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Stereo er fortsatt 
fi nt. Men hvorfor 
ikke ta steget midt 
inn i musikken?
Merkelig, synes Morten Lindberg, at 
vi blir mindre kresne på lyd. Artister 
gjør opprør mot krympingen av musik-
ken – et som gjøres for at vi kan laste 
med oss musikk på mobiltelefoner og 
bitte små MP3-spillere. 

Lindberg Lyd går motsatt vei. I seks 
dager i november var produsent Mor-
ten Lindberg og lydtekniker Hans Pe-
ter L’Orange i Selbu kirke sammen 
med Øyvind Gimse, Geir Inge Lots-
berg, Anders Kjellberg Nilsson og 
TrondheimSolistene. På Divertimen-
ti-programmet sto Simple Symphony 
av Benjamin Britten samt musikk av 
Grazyna Bacewicz, Terje Bjørklund 
og Béla Bartók.

      
To typer musikere. Morten Lindberg 

sier gjerne mye teknisk om hva som 
skjedde i Selbu, som at de brukte fem 
identiske DPA 4041S mikrofoner. Han 
vil gjerne si mye om hvor nøyaktige de 
er med plasseringen av mikrofoner, og 
at han nå deler musikere inn i to; de 
som vil bruke tid på den beste lyden, 
og de som vil gjøre det på den gamle 
måten. Men han vil heller bare sette 
på musikken.

Vi er på Skullerud i Oslo der Norsk 
Data en gang løftet norsk informa-
sjonsteknologi. Her har det tre mann 
store selskapet sitt lille lydrike. Med 
hjelp av de beste lydfabrikantene, og de 
er norske, har de bygget et lydtempel 
til trekvart million kroner. Fem høyt-
talersøyler rundt en stol og en volum-
kontroll.

Tore Dag Nilsen i ekspertbladet 
Fidelity ble sittende i stolen i fl ere 
timer. Etterpå skrev han: «...forestil-
lingene mine forsvant som dugg for 
solen» og «for dem som har sittet midt 
på første rad i Oslo Konserthus, er dette 
gigantiske perspektivet til å kjenne 
igjen – og vilt opphissende.»

Nært møte. For egen del vil vi bare 
tilføye at du først og fremst får et in-
derlig nært møte med Benjamin Brit-
tens musikk.

– Jeg kan love deg at å høre Brit-
ten her, er en større opplevelse enn å 
høre den på tiende rad i Selbu kirke, 
sier Lindberg. 

For å vise oss hva vi vanligvis nøyer 
oss med, kobler Lindberg lyden over 
i to høyttalere. Ja, stereo er også fi nt, 
men med ett er lyden som et lerret 
foran oss.

Vi ber ham spille «Immortal Bach», 
en Knut Nystedt-komposisjon som er 
som skrevet for surroundlyd. Den ble 
fremført av fem av landets beste kor i 
Universitetets aula i forbindelse med 

komponistens 90-årsjubileum – en 
opplevelse for livet. Denne innspillin-
gen med Ensemble 96 og Øystein Fe-
vang fi kk en Grammy-nominasjon for 
beste surroundlyd. Det er ikke bare å 
be et hvilket som helst kirkekor i nær-
heten synge denne musikken. Avspilt i 
surroundlyd er illusjonen av musikken 
så tett på virkeligheten at du kanskje 
kan nøye deg med den.

Og du kan rusle rundt mellom høyt-
talerne og plukke stemmer.

Playstation. Få av oss har lydanlegg 
som koster mer enn leiligheten. Der-
for trekker Lindberg en Playstation 3 
ut av sekken. Og nå kan vi ikke lenger 
unngå å snakke om Blu-ray. I februar 
i år kastet den japanske elektronikkgi-
ganten Toshiba inn håndkleet. Krigen 
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Det er ikke mange nye innspillinger av 
de store operaene av Verdi og Puccini 
som når opp til de gamle med til ek-
sempel Maria Callas i teten. Men den-
ne våren er det kommet en, som syn-
ger og spiller det meste av banen, nem-
lig Deutsche Grammophons nye med 
stjernene par exelence for tiden, Anna 
Netrebko og Rolando Villazón.

Hva er det som særpreger denne inn-
spillingen fremfor andre? Den er bare 
blendende, de to i tittelrollene pluss en 
rekke andre store Puccini-sangere, ap-
pellerer sterkt til fantasien, de utfordrer 
hverandre som to forskjellige stemmer 
med spenninger som er uimotståelige, 
og klangnyansene i denne innspillin-
gen kommer fullt til sin rett. Den er en 
strøm av gylne toner vi får her. Villazon 
er noen ganger bare skinnende, noen 

■

ganger aggressiv og sint. Netrebko li-
keså, hun er til de grader på plass også i 
fortvilelsens toner. La Boheme handler 
om de største følelser, den er på en må-
te operaens ukebladnovelle. Men denne 
er udødelig.

Denne innspillingen har allerede 
gått sin seiersgang gjennom de klas-
siske tidsskriftene, den havner på topp 
over alt. Det gikk lenge rykter om at 
den skulle komme, nå er den her i all 
sin skjønnhet.

Glimrende og gripende

NY LYD
Ny CD: Trondheimsolistene, 
Divertimenti, 2L
Platen kommer både som en Blue-
ray Disk og en hybrid SACD som 
kan spilles på vanlige CD-spillere.
Fra høsten vil 2L distribuere alle 
sine innspillinger på denne måten.
Full glede av innspillingen får man 
for eksempel med Blue-rayspiller 
(som en PS3) og et surround-
anlegg.
Blue-ray har navn etter den blå 
laserstrålen som leser informa-
sjonen på platen.
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lig stereotypi

om fremtidens lyd- og bildeformat 
var tapt. Nå er det den blå laserstrå-
len som gjelder.

