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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?

Arkitektenes  
rette element

B o l i g  a n n o  2 0 14
I en serie på fire artikler ser vi nærmere på noen  

av boligene som bygges akkurat nå. Vi ser på ulike 
prosjekttyper, økonomiske forutsetninger og  

planhensyn. Men først og fremst forsøker vi å besvare  
det enkle spørsmålet: Er dette et sted jeg ville bodd?
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Oslo-oase: Kombinasjonen av smart planløsning, luftig 
takhøyde og utstrakt bruk av glasselementer gjør 
Dælenenga 36 til et usedvanlig vellykket leilighetsbygg. 

Foto: EllEn landE GossnEr

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. 


