
50 Fredag 4. april 2014

     

Helg
VARDEN.NO

– Uten korpsmiljøet i Skien hadde jeg ikke 
vært der jeg er i dag. Sier Morten Lindberg, 
17 ganger Grammy-nominert for lyd i USA.

– Det var veldig fysisk, lydmakerbiten. Det å 
ta i et instrument første gangen, og lage lyd. 
Det traff meg fysisk. Jeg lærte korpsmusik-
ken fra bunn av. Gulset skolekorps først, så 
Skien skolemusikk og Skien ungdomskorps 
etter at vi hadde flyttet inn i barndomshjem-
met til faren min på Falkum. Jeg var 13 år, det 
var tett inntil Odd Stadion. Men jeg var ikke 
fotballinteressert, det var bare musikk.

– Du tok vel musikklinja i Skien, du da? 
– Nei, foreldrene mine mente noe annet. 

Men jeg tilbrakte mer tid i kjelleren på mu-
sikklinja enn i naturfagfløyen. Det er bare få 
år siden foreldrene mine maste på at jeg bur-
de få meg en ordentlig jobb.

Fått gode kontakter
Morten Lindberg ler. Det gjør han ofte. Han 
trives med det han gjør, og mange trives med 
det han skaper. Såpass at han, og innspillin-
gene plateselskapet hans 2L lager, er nomi-
nert hele 17 ganger til Grammy i USA, regnet 
som verdens viktigste musikkpris.

– Vi har vært nominert hvert år siden 2006, 
men vi har aldri vunnet. Det gjør ikke noe, 
sier han. Ler godt, og føyer kjapt til:

– Klart det hadde vært kjempegøy. Vi har 
nye innspillinger som vi tror kan bli nomi-
nert neste gang. Vi har reist bort til Staple 
Center i Los Angeles annethvert år, men var 
der ikke i år. Det er party og glamour. Men 
mer spennende enn festen er at jeg ble spurt 
om å sitte i Grammy-komiteen. Jeg drar over 
et par ganger i året. Det har gitt mange gode 
kontakter på innsiden i USA.

Mangler tilstedeværelse
– Hvorfor vinner dere ikke?

– Med 17 nominasjoner burde vi statistisk 
sett vunnet. Våre produkter er av samme kva-
litet som de andres. Den store   forskjellen er 
at vi ikke har en kontinuerlig tilstedeværel-
se i det amerikanske markedet. Hadde vi hatt 
et ensemble ute på veien i USA, ville vi fått 
uttelling for det. Det hadde vært skjækla 
moro!

Fire ansatte
Vi er på besøk hos Lindberg Lyd AS på Skul-
lerud i Oslo. Selskapet har Morten Lindberg 
fra Skien og kompanjong Jørn Simenstad fra 
Oslo bygget opp siden det ble et AS i 1996. 
Det tilhørende plateselskapet 2L ble stiftet i 
2001. Wolfgang Plagge kom til («Han er ikke 
teknisk utdannet, og jeg er ikke musikkut-

dannet») og det samme har Beatrice Johan-
nessen gjort. Hun kommer fra Norsk Lydsko-
le, og har jobbet som tekniker i fem år nå. 

Selv studerte Morten i sin tid musikkpro-
duksjon på NISS i Oslo. Han jobbet som lyd-
tekniker og med tekniske tjenester for de sto-
re plateselskapene.

– Det begynte å tørke opp da vi gikk inn i 
2000. Viljen til å produsere lokalt forsvant. I 
stedet for å være til stede i Norge, ville de 
bare ha salgskontor her. Det var da vi fant ut 
at vi ville skape et produkt selv, helt fra bunn 
av, forklarer Morten.

Surround-lyd
Det er det de leverer. Lindberg Lyd gjør opp-
takene, de redigerer, mikser, mastrer og de 
designer omslag. Hele pakken.

Det er opptaksteknikken som er Lindbergs 
varemerke, såkalt surroundlyd. Vi snakker 
om akustiske innspillinger innen «jazz, pop, 
klassisk og folkemusikk i alt fra kirker og 
konsertsaler til hytter og stabbur», som de 
selv benevner det. 

I de meget solide cd-heftene som følger 
innspillingene, vises oppsettet ved innspil-
lingene. Med mikrofoner plassert strategisk 
i rommet, plasseres musikere og eventuelle 
sangere rundt disse. 
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Grammy-grunnlaget  ble lagt i korps

I STUDIO: Her har Morten Lindberg sitt «hovedkvarter». I et bygg på Skullerud har han innredet studio, hvor opptak gjort ute gjøres klare for gjengivelse. Effekten i «sjefsstolen» er frapperende.

