
kultur AktuElt
Nr. 33 / 22.–28. august 201436 Morgenbladet

Å tegne boliger har  
dessverre ikke prestisje 

med mindre det gjelder en 
villa som har et etternavn.
Siri LegerneS, adminiStrerende direktør i 

norgeS StørSte arkitektkontor, Link

nar Johnsen, utviklingsleder hos utbyggeren 
bak D36, Infill. 
 Infill er et nisjeselskap under utbyggeren As-
pelin Ramm, som utelukkende bygger små fein-
schmeckerprosjekter på tomrom i Oslo sentrum. 
At de har langsiktige og tålmodige eiere, med en 

klar kvalitetsvisjon, er 
ifølge Bjørnar Johnsen en 
nødvendig forutsetning. 
 Men vel så viktig er at 
både utbygger og arkitekt 
har sittet på den nødven-
dige boligarkitektkompe-
tansen – en kompetanse 
Johnsen mener mange ut-
byggere mangler. 
 – Jeg er utdannet sivilar-
kitekt, så vi kan involvere 
oss i tegnearbeidet, dele 

erfaringer med arkitektene, og stille høyere krav 
til dem, sier Johnsen. 
 Det er uvanlig å finne arkitekter så langt unna 
tegnebordet og inn i styrerommet. Dette må 
endres, mener arkitekten Vigander. 
 – Vi utdanner nok litt for mange formgivende 
«konseptarkitekter». Hvis vi ikke profesjonalise-
rer arkitektstanden i større grad, og sørger for at 
arkitekter involverer seg i flere deler av prosessen 

– byggledelsen, prosjektledelsen og ikke minst, 
kontakten med myndighetene – vil vi miste «floss-

B oliger er den viktigste bygningsmassen 
vi har. Likevel er boliger sjelden gjen-
stand for bred arkitektfaglig debatt. Det 
var utgangspunktet da Morgenbladets 

arkitekturkritiker Gaute Brochmann anmeldte 
fire nye boligprosjekter i Oslo i sommer, i serien 
«Bolig anno 2014». 
 Brochmann, som selv er arkitekt ved konto-
ret MAD, viste et bredt spenn i norsk boligkva-
litet. Han gikk fra et byggeskikkprisverdig idea-
listbygg, innom problemene med strømlinjefor-
mede Block Watne-rekkehus, til noen lekkerhe-
ter for de få i Barcode, før han til sist endte opp 
med å erklære et billig-boligprosjekt i St. Halv-
ardsgate i Oslo for «antikrist». 
 Men kritikk gir sjelden fullstendige svar. 
Hvordan kan det egentlig ha seg at boligprisene 
aldri har vært høyere i landet, mens anmeldere 
som Brochmann synes kvaliteten på noen ny-
oppførte boliger er så dårlig at han iblant kan 
ønske seg tilbake til 1890-tallet? 
 Utbyggerne har skylden, sies det ofte. Det 
vises til at byggeforskriftene er detaljstyrende 
og kompliserte. Og boligkjøperne er villige til å 
ta det de får. Alt det til side – hvilken skyld har 
arkitektene selv?

Genial light. Vi gikk til kildene. Og begynte i 
toppsjiktet. 
 «Er Element arkitekter geniale? Eller er det 
alle vi andre som er komplette idioter?» spurte 
Gaute Brochmann etter å ha sett prestisjebolig-
prosjektet Dælenenggata 36 (D36), øst i Oslo 
sentrum. Blokken med 21 
leiligheter ble kåret til 
Årets bygg 2013 og nomi-
nert til Statens bygge-
skikkpris i 2014. Arkitek-
tene har lagt vekt på ri-
melighet, og Brochmann 
mener de har produsert 
mye kvalitetsbygg for 
pengene. 
 Altså. Er Dælenengga-
ta 36 en ren genistrek som 
ikke kan gjentas i bolig-
markedet vårt? 
 – Som med alt annet krever det mye talent å 
få til noe som er bra, sier Cathrine Vigander, 
daglig leder og arkitekt i Element. 
 – Samtidig er mye byggeri – inkludert arki-
tekttjenester – blitt så effektivisert og standar-
disert at de som går motstrøms fremstår som 
mer geniale enn det de er, sier Vigander. 

Suksessoppskriften. – Det er ofte en misfor-
ståelse at god arkitektur koster mer, sier Bjør-

Ros og refs: Sammenlignet med de langt billigere blokkene i St. Halvards gate 20 (over), har dælenenggata 36 (til høyre) fått mye skryt av morgenbladets gaute Brochmann. kan små prestisjeprosjekter gjenskapes i 
større skala?  Foto:  EllEn landE GossnEr 

Emil Flatø 

Hva er galt med arkitektene?
Bolig ANNo 2014 Arkitektene må tøye reglene og selv ta ansvar for å gi folk gode boliger,  
sier arkitekten bak et av Norges mest roste nye boligprosjekter.
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Vi prøver å  
«oppdra markedet».