Mange norske hjem har den alle-
rede. I hvert fall der siste generasjon 
Playstation er på plass. Lindberg ko-
bler den til en kontor-PC. Den er 
igjen koblet til et fi re år gammelt sur-
roundanlegg til 800 kroner. Selv om 
lyden selvsagt er ganske redusert, har 
vi fortsatt en levende følelse av å være 
midt i orkesteret.

I fem år har Lindberg Lyd gjort 
opptak i Super Audio CD-format 
(SACD). Ekspertene har likt dette, 
men det krever en egen spiller. Kjø-
per du platen med opptak fra Selbu 
kirke, får du to plater. Den ene er en 
hybrid SACD som du kan spille i din 
CD-spiller. Den andre ser likedan 
ut, men er en Blu-ray-plate som rommer 
50 gigabyte informasjon, like mye 
som en alminnelig harddisk.

– Dette er en plate med to lag på 25 
GB. Fremtidig kapasitet er åtte lag, 
eller 200 GB, sier Lindberg. 

Mens CD-formatet en gang ble 
defi nert til 70 minutter og 700 me-
gabyte, eller lengden på Beethovens 
niende symfoni, vil en Blu-ray plate 
kunne romme hele Wagners «Rin-
gen», med lyd og bilde.

På Selbu-platen blir plassen brukt 

til å legge inn fem ulike lydversjoner. 
I front ligger et opptak i DTS HD 
Master Audio. 

– Det er bygget opp som en løk. 
Det gjør at den kan spilles på gamle 
spillere. De tar bare opp det som er 
midten, sier Lindberg.

Multimedia. Blu-ray-platen gir også 
andre muligheter som rom for video-
kunst og multimedieuttrykk. Den åp-
ner også for en livefunksjon i kobling 
med internett.

– En tilleggstjeneste kan for eksem-
pel være en MP3-katalog av musik-
ken. Det åpner for en glidende over-
gang fra dagens fysiske plater til den 
fi lbaserte tidsalder vi er på vei inn i.  

Nå vil han ha tilbakemelding fra 
lydekspertene.  

 – Responsen vi har fått er så enty-
dig at vi fra høsten av, vil gjøre alle 
våre utgivelser fra musikkmerket 2L 
både på hybrid SACD og på Blu-ray, 
sier Lindberg.

Han tror suksessen vil ligge i at vi 
forbrukere ikke lenger behøver å ten-
ke på hva det tekniske heter enten vi 
vil oppleve lyd eller bilde, videokunst 
eller alt på en gang.

Noen elkjeder antyder håpe-
fullt at vi allerede fra neste år ikke 
lenger får kjøpt CD- og DVD-spil-

lere. Men bransjen gnir seg bare for-
siktig i hendene: Forbrukerne pri-
oriterer innhold fremfor kvalitet, 
sier informasjonssjef Erik Andersen 
i Elektronikkbransjen.

Selv om formatkrigen er vunnet, 
kjøper vi fortsatt CD-spillere og 
DVD-spillere for få hundrelapper.

– Og selv om prisen på Blue-ray-
spillere er dalende, går innsalget av 
den nye teknologien langt seinere enn 
vi kunne håpe, sier han.

Anmeldt av 
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Det kan ikke være tvil om at det ligger store 
forventninger i lufta når hele Kristen-Norges 
Ole Børud (31) er klar med sin første plate be-
stående av egne låter. 

Han ga ut Alle skal få vite det da han fortsatt 
var minstemann i klanen, dessuten slapp han 
coverlåtplata Chi-Rho for seks år siden.

Perfeksjonisme. Det bør være kjent at Ole 
Børud startet med glad kristenpop som seks-
åring i Børud-gjengen, men etterpå har han 
vært innom både metal og gospel, for å nevne 
noe. For et par år siden annonserte han at han 
hadde funnet tilbake til sitt musikalske utgangs-
punkt, og at det nå var såkalt westcoast – det 
vil si funky popmusikk med røtter i 70-tallets 
soul – som gjaldt.

 Shakin' the ground oppfyller alle forventnin-
ger som måtte være skapt av denne program-
erklæringen. Noen ganger er det så program-
messig funky at jeg må dra på smilebåndet. Vi 
snakker hyperaktiv bassgitar med masse slap-
ping, rause blåserarrangementer, fete korhar-
monier, brifesynkoper og konsonanter som 
spyttes ut.

Det er selvsagt en proff og tight produksjon 
den erfarne studiomannen har levert fra seg. 
For polert? Nei, denne musikkstilen tåler – 
ja kanskje til og med krever – teknisk perfek-
sjon. 

Familiearv. Det er kanskje ikke helt fair å 
trekke inn pappa Arnold og bror Thomas når 
minstemann står så tydelig på egne bein, men 
likevel: 

Tekstmessig ivaretar Shakin' the ground fa-
miliearven til de grader. Stikkordene er fest, 
glede, rop det ut. Ordene «God» og «Jesus» 
nevnes ikke, men det handler såpass mye om 
dem at produktet godt kan klassifi seres som 
kristenfunk.

Det forventes at man skriver gode sanger når 
man heter Børud til etternavn. Ole Børud skri-
ver gode sanger. Jeg sier ikke at dette er et mes-
terverk, og det kan godt hende at neste plate 
blir enda bedre, men Shakin' the ground lover 
godt for fremtiden.

■

Urfunky 
fra Børud

TrondheimSolistene har spilt inn sin nye CD/Blu-ray-plate i Selbu kirke. Med et surroundanlegg kan du sitte midt i 
orkesteret.  Foto: Trym Bergsmo

Lydmann Morten Lindberg vil helst 
lytte til musikken og la den snakke 
for seg.  Foto: Lars Fydal




