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Byplanleggeren
Visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos
er sjeleglad for at han så langt har sluppet å bli
med i avisenes «best integrert»-kåringer.

Grunde Grimstad
IvÁn Kverme (foto)
Daniel Kjørberg Siraj møter oss i resepsjonen
med et bredt glis og den ene labben strukket frem til hilsen.
Hvis han hadde vært ikledd en sliten islender kunne han
uten problem ha sklidd inn i rollen som godslig og inkluderende speiderleder eller feriekoloni-onkel med leirbål og
gitar foran teltet.
Men her han står i dag, med velpleid tykt hår og dress med
traktormotiv, minner den nyutnevnte visekonsernsjefen mer
om en skuespiller fra en Bollywood-filmplakat.
For å starte med spørsmålet alle lurer på: Ja, han er halvt
pakistansk.
Faren kom til landet i 1973, men i motsetning til de fleste
andre valgte han å flytte til den lille bygda Moi i Rogaland.
Han var pinsevenn allerede før han kom til landet, og som
sådan kunne han knapt velge et bedre sted å slå seg ned enn
helt sør i Rogaland, midt i tjukkeste bibelbeltet. Han fikk jobb
på vindusfabrikken NorDan, kom med i bedehusmenigheten
på Sion og traff Daniels mor.
Det er ikke så ofte visekonsernsjefer dukker opp i
profilintervjuer, men når konsernsjef Martin Mæland har
okkupert konsernlederstolen i 32 år, er det på tide å slippe
til noen andre.
Kjørberg Siraj (39) har bare ti år på baken i Obos. Ingen har
offisielt kalt ham arveprins foreløpig, men når man ser ham
avbildet sammen med resten av Obos-ledelsen, der snittalderen kryper oppover mot 55, er det umulig å ikke tenke tanken.
– Er du spesielt talentfull, eller blir folk lurt av at du ser
yngre ut enn du er?
– Det må du nesten spørre andre om.
– Men du har vel en mening om det selv også?
– Jeg tror selvsagt at jeg har et godt hode. Ellers hadde jeg
vel ikke sittet i en sånn jobb. Men først og fremst handler det
om hardt arbeid, å treffe de riktige folkene på riktig tid, og
at de tilfeldigvis har behov for akkurat det du kan, forklarer
Kjørberg Siraj.
– I tillegg er det mye flaks, og at du selv tør å ta sjansen
når den dukker opp.
– Hva er du spesielt dårlig til?
– Jeg er litt upraktisk. Det er kona som skrur sammen
Ikea-møblene hjemme hos oss. Til gjengjeld er jeg veldig god
til å lese tegninger, så det blir et teamwork.
– Stedsans da?
– Nei, der er det faktisk jeg som har fått evnene i familien.
Uten meg kunne det gått fryktelig galt noen ganger.
Han er jurist og gikk ut fra Universitetet i Oslo i 2001.
Som så mange andre studenter fullførte han studiet med en

jobb på si. Men mens medstudentene hans satt i kassa på
Rema og gikk ekstravakter på gamlehjem, var ekstrajobben
til Kjørberg Siraj som byrådssekretær for byutvikling i Oslo.
– Var det der du fikk ansporet interessen for byplanlegging?
– Ja. Jeg hadde aldri jobbet med noe sånt før, men fikk
ansvar for veldig mange prosjekter inne eiendoms- og byplanlegging. Skjenkebevillinger er noe av det jeg jobbet mest
med, forteller den tidligere KrF-politikeren.
Hver gang han møter igjen daværende byrådssekretærkollega Stian Røsland (H) må de to mimre litt om feidene
da de trakk opp grensene for skjenkeringen, også kjent som
«skjenkeblekkspruten».
– Det var en innbitt krig om hvert et gatehjørne. Der vi
tegnet streken den gangen, går grensen fortsatt i dag. Det er
litt moro å vite at man har satt noen varige spor etter seg som
politiker, selv om det ikke er så mye.
– Er det belastende å ha en politisk fortid i din jobb i dag?
– Nei, det har jeg stort sett opplevd som positivt. Det er
jo ikke noe galt med å ha relasjoner. Det er uunngåelig også.
Spørsmålet er jo om man misbruker dem.
– Byplanleggere har en lei hang til å føle seg misforstått. Hva
er det folk flest ikke forstår ved den jobben?
– Først og fremst hvor lang tid ting tar. Det er vanskelig å
forstå. Vi undervurderer det selv også.
– Dernest er det mange som ikke forstår hvor viktig det er
å tjene penger i det små. Mange sier: Hvorfor kan dere ikke
bare ta den eller den regningen, det er jo så lite. Det er summen av alle disse småpostene som til slutt gjør at det bikker
over. Derfor er vi så opptatt av byggekostnader.

Det er mange som sklir under
den multikulturelle radaren,
og er ganske glade for det
– Hva har oppveksten på Moi utstyrt deg med?
– Jeg pleier å si at jeg har fått det beste fra tre verdener. Pietisme fra bedehusbakgrunnen, arbeiderkultur fra en far som
jobbet på vindusfabrikk og en mor av bondeslekt. Nøysomheten,
at man må stå på for å oppnå noe og at ingenting kommer gratis,
og at folk blir bedømt ut fra hva de gjør, ikke hvem de er.
– Hva så med den pakistansk-kulturelle bakgrunnen?
– Jeg tror kanskje det med åpenheten og spontaniteten.
Jeg mener at jeg er en ganske åpen person. Jeg har aldri hatt
noen sperrer på hvem jeg snakker med.
– Er det en vestlandsgreie også?
– Jeg vet ikke hvor mye de stemmer de karikaturene av
at nordmenn er så lukkede, eller at vestlendinger er så utad-

Daniel Kjørberg Siraj
 Alder: 39 år.
 Sivilstand: Gift, to sønner.
 Utdanning: Jurist fra Universitetet i Oslo. Diverse lederkurs.
 Stilling: Visekonsernsjef og
konserndirektør for boligutvikling i Obos.
 Stortingets talerstol blir
din. Hvilken sak tar du
opp? Vi må bygge flere boliger - hvordan kan stat og kommune gjøre det lettere å bygge.
 Hva bør Norge bruke mindre penger på? Byråkrati
som har til primærformål å si

nei til utvikling.
 En bok du gjerne vil lese
om igjen? Bibelen.
 Hva er din dårligste investering? I privat sammenheng,
en enebolig på Nordstrand
som måtte selges under
finanskrisen med milliontap.
I jobbsammenheng, tunnelentreprenøren Mika, som vi
skulle være med å snu men
endte med å tape noen titalls
millioner på.
 Hvor drømmer du om å
reise? Stillehavsøyene har
alltid vært en drøm.

vendte versus østlendinger. Jeg tror stereotyper er noe vi går
rundt og snakker om, uten at det nødvendigvis er så godt
fundert i virkeligheten. Mye handler om å forstå nyanser i
de sosiale kodene.
– Jantelov?
– Igjen, jeg tror det er mye snakk. Jeg har truffet utrolig
mange forskjellige mennesker, og kjenner veldig få som passer
til disse mytene om nordmenn, mener han.
– Jeg har en dansk kone. Hun sier det motsatte av oss, at
nordmenn er vel så hyggelige og spontane som danskene.
Han er sjeleglad for at jeg så langt har unngått å bli med
i noen «best integrert»- eller «mest suksessfulle nordmann
med minoritetsbakgrunn»-kåringer.
– Jeg vil helst bli bedømt for den jeg er. Jeg tror det er
mange av oss som sklir under den multikulturelle radaren,
og egentlig er ganske glade for det, tror han.
– Har du opplevd noen fordommer den andre veien?
– Vet du hva som er det første spørsmålet jeg får når jeg
møter pakistanere? «Er foreldrene dine fortsatt gift?» Nesten
hver gang. De kjenner ingen norsk-pakistanske ektepar som
har klart det.
Men foreldrene hans har altså klart det. Det gikk riktignok ikke helt smertefritt da det ble kjent at man skulle få en
pakistaner inn i slekten og bygda, og det var ikke helt fritt for
murring i rekkene. Det var da en myndig bestemor slo neven
i bordet og stilte det altoverveiende spørsmålet «trur han på
Jesus eller gjær han det ikkje?».
– Og det gjorde han jo, så da står det i Bibelen hva man
har å gjøre. End of discussion.

Han startet som advokatfullmektig i
Obos i 2004, og har vært innom en rekke roller før han sent i
fjor ble utnevnt til visekonsernsjef. Hans forrige jobb

var å lede Obos’ virksomhet på Fornebulandet.
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BEST PÅ PAPIR: Visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj tror selv han har et godt hode. Men hjemme er det kona som skrur sammen nye Ikea-møbler, mens han leser tegningene.

33

34

Lørdag
›

Lørdag 16. mai 2015

profilen

LETTERE NÅ: For drøyt ti år siden veide Daniel Kjørberg Siraj 45 kilo mer enn i dag, selv om det er vanskelig å se det på ham.

Han synes på ingen måte at utbyggingen der er noe
skrekkeksempel på hverken treg utbygging eller dårlig
planlegging.
– Fornebu er en suksesshistorie så langt, selv om det kanskje kunne ha gått litt raskere. Men i hvilket annet byutviklingsprosjekt i dette landet har man lagt infrastrukturen
på plass på forhånd? Folk trives og boligene er attraktive.
Samtidig har man klart å få tre av landets største, mest internasjonale og mest teknologitunge konserner til å etablere
seg der, forklarer Kjørberg Siraj.
– Man kan heller spørre seg hva som hadde skjedd hvis
man startet utbygging fra dag én. Da kunne vi endt opp med
et gigantisk byggefelt.
I stedet har man tatt seg tid til å lage gode planer for hvordan man skal bygge et nytt, helhetlig, menneskevennlig og
funksjonelt bymiljø, og samtidig fått plass til vesentlig flere
boliger og mennesker.
– For å sammenligne så har vi jo holdt på i Kværnerbyen
i 15 år, og det er først nå vi begynner å tjene penger. Vi forventer ikke å tjene penger på Fornebu de første årene heller,
men håper selvsagt at vi skal klare det på mindre enn 15 år.
Han mener politikerne bør forstå at hvis man driver byutvikling så er det innlysende at man er i det for the long
run. Men hvis noen skal ville gjøre det, så må det også være
lønnsomhet i det.
– Det med at vi er så grådige har jeg til og med fått høre



fra politikere fra et visst dominerende parti i Oslo-politikken.
Jeg tenker at i alle fall de burde vite bedre, sier Kjørberg Siraj.
– Det handler ikke om å være grådig, men det må være lønnsomhet i det vi gjør. Målet vårt er å bygge leiligheter for medlemmene våre, og da må vi selvsagt ha et overskudd. Det er det som
gjør oss i stand til å løfte slike store prosjekter som Fornebu.
– Dessuten blir alt overskudd pløyd ned igjen i organisasjonen. Vi kjøper tomter for én til to milliarder kroner årlig,
påpeker han.
– Så har dere noen prognoser for hvor lenge det er til Obos
eier hele byen?
– Det kommer aldri til å skje. Det er altfor mye byggeaktivitet til at vi skal kunne gjøre alt, ler Kjørberg Siraj igjen.
– Husk at ethvert bygg i Oslo egentlig representerer en
tomt. Det er det Konkurransetilsynet ikke helt har forstått.

Nå har visst journalisten tatt med seg feil
blokk, med spørsmålene fra forrige intervju som var med
Norgesgruppens Tommy Korneliussen.