Bjørnar johnsen, sivilarkitekt og 

utviklingsleder hos utByggeren infill

ef@morgenbladet.no

hatten» vi hadde i gamle dager. Da blir vi til slutt 
bare tekniske tegnere, sier Vigander.
 Begge viser til at boligbygging har liten presti-
sje blant arkitekter.
 – Det er veldig komplekst byggeri – det går så 
nært på folks liv – det er vanskelig å få til et godt 
produkt. Det er morsommere å bygge en opera, 
for å si det sånn, sier Johnsen. 

Mye egeninnsats. I Dælenenggata utviklet Ele-
ment helt nye løsninger, og la inn en ubetalt egen-
innsats på cirka 20 prosent av den totale arbeids-
tiden, ifølge Cathrine Viganders egne anslag. 
 – Vi er villige til å bruke mye egentid på inno-
vasjon, fordi vi har tro både på at det vil gi noe til 
samfunnet og til egen utvikling og etterutdanning. 
Det er ikke alle arkitektfirmaer som legger inn 
den egeninnsatsen: Noen produserer bare bygge-
ri. De benytter ferdig utprøvde løsninger altfor 
ukritisk – løsninger som allerede er godkjent, så 
de oppleves som risikofrie for en utbygger. I rea-
liteten er disse løsningene ofte fordyrende. Og ar-
kitektene får ikke lagt inn ekstrainnsatsen som 
løfter faget videre, sier Vigander. 
 Hun retter skytset spesielt mot enkelte av de 
store arkitektkontorene.
 – De ødelegger mye for oss andre. 
 Ifølge Vigander legges listen altfor ofte på mi-
nimumskravene i plan- og bygningsloven, enn på 
det fulle tverrfaglige potensialet i et prosjekt.

 – Plan- og bygningsloven har mange regler som 
er veldig kostbare. Men det å gå inn og utfordre 
koster ikke penger. Det er arkitektene som kan 
tøye grensene i regelverket i kvalitetens navn – det 
prøver vi ofte å gjøre, og får god tilbakemelding 
fra myndighetene.

Stordriftstanker.  – Dette er en kjempeviktig 
problemstilling, sier Siri Legernes, «adm. dir. 
Norden» i Norges største arkitektbyrå Link, da 
Morgenbladet ringer.
 Hun må le litt da hun blir konfrontert med på-
standen om at kontorer som hennes ødelegger for 
mindre. Hun kaller det en 
avsporing. Dessuten er hun 
uenig i at boligkompetansen 
generelt er for lav blant ar-
kitekter. Men: 
 – Å tegne boliger har 
dessverre ikke prestisje med 
mindre det gjelder en villa 
som har et etternavn.
 Legernes er også enig i at 
arkitektrollen er blitt for 
snever. 
 – Vi har latt oss marginalisere. Der er jeg selv-
kritisk på vegne av egen stand. Dermed har andre 
gått inn og tatt roller som arkitektene før hadde. 
Der må vi bare bevise at vi er gode nok og kan ta 
de rollene. 
 Legernes er skeptisk til at egeninnsats skal 
være nøkkelen til kvalitetsarkitektur i økonomisk 
pressede prosjekter. 
 – Det er en stor vilje hos arkitekter til å jobbe 
gratis for kunden. Vi ser at det er fort gjort å mis-
bruke arkitektenes ambisjoner. Det blir det ikke 
akkurat forretningsmessighet av, sier Legernes.

Liten skala. Kvalitetsboligen i Dælenenggata 36 
er en skikkelig indrefilet. Og selv om mange etter 
hvert er blitt rike her i landet, kan vi kanskje ikke 
alle spise indrefilet.
 – Vi gjør små nisjeprosjekter i Oslo sentrum – 
den dyreste og kanskje mest kresne delen av mar-
kedet. Vi hadde ikke klart å bygge utenfor Oslo, 
sier Bjørnar Johnsen.
 – Hvorfor kan ikke dere ta på dere et prosjekt 
som Gjersrud-Stensrud, den nye bydelen utenfor 
Mortensrud i Oslo, hvor det skal bygges 10 000 bo-
liger?
 – Andre er bedre til sånne ting. Men hvis vi 
skaper noen fine prosjekter, vil kjøperne etter 
hvert stille krav: Vi vil også ha takhøyde og hager 
på taket! Vi prøver å «oppdra markedet», og skape 
en forventning om at ting kan være annerledes.
 For Vigander i Element, stiller det seg anner-
ledes.
 – Vi ville fått stordriftsfordeler om vi ble satt 
på et stort prosjekt. Veldig mye tid går med til å 
utvikle grunnløsningene. Til Dælenenggata 36 ut-
viklet vi et nytt og rimelig fasadesystem, som med 
fordel kunne blitt gjentatt på flere prosjekter, sier 
Vigander.
 Siri Legernes i Link er opptatt av at vi ikke kan 
late som om alle er like når vi bygger boliger. Det 
betyr for eksempel at vi kan bygge gode rom for 
det lavere sjiktet av markedet, men ikke med topp 
materialkvalitet.
 – Sånn er samfunnet blitt.
 – Hvorfor er det ingen som bygger et D36 i mon-
sterskala?
 – Noe av problemet er at vi bygger for mye som 
er likt i for stor skala. Jeg har tro på det Oslo S Ut-
vikling nå tenker rundt videre utvikling av Søren-
ga i Oslo, hvor små parseller blir gitt til forskjel-
lige arkitektkontorer for å få opp variasjonen. 
Ensformigheten liker ingen, hverken når det gjel-
der kontorer, boliger eller bygater.

