
– Det ska bli fantastiskt att äntligen få gå på föreställning på operan, som vi arbetat med i sju, åtta 
år, utbrister Alf Berntson, VD på akustikföretaget Artifon.
Företaget har sin bas i Göteborg och trots sitt lilla format, med bara fyra anställda, får Artifon de 
stora, prestigefulla uppdragen. Ett har varit detta, att projektera ljud-, bild- och inspicientsystem för 
en ny nationalscen i Norge.
– Vi är tre akustikkonsulter. Vad som gör oss unika är att vi också är utbildade och utövande musik-
er, bland annat är min ena kollega faktiskt också operasångare, berättar Alf Berntson.
Själv har han under åren av arbete med Oslooperan rest över hela världen, för att finna inspiration 
till att designa de allra bästa tekniska lösningarna. När operan invigs är stora delar av ljud- och 
inspicienttekniken specialbyggd efter Alf Berntsons anvisningar.
På torsdag är det stora invigningsfestligheter för alla som varit med att bygga operan. Det sker i 
samband med generalrepetitionerna inför den officiella galapremiären. Artifon kommer förstås att 
finnas på plats.
– Jag ska verkligen försöka ge mig hän åt musiken. Men det är klart, lite miljöskadad är jag ju. 
Självklart kommer jag att lyssna på ljudkaliteten, lite finjusteringar behövs alltid, säger Alf Bernt-
son.
Det är mycket som ska klaffa, både på och bakom scenen, även vid en traditionell opera används 
massor av avancerad teknik för att skapa magi. 
Artifon är specialister på ljud i hus för musik och tal. Andra projekt som Artifon arbetar med just nu 
är en ny sal för operakören, Stockholm, ABBA-museet, Stockholm och åtgärder i de Geerhallen, för 
Norrköpings symfoniorkester.
Den officiella invigningen av Norges nya nationalscen sker på lördag den 12 april, då i närvaro av 
kungahuset och andra celebriteter.

För frågor och intervju
kontakta Artifons VD 
Alf Berntson
tel 031-761 88 10
alf.berntson@artifon.se
www.artifon.se

Oslooperan i siffror:
Start projektering: 2000
Invigning: 12 april 2008
Bruttoareal, kvadratmeter: 38 500 
Byggnadens längd, meter: 207
Byggnadens bredd, meter: 110
Antal sittplatser stora salen: 1 350
Antal sittplatser lilla salen: 400
Höjd scenhus, meter: 54
Djup under havsytan, meter: 16
Kostnad, NOK: 4 300 000 000

Göteborg/Alingsås 2008-04-09

Västsvenskar inviger ”sitt” operahus i Oslo

Artifon AB 
Östra Hamngatan 52
411 08 Göteborg
telefon 031-761 88 10
fax 031-60 41 69

Artifon AB
Södra Strömgatan 9
441 30 Alingsås
telefon 0322-63 36 81
Fax 0322-63 36 80– när ljud blir konst

I helgen invigs Oslos storslagna opera. Det lilla västsvenska akustikföretaget Artifon är en av 
de konsultfirmor som ser till att allt låter som det ska.

Svenska akustiker avslutar prestigeprojekt:


