkom det at Fehn anla ulik 

retorikk og strategi for å visualisere arkitekturen. I studiet av arkitekturens intermediære 

transposisjoner mellom de ulike mediekategoriene i prosessen, fremtrådte det en 

eksperimentell holdning med de ulike genrenes iboende egenskaper og Fehn tester de ulike 

artefaktenes konvensjonelle grenser. Fehn proberer med en situasjonsplans todimensjonalitet 

ved å tilføre paviljongen en perspektivisk gjengivelse, samt reduserer en tredimensjonal 

modell til et todimensjonalt bilde. Studien danner et bilde av en vilje til å utfordre den 

konvensjonelle måten å visualisere arkitekturen på, hvilket antyder at representasjonene for 

Fehn var noe mer utover å være rent nøytrale surrogater for å formidle arkitektur. 

Undersøkelsen underbygger dette videre idet Fehn arbeider med svært uensartet strategi ikke 

bare intermediært, men også innenfor de samme mediegenrene. Innblikket i de ulike 

artefaktene Fehn tilvirket i prosessen synes her å avsløre en intern prosess, som gir klare 

paralleller til de tidlige modernistenes strategier både innen avantgarden innen kunst- og 

arkitekturfeltet. Studiet viser at ved å gå inn i dialogen med Fehns forbilder kan hans varierte 

stiluttrykk i de ulike mediene tilknyttet Brüssel-prosjektet i lys av Whytes teori om å 

undersøke hvordan arkitekturens uttrykk endres innad transposisjonene, leses som en del av 

arkitektens interne, systematiske og eksperimentelle utprøving mot et moderne uttrykk.  

I kapittel 5 gjorde studien en kjent med paviljongens utstilling, Fehn som utstiller og 

hans forhold til objektet, samt de romlige og kuratoriske grep i hans utstillingsteknikk. På ny 

sett i lys av Pérez-Gómez ‘stimmung‘-begrep fremtrer en dialog, nå med arkitektur, objekt og 

betrakter i en scenografisk manér anlagt som det overordnede for Fehn i 

utstillingssituasjonen. Studien viser til at objektet med dets konversasjon i synergi med 
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arkitekturen, og den menneskelige bevegelse for Fehn var det primære. Gjennom en moderne 

utstillingsteknikk anla Fehn nøye komponerte visninger ved hjelp av arkitekturens 

stemningsskapende elementer, som ledet den besøkende mot et fåtall av nøye utvalgte 

objekter. I takt med kartleggingsarbeidet med å identifisere objektene i utstillingen, kunne ny 

informasjon tre frem i lyset som ikke tidligere har vært kjent. Kartleggingen belegger at 

utstillingens tematikk kan sees som en klar respons på ‘EXPO´58‘´s  utstillingsprogram. 

Videre åpenbares det en søken hos Fehn mot å orientere utstillingens kulturavdeling om det 

siste innen moderne norsk kunst og design. Denne undersøkelsen tyder også på at noen av de 

senere refleksjonene fra intervjuer med Fehn kan ha manifestert seg allerede i hans arbeide 

med Brüssel-paviljongen. Gjennomgangen av paviljongens omtale og kritikker avslører at 

paviljongen med dens utstilling ble hyllet i dagspresse og fagtidsskrift verden over, hvorpå 

hjemlandet produserte kritikker preget av forbløffelse og aversjon. Hardest medfart fikk 

Fehns moderne utstillingsmetodikk som preget av symbolikk og nytenkning virket å være 

besværlig å forstå.  

Fehns ulike dialoger, med oppdragsgiver, med betrakter via mediene, hans interne 

dialog med sine forbilder, samt dialogen med betrakter og objekt i utstillingen, danner samlet 

et bilde av en streben mot et moderne uttrykk. Fehn hadde nettopp forlatt samarbeids-

konstellasjonene og skulle nå med ‘58’ arbeide selvstendig for første gang og med det 

ovenstående som bakteppe dannes et bilde av Fehn satser i dette prosjektet. Tradisjonelt var 

verdensutstillinger nettopp kjent som en arena for eksperimenterende arkitektur, og det er 

rimelig å anta at Fehn var orientert om betydningen verdensutstillingene hadde hatt for ulike 

arkitekters internasjonale gjennombrudd. Fehns ulike dialoger kan i lys av dette leses som en 

higen etter å vise seg orientert om det moderne ved å forsøke å sette seg selv på kartet, også 

utenfor Norges grenser ved å innta en eksperimentell holdning i Brüssel-prosjektet, kanskje 

for å utad markere seg som en moderne arkitekt. Hans arbeid med Brüssel-paviljongen kan 

utfra undersøkelsen leses å være utørt fra et eksperimentelt ståsted, både hva angikk 

konstruksjon og materialbruk, samt i de utforskende måter å presentere arkitekturen visuelt 

for en mottaker. I lys av undersøkelsen synes Fehns prosessuelle, romlige og kuratoriske grep 

knyttet til hans arbeid omkring byggverket Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel 

1956-1958, å kunne sies å være av en personlig betydning for den unge Fehn, henimot å 

skulle utarbeide et eget uttrykk og signatur. Ved å eksperimentere både med arkitektoniske og 

utstillingstekniske grep, de ulike artefaktene og den visuelle arkitektoniske formidlingen, kan 

studien også leses som at Fehn er i dialog med seg selv, i å komme frem til et nytt og 

personlig uttrykk, som et ledd i å etablere en egen identitet.  



 90 

Bibliografi  

Bøker og artikler i bøker 
Ackerman, James. Origins, imitations, conventions: representations in the visual arts.  

Cambridge: MIT Press, 2002. 
 
Berre, Nina. ”Forord”. I Arkitekturstriper: architcture in comic-strip form, redigert av Anne  

Marit Lunde, og Mélanie van der Horn, 6-11. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design, 2015.  

 
________. ” Verk og representasjon”. I Nasjonalmuseet: Høydepunkter: Arkitektur, redigert  

av Nina Berre, Bente Aass Solbakken og Marianne Yvenes, 13-22. Med bidrag av Ulf 
Grønvold, Espen Johnsen, Eva Madshus, Lise-Mari Valle Olsen, Talette Rørvik 
Simonsen, et al. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2016. 

 
Bingham, Neil. 100 Years of architectural drawing: 1900-2000. London: Laurence King  

Publishing, 2013. 
 
Bonta, Juan Pablo. Architecture and its interpretation: A study of expressive systems in  

Architecture. London and New York: Routledge, 2002. 
 

Bøyesen, Lars Rostrup. Nordisk skulptur. København: Det Berlingske Bogtrykkeri, 1964.  
 

Clayhills, Harriet. 33 brukskunstnere. Drammen: Harald Lyche & Co, 1959. 
 

Cohen, Jean-Louis. Ludwig Mies van der Rohe, 2.utg. Basel: Birkhäuser, 2007. 
 
Colomina, Beatriz. ”Introduction: On architecture, production and reproduction”. I  

Architectureproduction, redigert av Beatriz Colomina, 7-23. New York: Princeton 
Architectural Press, 1988. 
 

________. Privacy and publicity: Modern architecture as mass media. Cambridge,  
Massachusetts: MIT Press, 1994. 
 

Crow, Thomas. The rise of the sixties: American and european art in the era of dissent.  
London: Laurence King, 2004. 
 

Curtis, William J. R. Modern architecture since 1900. 3. utg. London: Phaidon Press, 1996. 
 

Deriu, Davide. ”Transforming ideas into pictures: Model photography and modern  
architecture”. I Camera constructs: Photography architecture and the modern city,  
redigert av Andrew Higgott og Timothy Wray, 159-178. London: Routledge, 2012. 

 
Eckhoff, Audun. ”Forord”. I Nasjonalmuseet: Høydepunkter: Arkitektur, redigert av Nina  

Berre, Bente Aass Solbakken og Marianne Yvenes, 9. Med bidrag av Ulf Grønvold, 
Espen Johnsen, Eva Madshus, Lise-Mari Valle Olsen, Talette Rørvik Simonsen, et al. 
Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2016. 

 
Eco, Umberto. “Function and sign: The semiotics of architecture”. I Rethinking architecture:  

A reader in cultural theory, redigert av Neil Leach, 182-201. London: Routledge,  
1997. 

 
Eco, Umberto. “How an exposition exposes itself”. I Rethinking architecture: A reader in  

cultural theory, redigert av Neil Leach, 202-204. London: Routledge, 1997. 
 



 91 

Fjeld, Per Olaf.  “Sverre Fehn og den arkitektoniske bearbeidelse av et romlig instinkt”. I 
Arkitekt Sverre Fehn: Intuisjon, refleksjon, konstruksjon, redigert av Marianne  
Yvenes, 19-37. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2008. 

 
________. Sverre Fehn: The pattern of thoughts. New York: Monacelli Press, 2009. 
 
________. Sverre Fehn: The thought of construction. New York: Rizzoli, 1983. 
 
Frampton, Kenneth. ”Introduction by Kenneth Frampton”. I Sverre Fehn: The thought of  

construction, redigert av Per Olaf Fjeld, 9-18. New York: Rizzoli, 1983. 
 
Giedion, Sigfried. Space, time and architecture: The growth of a new tradition. 5. utg.  

Cambridge, Massachusetts: Harward University Press, 1967.  
 
Gilje, Karianne Bjellås, (redaktør) Thomas Flor, Widar Halén, Jan-Lauritz Opstad, Astrid  

Skjerven. Grete Prytz Kittelsen: emalje og design. Oslo: Gyldendal Nasjonalmuseet  
for kunst, arkitektur og design, 2008.  

 
Glambæk, Ingeborg. Det nordiske i arkitektur og design: Sett utenfra. København:  

Arkitektens forlag og Norsk Arkitekturforlag, 1997. 
 
Helleland, Allis. “Forord”. I Arkitekt Sverre Fehn: Intuisjon, refleksjon, konstruksjon,  

redigert av Marianne Yvenes, 9. Med bidrag av Per Olaf Fjeld, Ole Akhøj, Steven 
Holl, Eva Madshus. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2008. 

 
Herschdorfer, Nathalie og Lada Umstätter. ”Introduction: Making images”. I  Le Corbusier  

and the power of photography, redigert av Nathalie Herschdorfer og Lada  
Umstätter, 14-29. Med bidrag av Tim Benton, Jean-Christophe Blaser, Veronique 
Boone, Catherine De Smet, Arthur Rüegg, et al. New York: Thames and Hudson, 
2013. 

 
Hoffman, Alice. ”Reliability and validity in oral history”. I Oral history: An interdisciplinary  

anthology, redigert av David K. Dunaway og Villa K. Baun, 67-73. 1. utg.  
Nashville: American Association for state and local history, 1984. 

 
Holl, Steven. ”Preface”. I Questions of perception: Phenomenology of architecture, redigert  

av Steven Holl, Juhani Pallasmaa, og Alberto Pérez-Gómez, 2. San Francisco: William 
Stout Publishers, 2006.  
 

________. ”Questions of perception: Phenomenology of architecture”. I Questions of  
perception: Phenomenology of architecture, redigert av Steven Holl, Juhani  
Pallasmaa, og Alberto Pérez-Gómez, 39-43. San Francisco: William Stout Publishers, 
2006.  

 
Johnsen, Espen. ”Arne Korsmo, Nordstjernen. Paviljong til Verdensutstillingen i New York”.  

I Nasjonalmuseet: Høydepunkter arkitektur, redigert av Nina Berre, Bente Aass 
Solbakken og Marianne Yvenes, 77. Med bidrag av Ulf Grønvold, Audun Eckhoff, 
Eva Madshus, Lise-Mari Valle Olsen, Talette Rørvik Simonsen, et al. Oslo: 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2016. 

 
________. ”Introduksjon”. I Brytninger: Norsk arkitektur 1945-65, redigert av  

Espen Johnsen, 12-17. Med bidrag av Bente Aass Solbakken, Marianne Yvenes, 
Talette R. Simonsen og Beate M. Bang. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design, 2010. 

 



 92 

________. ”Brytninger mot modernismen: 1945-55”. I Brytninger: Norsk arkitektur  
1945-65, redigert av Espen Johnsen, 32-65. Med bidrag av Bente Aass Solbakken,  
Marianne Yvenes, Talette R. Simonsen og Beate M. Bang. Oslo: Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design, 2010. 

 
Johnson, Philip. Mies van der Rohe. 2.utg. Revidert. New York: Museum of Modern Art,  

1953. 
 

Kirkham, Pat. Charles and Ray Eames. 4.utg. London: Massachusetts Institute of  
Technology, 2001.  

 
Leach, Neil. “Introduction”. I Rethinking architecture: a reader in cultural theory,  

redigert av Neil Leach, xiiv-xxi. London: Routledge, 1997. 
 
Le Corbusier. Creation is a patient search. Oversatt av James Palmes. New York: Praeger  

Publishers, 1960. 
 
________. Mot en arkitektur. Oversatt av Steinar Lone. 2. utg. Oslo: Spartacus, 2004.  

Opprinnelig utgitt som Vers une architecture i 1923. 
 
________. Oeuvre complète 1910-1929. I samarbeid med Pierre Jeanneret. 1. Bind, 5.utg.  

Erlenbach-Zürich: Editions Girsberger, 1948. 
 

________. Precisions: On the present state of architecture and city planning. Oversatt av  
Edith Schreiber Aujame. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1991. 

 
Liisberg. Olaf. Moderne norsk kultur: Meningsblad for unge arkitekter, redaktør Olaf  
 
Lie, Inger-Marie Kvaal og Lauritz Opstad. Kunstindustrimuseet i Oslo: En kavalkade av  

aktuell kunstindustri gjennom hundre år, redigert av Inger-Marie Kvaal Lie (Oslo,  
Kirstes Boktrykkeri, 1976) 
Liisberg. Særnummer av A5 norske arkitekters meningsblad, 10. serie, nr. 4-5-6 
(København: Dyva og Jeppesens Bogtrykkeri, 1959) 

 
Linder, Mats D. Norske design møbler 1940-1975. Oslo: Samler og antikkbørsen AS, 2011. 
 
