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Boken "Det nye nabolaget" anmeldt av Alf Jørgen Schnell i Arkitektnytt 2022. 
 
For den som hadde håpet på at Arild Eriksen fra Fragment arkitekter sitt samarbeid 
med Arkitekturopprøret kunne lede til spennende synteser og innovative innsikter, 
må Det nye nabolaget fremstå som en stor skuffelse. For dem som forventet at 
deres bidrag til årets Arkitekturtriennale, som er viet til «nabolag», simpelthen ville 
være en omdanning av Arkitekturopprørets profiler på sosiale medier til en fysisk bok. 
vil coffee table-boken være en drøm. 
 
I sitt korte forord begynner Arkitekturopprørets leder Saher Sourouri det hele med å 
si at på samme måte som vi alle visstnok velger partner på bakgrunn av utseende, 
bør det samme gjelde arkitektur - og i likhet med mennesker er det åpenbart hva som 
er vakkert. Med sitt overfladiske utgangspunkt og raske portretter av noen nye 
bydeler i Europa og USA som imiterer en eldre stil, danner boken det perfekte 
utgangspunkt for løs passiar om hvordan vi alle egentlig bør bo som de gjør i Med 
hjarte på rette staden, TV-serien om den fiktive, engelske landsbyen Aidensfield. 
 
På bildene i boken ser vi landsbyer og bydeler som nylig er reist i henhold til 
prinsippene til new urbanism, hvor middelalderens helhetlige landsby er idealet. Selv 
om flere av stedene er bygd fra grunnen av, står den «lokale konteksten» sentralt i 
form av fraser som «hensynsfull tilpasning», «arkitektur som ligner annen eldre 
bebyggelse i området» og «stedstilpasset arkitektur».Uansett hvor forfatterne har 
reist, er den lokale konteksten alltid gammeldags, og den bør aldri, av en eller annen 
grunn, utfordres. Forsidebildet til boken er illustrerende nok av Field Farm, en 
landsby sørvest i England som minner om stedet der Aidensfield ble spilt inn, 
Goathland nordøst i England. Til forskjell fra sistnevnte ble Field Farm påbegynt 
samme året Med hjarte på rette staden premierte, i 1992. Stedet er planlagt av Adam 
Architecture og bygd på eiendommen til Vagg-familien og prinsen av Wales, den 
nåværende kong Charles Ill - en skikkelse som i en årrekke har vært kjent for sine 
angrep på modernistisk arkitektur og forsvar for det gode gamle England. 
 



Tre av stedene i boken finner vi korte intervjuer med beboere: et av dem er med 
arkitektene bak Catfiddle Street. USA, mens de to andre er med beboere som 
nettopp har flyttet inn Neue Mitte Jonen i Sveits og Selfoss i Island. De sistnevnte 
har bodd der i henholdsvis «to måneder» og «nesten et år» og har «ikke fått hilst 
ordentlig» på naboene enda, men de er i hvert fall strålende fornøyde med sine 
nabolag. Hverken disse intervjuene eller tekstene forøvrig gir oss imidlertid et 
realistisk innblikk i stedene det er snakk om og gir en følelse av markedsføring. Lurer 
du eksempelvis på om landsbyene i boken er urbane, får du få svar. Lurer du på om 
landsbybeboeren kjører like mye bil som beboeren av den bilbaserte modernismen 
- som kritiseres i Eriksens introduksjonskapittel - får du også få svar. Idealet til 
forfatterne er tydelig, men boken følger ikke opp med kilder- eller dokumentasjon. 
  
Når det ett sted refereres til en bok, The Language of Post-Modern Architecture 
(1977), Charles Jencks oppgjør med modernismen, feilsiteres den likeså godt. 
Eriksen skriver i sitt introduksjonskapittel at Jencks mente modernismen døde med 
rivingen av det amerikanske, modernistiske boligprosjektet Pruitt-lgoe i 1952. I 
virkeligheten var det da konstruksjonen pågikk, rivingen begynte først i 1972. Det 
kan virke trivielt å vektlegge hva vi må håpe er en skrivefeil. Likevel er den talende 
for introduksjonens overfladiske behandling av modernismen, som gjør lite annet enn 
å reprodusere Jencks' og kong Charles den tredjes, såvel som Arkitekturopprørets, 
følelser for bevegelsen. Hvis det imidlertid er ett aspekt ved boken Eriksen virker å ha 
tilført «opprøret», så er det en vektlegging av det sosiale som noe mer enn den 
estetiske fornemmelsen til romantikerne: I flere av kapitlene nevnes det som en 
fordel at nabolaget som beskrives har rimelige leiepriser. En kombinasjon av 
interessen for både estetikk og sosiale spørsmål er et lite skritt for menneskeheten 
etter modernismen men for Arkitekturopprøret representerer det virkelig et stort 
sprang. 
  
Boken er imidlertid ikke bare tenkt som et angrep på modernismen ispedd noen 
kommentarer om rimelig leie, men også på dagens dominerende urbanisme. I sitt 
introduksjonskapittel argumenterer  Eriksen for at dagens byutvikling er så dominert 
av Jan Gehls frase om «livet mellom husene» at vi har glemt selve husene. 
Forfatteren glemmer å trekke ut konklusjonen av observasjonen, og hvis vi skulle 
hjelpe ham, virker det å være at å utelukkende tenke på livet mellom husene slettes 
ikke gir noe liv mellom husene. Uansett er det ikke enkeltbygg boken diskuterer; nei, 
så lenge byggene er bygd i en «stedstilpasset» stil, er det først og fremst helheten 
enkeltbyggene inngår i som er viktig. 
  
Hva som skaper gode urbane nabolag utover at de ser ut som gamle, britiske 
landsbyer, undersøkes i liten grad; ja utover at de er helhetlige og at de trinnvis er 
bygd i henhold til lokal kontekst. Gitt at flere av stedene i boken minner om suburbia 
(kun ett relativt høyt bygg er viet en artikkel), er det vanskelig å ikke minnes den 
nord-amerikanske urbanisten Jane Jacobs som mente både tradisjonalister og 
modernister forsøkte å omgjøre det urbane til det suburbane. Med sine tegninger av 
en helhetlig og ordnet by behandler de begge, skrev hun, det urbane som et 
utstoppet dyr: en død ting og ikke en levende organisme. Å skape en «landsby» er 
enkelt, en by alt annet. 
 


