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– I Salongen er syv av ti gjester kvinner, 
en sjeldenhet i norske medier. Hva har 
dere gjort for å få til det?
 – Vi har jo ringt dem, først og fremst. 
Vi har en time hver dag hvor vi bare 
prater. Det betyr at vi må velge folk som 
vi føler har en time radio i seg, som har et 
felt eller noe annet vi er nysgjerrige på. 
Så har vi vært bevisst på en lei tendens 
til at det blir mange menn som prater i 
norsk offentlighet. Den refleksjonen har 
vært der i mange år, uten at det skjer noe.
 – Har dere telt gjennom sesongen?
 – Jeg sa bare på starten at jeg synes 
vi skal sjekke om det er så vanskelig å 
nå Dagsnytt Atten-målet om 40 prosent 
kvinner. Det er et pinglete mål i en 
offentlighet der fire av fem eksperter er 
menn. Dessuten blir det jo sagt at det er 
vanskeligere å få damene til å si ja, men 
det har det ikke vært.
 – Hva vinner dere med denne kvinne-
andelen, som er et godt stykke over 50/50?
 – Vi har jo laget utrolig bra sendinger, 
og behandlet forskjellige tema på høyst 
subjektive måter ut ifra hvem som sitter 
i stolen. Vi er et program som holder en 
samtale gående som ingen andre gjør.
 – Hvilken samtale er det?
 – «Hvor ser du ondskap?» og «Hva 
vil det si å ikke være alene i verden?», 
blandet med «Kan vafler være middag?». 
Det er eksistensialitet og lekenhet, reson-
nementene som ender lenger inn eller 
på siden av den vanlige samtalen. Eller 
kanskje det er det som er den vanlige 
samtalen?
 – Gitt det utgangspunktet, blir det helt 
riktig å sammenligne seg med Dagsnytt 
Atten? 
 – Nei, det kan du si. Det vi har til 
felles med dem, er at vi befinner oss i en 
samtid. Hvis man ønsker seg en annen 
medieoffentlighet, der begge kjønn skal 
høres, så må man ta grep og ikke bare 
sitte og vente.
 – Men satt på spissen: Er det kanskje 
lettere å få damer til å pludre? 
 – Det er mulig, men vi driver ikke 
med pludreradio. Telling viser at kvinner 
stiller som case, som kone, mor og 
pårørende, mens menn er eksperter. 
De vi har hatt i studio er professorer, 
ministere, kunstnere og artister, enere 
fra mange felter. Det er et eksperttungt 
program, om samfunnet og livet, døden 
og kunsten.
 – Så hva er ditt råd til Dagsnytt Atten 
og andre medier om de skal få kvinner til å 
stille opp? 
 – Jeg tror man ikke skal være redd 
for å ringe folk som ikke er the usual 
suspects, og for aktivt å la være å ringe de 
vanlige stemmene. Og så ikke være redd 
for å forklare ordentlig hva man vil ha ut 
av vedkommende. Det tar jo masse tid å 
være med på alt mulig rart. Anerkjenn 
dét, spør flere folk om å ta byrden, så 
blir det en rikere offentlighet. Både 
kjønnslig og perspektivmessig.
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M e d i e r

Kvinnetung Salong
Det var ingen sak å få 
kvinnelige gjester til Salongen 
i P2, sier programleder 
Ragnhild Laukholm Sandvik.
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D U m aS  Unik mulighet til å bli kjent med en 
av samtidens betydeligste kunstnere.
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S o U l  D‘Angelos comeback var vel verdt å 
vente på. 

V inylsalget fortsatte å stige i 2014. 
Salget har ikke vært så høyt 
siden 1996, og i England ble 
over 1,2 millioner LP-er solgt. 