Lund, Nils-Ole. Arkitekturteorier siden 1945. København: Arkitektens forlag, 2001. 
 
Madshus, Eva. ”Å stille ut SVERRE FEHN stiller ut”. I Arkitekt Sverre Fehn: Intuisjon,  

refleksjon, konstruksjon, redigert av Marianne Yvenes, 13-17. Med bidrag av Per Olaf 
Fjeld, Ole Akhøj, Steven Holl, Allis Helleland. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design, 2008. 
 

McQuaid, Matilda. ”Aquiring architecture: Building a modern collection”. I Envisioning  
architecture: Drawings from the Museum of Modern Art, redigert av McQuaid, 18-37. 
Med bidrag av Paola Antonelli, Tina di Carlo, Belvin Cline, Melanie Domino, Luisa 
Lorch, Terence Riley et al. New York: The Museum of Modern Art, 2002. 

 
Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of perception. London: Routledge, 2002. 
 
Moon, Karen. Modelling messages: The architect and the model. New York: Monacelli Press  

Inc., 2005. 
 
Norberg-Schulz, Christian og Gennaro Postiglione. Sverre Fehn: Samlede arbeider. Oversatt  

av Maja Cappello. Oslo: N. W. Damm & Søn, 2003. 
 



 93 

Norri. Marja-Riitta. ”An architectural autobiography / En arkitektonisk autobiografi”. I  
Sverre Fehn: The poetry of the straight line / Den rette linjes poesi, redigert av Marja-
Riitta Norri og Maija Kärkkäinen, 45–51. Helsinki: Museum of finnish architecture, 
1992.  

 
Paasche, Marit. Hannah Ryggen: En fri. Oslo: Pax Forlag, 2016. 
 
Paine, Ashley. ”Reading between the lines: Reflections on an interview with mario Botta”,  

redigert av Janina Gosseye, Naomi Stead og Deborah van der Plaat, 219-234. I 
Speaking of buildings: Oral history in architectural research. New York: Princeton 
Architectural Press, 2019. 

 
Pallasmaa, Juhani. ”An architecture of the seven senses”, I Questions of perception:  

Phenomenology of architecture, redigert av Steven Holl, Juhani Pallasmaa, og Alberto  
Pérez-Gómez, 27-38. San Francisco: William Stout Publishers, 2006. 

 
________. ”Phenomenal zones: Water: A phenomenal lens”. I Questions of perception:  

Phenomenology of architecture, redigert av Steven Holl, Juhani Pallasmaa, og Alberto  
Pérez-Gómez, 79-84. San Francisco: William Stout Publishers, 2006. 
 

________. The eyes of the skin: Architecture and the senses. Chichester: Wiley, 2005. 
 

________. The thinking hand: Existential and embodied wisdom in architecture. Chichester:  
Wiley, 2009. 

 
Pérez-Gómez, Alberto og Louise Pelletier. Architectural representation and the perspective  

hinge. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2000. 
 
Pérez-Gómez, Alberto. Attunement: Architectural meaning after the crisis of modern science.  
            Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2016. 
 
________. ”The space of architecture: meaning as precence and representation”. I  

Questions of perception: Phenomenology of architecture, redigert av Steven  
Holl, Juhani Pallasmaa, og Alberto Pérez-Gómez, 7-26. San Francisco: William Stout  
Publishers, 2006. 
 

Puente, Moises. Exhibition pavillions: 100 years / Pabellones de exposición: 100 años.  
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000. 

 
Riley, Terence. ”Drawn into a collection: A context of practices”. I Envisioning architecture:  

Drawings from the Museum of Modern Art, redigert av Matilda McQuaid, 11-17.  
New York: The Museum of Modern Art, 2002. 

 
Simonsen, Talette R. ”Bjørn Winsnes, Røldal-Suldal kraftanlegg, ant. 1967”. I  

Nasjonalmuseet: Høydepunkter: Arkitektur, redigert av Nina Berre, 134. Med bidrag 
av Ulf Grønvold, Espen Johnsen, Eva Madshus, Lise-Mari Valle Olsen, Berit Johanne 
Henjum et al. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2016. 

 
Solbakken, Bente Aass. ”Artefakter fra arkitektkontoret”. I Brytninger: Norsk arkitektur  

1945-65, redigert av Espen Johnsen, 94-105. Med bidrag av Marianne Yvenes, Talette  
R. Simonsen og Beate M. Bang. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst,  
arkitektur og design, 2010. 

 
 



 94 

Verschaffel, Tom. ”The wind blows har but the sky remains blue…The message of Expo 58”.  
I Expo 58: Between utopia and reality, redigert av Gonzague Pluvinage, 74-84. Belgia, 
Brüssels City Archive, 2008. 
 

Watkin, David. A history of western architecture. 4.utg. London: Laurence King Publishing,  
          2000.  
 
Zimmerman, Claire. Mies van der Rohe: Structure of space. Köln: Taschen, 2006. 
 
Årbok: Universitetets Oldsakssamling årsberetning 1958-1959, redigert av Thorleif Sjøvold  

og Wencke Slomann. Oslo: J. Petlitz Boktrykkeri, 1960. 
 

Oppslagsverk 
Gunnarsjaa, Arne. Arkitekturleksikon. Oslo: Abstrakt Forlag AS, 1999. 
 
Norsk kunstnerleksikon, 1. Bind. 1982-1986. Oslo: Universitetsforlaget 1982. 
 
Avhandlinger 
Sprovin, Mathilde. Tegneskolen i Christiania: En nasjonal arkitekturutdannelse tar form.  

Ph.d.-avhandling. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. 2017. 
 

 
Tidsskriftartikler 
Arkitektnytt. ”Konkurranse om Norges paviljong på verdensutstillingen i Brussel 1958”  

5. årgang. nr. 1 (1956). Utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).  
 
Bernhoft, Stein Adler. ”Utfordringer i et moderne museum”. Byggekunst. 76. årgang,   

nr. 8 (1994): 480-484. 
 
Carlsen, Jon. ”Sverre Fehns verktøykasse”. Arkitektnytt. Intervju med Martin Dietrichson,  

Tom Wike, Henrik Hille, Inge Hareide og Ervin Strandskogen, 20.05.2009. 
URL: https://www.arkitektnytt.no/nyheter/sverre-fehns-verktoykasse (oppsøkt 
04.03.2018) 

 
Colomina, Beatriz. ”Architecture as collaboration: The private life of modern architecture”.  

The Journal of the society of architectural historians, vol. 58, nr. 3 (september, 1999):  
462-471.URL: https://www.jstor.org/stable/991540 

 
Evans, Robin. ”Translations from drawing to building”. AA Files, nr. 12 (1986): 3-18.  

URL: http://www.jstor.org/stable/29543512 
 

Fast, Henry. ”The United Nations pavilion: Mirror of the world at work: A window on our  
planet´s problems”. UNESCO Courier: A window open on the world. 10. årgang, nr. 7  
(juli, 1957): 8-12.   
 

Fehn, Sverre. ”Apropos museer”. Byggekunst. 53. årgang, nr. 2 (1971): 52-62. 
 
________. ”Formundervisning 1959-63”. Byggekunst, 46. årgang, nr. 5 (1964): 118-121. 
 
________. ”Fragmenter av et museum & to utstillinger”. Byggekunst. 64. årgang,  

nr. 4, (1982): 168-172. 
 
________. ”Hedmarkmuseet på Domkirkeodden, Hamar”. Byggekunst, 74. årgang, nr. 2  

(1992): 86-99. 



 95 

________. ”Hvert menneske er en arkitekt”. Sverre Fehns tale ved overrekkelsen av Pritzker- 
prisen. Oversatt av Ingrid Helsing. Arkitektur N, 91. årgang, nr. 7 (2009): 64-65. 
 

________. ”Le Corbusier i Chandigahr”. Byggekunst, 38. årgang, nr. 8 (1956): 197-206. 
 
________. ”Marokansk primitiv arkitektur”. Byggekunst. 34. årgang, nr. 5 (1952): 74-78. 
 
________. ”Paviljongen i Bryssel”. Byggekunst. 40. årgang, nr. 4 (1958): 85-94. 
 
Fjeld, Per Olav og Sverre Fehn. ”Has a doll life?”. Perspecta/MIT Press vol, 24, nr. 4  

(1988): 40-49. 
 
________. ”Den norske pavillon til Verdensudstillingen i Bruxelles 1958”.  SKALA:  

Nordisk magasin for arkitektur og design, vol. 30 (1994): 38-43. 
 
Goldhagen, Sarah Williams. ”Something to talk about: Modernism, discourse, style”.  

Journal of architecture historians, vol. 64, nr. 2 (juni, 2005): 144-167.                   
URL: http://www.jstor.org/stable/25068142 

 
Hoctin, Luce. ”Formes utiles á l`Exposition Universelle”. L´Oeil. nr. 42 (juni, 1958): 74-83.  
 
Johnsen, Espen. ”Å nyansere norsk modernisme”. Nordisk Arkitekturforskning, vol. 19, 

nr. 1 (2006): 23-33. 
 
Johnson, Philip. ”The seven crutches of modern arcitecture”, Perspecta, vol. 3 (1955): 40-45 

URL: http://www.jstor.org/stable/1566834 
 
Jørgensen, Ruth. ”Museet og arkitekten”. Byggekunst. 41. årgang, nr. 3 (1959): 82-83. 
 
Knutsen, Knut. ”Verdensutstillingen i Paris”. Byggekunst. 20. årgang, nr. 1 (1938): 1-3.  
 
Korsmo, Arne. Sverre Fehn, Carl Corvin, Geir Grung, Christian Norberg-Schulz, Odd  

Østbye, Robert Esdaile, Erik Rolfsen, Håkon Mjelva og Jørn Utzon. ”CIAM 8” i  
tillegget til Byggekunst. 33. årgang nr. 7/8 (1951): 26-27. 
 

________. ”PAGON, Progressive arkitekters Gruppe, Oslo, Norge: CIAM” i Byggekunst,  
34. årgang, nr. 6-7, (1952): 93-96. 

 
________. og Christian Norberg-Schulz, ”Mies van der ROHE”, Byggekunst vol. 34, nr. 5  

1952: 85-91. 
 
Lambilliotte, Maurice. ”Humanism for a modern world”. UNESCO Courier: A window open  

on the world. 10. årgang, nr. 7 (juli 1957): 13-14.   
 
Levine, Neil. ”The significance of facts: Mies´s collages up close and personal”. MIT Press,  

Assemblage, nr. 37 (desember 1998): 70-101.  
URL: http://www.jstor.org/stable/3171357  

 
Møller, Henrik Steen. ”Sverre Fehn: An interview with the norwegian architect”. Living  

Architecture, nr. 15 (1997): 20-24. 
 
N.N. ”Norway: Past, present and future”. Objectif 58: Official information bulletin of the  

Brussels universal and international exhibition 1958, nr. 33 (desember 1957): 12-14. 
 

Nesjar, Carl. ”Fotografi som uttrykksmiddel”. KAMERA, 10. årgang, nr. 4 (1958): 126-135. 
 
Norri, Marja-Riitta. ”About rationalism of spiritual content”. Arkkitechi, nr. 4 (1986): 77-84. 



 96 

Norvin, Kjell. ”Til opplysning, opplevelse eller beundring?”. Byggekunst. 76. årgang, 
nr. 8 (1994): 468-478. 
 

Pallasmaa, Juhani. ”Hapticity and time: notes on fragile architecture”. Architectural review,  
vol. 207, (2000): 78-84. 
https://pdfs.semanticscholar.org/e633/c06ae14c8fb9eeaadad27cde25432ac931ac.pdf 
(oppsøkt 04.09.2019) 

 
Pedersen, Ragnar. ”Storhamarlåven –et bygningshistorisk konglomerat”. I Museumsnytt,  

nr. 1-2 (1989): 27-29.  
 
Pedersen, Ragnar og Kirsti Krekling, ”The worst thing is indifference”. Intervju med Sverre  

Fehn, ble delvis publisert i Museumsnytt i 1989, nr. 4 (2014): 14-17, men i sin helhet 
kun publisert som webutgave. An Online Review of Architecture by Architecture N: 
https://architecturenorway.no/questions/histories/fehn-aggression/ (oppsøkt: 
03.12.2018) 

 
Pérez-Gómez, Alberto. ”Architecture, art of belonging”, In_Bo, nr. 3 (november, 2016): 14- 

18. DOI: 10.6092/issn.2036-1602/5927 (oppsøkt 29.04.2019) 
 
________. ”Architecture as drawing”. JAE, vol. 36, nr. 2 (vinter, 1982): 2-7.  

Url: http://www.jstor.org/stable/1424613 
 
________. ”Surrealism and architectural atmosphere”. I Architectural design, vol. 88, nr. 2  

(mars, 2018): 24-29. DOI:  https://onlinelibrary-
wileycom.ezproxy.uio.no/doi/abs/10.1002/ad.227555 (oppsøkt 29.04.2019) 

 
Petri, Mathilde. ”Sverre Fehn: Et interview”. I SKALA Nordisk magasin for arkitektur og  

design, vol. 23 (1990): 12-17. 
 
Proctor, Robert. ”An architect´s intention: Interpreting post-war modernism through the  

architect interview”. Journal of design history, vol. 19, nr. 4 (vinter, 2006): 295-307. 
 URL: http://www.jstor.com/stable/4123015 
 
Stieber, Nancy. ”Architecture between disciplines”. Journal of the society of architectural  
            historians. vol. 62, nr. 2 (juni, 2003): 176-177.  
            URL: http://www.jstor.org/stable/3592475 
 
V-Mo. ” 'Symbolsk' norsk paviljong i Bryssel.” Norsk handel: organ for Norges  

handelsstands forbund, nr. 17 (september, 1958). 
 
