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"Stille og gammelkoselig ligger den og dovner seg mellom sine små trehus.
Den ligger i år som den lå for mange år siden, den bryr seg pokker om vår tids nervøse strev." 

Oskar Braaten, Søndagsavisen 1918 

*  skuesp i l l  skrevet  av Oskar  Braaten  i  19 1 1

Fasade mot øs t  – mønstervegg over over lys

UNGEN*
tilbygg på Sagene i Oslo

GARTNERFUGLEN ARKITEKTER

Teks t :  Ga r tne fug len .  Fo to :  Iva r  Kvaa lWeber leverer gjennomtestede produkter for det 
norske, hardhendte klimaet. Med fokus på funksjon, 
estetikk, økonomi og miljø, har vi utviklet bærekraftig 
mørtel, fug, lim og puss som tar vare på bygningen. 

Weber leverer ikke bare produkter, men helhetllige
løsninger og rådgivning som effektiviserer din hverdag. 
Løsninger som tåler norske vinternetter.

Les mer på weber-norge.no

Velg en løsning 
som har vært ute 
en vinternatt før
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Området rundt de tidligere veveriene 
langs Akerselva på nedre Sagene i Oslo er 
karakteristisk, med sine tette byhus i en 
sammensatt bebyggelse med ulik høyde 
og variert material- og fargepalett. Områ-
det oppleves svært bymessig , til tross for 
at det domineres av småhus bebyggelse. 
Den kanskje ypperste kvaliteten er områ-
dets selvgroddhet, hvor århundrers historie 
forteller om livet langs byens livsåre. 

I tråd med områdets sterke tradisjon 
for oppbrutt småskalabebyggelse bryter 
tilbygget Ungen med eksisterende bolig, en 
trebygning fra 1982, både form-,  material- 
og størrelsesmessig. Den føyer seg 
derimot etter de gode, tidløse tradisjoner 
praktisert i området, med solid håndverk 
og en varig og reparerbar materialbruk. 

Tilbyggets orientering, med mønet paral-
lelt med eksisterende boligs møne, gjør 
det tilnærmet til et eget hus, i en skala 
som er typisk for området. En lavere 
gesims mellom tilbygg og gammel bebyg-

GARTNERFUGLEN ARKITEKTER 
ble stiftet i 2013 av partnerne Olav 
Lunde Arneberg, Ole Larsen og Astrid 
Rohde Wang. Vi arbeider i liten og 
mellomstor skala, med hoved vekt av 
bolig- og hytteprosjekter.  Prosjektene 
følges fra idé til detaljering.  Vi har hatt 
en rekke  internasjonale oppdrag; i India, 
Sør-Sudan, Bulgaria, Thailand, Spania, 
Belgia og Frankrike. 

Den opprinnelige ‘gartnerfuglen’ lever 
i skogene på Papua Ny-Guinea, samler 
på tilsynelatende verdiløse objekter 
og setter dem sammen i nye og vakre 
strukturer for å tiltrekke seg damene. 

www.gartnerfuglen.com

Vindusdørene mot sør innlemmer uterommet som tilbyggets utvidede stue i sommerhalvåret
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Materialpalett: tegl, limtre, eikefinér, karmløst glass, kobber

Fra s tuen i  t i lbygget .  Over lyse t  skaper  særegne lys fo rho ld over  de t  in tegrer te skr ivebordet
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gelse, samt et skjøtestykke av glass 
underbygger inntrykket av to separate 
enheter. For å slippe luft og lys til 
gateløp og byrom er tilbyggets overetasje 
gjort noe mindre enn underetasjen. 

Den varierte materialpaletten i området 
står seg like godt i dag som da fabrik-
kene fortsatt var i drift på begynnelsen 
av 1900-tallet – og teglsten, murpuss 
og trepanel malt i ulike farger opptrer 
om hverandre. Den nyankomne  Ungen 
har skallmurvegger i 'Kloster Lys med 
fargespill', lagt med innsiden ut. Steinen 
er hentet fra Bratsberg Teglverks rest-
lager i Lunde, og glir godt inn blant gatas 
fasader. Fugene er i farget murmørtel fra 
Weber (F5-1784 varmgul). 

Teglutsmykningen på østfasaden er 
lagt opp som en hyllest til murerfaget, 
men understreker også livssynet: “jeg 
skal uansett bare stables og kan like godt 
 stables så pent og forseggjort som mulig.” 
Det karmløse overlyset under denne – 
fuget direkte til murkronen ved karnappet 
mot øst – skaper særegne lysforhold over 
det integrerte skrivebordet i eik. 

Taktekking, beslag, renner og nedløp 
er i kobber. Vinduer med eikekarmer 
kombinert med karmløse glass, som i de 
store vindusdørene mot sør, innlemmer 

Plan 1

P lan 2

Sn i t t
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 En lavere ges ims mel lom t i lbygg og gammel bebyggelse ,  
samt e t  skjø tes tykke av g lass underbygger  inn t rykket  av to separa te enheter

 H iml ingen i  soverommet i  andre e tas je  fø lger  sper re takets v ink ler ,  og g i r  p lass t i l  en 
romsl ig  garderobe og en arbe idspu l t  langs sør fasadens kont inuer l ige v indusbånd

Del t  og s l ip t  mark teg l  på gu lve t  i  1 .  e tas je 
kor responderer  med teg lgu lve t  u te
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uterommet som tilbyggets utvidede stue i 
sommerhalvåret. 

Mot nord har stuen et horisontalt lys-
innslipp høyt på veggen med dyprøde 
bjelker hvilende i vinduskarmen. Himlin-
gen i soverommet i andre etasje følger 
sperretakets vinkler, og gir plass til en 
romslig garderobe og en arbeidspult langs 
sørfasadens kontinuerlige vindusbånd. 

I første etasje er det benyttet Novoton 
WS marktegl fra Wienerberger. Den delte 
og slipte steinen innendørs korrespon-
derer med det ubehandlede teglgulvet 
på uteområdet, omringet av et perforert 
teglgjerde.  

Fra kar nappet  i  s tuen med over lys og in tegrer t  skr ivebord

Adresse:  Sagene, Oslo 

Byggherre:  Privat 

Arkitekt:  Gartnerfuglen Arkitekter 

RIB:  Ingeniørplan v/Jan Wergeland 

Entreprenører:  Murercompaniet 

Leverandører:  tegl: Wienerberger (Kloster Lys m/ fargespill fra Bratsberg) 
murmørtel: Weber (F5-1784 varmgul)

Ferdigstilt:  2019 

Areal:  53,9 m2 

Bæresystem:  Skallmurkonstruksjon, bærende innervanger, sekundærkonstruksjon i tre/stål 

Materialer:  Tegl: Kloster lys m/ fargespill murt med baksiden ut. Novoton WS marktegl. 
Murmørtel: F5-1784 varmgul. Limtre, eikefinér, karmløst glass, kobber