Situasjonen er den samme over hele Eu-
ropa. Som følge av dette våkner gamle 
virksomheter til live. Idet vi går inn i 
2015 er etterspørselen større enn tilbu-
det. Alle verdens vinylfabrikker jobber 
på spreng, men de klarer ikke trykke 
opp nok plater. På fabrikken The Record 
Industry i Harlem i Nederland arbeider 
vinylpressene fireogtyve timer i døgnet, 
syv dager i uken. For få år siden gikk 
jobbet de samme pressene åtte timer 
per dag, fem dager i uken.
 – Det er ikke blitt laget nytt utstyr for 
vinylproduksjon siden 1970-tallet. Så nå 
blir de gamle maskinene kjørt hardt, helt 
til bristepunktet, sier Tor Degerstrøm. 
 – Da jeg var på besøk på The Record 
Industry, fikk jeg besøke verkstedet der 
mekanikerne jobbet med å fikse ødelag-
te deler. De forguder mekanikerne, fordi 
det er umulig å få tak i deler til så gam-
melt utstyr, sier han videre. 
 Den erfarne musikeren og musikk-
tekniske altmuligmannen Degerstrøm, 
som gjennom 1990-tallet spilte trommer 
i det britiske punkbandet Disorder, vet 
hva han snakker om. De siste årene har 
han brukt på å sette i stand en gammel 
Scully LS-76. En maskin som lager mas-
terversjoner av plater. Altså det aller 
første leddet i den fysiske produksjonen 
av vinylplater. Artistene kommer til De-
gerstrøm med ferdige innspillinger. De-
gerstrøm og hans Scully «kutter» en 
plate, som så sendes videre til vinylfa-
brikker, hvor platene blir trykket i stort 
opplag.

Jamaica. I sommer åpnet det første stu-
dioet for vinylmastring i Norge. Med De-
gerstrøms nyrestaurerte maskin er enda 
et ledd i produksjonsprosessen på plass 
her hjemme.
 – Da faren min døde arvet jeg litt 
penger. Det var ikke nok til at jeg kunne 
kjøpe leilighet eller noe sånt. Jeg fant ut 
at jeg ville bruke dem på noe fornuftig, 
ikke bare søle dem bort på tull og fjas, 
sier Degerstrøm.
 – Det hele begynte da jeg så en film 
fra Jamaica som het The Rockers. Der 
trykket de opp vinylplater i en primitiv 
fabrikk. Jeg tenkte: Det der må da jeg 
også kunne klare, sier han. 
 Han begynte å studere produksjons-
prosessen for plater.
 – Bare det å finne ut hva en sånn 
maskin heter, tok lang tid. Den heter 
altså lathe. Som er det engelske ordet for 
dreiebenk, sier han.          
 Jakten på en dreiebenk for vinylpla-
ter førte først Degerstrøm til Østerrike. 
Han kjøpte en maskin fra 1962.

 – Jeg fikk grunnopplæring av folkene 
der nede, men maskinen var et vrak. Jeg 
var nok litt naiv på det tidspunktet, sier 
han.

Florida. Degerstrøm brukte et par år på 
å skru på 1962-maskinen. Samtidig fant 
han en annen dreiebenk til salgs, i Flori-
da i USA.
 – Den tilhørte egentlig KC and the 
Sunshine Band. Du vet, de som har den 
… that’s the way, a-ha a-ha, I like it, I like 

it, synger Degerstrøm. Foruten KCs 
store hit har maskinen også kuttet plater 
for band som Bee Gees og Bon Jovi, og 
diskoklassikeren Saturday Night Fever.  
 Degerstrøm satte seg på flyet til 
Miami, og tok bussen videre opp til Mel-
bourne litt lenger nord.  
 – På forhånd hadde jeg fått garantier 
for at maskinen fungerte, og eieren lovet 
å gi meg opplæring. Men da jeg kom dit, 
viste det seg at han var 83 år gammel og 
veldig syk. Han hadde bygget om maski-

mUSiKK Tor Degerstrøm ville bruke farsarven på en dreiebenk for vinylplater, og endte 
opp hos en hjertesyk oppfinner i Florida. 
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Nytt yrke: Tor Degerstrøm driver med vinylmastring i sitt studio i Oslo.