Weddle, Saundra og Marc J. Neveu. ”Interview with Alberto Pérez-Gómez”. Journal of  

architectural education, vol. 64, nr. 2 (2011): 76-81. 
URL: https://doi.org/10.1111/j.1531-314X.2010.01129.x 

 
Whyte, William. “How do buildings mean? Some issues of interpretation in the history of  

architecture”. History and theory, vol. 45, nr. 2 (mai, 2006): 153-177.  
URL: http://www.jstor.org/stable/38741044 

 
Wouters d`Oplinter. D. de. ”Brussels 1958: Balance sheet for a more human world”. 

UNESCO Courier: A window open on the world. 10. årgang, nr. 7 (juli, 1957): 4-5.   
 
Yoshida N. Intervju med Sverre Fehn. ”Above and below the horizon”. A+U Magazine, vol.  

340, nr. 1 (1999): 14-19. 
 



 97 

Avisartikler  

Aftenposten 
Mürer, Niels J. ”Atomalderens første verdensutstilling blir høytidelig åpnet av Kong  

Baudouin i dag.” Aftenposten, 17. april 1958. 
 
Sindig-Larsen, Henning. ”Solskinn og fest over Norges dag i Bryssel.” Aftenposten, 20. mai  

1958. 
 
Bergens Tidende 
N.N. ”Notis.” Bergens Tidende, 19. mai 1956.  
 
Torsvik, Tomas. ”Ris og ros til den norske paviljongen i Brussel.” Bergens Tidende, 7. juni  

1958. 
 
Correio da Manhã  
Mauricio, Jamie. ”Internario das artes plasticas: Bruxels revela um arquiteto; M. S. Fehn.”  

Correio da Manhã, 3. august 1958. 
 
Dagbladet 
Biem, Alf. ”Arne Bruland lager globus til verdensutstillingen i Brüssel.” Dagbladet, 11.  

februar 1958. 
 

Eide, Harriet. ”Sverre Fehn: Arkitekturens dikter.” Dagbladet, 3. september 2003. 
 
Hauge, Olav. ”Verdensutstillingen og vi.” Dagbladet, 4. juni 1958. 
 
Kavli, Guthorm. ”Nytt besøk i Brussel: Norge stikker tunga ut av vinduet -men gjør det  

kultivert.” Dagbladet, 5. august 1958. 
 
N.N. ”Brussel-paviljongen blir norsk-belgisk sentrum.” Dagbladet, 1. oktober 1959.  
 
N.N. ”Belgisk byråkrati hindrer reisingen av norsk gave.” Dagbladet, 23. oktober 1962. 
 
N.N. ”De belgiske myndigheter er i ferd med å våkne.” Dagbladet, 3. november 1962.  
 
N.N. ”Etterbevilgning til norsk deltagelse i Brussel.” Dagbladet, 4. juni 1958. 
 
N.N . ”Norsk deltagelse uten en sardin.” Dagbladet, 8. juli 1957. 
 
N.N. ”Skipsmodell med takdusj og akevittfat til verdensutstillingen.” Dagbladet, 6. mars  

1958. 
 
N.N . ”Vi må lære mer om vitenskapen!” Dagbladet, 14. februar 1958. 
 
Rognlien, Dag. ”Norge bak en tre meters høy mur i Bryssel.” Dagbladet, 19. mai 1956. 
 
Smith, John-Hjalmar. “Arkitekten og paviljongen.” Dagbladet, 22. april 1958. 
 
________. ”'Fremtidens verden' – foreløpig kaotisk.” Dagbladet, 17. april 1958. 
 
________. ”Norsk øl og dram klar i Brussel.” Dagbladet, 15. april 1958.  
 
________. ”Håp om norsk stor-suksess.” Dagbladet, 16. april 1958.  
 
 
 



 98 

Dag og tid 
Rem, Tiril. ”På tomannshånd: Strekens poet.” Dag og tid, nr. 25, 20. juni 1996. 
 
Finnmarken 
N.N. ”Notis” Finnmarken, 26. april 1958. 
 
Haugesund Avis 
N.N. ”Norge på Verdensutstillingen.” Haugesund avis, 19. april 1958. 
 
R.Ø. ”Vi og verdensutstillingen i Bryssel.” Haugesund avis, 25. oktober 1958. 
 
Morgenposten 
N.N. ”Arkitekt Sverre Fehn best i konkurransen om Brussel-paviljong.” Morgenposten,  

19.05.1956. 
 

N.N. ”Tanker og atomreaktor til verdensutstilling i Bryssel.” Morgenposten, 26. mars 1958. 
 
Norges Handels- og sjøfartstidende (Dagens Næringsliv) 
Figaro. ”Norge i Bryssel.” Norges Handels og sjøfartstidende, 18. juli 1958. 
 
Kittelsen, Arne Sjøgaard. ”Den norske paviljongen på verdensutstillingen: Norske sjøfolk:  

'nei, nei, nei'.” Norges Handels og sjøfartstidende, 18. juli 1958. 
 
Norlands Framtid 
N.N. ”Norge – et ukjent land i Bryssel.” Nordlands Framtid, 28. juni 1958. 
 
Stavanger Aftenblad 
Aars, Ferdinand. ”Trist anvendelse av millioner ved Norges paviljong i Bryssel.” Stavanger  

Aftenblad, 13. august 1958. 
 
Telemark Arbeiderblad 
Nielsen, Arthur W. ”Norges paviljong ved Bryssel utstillingen – en nasjonal skandale.”  

Telemark Arbeiderblad, 22. juli 1958.  
 
Verdens Gang 
N.N. ”Fredhøi gigant til verdensutstilling.” Verdens Gang, 10. april 1958. 
 
Pamfletter – andre trykksaker: 
Guide Officiel: Exposition universelle de Bruxelles 1958, Tournai: Desclée & Co, 1958. 
 
Informanter: 
Henrik Hille, intervju, av Heidi B. Holm 16.10.2019. 
Per Olaf Fjeld, intervju, av Heidi B. Holm 16.10.2019. 
Tom Wike, intervju, av Heidi B. Holm 16.10.2019. 
Steven Holl, intervju av Heidi B. Holm via epost, 14.10.2019-24.10.2019. 
Juhani Pallasmaa, intervju av Heidi B. Holm via epost, 09.10.2019-14.10.2019. 
Morten Krogvold, intervju av Heidi B. Holm via epost, 26.03.2020-15.06.2020. 
Korrespondanse via epost med Mathilde Petri. 
Korrespondanse via epost med Birger Eidskrem, markedssjef plast v/Astrup AS. 
Korrespondanse via epost med Odd Bakk, v/Oppdalstein. 

  



 99 

 
Filmmateriale  
Fehn, Guy. Sverre Fehn: Vinner av "The 1997 Pritzker architecture prize. 4 bygg: Norsk 
bremuseum, Villa Busk, Nordisk paviljong, Hedmarksmuseet. Spinnin' Globe Studio, 1997. 
27:00. Vist på NRK2 TV under tittelen: Sverre Fehn, arkitekt. 1997. NRK, 37.00. 15.12.2009. 
(Nasjonalbiblioteket, sett i påsynsrom 12.12.2018)  
 
Fehn, Sverre og Stig Andersen. Rommet og lyset. Dokumentarfilm. Oslo, NRK, 1988. 50:00. 
(Nasjonalbiblioteket, sett i påsynsrom 12.12.2018)  
 
Helgesen, Svein Erik. NRK1 TV innslag. Diktet om breen. Sendt 05.12.1993. Oslo, NRK, 
1993. 20:00. (NRK TVarkivet.org https://tv.nrk.no/program/FKUR30003391/diktet-om-breen 
oppsøkt 10.10.2019) 
 
NRK ”Modell av skip og reaktor til Verdensutstillingen i Brüssel”. Filmavisen, nr. 15. 1958. 
https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1958/FMAA58001558/avspiller 
 
Elektroniske kilder: 
https://www.pritzkerprize.com/about/purpose  (oppsøkt 03.03.2019) 
https://samling.nasjonalmuseet.no/no/exhibition/U-no0006-337333 (oppsøkt 28.02.2018) 
http://industrimuseum.no/bedrifter/jslien (oppsøkt 21.01.2019) 
 
 
 
Arkiver  
 
Nasjonalmuseet – Arkitektur. Sverre Fehns arkiv, NMK.2008.0734. ”Korrespondanse Fehn 
1954-1997”  
 

Fehns egen tekst og utkast til utstillingskatalog i Aud Øygardens kunstsalong i Seljord 26.09-
11.10.1975.  
  
Nasjonalmuseet – Arkitektur. Sverre Fehns arkiv, NMK.2008.0734.009. ”Dokumenter Brüssel-
paviljongen”  
 

19. desember 1957. Brev fra Harald Thiis Evensen til arkitekt Sverre Fehn.  
 
24. desember 1957. Brev fra Mowinckel-Larsen til Sverre Fehn.  
 
1958. Kopi av avisutklipp fra Le Soir, ”Exposition 58: La Norvège ou le triomphe du bois.”  
 
23. januar 1958. Brev fra Mowinckel-Larsen til Sverre Fehn.  
 
24. februar 1958. Brev fra Landsforbundet Foreningen Brukskunst til arkitekt Sverre Fehn.  
 
12. mars 1958. Brev fra Sverre Fehn til Rolf Stranger ved hovedkomitéen. 
 
Oslo Byarkiv. Oslo Kommune, Finansrådmannens arkiv, AS20051.  
 

22. desember 1954. Brev til Finansrådmannen, signert direktør Mogens Oppegaard ved  
formannskapet fra sekretariatet til Norges Varemesse.  

 
Riksarkivet, Foreningen Brukskunsts arkiv. RA/P-0895/PA895/32/A001, ”Årsberetninger”.  
 

1957-1958. Årsberetning for Landsforbundet Norsk Brukskunst.  
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Riksarkivet, Foreningen Brukskunsts arkiv. RA/P-0895/PA895/Z0027, ”Utklipp 1956-59”. 
 

17. mars 1958. N.N. ”Ingen sjanse for unge talenter.” Dagbladet.  
 
10. oktober 1958. Ebbing, Nanna. ”Norge i Brussel.” Morgenbladet. 
 
31. januar 1959. N.N. ” Norge på Verdensutstilling - uten kunst og brukskunst.” Dagbladet.  
 
Riksarkivet, Handelsdepartementets arkiv, RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2. ”Utstillinger”. Bind 1.  
 

30. august 1954. Brev til Handelspolitisk kontor, til utenriksministeren om norsk deltagelse.  
 
23. august 1955. Møtereferat fra konstituerende møte.  
 
26. september 1956. Møtereferat.  
 
16. november 1956. Møtereferat fra møte i arbeidsutvalget. 
 
13. mars 1957. Møtereferat fra møte i arbeidsutvalget.  
 
25. mai 1957. Møtereferat fra møte i arbeidsutvalget.  
 
18. juni 1957. Møtereferat i hovedkomiteen. 
 
9. juli 1957. Brev med endringsforslag fra Sommerfelt i hovedkomiteen.  
 
15.oktober 1957. Møtereferat fra arbeidsutvalget.  
 
13. november 1957. Møtereferat i arbeidsutvalget. 
 
14. desember 1957. Brev fra Mowinckel-Larsen stilet til Arkitekt Sverre Fehn. 
 
20. desember 1957. Møtereferat i arbeidsutvalget. 
 
21. oktober 1958. Brev til arbeidsutvalget fra Sverre Fehn.  
 
28. november 1958. Brev fra Otto Kildal til Det Kongelige Utenriksdepartement. 
 
Januar 1960. Brev fra Norges Varemesse til Handelsdepartementet. 
 
Riksarkivet, Utenriksdepartementets arkiv. RA/S-2259/Dzd/L3682/1. ”Verdensutstillingen i 
Brüssel 1958”. Bind 1. 
 

9. juni 1954. Invitasjon utstedt fra den Belgiske regjeringen. 
 
28. juni 1954. Brev fra Otto Kildal til Det Kongelige Utenriksdepartementet. 
 
9. september 1954. Brev fra Det Kongelige Utenriksdepartement 
 
21. september 1954. Brev fra Det Kongelige Utenriksdepartement  

 
3. desember 1954. Møtereferat.  
 
Riksarkivet, Utenriksdepartementets arkiv. RA/S-2259/Dzd/L3683/2. ”Verdensutstillingen i 
Brüssel 1958”. Bind 2. 
 

Mars 1954. Utstillingsprogrammet utstedt fra den Belgiske regjering, Baron Moens de Fernig, 
 
Desember 1955. Konkurranseprogrammet av desember 1955.  
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Riksarkivet, Utenriksdepartementets arkiv, RA/S-2259/Dzd/L3683/3. ”Verdensutstillingen i 
Brüssel 1958”. Bind 3. 
 

19. juni 1956. Møtereferat i hovedkomiteen. 
 
23. mars 1957. Møtereferat fra møte i hovedkomiteen. 
 
Riksarkivet, Norske Arkitekters Landsforbunds arkiv, RA/PA-1005/D/Dbgc//L0024/2. 
”Konkurranser”. (Klausulert privatarkiv, innpass etter søknad) 
 

1. september 1955. Brev fra sekretariatet til Norske Arkitekters Landsforbund. 
 
19. September 1955. Brev fra NAL til sekretariatet for Norges deltagelse på  

verdensutstillingen i Brüssel 1958.  
 
17. oktober 1955. Brev fra NAL til sekretariatet for Norges deltagelse på verdensutstillingen i  

Brüssel 1958.  
 
Kulturhistorisk museum ved UiO. Konserveringsavdelingens arkiv, Oldsaksamlingen. 
 

