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OPERA
HUSET SOM
FORSVANT
Som kritikerne sier det:
En allianse av kortsiktige spekulanter, blærete arkitekter og
politiske pappskaller har fjernet Operaen fra bybildet.

Tekst Lars Backe Madsen Foto Mikaela Berg
& Marte Christensen
Bjørvika, Oslo

Stakkars stakkars stakkars stakkars stakkars
Lille store Oslo by
Prøver absolutt alt for å vise
Verden at den er en verdensby
Lars Lillo Stenberg, 1990

«Å få et operahus i Norge tok hundre år. Resultatet er

et arkitektonisk signalbygg», står det på Den norske
opera & balletts hjemmeside. I den stolte presenta
sjonen av bygget står det om da norske Snøhetta vant
den internasjonale arkitektkonkurransen og om de
første spadetakene som ble gjort i Bjørvika i 2003 – den
gangen det var et fritt og flatt område ned mot fjorden,
med en middelalderpark, biltrafikk og noen gamle,
slitne bygninger rundt her og der. Det nye operahuset
skulle bli et av Oslos, for ikke å si verdens, flotteste
praktbygg. Operahuset prydet forsiden på brosjyrer
med norgesreklame, det skulle bli en turistmagnet i
vakre omgivelser ned mot fjorden.
Nå ser det annerledes ut. Bjørvika bygges ut og opera
huset har forsvunnet bak fargeløse klosser med forret
ningskontorer, noen hurtigvoksende boligblokker og et
virvar av halvhøye skyskrapere som sperrer for fjorden
og åsene rundt.

Arkitektur
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Kaos von tutte.

Det bygges og bygges rundt operahuset,
men fra denne vinkelen er det fremdeles
mulig å skimte det bak brakkene.
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Operahuset som forsvant

Noe hvitt bak der.

Et eller annet sted mellom byggeplass og
heisekran befinner operahuset seg.

Speilbildet.

Om man speiler seg i operaveggen,
ser man en diger byggeplass.
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Oslo-panorama.

Fra den såkalte Utsikten på Ekeberg må man lete litt
for å finne operahuset bak blokker og heisekraner.

Aktivisten.

Erling Okkenhaug har viet mye av livet å bekjempe det
han mener er menneskefiendtlig byutvikling. Konge
puddelen Sasha ble med på vandring i Bjørvika.
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Operahuset som forsvant
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Vindtunnelen.

Dette punktet ved Dronning Eufemias gate er det
beste stedet i Oslo for å se operahuset nordfra.

BARCODE, ALTSÅ.
DET ER SOM Å LAGE
STÅPLASSER PÅ FØRSTE
BENK I ET AMFI
Erling Okkenhaug, aktivist

og kultur for å bygge byer. Vi lar oss veldig lett imponere
når noen vil imponere oss, sier han og snur seg mot Thon
Hotel Opera.
Foran inngangen er en skulptur av Olav Thon som
sitter og ser ut mot fjorden. Eller, det gjør han jo ikke
lenger. Nå ser han rett inn et kontorbygg på den andre
siden av en firefelts bilvei med tofelts trikketrasé imel
lom.
Utenfor hotellet kommer turister ut av en buss, de
bærer sine egne kofferter. Noen skal nok besøke opera
huset, men hvordan kommer de seg dit? Den er ikke
mulig å se fra hotellet som bærer Operaens navn.
– Nei, da ville jeg hentet prammen min på Sørlandet
og rodd dem rundt fra fjordsiden, sier Okkenhaug.
– Ute i fjorden der går det jo enda an å se operaen. Her
fra byen er den borte.

En abstraksjon. Man må helt bort i Kvadraturen,

▶▶Født: 1951.
▶▶Aktuell: Kritisk til Oslos byutvikling.
▶▶Bakgrunn: Jobbet på 1980-tallet med å formidle
Oslo kommunes planer for utviklingen av blant
annet Grønland og Vaterland, samt byggingen av
Oslo Plaza og Galleri Oslo. Disse prosjektene var
med på å gjøre ham til miljø- og stedsaktivist, noe
han har vært i 30 år. Reiser nå rundt i Norge og forkynner det som blir kalt human byutvikling – ofte i
strid med rådende politiske og kommersielle ideer.

Thons utsikt. – Se her, da. Der er det en stol ut mot
veien. Kom her, Sasha, så skal vi prøvesitte.
Erling Okkenhaug tar med kongepuddelen ned mot
Dronning Eufemias gate, en bred aveny full av biler og
eksos.
– Ja, her er det koselig!
Han sitter på betongstolen og skuer oppover et kon
torbygg. På fasaden står det navn på firmaer med rare,
ukjente navn. På bakkeplan er det servicearealer for fir
maene.
– Vi er en nasjon av mennesker som kom styrtrike ut
fra skogkanten for noen få år siden.Vi har ingen tradisjon

Vi kan ikke love
ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige
saker hver dag.
Få 50% rabatt, bestill på:

O G VA R E R T I L 1 0 . AU G U S T 2 0 1 8

Erling Okkenhaug

der det knapt oppholder seg mennesker etter arbeidstid
– hvis man ser bort fra dem som jobber med tjenester
innen prostitusjon, narkotikahandel og overtid innen
finans – for å se operahuset tydelig. Man kan også se det
fra deler av fjorden, og inntil videre også fra Sørenga,
den voksende blokkbebyggelsen litt sørøst for opera
huset, et område like ved den trafikkerte Mosseveien ut
av byen.
Okkenhaug okker seg.Vi flytter oss rundt i Bjørvika for
å finne punkter der det er mulig å få øye på operahuset.
– Ideen med mye av moderne arkitektur er jo å være
abstrakt, så på en måte har de jo fått svaret her nå, for
dette er jo en abstraksjon. Man ser en fasett av Operaen
her, kanskje noe der, så det kan jo kanskje hende at arki
tekter synes dette er bra, for nå har man abstrahert Ope
raen ved å gjøre den helt utilgjengelig.
Det kan virke som om Okkenhaug har noe av en høne
å plukke med arkitekter.
– Arkitektene liker jo å si at man skal representere den
tiden man bygger i, og på en måte er jo det sant: speku
lasjonstiden, den ureflekterte veksttiden.Arkitektene er
opptatt av sine objekter. De er ikke opptatt av sammen
hengen. Byplanfaget er jo totalt fraværende innen arki
tektur. Det handler om hvem som klarer å være sprekest,
djervest, rarest – og selvfølgelig i samarbeid med de
rikeste investorene som skal tjene penger på det. Og
vips – så får du liksom din greie.

T I L B U D E T GJ E L D E R KU N N Y E A B O N N E N T E R I N O RG E

Guiden. Erling Okkenhaug – mangeårig stedsakti
vist og forkjemper for det som kalles human byutvik
ling – og hans kongepuddel Sasha guider Dagens
Næringsliv gjennom området rundt Operaen. Okken
haug solgte i sin tid egen leilighet for å finansiere
kampen mot Oslo Havnevesen og fikk kallenavnet
«containerdödaren» da han og noen våpendragere fikk
stanset planene om å bygge containerhavn på Filipstad.
Han er minst like kritisk til utbyggingen av Bjørvika.
– Det er trist at denne flotte ideen som operahuset jo
var, er blitt skjult bak ganske sjofle bygg. Man må jo gå
og lete etter Operaen for å finne den. Det har sammen
heng med at man ikke har hatt en byplan for Bjørvika
som ivaretar en helhetsidé helt fra starten. Her virker
det som om utbyggerne bare kan presse på og presse på
etter hvert som de skal utvikle tomtene. Det er hvert
bygg på sin tomt. Ingen plan eller helhet, sier Okken
haug.
Han ser seg rundt, peker opp mot en av skyskraperne
som sperrer utsikten mellom fjorden og byen.
– Barcode, altså. Det er som å lage ståplasser på første
benk i et amfi, sier han og rister på hodet.
Mellom skyskraperne i Barcode var det meningen at
det skulle være såkalt transparens, åpne plasser med
folkeliv. Vår guide påpeker at det er tomt og skyggefullt
i alle rommene vi passerer.
– Se her, da. Det er en deilig sommerdag. Det er tykt av
mennesker overalt ellers i byen nå, folk nyter den vakre
dagen i Oslo, men ikke her. Ingen mennesker. Se, da.
Kaldt, ufølsomt, dette er jo bare en vindtunnel.
Han peker på en benk i vindtunnelen.
– De benkene er jo ikke gode å sitte på, engang. Men i
en eller annen designers hode er det nok en stemme
som har sagt at det er en djerv knekk på den benken.
Dette er keiserens nye klær, altså.
Det er dyrt å bygge og bo i Bjørvika. Store penger og
moderne arkitekter er involvert.
– Alliansen mellom disse spekulantene og selvhevd
ende arkitekter gjør at vi får bygninger som står og skri
ker til hverandre. Dette er ikke byutvikling i det hele
tatt. Det er byavvikling.
Han sukker.
– Jeg har ikke vært her i Bjørvika på veldig lenge. Jeg
orker ikke komme ned her. Og nå som jeg er her, ser jeg
jo hvorfor.
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Operahuset som forsvant

Trafikk og musikk.