– Du kan jo prøve noen av de spørsmålene på meg og se
om de passer, foreslår Kjørberg Siraj.
– Vel, la meg se… Har du tilfeldigvis slanket deg 20 kilo?
– Jeg har gått ned mye mer enn det.
– Har du?
– Mer enn det dobbelte. 45 kilo. Det startet omtrent da
jeg begynte i Obos, forklarer han.
– Jeg fikk en ganske alvorlig skade i foten. Tråkket over
med ankelen i 90 graders vinkel. Det ble en kraftig vekker da
fysioterapeuten sa at jeg ikke ville kunne gå normalt igjen.
– Det var for mye å gi opp. Jeg så at jeg ville gjøre ting
utrolig mye lettere for meg selv his jeg gikk ned i vekt.
Etter det raste han 45 kilo, stort sett for egen maskin, fra
130 kilo i 2004 til dagens matchvekt på rundt 84 kilo. Den
eneste eksterne hjelpen var et introkurs fra Grethe Roede,
samt god støtte av kona, som han traff i 2006.
– Det er så enkelt som input/output det også. Og kosthold.
Mye grønnsaker. Glem alle de kurene. Folk er visst beredt
til å hoppe på alle mulige slanketrender, så lenge det ikke

Det handler ikke om å være grådig. Men det må være
mulighet for fortjeneste i det vi gjør
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Bokanmeldelse
Fakta:

«American Exceptionalism.
An idea that made a nation
and remade the world»

GLOBAL MAKT: Økt skepsis til dollaren og til amerikansk-inspirerte økonomiske løsninger utfordrer USAs hegemoni, skriver forlaget om Jonathan Kirshners
bok. Her hangarskipet USS Lincoln, med luftstøtte.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Gjennom USAs linser
Hvordan har amerikansk selvbilde påvirket verden,
og hva skjer når USA mister sin dominans?
To bøker prøver å gi svar.
ANDERS HORNTVEDT
Har du hørt historien om radiokommunikasjonen mellom canadierne
og det amerikanske marinefartøyet?
Amerikanerne kommanderer canadierne til å endre kurs for å unngå kollisjon. Canadierne mener det er det amerikanske krigsskipet som bør bøye av.
Dette gjentar seg et par ganger før den
amerikanske kapteinen har fått nok.
– Dette er USS Lincoln, det nest
største skipet i USAs atlanterhavsflåte.
Vi er eskortert av tre fregatter, tre kryssere og flere støttefartøyer. Vi forlanger
at du endrer kurs før vi blir tvunget til
å gjøre noe drastisk.
– Du får bestemme selv. Dette er et
fyr.

innebærer å spise mindre og trimme mer. Men alt sitter her, sier han og retter pekefingeren mot tinningen.
Det var stort da han passet i et plagg i størrelse medium. Det var første gangen siden barneskolen. Men
han understreker at det hjelper på motivasjonen å ha
fokus på helse fremfor estetikk.
– Det største problemet er disse siste 6–7 kiloene
man gjerne skulle blitt kvitt. Men det sitter her det
også, sier han og retter pekefingeren mot hodet en
gang til.
Selv bor han i et husvære bygget av en konkurrent,
like oppe i Waldemars Hage ved Alexander Kiellands
plass.
Tobarnsfamilien har enn så lenge valgt å bli boende i sentrum, ikke minst på grunn av den sentrale
beliggenheten nær skole, jobb og fritidstilbud. Kona
jobber med psykisk utviklingshemmede, og sammen
har de to sønner på 6 og 13.
– Hun jobber med de myke verdiene, jeg med de
harde. Men begge jobber med folk , sier Kjørberg Siraj.
– Vår mission er å være relevant i samfunnet og å være
til nytte. Vi klarte omstillingen fra kommunalt verktøy til
markedsøkonomi. Skal vi være med inn i neste århundre
så må vi fortsette å omstille oss. Kontinuerlig.
grunde.grimstad@finansavisen.no