Jumboplassblues. «Folk fortjener mye bedre 
uansett hvor lite penger de har.» Gaute Broch-
mann var ikke nådig i sin omtale av blokkene i St. 
Halvards gate 20, som fikk tittelen «Antikrist i St. 
Halvards gate». 
 Felix Vidal, sjefsarkitekten bak, vil ikke snakke 
med Morgenbladet overhodet. Espen Pay, admi-
nistrerende direktør og eier i utbyggerfirmaet Ur-
banium, må lufte mye frustrasjon før han vil svare 

på spørsmål – Brochmann er useriøs, og har ikke 
Morgenbladet tenkt på de som har kjøpt disse bo-
ligene?
 Ordknappheten er symptom på et problem 
flere peker på i boligkvalitetsdebatten: Få tør å 
snakke. Arkitektene er redde for å miste fremti-
dige oppdrag om de er for krasse, og de fleste har 
interesse av å la være å si noe som kan støte kun-
dene. Der en dårlig bokanmeldelse kan vekke nys-
gjerrighet, vil få ha lyst til å flytte inn i en bolig 
som er erklært ukristelig.
 St. Halvards gate 20 er langt billigere enn D36 

– sistnevnte har solgt for mellom 65 og 70 000 per 
kvadratmeter, mot 47 600. 
Utbyggerens andel av utbyt-
tet var på «noe over» 10 pro-
sent for D36, og «knapt» 10 
prosent i St. Halvards gate.
 Espen Pay stiller seg ufor-
stående til at Brochmann 
mener St. Halvards gate 20 
er under pari, uansett pris-
nivå. Han synes svalgang, 
som Brochmann var kritisk 

til, er en smakssak, og viser til at balkongene ble 
innfelt etter ønske fra arkitektene i plan- og byg-
ningsetaten. Takhøyden er dessuten blitt så lav 
som den er – litt høyere enn 2,40 blank – grunnet 
en kombinasjon av minimumskrav i loven, og en 
gesimsbestemmelse i reguleringsplanen som 
setter en øvre grense for høyden på bebyggelsen.
 – Jeg synes ikke takhøyde har noe med arki-
tektur å gjøre. Her var målet vårt å ha et billig, 
men bra alternativ. Det har vi klart å levere. Vi 
kunne bygget finere, men da ville det kostet mer, 
sier Pay.
 Han mener de fleste nye, norske hjem har tak-
høyde rundt 2,40.
 – Dermed er det ikke lav takhøyde, det er bare 
Brochmann som synes det. 2,40 er den vanligste 
takhøyden vi har i Norge.
 – Opererer dere med et eget kvalitetsbegrep 
utover salgsverdi og minimumskrav i loven?
 – Vi har sånne ambisjoner, selvfølgelig. Det 
står i strategiplanen vår, det.
 – Hvilke elementer i St. Halvards gate viser det?
 – Det er et håpløst spørsmål. Selvfølgelig er de 
elementene der. Du kan bare tenke deg at hele 
huset så ut som en slags brakke, og alle rommene 
hadde minimumsstørrelse – det hadde vært et 
minimumskravshus. Jeg synes faktisk uteområ-
det i St Halvards gate er veldig fint. To takterras-
ser har vi også lagt inn. 
 Dessuten:
 – Se på fasaden mot Klostergata. Har du vært 
der i det hele tatt? Ikke det, nei, det sier vel sitt. 
Der har vi delt opp fasaden i fire elementer, og 
speilet miljøet rundt – de gamle 1800-tallsblok-
kene. Det er forskjellige vindusformater og inn- 
og uttrekninger i fasaden. Der har vi jobbet masse 
med arkitektur. Arkitektur er form, farge og miljø. 
Ikke takhøyde.