10. mars 1958. Brev fra Thorleif Sjøvold til Sverre Fehn, om å renonsere valg av objekter.  
 
12. mars 1958. Brev fra Sverre Fehn til Thorleif Sjøvold ved Universitetets Oldsaksamling. 
 
 
 
Illustrasjonsmateriale fra arkiv: 
 
DEXTRA Photo, Norsk Teknisk Museum 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_006 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_007 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_008 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_010 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_016 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_017  
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_020 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_023 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_026 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_027 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_028 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_036 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_037 
Verdensutstillingen i Brüssel. DEX_T_1699_040 
 
Eames Fondation 
Ray and Charles Eames. Eames House/ Case Study House no. 8.   
 
Fondation Le Corbusier 
Le Corbusier. Exposition Synthèse des arts majeurs, Porte maillot, France. 18154  
Le Corbusier. Maison Cook (1926). 8309 
Le Corbusier. Ville Contemporaine de trois millions d´habitants. 29111 
Le Corbusier. Ville Contemporaine de trois millions d´habitants. 29711 
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Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, arkitektursamlingen 
 

Tegningsarkiv: 
Fehn, Sverre. Brüssel ”58”. Konkurranseutkast, 1956. 9 blad. NMK2008.0734.008 
Fehn, Sverre. Brüssel. Prosjektering, 1956-1958. 81 blad. NMK.2008.0734.009 
Fehn, Sverre. Skissebok. 1951. NMK.2008.0734.123  
Fehn, Sverre. Skissebok. 1951. NMK.2008.0734.124  
Fehn, Sverre. Skissebok. 1951. NMK.2008.0734.125  
Fehn, Sverre. Skissebok. 1951. NMK.2008.0734.127  
 

Fotografiarkiv: 
Fehn, Sverre. Den norske paviljongen ved verdensutstillingen i Brüssel 1956-58. Eske 51/55. 
NMK.2008.0734.310   
Fehn, Sverre. Utstillingspaviljong i Brüssel 1958. NMAF. 
 
Levanger Fotomuseum 
Fra verdensutstillingen EXPO 1958 i Brussel. LEM.006.F.01.129.10 
 
Fundaciò Mies van der Rohe Barcelona 
Mies van der Rohe. Berliner Bild-Bericht.  
 
Museum of Modern Art – Arts and artists archive  
Mies van der Rohe. Exhibition installation image. IN356.2 
Mies van der Rohe. German pavillion, International exposition, Barcelona, Spain, Floor plan. MR14.6 
From Le Corbusier to Niemeyer 1929-1949. Exhibition installation image. IN400.1 
Mies van der Rohe. Resor House project. 715.1963 
Mies van der Rohe. Museum for a small city project. 724.1964 
Theo van Doesburg. Preliminary color scheme for floor and long walls in Café Aubette. 391.1982. 
Theo van Doesburg. Contra Construction. 149.1947.  
 
Peggy Guggenheim – collection 
Piet Mondrian. Ocean 5 (1915). 76.2553.38. 
 
Royal Institute of British Architects – RIBAPix 
Norwegian Pavilion, World's Fair, Brussels, 1958. RIBA12126 
Norwegian Pavilion, World's Fair, Brussels, 1958. RIBA69375 
Norwegian Pavilion, World's Fair, Brussels, 1958. RIBA69382 
Norwegian Pavilion, World's Fair, Brussels, 1958. RIBA69384 
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5006/3/E/Ea/L0210/2, bind 1 ”Utstillinger”. 
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Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Plan. Eier: 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.008.001. 
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.008.001 
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Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Takplan. Eier: 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.008.002. 
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.008.002 
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Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Plan, over 
utstillingens rytme. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.008.005. 
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.008.005 
Illustrasjon 23 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Snitt. Eier: 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.008.003. 
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.008.003 
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Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Fasadeoppriss. 
Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.008.004. 
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.008.004 
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Illustrasjon 25 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Interiørperspektiv. 
Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.008.007. 
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.008.007 
 
Illustrasjon 26 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). 
Eksteriørperspektiv. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.008.008. 
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.008.008 
 
Illustrasjon 27 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Eksteriør- og 
interiørperspektiv. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.008.006. 
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.008.006 
 
Illustrasjon 28 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Eksteriør-
perspektiv / modellfotografi. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.008.009. 
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.008.009 
 
Illustrasjon 29 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (trolig september, 1956).  
1: Plantegning, fargesatt med grønn, blå og rød. Finnes kun avfotografert. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: Norsk 
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Illustrasjon 30 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september, 1956).  
4: Oversiktsperspektiv plan. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: Norsk Teknisk Museum. DEX_T_1699_023. 
https://digitaltmuseum.no/011012603733/verdensutstillingen-i-brussel 
 
Illustrasjon 31 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september, 1956).  
5: Oversiktsperspektiv plan. Foto: Heidi Beyer Holm. Eier av materiale: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 32 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september, 1956).  
6: Eksteriørperspektiv og plan restaurant. Foto: Heidi Beyer Holm. Eier av materiale: Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 33 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september, 1956).  
7A: Interiørperspektiv, kultur. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 34 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september, 1956).  
8B: Interiørperspektiv, sosial. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 35 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september, 1956).  
9C: Interiørperspektiv, industri. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 36 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september, 1956).  
14: Eksteriørperspektiv, restaurant. Finnes kun avfotografert. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: Norsk Teknisk Museum. 
DEX_T_1699_036. https://digitaltmuseum.no/011012603766/verdensutstillingen-i-brussel  
 
Illustrasjon 37 
Sverre Fehn. Planskisse for Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel for Dagbladet (1956). Foto ukjent. Fra: 
Dag Rognlien, ”Norge bak en tre meters høy mur i Brussel”, Dagbladet, 19. mai 1956. 
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Illustrasjon 38 
Møtereferat i hovedkomiteen, 19.juni 1956. Eier: Riksarkivet. Handelsdepartementets arkiv. RA/S-
5006/3/E/Ea/L0210/2, bind 1 ”Utstillinger”. 
 
Illustrasjon 39 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (januar, 1957). Plan. Foto: Heidi 
Beyer Holm. Eier av materiale: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 40 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (desember, 1956).  
30: Fasadetegning. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: Norsk Teknisk Museum. DEX_T_1699_020. 
https://digitaltmuseum.no/011012603708/verdensutstillingen-i-brussel 
 
Illustrasjon 41 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (oktober, 1956).  
10D: Interiørperspektiv. Eier av materiale: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 42 
Sverre Fehn. Skjematisk oversikt over tegninger 1-38 (januar 1957). Skjema. Foto: Heidi Beyer Holm. Eier av 
materiale: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 43 
Sverre Fehn. Revidert utkast av 7A (ill. 33) til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (mai, 1957).  
Interiørperspektiv, blågrønn. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 44 
Sverre Fehn. Revidert utkast av 8B (ill. 34) til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (mai, 1957).  
Interiørperspektiv, gul. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 45 
Sverre Fehn. Revidert utkast av 9C (ill. 35) til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (mai, 1957).  
Interiørperspektiv, oransje. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 46 
Sverre Fehn. Kubisk skulptur som del av sitt utstillingsforslag. Henviser til illustrasjon 27 og illustrasjon 44 på listen 
for kildehenvisning til illustrasjonsmaterialet. 
 
Illustrasjon 47 
Sverre Fehn. Eksteriørperspektiv X (mai 1957). Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: Norsk Teknisk Museum. 
DEX_T_1699_026. https://digitaltmuseum.no/011012603743/verdensutstillingen-i-brussel 
 
Illustrasjon 48 
Sverre Fehn. Eksteriørperspektiv Y (oktober 1957). Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: Norsk Teknisk Museum. 
DEX_T_1699_027. https://digitaltmuseum.no/011012603745/verdensutstillingen-i-brussel 
 
Illustrasjon 49 
Sverre Fehn. Eksteriørperspektiv Z (oktober 1957). Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: Norsk Teknisk Museum. 
DEX_T_1699_028. https://digitaltmuseum.no/011012603748/verdensutstillingen-i-brussel 
 
Illustrasjon 50 
Utdrag fra Sverre Fehn og Revolds litterære utstillingsbeskrivelse 25. mai 1957. Eier: Riksarkivet. 
Handelsdepartementets arkiv. RA/S-5006/3/E/Ea/L0210/2, bind 1, ”Utstillinger”. 
 
Illustrasjon 51 
Karikatur av Mies van der Rohe i arbeid med Glass Skyscraper (1923). Fra: Terence Riley, og Barry Bergdoll, Mies in 
Berlin, med bidrag av Vittoro Magnago Lampugnani, Detlef Mertins, et al. (New York: The Museum of Modern Art, 
2001), 189.  
 
Illustrasjon 52 
Sverre Fehn Foto av Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Foto: Sverre Fehn. Foto fra: 
Byggekunst, ”Paviljongen i Bryssel”, årg. 40, nr. 4 (1948), 91. 
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Illustrasjon 53 
Sverre Fehn. Arkitektur, fasade i Vallé de Todra, Marokko (1951-1952). Foto: Sverre Fehn. Foto fra: Byggekunst, 
”Marokansk primitiv arkitektur”, årg. 34, nr. 5 (1952), 78. 
 
Illustrasjon 54 
Sverre Fehn. Reiseskisse fra Marokko (1951). Skissebok. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK 
2008.234.124.003. https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.124.003 
 
 
Illustrasjon 55 
Sverre Fehn. Reiseskisse fra Marokko (1951). Skissebok. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK 
2008.234.123.022. https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.123.022 
 
Illustrasjon 56 
Sverre Fehn. Reiseskisse fra Marokko (1951). Skissebok. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK 
2008.234.124.013. https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.123.013 
 
Illustrasjon 57 
Sverre Fehn. Fotografi av modell (Trolig 1956). Modellfoto. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: Norsk Teknisk Museum. 
DEX_T_1699_010. https://digitaltmuseum.no/011012603674/verdensutstillingen-i-brussel 
 
Illustrasjon 58 
Sverre Fehn/Stig Andersen. Stillbilder fra dokumentarfilmen Rommet og lyset (1988). Eier: NRK. Sett i påsynsrom hos 
Nasjonalbiblioteket 12.12.2018. 
 
Illustrasjon 59 
Sverre Fehn. Fotografi av modell (Trolig 1956). Modellfoto. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: Norsk Teknisk Museum. 
DEX_T_1699_007 https://digitaltmuseum.no/011012603663/verdensutstillingen-i-brussel 
 
Illustrasjon 60 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Eksteriørfotografi, fasade. Foto: Les Fréres 
Haine. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NAMF.04133.  
Foto utlånt til bruk i oppgaven av Nasjonalmuseet – Arkitektur. 
 
Illustrasjon 61 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen (1958). Arkitekturfotografi. Foto: Sverre Fehn. Publisert i 
Byggekunst, årg. 40. nr. 4, 1958. Originale fotografier avfotografert på studiesalen hos NMKA av Heidi B. Holm. Eier 
av originalt fotomateriale: Nasjonalmuseet. for kunst, arkitektur og design. 
 
Illustrasjon 62a 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen (1958). Situasjonsplan. Foto: Heidi Beyer Holm. Eier av 
materiale: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 62b 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen (1958). Takplan. Foto: Heidi Beyer Holm. Eier av materiale: 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.009. 
 
Illustrasjon 63 
Le Corbusier. Ville Contemporaine, (de trois millions d´habitants) (1922). Eksteriørperspektiv. 29711 Eier: Fondation 
Le Corbusier. 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6426&sysLanguage=en-
en&itemPos=213&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName= 
 
Illustrasjon 64 
Le Corbusier. Ville Contemporaine, (de trois millions d´habitants) (1922). Luftperspektiv. Eier: Fondation Le 
Corbusier.http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6426&sysLanguage=
en-en&itemPos=213&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName= 
 
Illustrasjon 65 
Le Corbusier. Maison Cook (1926). Aksonometrisk tegning. 8309. Eier: Fondation Le Corbusier.  
 
Illustrasjon 66 
Jean Arp. Relief (1938-39). Foto fra utstillingen ”From Le Corbusier to Niemeyer” (1949). Ved Museum of Modern 
Art, NewYork. IN400.1. Eier: MoMA https://www.moma.org/calendar/exhibitions/27277  
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Illustrasjon 67 
Sverre Fehn. Fotografi av modell (Trolig 1956). Modellfoto. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: Norsk Teknisk Museum. 
DEX_T_1699_008. https://digitaltmuseum.no/011012603667/verdensutstillingen-i-brussel 
 
Illustrasjon 68 
Mies van der Rohe, Brick Country House, Potsdam project (1923). Foto: Grosse Berliner Kunstanstelling (1924). 
Teknikk: Ukjent. Mål: 17 x 19,1 cm. Foto fra: Claire Zimmermann (Mies van der Rohe: The structure of space, 
London: Taschen GmbH., 2006) 26. 
 
Illustrasjon 69 
Le Corbusier. Villa Meyer (1925). Foto fra: Le Corbusier. Oeuvre complète 1910-1929. I samarbeid med Pierre 
Jeanneret. Bd. 1. 5.utg. (Erlenbach-Zürich: Editions Girsberger, 1948), 89. 
 
Illustrasjon 70 
Le Corbusier. Exposition "Synthèse des arts majeurs", Porte maillot, France (1950). Urealisert prosjekt. Eier: 
Fondation Le Corbusier. 18154.  
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5712&sysLanguage=en-
en&itemPos=43&itemSort=en-en_sort_string1%20&itemCount=215&sysParentName=&sysParentId=65 
 
Illustrasjon 71 
Mies van der Rohe. Resor House (1937-41). Interiørperspektiv. 715.1963. Eier: Museum of Modern Art. 
https://www.moma.org/collection/works/748 
 
Illustrasjon 72 
Mies van der Rohe. Museum for a small city project (1941-43). Interiørperspektiv. 724.1964. Eier: Museum of Modern 
Art https://www.moma.org/collection/works/757  
 
Illustrasjon 73 
Sverre Fehn. Komposisjonsstudier (1951) Skissebok. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK 
2008.234.124.024. https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.123.024 
 
Illustrasjon 74 
Sverre Fehn. Komposisjonsstudier (1951) Skissebok. Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK 
2008.234.124.025. https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.123.025 
 
Illustrasjon 75 
Piet Mondrian. Ocean 5 (1915). Teknikk: kull og gouache på papir, limt på panel. 76.2553.38. Foto: Heidi B. Holm. 
Eier av materiale: Peggy Guggenheim Museum. 
 
