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Byttet trompeten
med miksebord

GODT SELSKAP: Morten Lindberg mener styrken til 2L ligger i at de står veldig nære musikerne i det de driver med.
På www.2L. no kan du lese mer om Lindbergs nye plateselskap. FOTO: VIDAR RUUD

Morten Lindberg tenkte egentlig å bli
trompetist, men valgte i stede å feste andre
musikere til tapen. Ti år etter oppstart har
Lindberg Lyd AS blitt et veletablert pro-
duksjonsselskap, som gjør etterarbeidet

inne og cd-opptaket ute.

Skal du t i l  Skullerud i
Oslo, kan det hende du
kjører forbi studioet til
Morten Lindberg .  På

Skullerud Næringssenter, like
ved t-banestasjonen, holder ski-
ensmannen til, sammen med tre
andre heltidsansatte. 

I fjor høst startet de opp sin
egen label, 2L, og på seks måne-
der har de produsert Vintermå-
ne, Tron Steffen Westberg,  Wolf-
gang Plagge og Piotr Janowskis
CD’er.

-  Vi jobber mobilt og tar opp
musikken der det passer best.
For eksempel ble Blåmann Blå-
manns siste cd tatt opp i en lafta
låve på et gardstun, mens vi gjor-
de opptaket med Vintermåne i
Lommedalen kirke. Å gjøre det
omvendt, ville være en katastro-
fal bommert, mener Lindberg,
som både jobber som tekniker,
produsent og grafisk designer i
selskapet sitt. 

STEMNING
- Hovedmotivet vårt er å lage et
produkt som setter folk i en
stemning, fortsetter han. 

Klassisk musikk, samtidsmu-
sikk, folkemusikk og akustisk
jazz er å finne på 2L. Lindberg er
først og fremst interessert i godt
håndverk, innenfor visse ram-
mer. 

- Framtidens musikere vil i
langt større grad framstå som
sjangernøytrale, både på det tek-
niske og det musikalske plan.
Derfor er det nødvendig å kunne
tilby et konsept som fokuserer på
mer på kunstnerisk kvalitet enn
sjangeravhengighet, slår han fast,
og fortsetter:

- Vi er interesserte i akustisk
musikk som gir en opplevelse.  

Lindberg lar Blåmann Blå-
manns klangbilder fylle et impo-
nerende, topp moderne studio.
Et studio han mener ikke kunne
flyttes til hjembyen Skien, om
han ville det.

- Jeg kunne aldri leve av dette i
Skien. I så fall måtte jeg ha
basert det på veldig mye reising.
Å ha studio krever et visst kun-
degrunnlag, understreker lydtek-
nikeren, som ikke har noen faste
artister i stallen.

FRYKTER IKKE
BRENNING

-  Min jobb er å inspirere og
holde ting sammen, og lydfeste
produktet. Vi har et mer humant
forhold til musikerne enn de
store plateselskapene har. At vi
står veldig nære artistene i det vi
driver med, er vår styrke, mener
han. CD-brenning frykter han
ikke. 

- Nei, beskyttelsessystemer på
nettet utvikles stadig, og man
skal ikke undervurdere de multi-
nasjonale selskapene, sier Lind-
berg, som selv tilbyr et alternativ
til de store selskapene. 

Lindberg Lyd er alene i Norden
om kombinasjonen av lyd – og
grafisk multimediakompetanse.
Men skiensgutten må vanligvis
se langt etter høye salgstall selv.
Mellom 500 og 5000 CD’er er
stort sett hva som selges av klas-
sisk, jazz og folkemusikk, som
han produserer.

- Så hva er det vi driver med,
egentlig, kommer det fra mannen
bak skilleveggen.

- Vi tar vare på kulturarven,
repliserer Lindberg.  

■ ■ ANNE LILL W. AAS
anne-lill.aas@ta.no

Motstand mot sentralisering
kan knekke Scenekunstutval-
gets vyer for norsk teater. Poli-
tikerne i kulturkomiteen er
jevnt over negative til utred-
ningens konklusjon, som blant
annet kan bety en usikker
framtid for de små teatrene
rundt i landet. Scenekunstut-
valgets rapport foreslår at lan-
dets regionteatre ikke lenger
skal få faste overføringer fra
staten, men måtte søke om
penger fra et scenekunstråd.
Dersom rådet mener teatrene

ikke holder mål kunstnerisk,
skal de kunne prioritere penger
til frie grupper i stedet. Senter-
partiets representant i kultur-
komiteen Eli Sollied Øveraas,
ble lettere sjokkert da hun
hørte utredningens konklusjon.
– Det er helt nødvendig at det
er et statlig tilskudd i bunnen.
Dersom et teater må søke om
prosjektmidler fra år til år, hva
skjer da hvis de plutselig får
negativt svar? Det blir umulig å
leve på en slik nåde, sier hun til
NRK.

Usikkert for teaterutredning