Dyrkjøpt kvalitet. Det koster å drive som Cath-
rine Vigander. Det er ikke enestående at et arki-
tektkontor trekker seg i kvalitetens navn – Link 
gjør også det iblant – men Element gjør det uvan-
lig ofte: På et punkt rett etter finanskrisen sa Vi-
gander opp 60 prosent av porteføljen sin.
 – Arkitekter har et samfunnsansvar, det inne-
bærer en plikt til å si opp oppdrag når det viser 
seg at utbyggeren ikke er villig til å gjennomføre 
prosjektene med den kvaliteten de først setter 
seg fore.
 – Hva koster det å holde ryggen så rank?
 – Vi har kjempet mot de røde tallene siden 
2008, og holdt rumpa så vidt over vannskorpen. 
Det er først nå vi er tilbake på rett kurs.
 – Har du forståelse for at ikke alle kan drive med 
så mye risiko og ekstraarbeid som deg?
 – Egentlig ikke. Vi er utdannet til å skape gode 
omgivelser for mennesker. Og boligen er kanskje 
det viktigste rommet mennesker oppholder seg 
i. Vi erkjenner at vi er i overkant idealistiske, men 
det er viktig at noen er det – hvis ikke blir det aldri 
noen debatt, da hadde ikke dere skrevet dette og 
hatt noe å sammenligne med.
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 Følelsen av trengsel som dette medfører, mot-
virkes effektivt av noen enkle grep: For det første 
er takhøyden på 2,70 meter, noe som utgjør en 
massiv forskjell fra den standardiserte 2,40. For 
det andre er det i tillegg til den ordinære balkon-
gen en rekke franske vinduer som gjør at man 
nærmeste kan åpne en vegg og utvide rommene 
mot verden utenfor. Og for det tredje er leilig-

heten utmerket plan-
lagt, med to dører 
selv i de små romme-
ne og en design som 
lar den trange korri-
doren ende i et stort 
vindu, slik at leilighe-
ten virker åpnere og 
friere enn den egent-
lig er. 
 Det er ikke så ofte 

jeg går inn i nye leiligheter og tenker at «her 
kunne jeg godt ha bodd». Det gjør jeg definitivt 
her.

Vilje og kunnskap. Så er jo spørsmålet hvorfor 
Dælenenggata 36 er blitt så bra, om Element vir-
kelig er geniale. Det som i alle fall er sikkert, er 
at det ligger en veldig vilje og allsidig kunnskap 
bak triumfen. 
 Selve fasaden er for eksempel resultat av en 
blanding av kunstneriske ambisjoner, utforsker-
trang og pragmatisk, håndverksmessig kunn-
skap. På avstand ser det teknologisk avansert ut, 
men når detaljene studeres på nært hold, er de 
nesten komisk prosaiske, med enkle stålprofiler 

og avklipte gummislan-
ger som festeanordnin-
ger.
 Den ekstrakostnaden 
dette innebærer av ube-
talte timer med nattear-
beid for et lite kontor 

som Element, gjør at man ikke akkurat kan på-
legge alle arkitekter å ofre like mye for hvert 
enkelt prosjekt. Men et hus som bare er halvpar-
ten så innovativt som Dælenenggata 36 vil være 
en dyrebar tilvekst for dagens Oslo. 
 Og jeg håper at det potensialet for å skape 
fantastisk boligarkitektur innenfor konvensjo-
nelle økonomiske rammer som fremvises her, 
inspirerer både arkitekter og boligutviklere til å 
løfte blikket fra det ubegripelig innsnevrede 
feltet utviklingen av norske leilighetsbygg er 
blitt.

Det ligger en veldig  
vilje og allsidig kunnskap 

bak triumfen.

Det handler om penger. Det vil si: Dæleneng-
gata 36 i Oslo viser jo med all tydelighet at bo-
ligbygging i 2014 kan være så mye mer enn en 
enkel brøk der et gitt antall kvadratmeter spys 
ut til et gitt markedssegment til en gitt kostnad. 
Men jeg må allikevel begynne med å påpeke at 
dette er et ordinært, kommersielt prosjekt, der 
en alminnelig, privat utbygger har oppført et hus 
for salg – og tjent 
penger på det.
 Grunnen til at 
dette er så viktig å 
nevne, er ganske 
enkelt at Dæleneng-
gata 36 er et så mye 
bedre bolighus enn 
det man vanligvis ser 
i Oslo, at det nesten 
ikke er til å tro at det 
er oppført innenfor de samme rammene som 
den store bolken av prosjekter innenfor samme 
sjanger. På toppen av det hele er det en helt til-
forlatelig tomt i et lite fasjonabelt nabolag på 
østkanten. Her har Element arkitekter sammen 
med sin kvalitetsorienterte, urbant utforskende 
byggherre gått utenfor seg selv og bygd et hus 
som gjør at boligarkitektur i Oslo plutselig går 
fra å være en liten, ubehagelig detalj i en politisk 
hodepine, til å fremstå som åndsverk av ypper-
ste klasse.