Illustrasjon 76 
Theo van Doesburg. Preliminary color scheme for floor and long walls in Café Aubette (1927). 391.1982. Eier: 
Museum of Modern Art. https://www.moma.org/collection/works/499 
 
Illutrasjon 77 
Theo van Doesburg. Contra Construction (1923). 149.1947. Eier: Museum of Modern Art. 
https://www.moma.org/collection/works/232?sov_referrer=artist&artist_id=6076&page=1 
 
Illustrasjon 78 
Ray and Charles Eames. Eames House/ Case Study House no. 8 (1949). Pacific Palisades. Foto: Eames Office. Eier: 
Eames Foundation. https://www.eamesoffice.com/the-work/eames-house-case-study-house-8/ 
 
Illustrasjon 79 
Theo van Doesburg, Cornelis van Eesteren, Gerrit Rietveld. Model photographs and plans for an artist (1925). 
Opprinnelig trykket i L`Architecture Vivante, nr. 9 (1925).  Foto fra: Andrew Higgot og Timothy Wray (red). Davide 
Deriu ”Transforming ideas into pictures: model photography and modern architecture” i Camera constructs, London: 
Routledge 2012, 166. 
 
Illustrasjon 80 
Sovjet-Russlands (USSR) paviljong (1958). Foto fra: Building WikiCommons   
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expo58_building_URSS_inside.jpg 
 
Illustrasjon 81 
Objektenes plassering på utstillingsutkastet fra september 1956, sett opp mot den endelige utstillingen i 1958. 
Henviser til illustrasjon 33 og illustrasjon 8 på listen for kildehenvisninger til illustrasjonsmaterialet. 
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Illustrasjon 82 
Mies van der Rohe. Tysklands paviljong til verdensutstillingen i Barcelona (1929). Siktlinje i arkitekturen. Foto: Heidi 
B. Holm, (2018). Arkiv: Privat. 
 
Illustrasjon 83 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Interiør. Foto: Monica Pidgeon. Eier: Royal 
Institute of British Architects. RIBA 69375. https://www.architecture.com/image-library/ribapix/image-
information/poster/norwegian-pavilion-1958-worlds-fair-brussels/posterid/RIBA69375.html 
 
Illustrasjon 84 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Interiør mot skulpturgård. Foto: Ukjent. Eier: 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NMK.2008.0734.310.041 
 
Illustrasjon 85 
Mies van der Rohe. Tysklands paviljong til verdensutstillingen i Barcelona (1929). Utsnitt av foto: Berliner Bild- 
Bericht (1929). https://miesbcn.com 
 
Illustrasjon 86 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Interiørfotografi. Foto: Teignes Fotoatelier 
(1958). Eier: Norsk Teknisk museum. DEX_T_1699_006. 
https://digitaltmuseum.no/011012603659/verdensutstillingen-i-brussel 
 
Illustrasjon 87 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Foto fra: Ruth Jørgensen, ”Museet og 
arkitekten”, Byggekunst, årg. 41, nr. 3 1959, 82.  
 
Illustrasjon 88 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Interiørfotografi, utstilling. Foto: Lucien Hervé. 
Eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. NMK.2008.0734.310.004. 
Foto utlånt til bruk i oppgaven av Nasjonalmuseet – Arikitektur.  
 
Illustrasjon 89 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Interiørfotografi, utstilling. Foto fra: Per Olaf 
Fjeld, The pattern of thoughts (New York: Monacelli Press, 2009), 51. 
 
Illustrasjon 90 
Sverre Fehn. Skisse. Figuren kan forsås å vise forholdet mellom ”La sculpturé”, (skulpturen) og betrakter. 
Per Olaf Fjeld. The thought of construction (New York: Rizzoli, 1983), 97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forkortelser for eierarkiver i illustrasjonstekstene:  
Atomium Bruxelles, AB.                Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, arkitektursamlingene, NMKA.   
Eames Foundation, EF.                Norsk Arkitekturmuseum fotoarkiv, NAMF.    
Fondation Le Corbusier, FLC.                                 Norsk Teknisk Museum, NTM.            
Kunthalle Mannheim, KM.                Peggy Guggenheim museum, Venezia, PGM. 
Levanger Fotomuseum, LF.               Riksarkivet, RA. 
Museum of Modern Art, MoMA.               Royal Institute of British Architects, RIBA.  
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Ill. 1 

  
Mies van der Rohe. Monumental reproduksjon av Friedrichstrasse Office Skyscraper blant av et knippe av arkitektur-
tegningene som ble vist på utstillingen ”Mies van der Rohe”, 16. september 1947-25 januar 1948, ved MoMA, New York. 
 
Ill. 2 

   
Sverre Fehn med Presentasjonsmodellen av Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1956). Foto: Morgenposten, 
19. mai 1956. 
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Ill. 3a  

 
Paviljongene på ”Nasjonenes gate”. Norge v/hvit pil. Finland v/oransje pil, Frankrike v/grønn pil, Østerrike v/gul pil, 
Amerika v/blå pil (utstillingens største på størrelse med Colosseum). Sovjet-Russland (USSR) v/rød pil.  
 
 
Ill. 3b 

 
Den offisielle kart-guiden over ‘EXPO´1958’. Norges paviljong sees ved angitt sort pil og paviljongens plassering i forhold 
til Atomium som var paviljongens episenter, kan sees som sort figur.  
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Ill. 4a 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel  (1958). Fasade. (Finlands paviljong av Reima Pietilä, synes 
til høyre). Foto: Ukjent. Eier: NMKA. 
 
 
 
Ill. 4b 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Fasade, viser utkraget tak. Foto: Reginald Hugo de 
Burgh Galwey. Eier: RIBA.  
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Ill. 5 

  
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Plan, datert januar 1957, avfotografert tegning. Foto: 
Teigens Fotoatelier. Eier: NTM. 
 
Ill. 6 

   
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Eksteriørfotografi, veggelementer i prikkhamret 
naturlig hvit og naturlig grå Leca-betong. Limtre dragerne hviler på veggelementene. Foto: ukjent. Eier: NMKA. 
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Ill. 7 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Eksteriørfotografi, fasade. Foto: Lucien Hevé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 8 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Eksteriørfotografi, inngangsparti. Foto: Les Fréres 
Haine. Eier: NMKA. 
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ill. 9 

 
Materialprøve. ‘Marlux’ var et type polykarbonat materiale i to lag med luft imellom. Tilsvarende materiale i dag er ‘Lexan’. 
Foto fra: Astrup A/S. 
 
Ill. 10 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Interiørfoto, utsnitt. Foto: Ukjent. Eier: NMKA. 
 
Ill 11a 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Eksteriørfotografi, luftegård 1. Foto: Ukjent. Eier: 
NMKA. 
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Ill. 11b 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Eksteriørfotografi, luftegård 1. Foto: Les Fréres 
Haine. Eier: NMKA. 
 
Ill. 12 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Eksteriør, viser glass og akrylsøyler som 
bærekonstruksjon. Foto: Monica Pidgeon. Eier: RIBA.  
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Ill. 13 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Eksteriør, møtet mellom glassveggene i ytterhjørne 
holdt sammen av korsformede akrylsøyler som bærekonstruksjon. Foto: Monica Pidgeon. Eier: RIBA.  
 
 
 
Ill. 14  

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Interiørfotografi, utstilling. Foto: Heidi Beyer Holm. 
Eier: opprinnelig foto: AB. 
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Ill. 15 

 
Atomium (1958) tar form som et jernatom forstørret 186 milliarder ganger, med ni sfærer á 18 meter i diameter, forbundet 
med hverandre som elektroner. Foto: Ukjent. 
 
 
 
 
 
Ill. 16 

 
Avenue Des Nations (1958). Folkefest, med ”panoramatog” gondol. Foto: Per Renbjør. Eier: LF. 

 



 119 

Ill. 17 

  
Mies van der Rohe. Barcelona Pavilion (1928-29). Tysklands bidrag til verdensutstillingen i Barcelona 1929. Plan. Den frie 
løsningen dannes av åtte bærende krusifiksformede søyler i krom og strategisk plasserte veggskiver. Takfeltene markert med 
hel-linje, og de skraverte feltene viser to vannspeil. Foto: Ukjent. Eier: MoMA. Nærbilde av søylen med korsformet snitt. 
Foto: Heidi B. Holm, privat arkiv.  
 
Ill. 18 

 
Brev fra Det Kongelige Utenriksdepartement. Norge aksepterer innbydelsen 7. september 1954. Eier: RA. 
 
Ill. 19 

 
Konkurransen utlyst i Arkitektnytt, årg. 5, nr 1 (1956). 
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Konkurranseutkastet "58" utført mellom januar og april 1956: 
 
Ill. 20 

 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Plan. Med 
trapp/nivåforskyvning diagonalt anlagt. Mål: 60,1 x 59,8 cm. Teknikk: Blyant på kartong. Eier: NMKA.   
 
ill. 21 

 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Takplan. Sentraltaket er 
orientert som et halvtak som hviler på sekundærdragere som går ut til murens ytterkant. Imellom dragerne, tre på hver side av 
halvtaket, er det trukket et semitransparent materiale. Mål: 59,9 x 59,8 cm. Teknikk: Blyant på kartong. Eier: NMKA. 
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Ill. 22 

 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Plan, over utstillingens 
rytme. Mål: 60 x 59,7 cm. Teknikk: Collageteknikk, blyant og plast på transparentpapir, montert på kartong. Eier: NMKA. 
 
 
Ill. 23 

 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Snitt. Nivåforskyvningene 
kan sees. Mål: 59,9 x 59,8 cm. Teknikk: Blyant på kartong. Eier: NMKA. 
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Ill. 24 
 

Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Fasadeoppriss. Mål: 60 x 
59,9 cm. Teknikk: Blyant på kartong. Eier: NMKA. 
 
Ill. 25 

 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Interiørperspektiv. Mål: 
34,8 x 64,9 cm. Teknikk: Fettstift på kartong. Eier: NMKA 
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Ill. 26 

 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Eksteriørperspektiv. Mål: 
38,6 x 61,4 cm. Teknikk: Fettstift på kartong. Eier: NMKA 
 
Ill. 27 

 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Eksteriør- og 
interiørperspektiv. Mål: 60,5 x 60,0 cm. Teknikk: Blyant på kartong. Eier: NMKA. 
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Ill. 28 

 
Sverre Fehn. "58", konkurranseutkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (1956). Eksteriørperspektiv/ 
modellfotografi. Mål: 60,1 x 60,1 cm. Teknikk: Fotomontasje på kartong. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: NMKA 
 
 
Fase to. Illustrasjon 29-36 trolig presentert på september-møtet 1956:  
 
Ill. 29 

   
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (trolig september 1956).  1: Plantegning, 
fargesatt med grønn, blå og rød. Illustrasjonen finnes ikke i samlingen til NMKA. Et utsnitt av den samme planen er også i 
sort hvitt hos Dextra med et synlig 1-tall oppe i høyre hjørne som styrker antagelsen av at dette er illustrasjon nr. 1 i rekken 
av de som ble tilvirket til september-møtet i 1956. Finnes kun avfotografert. Foto: Teigens Fotoatelier. Teknikk: 
Collageteknikk, montert på kartong. Eier: NTM. 
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Ill. 30  

 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september 1956).  
4: Oversiktsperspektiv plan. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: NTM. 
 
Ill. 31 

 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september 1956).  
5: Oversiktsperspektiv plan. Teknikk: Blyant på transparentpapir. Foto: Heidi Beyer Holm. Eier av materiale: NMKA 
 
Ill. 32 

 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september 1956).  
6: Eksteriørperspektiv og plan restaurant. Teknikk: Blyant på transparentpapir. Foto: Heidi Beyer Holm. Eier av materiale: 
NMKA.  
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Ill. 33 

 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september 1956).  
7A: Interiørperspektiv, kultur. Teknikk: Collage og blyant på kartong. Eier: NMKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 34 

 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september 1956).  
8B: Interiørperspektiv, sosial. Teknikk: Collage og blyant på kartong. Eier: NMKA 
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Ill. 35 

 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (september 1956).  
9C: Interiørperspektiv, industri. Teknikk: Collage og blyant på kartong. Eier: NMKA 
 
 
 
Ill. 36 

 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (august 1956).  
14: Eksteriørperspektiv, restaurant. Teknikk original: blyant. Finnes kun avfotografert. Presentasjonstegningen finnes ikke i 
samlingen til NMKA, men forlegget for dette finnes der. Dette forlegget har tallet 14 øverst i høyre hjørne. Det er dermed 
sannsynlig at dette perspektivet også ble tilvirket til september-møtet 1956. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: NTM. 

 



 128 

Ill. 37 

 
Sverre Fehn. Planskisse for Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel for Dagbladet (1956). Et ”kammer for musikk” 
var fremdeles inntegnet pr. 5. mai 1956. Dagbladet 19. mai 1956. 
 
Ill. 38 

 
Møtereferat i hovedkomiteen, 19.juni 1956. Brochmann foreslår å ansette en redaktør til å ta seg utstillingen og fremkomme 
med forslag. Eier: RA. 
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Fase tre. 
 