At amerikanerne er noe for
seg selv er noe alle vet, og at de har vært
den eneste supermakten i 25 år har ikke
akkurat gjort dem mindre særegne.
To ferske bøker tar opp landets selvbilde og stilling i den internasjonale
orden.
Én av dem står Hilde Restad fra
Bjørknes Høyskole for.
Galleriet av norske akademikere
som er utgitt på anerkjente britiske og
amerikanske forlag er eksklusivt, og
hun er én av dem.
Restad har doktorgrad i amerikansk
utenrikspolitikk, og boken hennes er
basert på doktoravhandlingen. Der
utfordrer hun det allment aksepterte
innholdet i begrepet amerikansk eksepsjonalisme.
Som høyskolen uttrykker det: Enten
anser amerikanere USA som det lovede
land langt der borte, isolert fra resten av
den gamle, korrupte verden, eller som
et land med en misjonerende hensikt –
nemlig å aktivt skulle redde resten av
verden fra seg selv.
Restad argumenterer derimot for
at amerikansk historie inneholder en
nær sagt konstant utenrikspolitisk
tradisjon hun kaller unilateral internasjonalisme.

av Hilde Eliassen Restad.
270 sider.
Routledge.

Vår mening:
 Gjør en god jobb i å forklare hvordan ideen om
amerikansk eksepsjonalisme har påvirket verden.
 Detaljnivået, språket
og fordypningen gjør at
boken henvender seg
mer til forskere enn til en
bred, opplyst offentlighet.

Fakta:
Hun påpeker blant annet den motsigelsen som ligger i at USA liksom
skulle være isolasjonistisk fra starten
av. Til tross for at tilstøtende territorium enten har tilhørt Frankrike,
Storbritannia, Spania og Mexico eller
indianere, klarte Washington å oppnå
«the manifest destiny», kontroll fra
kyst til kyst.
Til tross for et beskjedent sideantall,
er det ingen lettlest, liten sak Restad har
kommet med. Temaet kan kanskje
interessere mange, men detaljnivået,
språket og fordypningen gjør at boken
henvender seg mer til forskere enn til
en bred, opplyst offentlighet.

Én komponent i amerikansk
eksepsjonalisme er troen på at USA på
grunn av sin unike historie og geografi
kan unndra seg historiens lover.
Jonathan Kirshner skriver imidlertid ut fra regelen om at alt som stiger
opp, én dag må komme ned, ikke minst
på grunn av subprime-krisen.
De varige virkningene av USAs relative svekkelse i internasjonal økonomi
er tema for hans bok.
«You’re not going to like what comes
after America», skrev Leonard Cohen,
og hvis Kirshner får rett, er det god
grunn til å være enig.
Han spår svekkelse av dollarens
suverene stilling i verdensøkonomien,
svekket tillit til den amerikanskinspirert markedsliberalismen, og dermed
det han selv kaller en heterogen tilnærming til penger og finans. Én viktig ingrediens her er større statlige inngrep i
økonomien og større grad av skjerming
fra internasjonale svingninger.
Det er ingen djerv påstand når
man ser på praksisen i land som Kina
og Russland, og boken kunne vært
enda mer lesbar hvis den var lengre
og var mer konkret på hva som ligger i vente.
Dermed havner begge bøkene i kategorien nice, og ikke need to know.
anders.horntvedt@finansavisen.no

«American power after the
financial crisis»
av Jonathan Kirshner.
217 sider.
Cornell University Press.
 De varige virkningene av
USAs relative svekkelse
i internasjonal økonomi:
Det er et tema som påvirker de fleste av oss.
 Kunne vært enda mer
lesbar hvis den var dristigere og mer konkret om
hva som ligger i vente.

FORFATTER: Jonathan Kirshner er professor i internasjonal
politisk økonomi ved Cornell University. 
FOTO: STRAUSS CENTER

FORFATTER: Hilde Restad
er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole. Hun har bakgrunn
fra University of Virginia og
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
(Nupi). 
FOTO: BJØRKNES HØYSKOLE
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