Kloke løsninger. Så kan man jo diskutere om 
den grønne glassfasaden med de mange lagene 
er fin eller ikke. Eller om den harde og rå trap-
pekjernen oppleves tilta-
lende eller uhyggelig. Jeg 
synes personlig begge 
deler fungerer særdeles 
godt, men akkurat det 
handler om smak og 
behag. Det som imidlertid 
ikke står åpent for diskusjon, er den gjennomgå-
ende kvaliteten som gjennomsyrer dette pro-
sjektet fra innerst til ytterst, og den arkitekto-
niske viljen og stringensen som huset utstråler.
 Fra hvordan fargene i fasadene snakker med 
trærne rundt bygningen til avpasningen av tre-
virke mot hardere materialer i det ytre uttrykket, 
fra håndteringen av høyder og rekkverksløsnin-
ger på balkongene til plassering av vinduer i trap-
perommet: Hele veien demonstrerer Element en 
grunnleggende vilje til å gjøre maksimalt ut av de 
premissene og begrensningene som ligger i opp-
gaven, både med tanke på de enkelte løsningene 
og tilpasningen til huset som helhet.
 Leiligheten vi besøker er på cirka 80 kvadrat-
meter med mulighet for tre soverom. Løsninge-
ne er komprimerte, med typiske nymotens vari-
anter som soverom der sengen fyller hele rom-
mets bredde og hver sengekant ankommes med 
en separat skyvedør. 

a r k i t e k t u r

Gaute brochmann
Arkitekt og skribent
kultur@morgenbladet.no

NYBYGG Dælenenggata 36 er så påfallende mye bedre enn det 
aller meste som bygges av boliger i Oslo i dag at det  
reiser et ubehagelig spørsmål: Er Element arkitekter geniale? 
Eller er det alle vi andre som er komplette idioter?

Oslo-oase: Kombinasjonen av smart planløsning, luftig 
takhøyde og utstrakt bruk av glasselementer gjør 
Dælenenga 36 til et usedvanlig vellykket leilighetsbygg. 
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Arkitektenes  
rette element

Type: Leilighetsbygg, seks etasjer med 
skomaker i 1. etasje
Adresse: Dælenenggata 36, Rodeløkka, Oslo
Kontekst: Etablert bystruktur med hoved
sakelig tradisjonelle bygårder
Arkitekt: Element arkitekter
Byggherre: Infill/ Aspelin Ramm
Ferdigstilt: April 2014
Aktuelt: Årets fineste boligprosjekt
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Med femti millioner visnin-
ger på Youtube, har musikkvi-
deoen til australske Sia Furlers 
«Chandelier» raskt beveget fra 
det gustne settet der den ble 
spilt inn, til fenomenstatus. Vi-
deoen viser ikke artisten selv, 
bare den elleve år gamle dan-
seren Maddie Ziegler i en over-
raskende gripende opptreden. 
Ziegler danser seg skeivt, ek-
spressivt og småskummelt 
gjennom rommene i den 
tomme og grå bygningen, og 
resultatet er et prakteksempel 
på hvordan en musikkvideo 
kan løfte en poplåt.
 Når Sia har opptrådt med 
singelen på amerikanske talk-
shows, har hun hatt med seg 
Ziegler, som mer eller mindre 
har gjenskapt musikkvideoen 
live. Selv har hun kun vist seg 
med ryggen til publikum, eller, 
som var tilfellet på Late Night 
With Seth Meyers: øverst i en 
køyeseng med ansiktet ned i 
puta. (Dansen denne gangen 
ble fremført av Girls-skaper 
Lena Dunham.)
 Da Sia ble portrettert i Bill-
board Magazine i fjor, var det 
på egne premisser at hun 
prydet coveret. Sias hode ble 
dekket av en papirpose, og i 
magasinet ble hennes «Anti-
Fame Manifesto» trykt. Der er-
klærer hun hvorfor hun nekter 
å underkaste seg kjendistilvæ-
relsen, og beskriver berømmel-
se som en ond svigermor som 
ødelegger liv. Selv om Sia med 
sine tjue år som soloartist ikke 
har oppnådd noen voldsom 
kjendisstatus, har hun sett nok 
av det på kloss hold til å uttale 
seg. Som hitleverandør for for-
navnsstjerner som Britney, Ri-
hanna, Madonna og Beyoncé 
vet hun hva det går i.

Slagerparade. «Chandelier» 
er en eksplosiv kraftpoplåt, som 
både viser frem Sias unike me-
loditeft og imponerende vokal-
register. Både tematisk og mu-
sikalsk er den representativ for 
hva som går igjen på 1000 
Forms Of Fear. Tekstene er 
mørke og ofte desperate, og 
hvert refreng fremføres som om 
det eksisterer mot alle odds. 
 Som produsent og skrive-
partner på sitt femte album har 
hun med seg Greg Kurstin, hit-
produsenten som først slo seg 
opp som som Lily Allens bak-
mann. Med unntak av litt spen-
stig xylofonføring, er lydbildet 
ganske konvensjonelt, og det 
gjøres lite for å utfordre hva en 
kommersiell poplåt kan være. 
Kanskje ikke så rart, siden de 
begge vet så inderlig godt hva 

som funker.
 Albumet åpner med fire 
strake fulltreffere. «Chandeli-
er», «Big Girls Cry», Burn The 
Pages» og «Eye of The Needle» 
er alle låter hun lett kunne solgt 
til flere av popstjernene på ven-
telisten sin. Gullrekka brytes av 
et midtparti som viser at hun 
også kunne livnært seg ved å 
forsyne ska-pop til No Doubt, 
eller dødsballader til Lana Del 
Rey. Til albumet tilfører dette 
først og fremst en  avsporing, 
før vi er tilbake i hitparaden 
igjen med Weeknd- og Diplo-
samarbeidet «Elastic Heart».