SUKSESS: Morten Lindberg kan trygt smile, 17 
Grammy nominasjoner er det ikke alle som har.  
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Grammy-grunnlaget  ble lagt i korps

I STUDIO: Her har Morten Lindberg sitt «hovedkvarter». I et bygg på Skullerud har han innredet studio, hvor opptak gjort ute gjøres klare for gjengivelse. Effekten i «sjefsstolen» er frapperende. RIGGER LYD: Morten Lindberg rigger til opptak med Trondheimsolistene i 
Selbu kirke. FOTO: MORTEN LINDBERG

RØD LØPER: Morten Lindberg og kona Beatrice på vei inn til Grammy 
Awards i Los Angeles i 2007.  AP FOTO: MATT SAYLES
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Ved større orkester har Morten Lindberg 
flyttet på musikerne internt i orkesteret, det 
hender også at komponistene skriver om på 
partituret underveis, for å få rette klang fram 
i komposisjon og opptak. Lytteren skal ha 
opplevelsen av å sitte midt i orkesteret

Igjen er vi tilbake i den fysiske opplevel-
sen Morten Lindberg hadde som ung. 

– Musikk er ikke akademisk. Det er ikke 
noe å betrakte, det er noe å være en del av.      
Kan vi gi en kroppslig opplevelse gjennom 
vår produksjon, så er det flott! 

Tidlig på nett
2L gir ut 12 album i året, de runder 120 utgi-
velser i år.

– Men cd-salget stuper. Hvordan merker 
dere dette?

– Ikke så mye som andre. Mye av popmu-
sikken har inntjening de første seks måne-
dene, så er det dødt. Våre 10 år gamle pro-
dukter gir god avkastning i dag. Og vi var 
tidlig gode med nettløsning, noe vi profitte-
rer på i dag. Mer enn 90 prosent av omset-
ningen vår er eksport, sier Morten. 

Lytterens opplevelse er satt i fokus. Derfor 
legger de ut sine utgivelser i flere digitale for-
mat, det er mottakeren som bestemmer hva 
han ønsker seg av kvalitet og pris. 

Markedet er veldig forskjellig. I Norge er 
det streaming som gjelder nå. Tyskland er et 
mer konservativt marked, her er det cd og vi-
nyl. Mens iTunes er store i USA.

Samarbeid med Mercedes  
Men Morten Lindberg og co. opererer ikke 
bare i tradisjonelle plattformer. Eksempelvis 
har de laget demosamler til Denons første 
Blue Ray-spiller og de er involvert i lanserin-
gen av Sonys nye mediespiller, hvor det hen-
vises direkte til deres lydfiler. 

Og ikke minst er de involvert med bilfab-
rikanten Mercedes, som var tidlig ute med å 
skreddersy musikkanlegg til bilene. Lind-
berg har vært med på forsking for å utvikle 
musikkopplevelsen i bilene og er nå med i 
startpakken som følger nye biler. Avtalen 
med Mercedes er god butikk for Lindberg 
Lyd AS.

Stabilt levebrød etter 20 år
– Det har alltid vært tøft, ingen lette penger. 
Det er vanskelig å balansere kunsten og det 
kommersielle. Vi har aldri fått ett statlig øre 
til å drive selskapet, men det er mange ord-
ninger knyttet til cd-prosjekter. Det er bra for 
å holde kontrollen, men markedet er ikke 
kommersielt godt nok til å tenke veldig lang-
siktig. Det blir litt gambling. Men tør man 
ikke gamble, så er det jo heller ikke mulighe-
ter for gevinst. Vi satser på å ha et vist start-
grunnlag, så tør vi å ta tid til å gjøre ting or-
dentlig. Vi er gode på å gjøre ting ordentlig, 
sir Morten. Og fortsetter:

– Det har tatt 20 år å få til et stabilt leve-
brød, det har vært perioder helt under fattig-
domsgrensa. Vi har bygd langsiktige verdi-
er, sier Morten. 

Morten Lindberg har fått noen forespørs-
ler om å jobbe i USA. Finner det fristende, 
men han tror han kan lage produktene slik 
han gjør fordi han holder til i Norge. Det 
handler om lynne, om å passe inn og om å 
kunne bruke god tid.

Morten Lindberg gjør suksess, kanskje 
vanker det en Grammy en vakker dag, og 
ikke har han hørt noe om å få seg en skikke-
lig jobb i det siste heller. 

    

Tekst: Helge Ottesen 
Foto: Joakim S. Enger

BLIR IVRIG: Morten Lindberg er i sitt ess når han kan sette en lytter i «sjefsstolen» og la ham få oppleve hva surround lyd virkelig 
kan være. Det er her verket sluttføres.  

STORE ROM: Her gjøres det klart til opptak med Philharmonia Orchestra i Watford Colosseum i England i mai 2012. De spiller inn 
«Remote Galaxy» av Flint Juventino Beppe. Morten Lindberg sees helt bak i venstre hjørne.  FOTO: MORTEN LINDBERG 

CD: Remote Galaxy er 
cd-en Morten Lindberg tror 
de kan bli nominert med 
neste gang.