Ill. 39 

 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (januar 1957). Plan. Muren brytes opp til 
separate veggelementer. Teknikk: Blyant på transparentpapir. Foto: Heidi Beyer Holm. Eier av materiale: NMKA. 
 
Ill. 40 

 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (desember 1956).  
30: Fasadetegning. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: NTM. 
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Ill. 41 

 
Sverre Fehn. Revidert utkast til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (oktober 1956). Den omgivende muren er 
nå brutt opp og pilarene er fjernet. 10D: Interiørperspektiv, revisjon av 9C (ill. 35). Teknikk: Collage med plast, silkepapir og 
blyant på kartong. Eier: NMKA. 
 
Ill. 42 

 
Sverre Fehn. Skjematisk oversikt over tegninger 1-38 (januar 1957). Skjematisk oversikt, trolig over utvalgt tegnemateriale 
samlet fra fase to og tre. Foto: Heidi Beyer Holm. Eier av materiale: NMKA 
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Fase fire. 
 
Ill. 43 

 
Sverre Fehn. Revidert utkast av 7A (ill. 33) til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (mai 1957). Blågrønn. 
Interiørperspektiv, kultur. Markert objekt: Billedkunst og jordklode. Teknikk: Collage, transparent plast, og blyant på 
kartong. Eier: NMKA 
 
 
 
 
 
 
Ill. 44 

 
Sverre Fehn. Revidert utkast av 8B (ill. 34) til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (mai 1957).  
Gul. Interiørperspektiv, sett mot kultur. Markert objekt: Tittekasse. Teknikk: Collage og blyant på kartong. Eier: NMKA 
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Ill. 45 

 
Sverre Fehn. Revidert utkast av 9C (ill. 35) til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel (mai 1957). Oransje. 
Interiørperspektiv, industri. Markert objekt: Brukskunst, tankskrog, skog av søyler i glass fremfor veggmontasje. Teknikk: 
Collage, transparent plast og blyant på kartong. Eier av materiale: NMKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 46 

  
Sverre Fehn. Kubisk skulptur som del av utstillingsforslag. Fehn tegner inn den samme kubiske formen som han tegnet inn på 
konkurranseutkastet i 1956, på utstillingsforslaget fra mai 1957. Utsnitt fra (ill. 27 og ill. 44) Eier: NMKA 
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Ill. 47 

 
Sverre Fehn. Interiørperspektiv X (mai 1957). Til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel. Foto: Teigens 
Fotoatelier. Avfotografert tegning. Org. teknikk: Blyant på transparentpapir. Eier org. tegning.: NKMA. Eier foto: NTM. 
 
 
 
 
Ill. 48 

 
Sverre Fehn. Eksteriørperspektiv Y (oktober 1957). Til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel 1958. Foto: Teigens 
Fotoatelier. Avfotografert tegning. Teknikk: Blyant på transparentpapir. Eier org. tegning.: NKMA. Eier foto: NTM. 
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Ill. 49 

 
Sverre Fehn. Eksteriørperspektiv Z (oktober 1957). Til Norges paviljong på verdensutstillingen i Brüssel 1958. Foto: Teigens 
Fotoatelier. Avfotografert tegning. Teknikk: Blyant på transparenstapir. Eier org. tegning.: NKMA. Eier foto: NTM. 
 
Ill. 50  

 
Komiteens ”nei” til fjernsyn. Utdrag fra Sverre Fehn og Revolds litterære utstillingsbeskrivelse 25. mai 1957. Eier: RA 
 
Ill. 51 

 
Karikatur av Mies van der Rohe i arbeid med Glass Skyscraper (1923) Utprøving av lysforhold i modell. Illustrert av Mies´ 
assistent, Sergius M. Ruegenberg. 
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Ill. 52 

 
Sverre Fehn. Foto av Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). 1. Plastsøylen 2. Hjørneløsning i plast 3. 
Plastsøylen i forbindelse med takkonstruksjonen 4. Detalj fra glassmonter. (1958) Foto: Sverre Fehn  
 
Ill. 53 

 
Sverre Fehn. Arkitektur fasade i Vallé de Todra, Marokko (1951-1952). ”I Afrika er skyggene skarpe og gir konturer” Foto: 
Sverre Fehn.  
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Ill. 54 

 
Sverre Fehn. Reiseskisse fra Marokko (1951). Viser de langstrakte murer. Skisse fra skissebok ‘Maroc’. Teknikk: penn på 
papir. Mål: 22,2 x 16,7 cm Eier: NMKA 
 
Ill. 55 

 
Sverre Fehn. Reiseskisse fra Marokko (1951). Landskapsstudie. Skisse fra skissebok ‘Maroc’. Teknikk: Blekk på papir. Mål: 
20,4 x 16,8 cm Eier: NMKA 
 
Ill. 56 

 
Sverre Fehn. Reiseskisse fra Marokko (1951). Bygningsstudie. Skisse fra skissebok ‘Maroc’. Teknikk: Blekk på papir. Mål: 
20,4 x 16,8 cm Eier: NMKA 
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Ill. 57 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Modellfotografi (Trolig 1956). Foto: Teigens 
Fotoatelier. Eier: NTM. 
 
Ill. 58 

  

  
Sverre Fehn og Stig Andersen. Stillbilder fra dokumentarfilmen Rommet og lyset (1988). Overlyset i Marokko. Eier film-
materiale: NRK.  



 138 

Ill. 59 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Modellfotografi. (Trolig 1956). Foto: Teigens 
Fotoatelier. Eier: NTM. 
 
ill. 60 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Eksteriørfotografi, fasade. Foto: Les Fréres Haine. 
Eier: NMKA.  
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Ill. 61 

  
 

  
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel i 1958. Arkitekturfotografi. (1958). Foto: Sverre Fehn. Øverst 
viser to av de resterende fire publisert i Fehns verkspresentasjon i Byggekunst. (viser til ill. 52 for flere foto). Bildet øverst til 
venstre ble titulert: ”Leca-vegger, Oppdalsheller og vannbasseng”. Nederst er fra samme serie men ble ikke inkludert i 
publikasjonen i Byggekunst, årg. 40. nr. 4, 1958. Originale fotografier avfotografert på studiesalen hos NMKA av Heidi B. 
Holm. Eier av materiale: NMKA. 
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Ill. 62a 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Situasjonsplan. (oktober, 1956) Penn og blyant på 
transparentpapir. Foto: Heidi Beyer Holm. Eier: NMKA. 
 
Ill. 62b 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Situasjonsplan. (januar, 1957) Penn og blyant på 
transparentpapir. Foto: Heidi Beyer Holm. Eier: NMKA. 
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Ill. 63 

 
Le Corbusier. Ville Contemporaine (de trois millions d´habitants) (1922). Skyskraperby for 3 millioner innbyggere.  
Teknikk: Sort og farget blyant på papir. Mål: 51 x 110 cm. Eier: FLC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 64 

 
Le Corbusier. Ville Contemporaine (de trois millions d´habitants) (1922). Skyskraperbyen inntar en ny dimensjon i dette 
luftperspektivet. Eier: FLC. 
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Ill. 65 

 
Le Corbusier. Maison Cook (1926). Aksonometrisk tegning. Inventar nr: 8309. Eier: FLC.  
 
 
 
 
 
Ill. 66 

 
Jean Arp. relief (1938-39).  (T.h. Roberto Burle Marx´s Garden design).  Foto fra utstillingen ”From Le Corbusier to 
Niemeyer” (15. februar - 3. april 1949). Ved Museum of Modern Art, NewYork. Eier: MoMA 
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Ill. 67 

 
Sverre Fehn. Fotografi av modell (Trolig 1956). Modellfoto. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: NTM. 
 
 
 
 
 
 
Ill. 68 

 
Mies van der Rohe. Brick Country House, Potsdam project, (1923). Fotografi av plan. (Den opprinnelig tegningen er tapt, 
men planen eksisterer gjennom dette fotografiet fra Grosse Berliner Kunstanstelling i 1924. Teknikk: Ukjent. Mål: 17 x 19,1 
cm. Eies av: KM.  
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Ill. 69 

 
Le Corbusier. Villa Meyer (1925). Brev fra Le Corbusier til Madame Meyer. Foto fra: Le Corbusier. Oeuvre complète 1910-
1929.  
 
Ill. 70 

 
Le Corbusier. Exposition "Synthèse des arts majeurs", Porte maillot, France (1950). Urealisert prosjekt. Et modellfotografi er 
plassert inn i et transparent landskap. Teknikk: Fotomontasje og penn. Eier: FLC. 
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Ill. 71 

 
Mies van der Rohe. Resor House (1937-41). Interiørperspektiv. Mål: 76,1 x 101,5 cm. Teknikk: Blyant og fotografi på 
kapaplate. Eier: MoMA. 
 
Ill. 72 

 
Mies van der Rohe. Museum for a small city project (1941-43). Interiørperspektiv. Mål: 77,5 x 102,9 cm. Teknikk: Utklipp 
og foto-reproduksjon på kapaplate. Eier: MoMA. 
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Ill. 73-74 

  
Sverre Fehn. Komposisjonsstudier (1951). Skissebok, 1951. Mål: 20,4 x 16,8 cm. Eier: NMKA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 75 

 
Piet Mondrian. Ocean 5 (1915). Teknikk: kull og gouache på papir, på panel. Foto: Heidi B. Holm. Eier av materiale: PGM. 
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Ill. 76 

  
Theo van Doesburg. Preliminary color scheme for floor and long walls in Café Aubette (1927). Teknikk: Penn og 
gouache på papir. Mål: 53,3 x 37,5 cm. Eier: MoMA  
 
Ill. 77 

 
Theo van Doesburg. Contra Construction (1923). Teknikk: gouache på litografi. Mål: 57,2x 57,2. 149.1947. Eier: MoMA.  
 
Ill. 78 

 
Ray and Charles Eames. Eames House / Case Study House no. 8 (1949). Elevasjon fasader. Foto: EF. Eier: EF. 
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Ill. 79 

 
Theo van Doesburg, Cornelis van Eesteren, Gerrit Rietveld. Model photographs and plans for an artist (1925).  
 
 
Ill. 80 

 
Sovjet-Russlands (USSR) paviljong (1958). Utstillingshall. Foto: Ukjent. 
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Ill. 81 

 
 
 
 
 

 
Fehn angir her hvor i rommet han ønsker å plassere utstillingsobjektene. Masken angir plass til det som senere blir en 
runestein. Bildet anviser plassen for et Munch maleri, et tilsynelatende antikk relieff på veggen erstattes av et gobelin i selve 
utstillingen. Veggmontasjen av båten kan si noe om at området er tiltenkt motiver fra norsk kultur. Bordet representerer 
infodisken, og veggmontasjen av båtene i 7A gir en pekepinn på at det vil komme utstilling på denne veggen.  
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Ill. 82 

 
Mies van der Rohe. Tysklands paviljong til verdensutstillingen i Barcelona, 1929. Siktlinje mot Der morgen av Georg Kolbe 
(1925). I tillegg til stilte Mies ut om lag et dusin objekter til verdensutstillingen, bestående av stoler og bord i hans eget 
design. Foto: Heidi B. Holm. (2018) Arkiv: Privat. 
 
Ill. 83 

  
Sverre Fehn, Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Interiør, helleristningsstein som blikkfang. Foto: 
Monica Pidgeon. Eier: RIBA . 
 
Ill. 84 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Interiør mot skulpturgård, skulptur anlagt som 
blikkfang. Foto: Ukjent. Eier: NMKA 
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Ill. 85 

 
Mies van der Rohe. Tysklands paviljong til verdensutstillingen i Barcelona (1929). Opak lysvegg. Utsnitt av foto: Berliner 
Bild-Bericht (1929).  
 
 
 
 
Ill. 86 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Interiørfotografi. Foto mot hjørne og vegger av glass. 
Foto: Teignes fotoatelier 1958. Eier: NTM. 
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Ill. 87 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Utstilling på tvers av indre og ytre romgrenser. Foto: 
Ukjent. 
 
Ill. 88 

 
Sverre Fehn, Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Interiørfoto - utstilling. Foto: Lucien Hervé, (1958). 
Eier: NMKA. 
 
Ill. 89 

 
Sverre Fehn. Norges paviljong til verdensutstillingen i Brüssel (1958). Interiørfotografi, skygger på utstilling. Foto: Ukjent. 
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Ill. 90 

  
Sverre Fehn. Skisse. Figuren kan forsås å vise forholdet mellom ”La sculpturé”, (skulpturen) og betrakter. 
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Appendix 
Identifiserte objekter som var utstilt i Norges paviljong på ‘EXPO´1958’ 
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Obj. 0 – Objektkart -de identifiserte objektene er markert med korresponderende tall. 
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                                        3 25           25           25                            31 
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             37 36 
    
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen. Plan, hoveddisposisjon utstillingsstativenes beliggenhet, (oktober 1957), avfotografert 
tegning. Foto: Teigens Fotoatelier. Eier: Norsk teknisk museum. DEX_T_1699_015. 
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Grønn sone – kulturavdelingen 
 
Obj. 1  Helleristningstein 

   
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). Entré. Foto: Reginald H. Burgh Galwey, inventar nr: RIBA23127. Eier: RIBA  
T.h. Helleristningsstein. Nylende. Opprinnelse: Sarpsborg, yngre bronsealder. C27638. Eier: Kulturhistorisk museum 
 
Obj. 2  Globus 

  
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). Foto: Les Fréres Haine, utsnitt, NAMF.04133. Eier: NMKA. 
T.h. Arne Bruland. Globus. Mål: 1,5 m i diameter, utført i blank messing, Norge markert i blå emalje. Foto: ukjent. Alf Biem, 
”Arne Bruland lager globus til verdensutstillingen i Brüssel”, Dagbladet, 11. februar 1958.  
 