Ikke-front. At Sia velger å 
fronte sitt hittil beste album 
ved å, vel, ikke fronte det, er 
ikke ødeleggende, men likevel 
uvant for oss som popkonsu-
menter. Vi aksepterer at band 
som Kraftwerk, Daft Punk og 
The Knife opptrer maskert, da 
det også er noe syntetisk over 
det musikalske uttrykket. At 
følelsesladet kommers-pop 
som Sia lager er ansiktsløs (og 
ikke minst, parentesen som 
burde vært en bok: kroppsløs), 
er mer uvanlig. 
 Men for å virkelig heve seg 
over artistene hun jobber for, er 
det ikke først og fremst papir-
posen som må vekk. Alt hun 
trenger er å slippe litt mer ufor-
glemmelige album ut av den.

M u s i k k

Papirpose-pop
Når bakkvinne Sia trer frem i poplyset, er det med 

en papirpose over hodet.

Sia
1000 FORMS OF 
FEAR
RCA/Sony. 2014.

Kine Jeanette Solberg

Anti-kjendis: Sia trives best som 
anonym hitmaker.  FOTO: SONY MUSIC

Tekstene er mørke  
og ofte desperate,  
og hvert refreng 
fremføres som om 
det eksisterer mot 
alle odds. 
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Skal arkitekter 
 kunne få ros for gode 

prosjekter, må de  
også tåle å ta støyten 

når alt går galt.

H eisdørene glir opp og åpenbarer helt ut 
av det grå noen grove, braskete kryssfi-
nérplater som er klasket opp på veggene 
der inne. Og jeg snapper etter været 

mens jeg kjenner en iling løpe gjennom krop-
pen, sammen med en ubendig trang til synke 
sammen med kinnet mot den ru overflaten og 
bli her inne til noen redder meg ut. For etter å 
ha beveget meg gjennom et utvalg av de ferskeste 
tilvekstene til hovedstadens boligarkitektur, fra 
ypperlig nybyggeri på trang tomt til Barcode-lei-
ligheter og rekkehus, har jeg nå nådd bunnen. Og 
det var et langt og hardt fall.
 Voldsomme ord fra en som vanligvis fnyser av 
finslige arkitekter som snakker med blomstren-
de metaforer om vik-
tigheten av taktile 
verdier i hverdagsar-
kitekturen. Men her, 
i det kanskje mest 
sterile, minst person-
lige bygget jeg har 
oppholdt meg i – 
skatteetatens kontor-
bygg og Ikeas lager-
anlegg inkludert – er 
det umulig å ikke la seg fjetre av hvor tungt de-
primerende betong, gipsplater og linoleum kan 
virke på en ellers robust sjel når de to gudene det 
svares til er tekniske forskrifter og bunnlinje. Og 
altså hvilke euforiske emosjoner litt tekstur og 
levende materiale faktisk kan skape når kontras-
ten til resten av bygningen bare er stor nok.
 Urbanium, utbyggeren av St. Halvards gate 
20, vil kunne påpeke at leilighetene deres er 
bygget for at så mange som mulig skal få råd til å 
kjøpe egen bolig. Men for det første er ikke lei-
lighetene direkte billige. For 
det andre fortjener folk mye 
bedre uansett hvor lite 
penger de har. Og for det 
tredje kan ikke problemet 
her bare ligge i kron og mynt. 
 Kryssfineren i heisen er 
opplagt plassert der som be-
skyttelse mot håndverkere 
og slitasje i byggeperioden. 
Men hadde platene fått et lag brannhemmende 
maling før de ble satt opp, kunne de saktens blitt 
stående der. I stedet for en dyrere løsning der de 
skrus ned, bæres ut og kjøres vekk, som jeg er 
sikker på er den skjebnen de kommer til å lide. 
Dette huset fremstår så sjelløst at det kan virke 
som om det er investert ekstra energi i sterilise-
re det ned til den minste detalj.