Biltrafikken rundt operahuset er
upåklagelig for dem som liker trafikk.

Nøtteknekken.

Det nye Munch-museet Lambda, med sin karakter
istiske knekk i toppen, reiser seg ved fjorden. Operaen
skimtes i bakgrunnen, i hvert fall inntil videre.
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Operataket.

Fra taket på operahuset har man fin utsikt
over områdets halvhøye skyskrapere.

Orkesterplassen.

Før satt Olav Thon på denne benken og skuet
ned på Operaen. Nå skuer han ned på en
byggeplass mellom seg og operahuset.
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Operahuset som forsvant

Signalbygget.

Fra vestsiden, ved veien som passerer den såkalte
Kvadraturen, er det fremdeles mulig å se operahuset i all
sin prakt. Om man ser bort fra bilene som står i veien.

– Og det liker du ikke?
– Nei, jeg og mine meningsfeller blir jo beskyldt for å
være romantikere, at vi er venner med prins Charles og
alt sånt, men i utgangspunktet er jo dette en samtale
om humanøkologi, om å forstå menneskets behov i de
omgivelser vi er i. Og når byutvikling bare er eiendomsinvestering og blærete arkitekter, så er man så langt
unna det humane perspektivet man kommer, og grunnideen er for oss er å forstå menneskets behov.
– Du synes det grenser til menneskefiendtlig, det vi
ser her?
– Nei. Ikke bare grenser til. Det vi ser her er menneskefiendtlig.

Havnens vesen. Okkenhaug peker østover.

– Nå reiser Lambda seg der borte og sperrer for utsikten opp mot Ekeberg. Og den er jo også et resultat av at
... ja, det er det jo ikke så mange som er klar over, men det
er jo Oslo Havnevesen som er premissleverandør for det
nye Munch-museet Lambda. Hvilken annen kulturnasjon ville latt sitt havnevesen være premissgiver for sitt
viktigste kulturbygg?
Han rister på hodet. Lambda sørger for at operahuset
blir enda mer usynlig fra østsiden av byen, og mer usynlig skal det bli.
– Gjett hva det heter rundt her, da, de blokkene de setter opp rundt Lambda. Det heter Munch Brygge. Da
skjønner du at disse tekstforfatterne hos eiendomsutviklerne har gjort leksen sin: Hvor mye stiger dette i

Bernt Stilluf Karlsen var den sterke mannen bak
utbyggingen av Bjørvika i mange år, blant annet som
styreleder i Oslo Havnevesen fra 2000 til 2016.
– Nei, det vil jeg ikke si noe om. Jeg var mest opptatt
av få gjennomført utbyggingen med god fremdrift
under rimelige tidsrammer. Det var jo en gjørmehavn
der nede.
– Hva synes du om helheten i området?
– Nei, andre får tenke arkitektur og helhet. Jeg har
aldri uttalt meg om det er noe fint der nede før, og heller
ikke nå, men jeg kan jo tenke mitt, sier Karlsen på telefon fra den tidligere sovjetrepublikken Georgia.
Ring, ring.
Kjetil Trædal Thorsen, arkitekt
– Jeg tror bygningen er sterk nok til å stå der for seg
og hovedeier i Snøhetta
selv, sier Kjetil Trædal Thorsen, arkitekt og hovedeier i
Snøhetta, som tegnet operahuset.
– Vi var forberedt på fortetting og byutvikling, vi var
det, men ... det er jo noe kompakt der nede nå.
– Var det et understatement?
verdi hvis vi kaller det Munch brygge? Og hvor mye har
– Haha, det er tett der nede. Ingen tvil om det. Men vi
havnevesenet tjent på å bygge Lambda for å øke tomte- er ikke veldig overrasket. Operaen ligger også ved et
trafikknutepunkt, Oslo sentralstasjon, som gjør det
verdiene rundt her? Det er jo det som er baktanken.
trangt.
Han ser opp mot en heisekran.
– Jeg aner ikke hvem som skal flytte inn i de kontor
Den kjente arkitekten vil ikke si om han synes det er
ene. Kanskje det er eiendomsutviklerne som skal ha fint i Bjørvika nå.
kontor der, så de kan se ned på Operaen.
– Men operabygningen er sterk, og den har en annen
funksjon. Den er ikke bare et bygg. Den er også en plass.
Havnesjefen og arkitekten. – Om det er fint i Og den får i hvert fall litt kveldssol på seg.
●
Bjørvika?
lars.madsen@dn.no

VI VAR FORBEREDT
PÅ FORTETTING OG BYUTVIKLING, VI VAR DET,
MEN ... DET ER JO NOE
KOMPAKT DER NEDE NÅ