Obj. 3  Henrik Sørensen - 3 tegninger 

  
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). Foto: Les Fréres Haine, utsnitt, NAMF.04133. Eier: NMKA. 
T.h. Henrik Sørensen. Pennetegninger, avbildet motiver fra norsk natur og byggeskikk, f.v. Norsk laftet tømmerhus, samt to 
motiver av mennesket omgitt av norsk skog, trolig gjemsel-lek. Utsnitt av foto fra: Olaf Liisberg (red.) Moderne norsk kultur: 
Meningsblad for unge arkitekter. Særnummer av A5 norske arkitekters meningsblad, 10. serie, nr. 4-5-6 (København: Dyva 
og Jeppesens Bogtrykkeri, 1959), 68 . Identifisert vha. kritikk av, Tomas Torsvik, ”Ris og ros til den norske paviljongen i 
Brussel”, Bergens Tidende, 7. juni 1958.  
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Obj. 4  Hannah Ryggen - gobelin 

    
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen. (1958) Foto: Les Fréres Haine, utsnitt, NMK.2008.0734.310.009.  
Eier: Nasjonalmuseet. (Identifisert ved hjelp av det lyse feltet med kvadratene). 
T.h. Hannah Ryggen. Trojansk hest/Picassoteppet (opprinnelig 1949/1956) ble vevet sammen til en stor vev i 1956. 
Billedvev i ull og lin. Mål: 190x320cm, Hang opprinnelig i regjeringsbygningen. Foto: Kunsthall Oslo. Foto fra: Marit 
Paasche, Hannah Ryggen: En fri (Oslo: Pax Forlag, 2016), 154-155. 
 
Obj. 5  Tormod Alnæs - stol  

  
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen. Infodisk (1958). Foto: John Donat. RIBA18511. Eier: RIBA.  
Identifisert ved hjelp avisomtale, samt bildeutsnittet som viser at stolene utstilt var gjort i champagnefarget hud, var en 
spesialutgave til utstillingen. 
T.h. Tormod Alnæs. Småstol i hud og sveiset stålrør (Tegnet i 1957, i produksjon fra 1958). Mats D. Linder, Norske design 
møbler 1940-1975 (Oslo: Samler og antikkbørsen AS, 2011), 146.  
 
Obj. 6   Edvard Munch – maleri  

  
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). Foto: Les Freres Haines, utsnitt, NMK.2008.0734.310.009. Eier: NMK.  
T.v. Edvard Munch. Badende menn (1904). Olje på lerret. Mål: 194 x 294cm, reg. nr: MM.M.00901 Eier: Munchmuseet 
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Obj. 7a  Sverre Fehn – teaterkasse - tittekasse 

  
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen. Tittekassen/teaterkassen som med tredukker viste scener fra Ibsens fire dramaer, Peer 
Gynt, Brand, Lille Eyolf og Hedda Gabler (1958) Foto: ukjent. Utsnitt, NMK.2008.0734.310.027. Eier: NMKA.   
T.h. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). Foto: Les Freres Haines, utsnitt, NMK.2008.0734.310.002. Eier: NMKA.  
Med Ibsens originalmanuskripter i eget glassmonter, vises ikke på foto men plass antydes ved pil. kilde: Arne Sjøgard 
Kristensen, ”Den norske paviljongen på verdensutstillingen: norske sjøfolk 'nei, nei og nei'”, Norges handels- og 
sjøfartstidende, 18. juli 1958.  
 
Obj. 7b  Grete Prytz Kittelsen – sølv- og emaljearbeider 

  
T.v. Grete Prytz Kittelsen. Brukskunst i stål- og sølvemalje i glassmonter. Foto: ukjent. NMK.2008.0734.310.034.  
Eier: NMKA. 
T.h. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen. Brukskunst i stål- og sølvemalje i glassmonter. Foto: ukjent. Foto fra: Norberg-
Schulz, Christian og Gennaro Postiglione. Sverre Fehn: Samlede arbeider (Cappello Oslo: N. W. Damm & Søn, 2003), 74. 
 
Skulpturgård 1 – oversiktsbilde 

  
Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen. Foto: Ukjent. Hentet fra: Moises Puente, Exhibition pavillions: 100 years / Pabellones de 
exposición: 100 años (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000), 147. 
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Obj. 8  Carl Nesjar – fotografisk panel 

    
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). Skulpturgård 1. Carl Nesjar fotografisk panel, Døde planter i sneen. Foto: 
ukjent. Utsnitt, NMK.2008.0734.310.030. Eier: NMKA.      
T.h. Foto av Carl Nesjar, identifisert ved hjelp av Byggekunst nr. 4 1958/Olaf Liisberg (red.) Moderne norsk kultur: 
Meningsblad for unge arkitekter. Særnummer av A5 norske arkitekters meningsblad, 10. serie, nr. 4-5-6 (København: Dyva 
og Jeppesens Bogtrykkeri, 1959), 62. 
 
Obj. 9  Kåre Berven Fjeldsaa – stengods vase 

   
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen. Den ene skulpturgården viser urnen utstilt som del av arrangementet (1958). Foto: 
ukjent. Utsnitt, NMK.2008.0734.310.032. Eier: NMKA. 
T.h. Krukke av Kåre Berven Fjeldsaa identifisert ved gjennomgang av Foreningen Brukskunsts utklippsbøker og artikkelen 
”Ingen sjanse for unge talenter”, Dagbladet, 17. mars 1958. Foto: Ukjent. Sitat: ”en høy Fjeldsaa krukke som nettopp er tatt 
herfra for å vises på Verdensutstillingen i Brüssel hadde…”. RA/PA0895/Z/L0027 (1956-58). Utklippsbok. Eier: Riksarkivet. 
 
Obj. 10  Stinius Fredriksen – skulptur  

  
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). Skulpturgård 1. Torso i bassenget (1958). Foto: Les Fréres Haine. Utsnitt, 
NMK.2008.0734.310.021. Eier: NMKA.    T.h. Skulpturen i vannspeilet identifisert til å være Mor og barn (1939), av Stinius 
Fredriksen, kalkstein, tilhørte på den tiden dir. Rolf Stenersen. Kilde og foto fra: Lars Boyesen, Nordisk skulptur: 
Foreningene Norden (København: Det Berlingske Bogtrykkeri, 1964), 70. 
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Obj. 11  Carl Nesjar – fotografisk panel 

 
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen. Skulpturgård 1. Carl Nesjar fotografisk panel, av svaberg (1958). Foto: ukjent. 
Utsnitt, NMK.2008.0734.310.034. Eier: NMKA T.h. Carl Nesjar. Foto av sanddyner. Foto: ukjent. Kilde: ”Den norske 
paviljongen på verdensutstillingen: norske sjøfolk 'nei, nei og nei'”, Norges handels- og sjøfartstidende, 18. juli 1958. 
 
Blå sone – den sosiale avdelingen 
 
Obj. 12  Sverre Fehn ”Barnehaven” 

   
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). ”Barnehaven”. Foto ukjent. Fra: Per Olaf Fjeld, Pattern of thoughts (The 
Monacelli Press, 2009), 52.    T.h. Utsnitt Foto: Sam Lambert. ”Brussels universal exhibition 1958, Norway”, i Architectural 
Design (nr. 8, 1958). Benken tok form av en sklie i den ene enden og slo ring rundt en vippehuske, en kasse kledd med sort 
tavle og byggeklosser, samt en leider hang ned fra taket. Kilde: Sjøgard Kristensen, ”Den norske paviljongen på 
verdensutstillingen: norske sjøfolk 'nei, nei og nei'”, Norges handels- og sjøfartstidende, 18. juli 1958.  
 
Obj. 13  Barnetegningene og monumentalfoto av barn på ski 

  
Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). Barnetegningene. Foto: Les Freres Haine. Utsnitt, NMK2008.0734.310.002. Eier: 
NMKA. Barnet på ski flankert av tegningene som skulle ”gi uttrykk for livet på landet og i byen” var et resultat av en større 
tegnekonkurranse blant norske skolebarn. Kilde: Arne Sjøgaard Kittelsen i ”Den norske paviljongen på verdensutstillingen: 
norske sjøfolk 'nei, nei og nei'”, Norges handels- og sjøfartstidende 18. juli 1958.  
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Obj. 14a  Brukskunst – porselen – samt emalje av Grete Prytz Kittelsen 

   
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen. Brukskunst (1958). Foto: Ukjent. Utsnitt, NMK.2008.0734.310.037. Eier: NMKA. 
Norsk brukskunst på lave bord, i form av hvitt porselen (fortsatt i prosess, muligens ”Spire” av Konrad Galaaen, 1952). 
Skimodellene er utlånt av skimuseet. Kilde: Tomas Torsvik ”Ris og ros til den norske paviljongen i Brussel”, Bergens 
Tidende, 7. juni 1958.    T.h. Vase i rustfritt stål, høyde 55 cm, unikat, laget 3 stk til verdensutstillingen i Brüssel, 1958. Foto: 
Grete Prytz Kittelsen: emalje og design (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2008), 118. 
 
Obj. 14b  Kåre Berven Fjeldsaa – stengods vase  

  
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). Emaljearbeid og brukskunst. Utsnitt, NMK.2008.0734.310.040. Eier: NMKA     
T.h. Kåre Berven Fjeldsaa. Vase i stengods, grå glasur, høyde 52cm (1957). Foto: Teigens Fotoatelier. Kilde: Inger-Marie 
Kvaal Lie (red.) og Lauritz Opstad. Kunstindustrimuseet i Oslo: En kavalkade av aktuell kunstindustri gjennom hundre år. 
(Oslo, Kirstes Boktrykkeri, 1976), 16-17. 
 
Obj. 15a  Annelise Knudtzon - rye  

  
T.v. Veggteppe t.v. av Annelise Knudtzon etter Knut Rumohrs tegning. Foto: Per Renbjør. Upublisert foto. 
LEM.006.F.01.129.12. Eier: LF. Utlånt til personlig bruk.    T.h. ”Annelise Knudtzon knyter en rye etter idéutkast av Knut 
Rumorhs tegning”. Foto: Kjell Munch. Kilde: Harriet Clayhills, 33 brukskunstnere (Drammen: Harald Lyche & Co, 1959), 
36-37. 
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Obj. 15b  Else Halling - veggteppe 

 
T.h.  Else Halling. veggteppe. Teppet kom til etter 5. august 1958, etter at kritikk skal ha ført til endring ved utstillingen. 
…”en rye av Elsa Halling er kommet til.” Kilde: Guthorm Kavli, ”Nytt besøk i Brussel: Norge stikker tunga ut av vinduet, 
men gjør det kultivert”, Dagbladet 5. august 1958. 

 
 
Obj. 16  Grete Prytz Kittelsen –  sølv- og emaljearbeider 

  

   
Øverst t.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen interiør. Foto: Ukjent. Utsnitt, NMK.2008.0734.310.041 Eier: NMKA 
  
Øverst t.h. sølv- og speilemalje designet av Grete Prytz Kittelsen for J. Tostrup 1953-54. Foto: Grete Prytz Kittelsen: emalje 
og design (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2008), 33. 
 
Nede t.v. Fat i rustfritt stål og emalje fra Gretes Cathrineserie, for Cathrineholm AS, 1955. Foto: Grete Prytz Kittelsen: 
emalje og design (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2008), 106. 
 
Nede midten: Bolle i sølv med blå speilemalje H18cm D 40cm, Foto: Grete Prytz Kittelsen: emalje og design (Oslo: 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2008), 122-123. 
 
Nede t.h. Vase i rustfritt stål, høyde 55 cm, unikat, laget 3stk til verdensutstillingen i Brüssel, 1958. Foto: Grete Prytz 
Kittelsen: emalje og design (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2008), 118. 
 
 
 

 

2 publiserte foto fra Avenue Des Nations på 
verdensutstillingen i Brüssel av fotograf Harald 
Renbjør fikk meg til å kontakte Levanger 
fotomuseum i håp om at de kunne ha flere bilder i 
arkivet.  
Det viste deg seg etter min identifisering at et 
annet negativ som var svært undereksponert og 
tatt av Per Renbjør skimtet konturene av taket i 
Fehns Brüssel-paviljong. Negativet ble så redigert 
frem av Nils Torske, fotoansvarlig ved Levanger 
fotomuseum, og dette er det eneste fotografiet jeg 
har kommet over som viser og dokumenterer 
begge bildevevene. (veggteppet til Else Halling 
var blitt montert pr. 5. august 1958.) 
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Obj. 17  Helleristningstein  

  
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen interiør (1958). Foto: ukjent. NMK.2008.0734.310.018 Eier: NMKA. 
T.h. Helleristningstein. Motiv: Tofuret skipsfigur ca 95cm risset inn fra bronsealder. Opprinnelse: Oslo: Niels Juels gate 13. 
Foto: Britt Myhrvold, 1994. Identifisert ved systematisk gjennomgang av Oldsakssamlingas arkiv. (objekt ord. funnet i Niels 
Juelsgate 13, Oslo). C.50643. Eier: Kulturhistorisk museum. 
  
Obj. 18  Grete Prytz Kittelsen – sølv- og emaljearbeider  

   
T.v. Sverre Fehn. Brüsselpaviljongen interiør, viser glassmonter med objekter (1958). Foto: ukjent. Kilde: Per Olaf Fjeld, 
Thought of construction (New York: Rizzoli, 1983), 109. 
T.h. Grete Prytz Kittelsen, sølv- emaljearbeider. Foto: Lucien Hervé, (1958) NMK.2008.0734.310.016. Eier: NMKA 

 
Skulpturgård 2 - oversiktsbilde 

  
Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). Viser skulpturgården via interiørfoto. Utsnitt av Foto: Lucien Hervé (1958). Kilde: 
Sverre Fehn ”Paviljongen i Bryssel”, Byggekunst nr. 4 1958, 94.  
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Obj. 19  Helleristningsstein  

   
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). Skulpturgård 2. Foto: ukjent. NMK.2008.0734.310.022 Eier: NMKA. 
T.h. Helleristningstein. Motiv: reinsdyr ca 31 cm høy over hvalfigur risset inn fra bronsealder. Utsnitt av foto: Guro Koksvik 
Lund, 2016. Identifisert ved systematisk gjennomgang av Oldsakssamlingas arkiv. (Objekt funnet i Ofoten) C21859. Eier: 
Kulturhistorisk museum. 
 
Obj. 20  Carl Nesjar – fotografisk panel 

              
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). skulpturgård 2. Foto: ukjent. Foto fra: Per Olaf Fjeld, Thought of construction, 
(New York: Rizzoli, 1982), 108.  
T.h. Carl Nesjar. Fotografisk panel, Jettegryter. Foto: ukjent. Kilde: ”Carl Nesjar: Fotografi som uttrykksmiddel”, KAMERA, 
årg. 10, nr. 4 (1958), 126.  
 
Obj. 21  Sannsynligvis Kåre Berven Fjeldsaa – stengods vase 

  
T.v. Sverre Fehn. Brüssel-paviljongen (1958). Skulpturgård 2. Krukke arrangert. Utsnitt av foto: NMK.2008.0734.310.031. 
Eier: NMKA.  
T.h. Nærbilde krukke av Kaare B. Fjeldsaa, Utsnitt av foto: NMK.2008.0734.310.031. Eier: NMKA.  
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Obj. 22  Sannsynligvis Carl Nesjar – fotografisk panel  

                
T.v. Sverre Fehn, Norges paviljong (1958). Skulpturgård 2. Foto: Monica Pidgeon (1913-2009) Utsnitt. RIBA69377 Eier: 
RIBA.  
 
Obj. 23  Kvartsstein - Harald Thiis gruvedrift 

    
T.v. Sverre Fehn, Norges paviljong (1958). Skulpturgård 2. Foto: Ukjent. NMK.2008.0734.310.031. Eier: NMKA.     
T.h. Kvartsstein. Som skulle gi inntrykk av det naturskjønne ”Fjell-Norge”. Levert av Harald Thiis gruvedrift. Kilde: V-Mo, 
”Symbolsk' norsk paviljong i Bryssel”, Norsk handel: organ for Norges handelsstands forbund, nr. 17 (september 1958), 
446-447. Utsnitt av foto: ukjent fotograf. NMK.2008.0734.310.033. Eier: NMKA.  
 
Rød sone –den industrielle delen 
 
Obj. 24  Modell av en tanker - Fritz Fredhøi 

  
T.v. Sverre Fehn, Norges paviljong”, Berge Bergesen, den lille”. Foto: Lucien Hervé. NMK.2008.0734.310.013. Eier: 
NMKA.    T.h. Modellen den største Fredhøi har bygget, og blant største i verden. Spesialbestilt til selve utstillingen. 27 fot 1 
tonn, og i tro kopi av en tanker som nettopp var blitt bygget på skipsverft i Stavanger.  Foto: N.N., ”Tanker og atomreaktor til 
verdensutstilling i Bryssel”, Morgenposten 26. mars 1958. Kilde N.N., ”Fredhøi gigant til verdensutstilling”, VG, 10. april 
1958.  

Det er noe usikkerhet knyttet til krediteringen, 
da det ikke har lyktes å finne dokumentasjon på 
akkurat dette panelet. Til tross er det rimelig å 
anta at dette også er Nesjar da de tre andre foto-
forstørrelsene som finnes i luftegårdene er 
Nesjar med sikker kreditering, og montering er 
lik. Høyst trolig er dette også et av Nesjars 
fotografier av sanddyner, jettegryte og 
fjellformasjon-serien som han tilvirket på 1950-
tallet.  
 
 
Kilde: ”Carl Nesjar: Fotografi som 
uttrykksmiddel”, KAMERA, årg. 10, nr. 4 
(1958).  
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Obj. 25  Veggutstilling med syv skipsmodeller og eldre fiskeredskaper 

   
T.v. Sverre Fehn, Norges paviljong (1958). Foto: Lucien Hervé. NMK.2008.0734.310.012. Eier: NMKA.  
Midten: En av de 7 båtmodellene var Tagaytay mål: 2,15 meter, og representerte rederi Wilhelmsen, bygget av  
Trygve Larsens skipsmodellverksted. Kilde: N.N., ”Skipsmodell med takdusj og akevittfat til verdensutstillingen”, 
Dagbladet, 6. mars 1958. 
T.h. Sverre Fehn, Norges paviljong, viser trolig fiskeredskaper på veggen i form av ”fiskekroken fra steinalder til i dag”. 
Foto: Lucien Hervé. Utstnitt, NMK.2008.0734.310.010. Eier: NMKA. Kilde: V-Mo, ”'Symbolsk norsk paviljong i Bryssel'”, 
Norsk handel: Organ for Norges handelsstands forbund, nr. 17,  (september, 1958), 446-447; Kilde: Årbok Oldsaksamlingen 
1958-1959, 231.  
 
 
Obj. 26  Skipspropell 

  
T.v. Sverre Fehn, Norges paviljong (1958), Skipspropell. Foto: Lucien Hervé. Utsnitt, NMK.2008.0734.310.045. Eier: 
NMKA.  
T.h. Avdelingen med propell og tanker på trykk. Foto: N.N., ”Norge på Verdensutstillingen”, Haugesund avis, 19.april 1958.  

 
 
Obj. 27  Minkskinn - selskinn - hvalskinn montert på vegg  

   
T.v. Sverre Fehn, Norges paviljong (1958). Minkskinn, midten, bit av hvalskinn og selskinn til høyre bakenfor avdelingens 
infodisk. Foto: Lucien Hervé. Utsnitt, NMK.2008.0734.310.013. Eier: NMKA. 
T.h. Sverre Fehn, Norges paviljong, 6 minkskinn. Foto: Lucien Hervé. Utsnitt, NMK.2008.0734.310.014. Eier: NMKA 
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Obj. 28   Regnemaskin – Jørgensen S. Lien 

  
Sverre Fehn, Norges paviljong, Lien´s regnemaskin vist på disk. Foto: Lucien Hervé. Utsnitt, NMK.2008.0734.310.014. Eier: 
NMKA. Kilde: Tomas Torsvik, ”Ris og ros til den norske paviljongen i Brussel” Bergens Tidende, 7. juni 1958. 
T.v. Lien´s regnemaskin.T904 Kilde: http://industrimuseum.no/bedrifter/jslien Eier: NTM. 
 
Obj. 29  Monumentalfoto – vanndråpen  

  
t.v. Sverre Fehn, Norges paviljong (1958). Foto: Lucien Hervé, trykket i Sverre Fehn, ”Norges paviljong i Bryssel” 
Byggekunst, no. 4, (1958), 89. 
 
 
 
Obj. 30 Bakveggen med infodisken - Midnattssolen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Over: En serie på 24 fotografier av fra SAS av midnattssolens gang, omgjort til i sort hvitt skal ha hengt i paviljongen. 
Kilde: Figaro, Norges Handels og sjøfartstidende, 18. juli 1958, ”Norge i Bryssel”. 

 
 
 

”SAS har i lengre tid og overalt, brukt som 
reklame en serie på 24 fotografier av 
Midnattsolen, ett for hver time i døgnet. En 
glimrende plakat, og en glimrende 
illustrasjon av farvespillet i midnattstimene. 
Der var ingen turistreklame for Norge i 
paviljongen, men etter anmodning, - ble det 
meg meddelt, -lyktes det damene på SAS å få 
denne plakaten på veggen. Men, hold Dem 
fast: den er der nå i sort og hvitt. Hvem har 
gjort denne genistreken?” 
 
 
(Ikke funnet foto av denne delen) 
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Obj. 31 Bakveggen med infodisken i industridelen 

    
T.v. I bakgrunnen skimtes infodisk og modellfly. Foto: N.N., ”Norge på Verdensutstillingen”, Haugesund avis, 19.april 1958.  
T.h. ”Disse to flotte modellene er stillet ut…Øverst sees det fransk-byggede Carvelle-flyet…Nederst den store Douglas DC-
8”, Kilde: N.N., ”avisnotis” Finnmarken, 26. april 1958. 
 
 
Obj. 32 Amundsen og Nansens polferd          Obj. X Jo-Bu motorsag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obj. 33 Treforedlingsindustri i form av abstrakt skog 

  
Over: Høyreiste, opplyste søyler av glass i ulik tykkelse, inneholdt vann og halvfabrikata fra papir- og treindustrien fra 
cellulose til trevirke.  Tekst på plansjene: ”The forests cover almost a quarter of the surface of Norway and 10 times the 
cultivated areas. These forests provide the raw material for one of the principal industries of Norway. The products of which 
are pulp, paper, wallboard, rayon and chemicals.” Foto: Lucien Hervé. Utsnitt, NMK.2008.0734.310.014. Eier: NMKA  
 
 
 
 

Nordmenn som pioner innen 
oppdagelsesreisende skal ha vært 
forbilledliggjort ved autentiske foto av 
Amundsen og Nansen, montert på en bue i 
plexiglass, hvor et verdenskart streker opp 
dagens polruter, bak en modell av Roald 
Amundsens polfly N25.  
 
Kilde: Informasjonen baserer seg på 
vitneutsagn fra kritikk i avis. Torsvik, 
Bergens Tidende, 7. juni 1958. 
 
(Ikke funnet foto av denne delen) 
 

Den internasjonalt anerkjente ”Jo-Bu”-
motorsagen skal ha vært vist i utstillingen. 
Har ikke lyktes å lokalisere plasseringen av 
denne i arrangementet i industridelen. 
 
 
 
 
Kilde: Informasjonen baserer seg på 
vitneutsagn fra kritikk i avis. Torsvik, 
Bergens Tidende, 7. juni 1958. 
 
(Ikke funnet foto av denne delen) 
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Obj. 34 Modell av Haldenreaktoren 

  
T.v. Sverre Fehn, Norges paviljong (1958). Skipspropell. Foto: Lucien Hervé. Utsnitt, NMK.2008.0734.310.045. Eier: 
NMKA. Kilde: N.N., ”Tanker og atomreaktor til verdensutstilling i Bryssel”, Morgenposten 26. mars 1958.  
T.h. Modell av Haldenreaktoren, (1957). 1:20 av Fredhøi. Skjermdump av ”Modell av skip og reaktor til Verdensutstillingen 
i Brüssel”, NRK Filmavisen nr. 15, 1958. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1958/FMAA58001558/avspiller . 
 
Obj. 35 Revold - illustrasjon  

 
T.v. Sverre Fehn, Norges paviljong (1958). Utgangen viser ”Revold motiv - illustrasjon av fiske- og hvalfangst”, motivet 
avslutter veggutstillingen viet fiskeindustrien, og blir slik siste motiv inne i paviljongen. Kilde:. Foto: ukjent. Niels J. Mürer, 
”Atomalderens første verdensutstilling blir høytidelig åpnet av Kong Baudouin i dag”Aftenposten 17. april 1958.    
T.H Sverre Fehn. Norges paviljong (1958). Tydeligere motiv. Foto: Pidgeon Monica. RIBA69378. Eier: RIBA 

 
Utstilling mot avenyen 
 
Obj. 36 Buen med midnattssol inskripsjonen 

  
Over: Sverre Fehn, Norges paviljong (1958). Restaurantområde, bue i betong med inskripsjon: ”Norvege -Le peys du soleil, 
de minuit”. Begge foto: Lucien Hervé, avfotografert av Heidi B. Holm på studiesalen ved Nasjonalmuseet avd. for arkitektur.  
NMK.2008.0734.310, Eske 51/55. Eier av originalfoto: NMKA. 
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Obj. 37 Feldspathstener – Harald Thiis gruvedrift 

  
T.v. Sverre Fehn, Norges paviljong, utstilling ved utendørs podium, (1958). Foto: Sam Lambert. Foto fra: ”Brussels 
Universal Exhibition 1958, Norway”, Architectural Design, nr. 8 (1958), 315.  
T.h. Korrespondanse som henviser til Fehns bestilling av de ulike steinene hos Harald Thiis gruvedrift desember 1957. 
NMK2008.0734.009. Nasjonalmuseet – Arkitektur, Sverre Fehns arkiv, ”Dokumenter Brüssel-paviljongen”. NMKA. 
 
Obj. 38 Levningene etter Sverre Fehns paviljong fra verdensutstillingen i Brüssel 1958. 

  
 

  
Bygget er identifisert ved å ha sporet den intern-politiske feiden som ble dekket i ulike aviser i tiden 1958-1962, hvor det i en 
notis ble dekket at bygget ble gjenreist i Limal utenfor Brüssel etter å ha vært offer for politisk uenighet over flere år. Delene 
lå regelrett i en veigrøft i påvente av gjenbruk.  
 

Befaring 12. februar 2020: Etter å ha gjennomsøkt byen Limal lyktes undertegnede å finne bygget som passet med 
beskrivelsen fra avisnotisen ”byggets utforming” i Dagbladet 3. november 1962. Dette bygget skilte seg markant fra den 
toneangivende arkitekturen byen ellers anførte. Skiferen målte 50 x 50 cm og Oppdalsten på Oppdal har identifisert bildene 
og med nær 100% sikkerhet for å være norsk stein (anslått til å være fra Oppdal, Snåsa eller Liskifer) Epost av: 11. mai 2020 
fra Oppdalsten. Bygget så ut til å være i gang med å restaureres, og det var ikke mulig å ta seg videre inn i bygget fra foajeen. 
Stenen er lagt på fasaden som artikkelen beskriver, men også gulvet i foajeen var hellebelagt med samme stein.  
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Hovedkildene fra dagspressen:  
  

          
    Dagbladet, 1. oktober 1959      Dagbladet, 23. oktober 1962      Dagbladet, 3. november 1962 
 
 