Gardintvang. Byggene det er snakk om er altså 
et leilighetskompleks i Gamle Oslo. Tre bygnin-
ger på fem etasjer hver er oppført i en slags hes-
teskoform, der en lang bygningskropp ligger med 
ryggen mot jernbanen, mens to sidefløyer stik-
ker ut mot St. Halvards gate. Slik dannes et mo-
notont, indre gårdsrom som du som forbipasse-
rende dessverre (eller heldigvis) ikke får se noe 
til, da en ubegripelig lite tiltalende gråmalt støys-
kjerm er lagt helt ut mot fortauet.
 Bak denne har 94 separate hushold nå flyttet 
inn i leiligheter på mellom 43 og 85 kvadratme-
ter, der de største har gått unna for godt over 

fire millioner kroner. Det er vanskelig å begripe. 
I den leiligheten vi besøker ligger to av tre sove-
rom med vinduer ut mot svalgangen som er ad-
komst for alle leilighetene i etasjen. Takhøyden 
er lav, rommene oppleves dype, og når kan du 
noensinne unngå å blende vinduene dine når 
enhver forbipasserende nabo har panoramainn-
sikt rett opp i bingen din? Bare når du ikke er til 
stede, og da forsvinner jo noe av poenget.
 Stue og kjøkken går i ett, som i alle nye leilig-
heter. Toalett og bad er uten vinduer, men har 
grei standard. Det er gjennomgående det minste 
problemet her. Men en grei standard er bare ut-
gangspunktet for et godt bomiljø, ikke som her 
et mål i seg selv. Balkongen er innebygd og spiser 

grådig av dagslyset. 
Inne i sofakroken er 
det skumt selv på en 
strålende sommer-
dag. Mens soverom-
met ut mot gaten 
uten konkurranse er 
leilighetens beste, 
med utsikt mot 
1800-tallsgårdene på 
den andre siden av 

gaten og en påminnelse om at det finnes en bedre 
verden der ute.

Arkitektenes ansvar. Eller gjør det det? Enkel-
te vil nok møte all kritikk av prosjektet med at 
byggekostnader og et stadig mer kompliserende 
regelverk skrur prisene i været, og en fortsatt bo-
ligmangel gjør St. Halvards gate 20 til en uunn-
gåelig og uproblematisk konsekvens. Ikke minst 
fordi ingen får en pistol mot hodet når kjøpskon-
trakten legges på bordet.

 Dette er ikke direkte uriktig, 
men St. Halvards gate 20 er 
ikke noen naturgitt konse-
kvens av disse premissene. 
Man har nemlig noe som 
heter arkitekter, en yrkes-
gruppe med ansvar for å ta 
prosjektene fra regneark til 
realitet. Og det beste med 
dette forferdelige prosjektet 

er at det viser hvor viktig den rollen er. 
 St. Halvards gate 20 er bildet på et ryddig ar-
kitektkontor som løser de utfordringene vedrø-
rende støy, uteareal, ventilasjon og tusen andre 
tekniske forhold de er lovpålagt å følge opp. 
Mens de tilsynelatende glemmer at det de egent-
lig holder på med er å lage et sted der mennes-
ker skal leve sine liv. En oppgave de altså negli-
sjerer med en slik kraft at gjenglemt kryssfiner 
skinner som den edleste marmor. 
 Det er på sett og vis urettferdig, all den  
tid andre faggrupper har noen ord med i laget 
her. Men skal arkitekter kunne få ros for gode 
prosjekter, må de også tåle å ta støyten når alt 
går galt.

a r k i t e k t u r

Gaute brochmann
Arkitekt og skribent
kultur@morgenbladet.no

NYBYGG Mot bakteppet av boligmangel i Oslo går det an å skjønne at 
leiligheter som disse godkjennes, selges og til og med kjøpes. Men 
at arkitekter faktisk tegner dem, er nesten umulig å forstå.

Type: Leilighets-
bygg over fem 
etasjer med 94 
boenheter, Oslo.
Adresse: St. 
Halvards gate 
20.
Kontekst: 
Klassiske 
bygårdsomgivel-
ser i Gamle Oslo.
Arkitekt: Felix 
Arkitekter.
Byggherre: 
Urbanium.
Ferdigstilt: Mai 
2014.
Aktuelt: 
Erketypisk, 
generisk 
boligprosjekt.

Nedtur: Leilighetene i St. Halvards gate 20 
holder en grei standard og møter alle tekniske 
forskrifter. Men trange, mørke rom og intetsi-
gende materialer vitner til at arkitektene ikke 
hadde høyere ambisjoner enn dette når det kom 
til å skape et godt bomiljø, skriver Gaute 
Brochmann.   FOTO: ELLEN LANDE GOSSNER

