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innSpillinG:  Ragnhild Hemsing og Tor Espen Aspaas spiller inn albumet «NorthernTimbre» i Sofienberg kirke. fOtO: mOrten lindberG

GJØVik: Musikk- og 
ikke minst lydentusi-
aster verden over får 
vann i munnen og et 
salig drag over ansik-
tet hver gang de 
setter på en innspil-
ling signert Morten 
Lindberg og platesel-
skapet 2L. 
Frode Hermanrud
frode.hermanrud@oa.no

For Morten Lindberg i Lindberg 
Lyd (2L) handler alt om å gi lyt-
teren den aller beste lydopple-
velsen og med det berike mar-
kedet med innspillinger som er 
verdig det musikerne har lagt 
av tid, blod, svette og tårer i sin 
karriere.

Seks Grammy-nominasjoner 
i kategorien «Best Surround 
Sound» forteller at Lindbergs 
nitide forberedelser foran en 
innspilling har båret frukter og 
lovord fra hi-fi-nerder verden 
over.

Gaffateip
Ta for eksempel albumet «Inte-
ractions» med fiolinisten Bård 
Monsen og pianisten Gunnar 
Flagstad som kom ut i mai. 
Som med Ragnhild Hemsings 
album «Northern Timbre» som 
kom ut samtidig, ble også «In-
teractions» spilt inn i Sofien-
berg kirke. Framgangsmåten er 
den samme hele tiden: 

– Jeg har en idealistisk tanke-
gang når jeg jobber og jeg ser 
bort fra det tradisjonelle kon-
sertoppsettet. Jobben min er å 
gå inn i musikken sammen med 
musikerne og finne ut hva som 
bor der og så oversette musik-
ken til å bli en klingende opple-
velse for lytteren, sier Morten 
Lindberg, som for å få det til å 
låte som han vil, ofte må plas-
sere musikerne helt annerledes 
enn på en konsert.

– Stort sett står de plassert på
en slik måte som overhodet 
ikke hadde fungert på en kon-
sert. Det er mye som spiller inn, 
og jeg bruker ofte en uke på å 
finne løsninger som nødven-
digvis ikke ser så pene ut, men 

som er nødvendige for at inn-
spillingen skal bli slik vi vil ha 
den, humrer Lindberg og fortel-
ler om kreative løsninger for å 
få Bård Monsens fiolin til å låte 
optimalt.

– Notestativer fungerte ikke,
derfor brukte vi et lysstativ og 
hang notene på det ved hjelp av 
gaffateip.

Svin på skogen
Men hvorfor alt dette styret for 
å spille inn ei plate? Dagens 
musikkonsumenter hører jo 
stort sett på ihjelkomprimerte 
mp3-filer som de streamer 
gjennom mobiltelefonen like-

vel? Morten Lindberg forteller 
at de tenker på alle når de gir ut 
plater – både mobillytteren 
med små plastdingser i ørene 
og den dedikerte hi-fi-entusiast 
med Stonehenge-liknende ste-
reoanlegg i stua.

– Det vi vil gjøre er å ta tilbake
den dedikerte fonogrampro-
duksjonen, sier Lindberg som 
med det også tar et oppgjør 
med hvordan mange av dagens 
innspillinger – også innen den 
klassiske musikken – blir til.

– Måten vi jobber på er en
motvekt til klassiske innspillin-
ger der alt skal være så billig 
som mulig. En laptop og noen 

billige mikrofoner holder ikke, 
sier lyd- og musikkentusiasten 
ivrig. Han forteller videre at å 
produsere album etter billig-
metoden ikke er noe bare de 
små plateselskapene holder på 
med. Også de tunge klassiske 
plateselskapene har svin på 
skogen.

– Det skjedde et stort skifte på
90-tallet der bransjen gikk fra å
bli styrt av fagkunnskap til å bli
styrt av penger. Det gjorde at
mange orkestre bare spilte inn
«ukens konsert» og ga ut, knapt 
uten å ha vært innom et mikse-
bord først. Unnskyldningen var 
at det var for å gi lytteren en
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«live-opplevelse», men jeg kan 
skrive under på at det var mye 
av den følelsen som gikk tapt 
på den måten, sier Lindberg.

God lyd uansett
Sikrer du deg de ferske utgivel-
sene til Ragnhild Hemsing og 
Gunnar Flagstad, vil du – uan-
sett om du velger streaming el-
ler det fysiske produktet – kun-
ne nyte musikken med topp 
kvalitet. Blu-ray-formatet gjør 
susen over stueanlegget og 
Morten Lindberg lover at alt er 
på stell gjennom hodetelefoner 
koplet til telefonen også.

– Det er ikke opp til oss hvor-

dan folk vil lytte til musikk. Vi 
vil ikke være ekskluderende og 
tilbyr innspillingene våre uan-
sett hvordan folk velger å lytte, 
sier Lindberg som i fysisk ver-
sjon tilbyr albumene som Super 
audio CD og Blu-Ray, mens 
både Spotify og Tidal er der for 
dem som heller foretrekker det.

– Spotify er helt fint for dem
som foretrekker det, men beta-
ler du, leverer Tidal et format 
enda bedre enn CD-kvalitet, 
opplyser Lindberg som synes 
det er viktig at lytterne verden 
over har et valg.

– Vi må nå ut til «vanlige folk»
og nisjebrukerne, og de finnes 

her i landet også, men USA, Ja-
pan og Tyskland er nok de vik-
tigste markedene våre, sier 
Morten Lindberg som håper 
innspillingene med Ragnhild 
Hemsing og Gunnar Flagstad 
har det som skal til for å bli 
Grammy-nominerte og med 
det nå ut i den store, vide ver-
den.

– De ligger i systemet, for å si
det sånn, men det er en lang 
prosess – men det er klart vi hå-
per, for det er to flotte album 
med noen av våre aller beste 
musikere vi har gitt ut.
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