Antikrist i  
St. Halvards gate
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Fjorårets ambisiøse og oppri-
vende Blue Jasmine var en høyst 
velkommen påminnelse om 
hvilken regissør Woody Allen 
kan være dersom han er i 
humør til å anstrenge seg. Og 
tidligere i sommer bød John 
Turturros Fading Gigolo på en 
rolleprestasjon som viser at 
78-åringen fortsatt har sin ka-
risma og komiske timing i 
behold. Når forventningene til 
Magic in the Moonlight likevel 
har vært beskjedne, skyldes 
dette både at skandaler fra pri-
vatlivet har svekket publikums 
entusiasme for Allen, og at hans 
nye film med all mulig tydelig-
het signaliserer at den er en tri-
viell og bedagelig affære. 
 Med et par unntak (Match 
Point, Vicky Christina Barcelo-
na, Blue Jasmine) har Allen 
siden 2000 viet sin tid til å lage 
ukompliserte og uambisiøse 
filmer som i beste fall munner 
ut i lettfattelige alderdommeli-
ge livsinnsikter. Hans filmer fra 
denne perioden bærer preg av 
at han har opphøyet sine stilis-
tiske særegenheter til en ufra-
vikelig modell, hvilket ofte gir 
filmene et frustrerende virke-
lighetsfjernt og trivielt preg. 
 De mange dyktige skuespil-
lerne som flokkes til Allens 
filmer er bare altfor tilfreds 
med å tråkke ærbødig rundt i 
nennsomt koreograferte møn-
stre mens de fremsier replikker 
i henhold til en rytme og et 
tempo som fremstår som mer 
konstruert og kokett for hvert 
år som går. I Magic in the Moon-
light er det Colin Firth og Emma 
Stone som er blitt betrodd 
denne oppgaven, og begge crui-
ser ubesværet gjennom filmen 
på autopilot, hvilket innebærer 
mye sjarm og svært lite annet. 

Slentrende åndskamp. Filmen 
er lagt til et 1920-tall som frem-
står som en katalog over æraens 
fremste visuelle kjennetegn, 
med overdådige gods, pertent-
lige aftenantrekk og obligato-
risk sigarettrøyking opp og i 
mente. Firth spiller en berømt 
scenemagiker og skeptiker som 
blir invitert til et landsted på 
den franske rivieraen for å av-
sløre en synsk kvinne, og ikke 

overraskende ender han opp 
med å la seg sjarmere av den 
unge amerikanerinnen.
 Verden vil som kjent bedras, 
og i mellomkrigstiden ville den 
helst bedras av medier med 
åpne kommunikasjonslinjer til 
det hinsidige. Allen serverer 
20- og 30-tallets store ånds-
kamp skildret som en slentren-
de romanse mellom skråsikker 
mannlig materialisme og ung 
kvinnelig tro på at det finnes 
mer mellom himmel og jord. 
Det blir aldri videre dyptlod-
dende, og det er det heller ikke 
ment å være – filmens to plott-
wister er begge himmelropen-
de åpenbare, og dens hverdags-
filosofiske innsikter mer enn en 
smule banale. 

Skjønnheten. På ett punkt im-
ponerer imidlertid Magic in 
the Moonlight: Filmen er filmet 
i cinemascope, og fotograf 
Darius Khondji (Delicatessen, 
Seven, Amour) komponerer en 
lang rekke slående bilder av 
velholdte hager og smakfullt 
innredede herskapshus badet i 
et forførende middelhavslys. 
Rent visuelt har Woody Allen 
neppe laget en vakrere film, og 
med unntak av Gordon Willis’ 
innsats i Manhattan (1979) og 
Zelig (1983) byr hans filmogra-
fi på få eksempler på denne 
typen slående fotoarbeid.
 Der Willis og Allens talenter 
gikk opp i en høyere enhet, 
trekker imidlertid Khondji 
oppmerksomheten vekk fra 
handlingen. Allens filmografi 
kjennetegnes av intuitivt lett-
fattelige bilder som fokuserer 
publikums oppmerksomhet på 
skuespillerne og deres replik-
ker. I Magic in the Moonlight 
tilfører Khondji bildene flere 
plan av fysisk handling, og rett 
som det er blir man sittende og 
stirre på det som rører seg i 
bakgrunnen av de dype billed-
komposisjonene. Men etter-
som både manuset og skuespil-
lerprestasjonene preges av en 
slik uutholdelig letthet, er det 
en høyst velkommen distrak-
sjon.

F i l m

Livsløgner fra det  
hinsidige

Etter den bejublede Blue Jasmine er Woody Allen 
tilbake med nok en bedagelig og godmodig bagatell. 

MAGIC IN THE 
MOONLIGHT
Regi: Woody Allen
USA
1 t. 37 min. Premiere 1. 
august.

Aksel Kielland

Vel lettfattelig: Colin Firth og Emma 
Stone i Woody Allens stilfulle, men 
nokså trivielle film.  
 FOTO: FILMWEB

Rent visuelt har 
Woody Allen neppe 
laget en vakrere film.
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i sommer trykket 
Morgenbladet en serie 

boliganmeldelser av 
arkitekt og skribent 
gaute Brochmann. 

han ga både nærmest 
uforbeholden ros, og 

ramsalt refs, i løpet av 
serien. 

denne uken spør 
Morgenbladet hva som 
er arkitektenes ansvar 

for boligkvaliteten.   

Hva er galt med arkitektene?
Bolig ANNo 2014 Arkitektene må tøye reglene og selv ta ansvar for å gi folk gode boliger,  
sier arkitekten bak et av Norges mest roste nye boligprosjekter.


