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Da vi kom for å 
hente dreiebenken 
hadde 83-åringen 

rømt fra sykehuset.

nen og laget et nytt kontrollpanel, sier 
Degerstrøm.
 – Han var et geni, og hadde funnet 
opp masse greier. En skikkelig einstøing 
som bare satt og pratet om gamle dager. 
Jeg tror jeg var det første mennesket han 
snakket med på mange år. Men han ble 
så stresset av alt sammen at han fikk tre 
hjerteinfarkt i løpet av de tre ukene jeg 
var der. Så jeg satt stort sett på sykehu-
set og snakket med ham, forteller Deger-
strøm, som etter mye styr fikk pakket 
klar maskinen og bestilt et fraktfirma 
som kunne kjøre den 
til båten.
 – Da vi kom for å 
hente dreiebenken 
hadde 83-åringen 
rømt fra sykehuset. 
Han satt i studioet sitt 
i blå sykehuskjortel, 
med slanger stikkende ut av armene og 
halsen, og loddet sammen løse deler i 
maskinen, sier Deger-
strøm.
 En person fra frakt-
firmaet overvar det 
hele, og anbefalte De-
gerstrøm å få dreie-
benken bort fra eien-
dommen til 83-årin-
gen fortere enn svint. 
 – Han sa: Gamlin-
gen kommer til å kre-
pere hvert sekund, og 
da vil alt som sto på 
tomten gå til slektnin-
gene, selv om noen av 
tingene er solgt til 
andre med kvittering 
og det hele. Så vi gjorde 
en avtale to dager 
senere, men da dukket 
ikke 83-åringen opp. 
Vi spurte en nabo, og 
det viste seg at han 
hadde fått nok et hjer-
teinfarkt, og blitt 
hentet av ambulanse, 
sier Degerstrøm.   
 Hjemme i Norge 
plugget han inn kon-
takten – og ingenting 
fungerte. Dermed var 
det bare å brette opp 
ermene, og etter et par, 
tre år med skruing og 
møysommelig leting 
etter ekstradeler var 
maskinen klar til bruk.

Far og mor. Veien 
frem til ferdig vinyl-
plate er også en kom-
plisert affære.
 – Innerst ligger en 
aluminiumsplate, sier 
Degerstrøm, og holder opp en plate som 
ligner en vanlig LP. 
 – Aluminiumsplaten dekkes av lakk, 
noe som ligner neglelakk. Så kuttes ril-
lene av en rubinnål med glødetråd, som 
når en varm kniv skjærer i smør. Nålen 
kutter rillene både fra side til side og opp 
og ned, for å få stereoeffekt, forklarer 
Degerstrøm, mens han åpner opp luker 
og deksler i maskinen for å illustrere sine 
forklaringer.
 Når masterplaten er ferdig, sendes 
den til vinylfabrikken.
 – Der blir den sprayet med sølvpulver 
og sukker, i helt fine korn, nesten som 
mel. Dette legger seg i rillene på master-

platen, så blir dette satt i et elektrolyse-
vannbad med nikkel i der det står i åtte 
timer. Dermed bindes sølvet og nikkelet. 
Det blir til en metallplate som vi kaller 
«far», der rillene står utover. Deretter tar 
man en avstøpning av den igjen, som 
kalles «mor», der rillene går innover. Av 
morplatene lager du «sønner» som 
settes i vinylpressene på fabrikkene.
 – Og det du lager er … bestefaren?
 – Jeg lager det som kommer før faren. 
Sønnene settes i vinylpressen, og så 
legger man inn en klump vinyl, sier De-

gerstrøm, og holder 
frem en svart, halvbløt 
klump – en fremtidig 
plate. 
 – Vinylpressene har et 
trykk på 180 tonn. Det 
er som når du steker 
vafler. Mye tyter ut på 

sidene, og i midten ligger vinylplaten. Å 
lage en plate tar cirka 23 sekunder, sier 

han. 

Nærhet. Profesjonel-
le vinyldreiebenker 
finnes i to merker. 
Tyske Neumann og 
amerikanske Scully. 
På 1970-tallet kostet 
én Scully like mye som 
fem eneboliger. Nå har 
prisen sunket en del, 
men er fortsatt en stor 
investering. Deger-
strøm er den eneste i 
Norge som jobber 
med å kutte master-
plater. 
 – Det finnes en i 
Sverige også, og en i 
Finland, ingen i Dan-
mark, to i Nederland, 
tre i Tyskland. Vi er en 
sjelden rase. Produk-
sjonen har tatt en ny 
form. Tidligere eide 
plateselskaper maski-
nene. De pleide å stå 
på vinylfabrikker 
rundt i verden, sier 
han.
 – I dag er det stort 
sett entusiaster som 
jobber med dette. Et 
par vinylfabrikker har 
fortsatt maskiner stå-
ende, sier han.
 Plateselskapet EMI 
har allerede lagt igjen 
visittkortet sitt på De-
gerstrøms pult. Han 
har blant annet kuttet 
masterplater for Spel-
lemann-nominerte 
Waldemar, og forfatte-

ren Terje Dragseths band I Sing My 
Body Electric.  
 – I tillegg kutter jeg for DJ-er, som 
bare skal ha ett eksemplar av platene, 
sier Degerstrøm.
 Med sin Scully holder han til i et 
lokale som også huser fem musikkstudi-
oer. Vegg i vegg ligger hovedkvarteret til 
hiphop-gruppen OnklP og De fjerne 
slektningene.
 – Det er mye unge folk jeg jobber 
med. De liker å følge hele produksjons-
prosessen til platen sin, og det er kjem-
pegøy å kunne hjelpe dem med det, sier 
Degerstrøm.
ml@morgenbladet.no 
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Her er det musikk: Rillene bir 
kuttet av en rubinnål, og Deger-
strøm følger med på skjermen som 
forstørrer nålens arbeid.

Den beste: Maskinen er en Scully 
LS-76 som har tilhørt KC and the 
Sunshine Band.

Er det ikke Munch så er det Ib-
sen, Hamsun, Prøysen, Sydpo-
len, stemmeretten, saksofonen 
eller 1814. Men hva med 2015? 
Er det noen store jubileer i 
2015? Jo, det er noen, men fore-
løpig mangler litt av schwungen 
fra de siste årene: Bergen-filhar-

monien er 250 år, og Kulturrådet er 50 år. Ellers feirer 
Norges gymnastikk- og turnforbund sitt 125-årsjubi-
leum, og 2015 er dessuten utropt til Friluftslivets år. 
Det siste i regi av Klima- og miljødepartementet, og et 
overordnet mål er å skape «økt deltakelse i friluftsliv i 
alle deler av befolkningen». Vi håper det gjelder for 
regjeringen også. 

2015
Friluftslivets år

Fo
t

o
: B

ø
r

r
e

 H
a

u
g

l
i

De ble løftet frem som nye Knutsen & Ludvigsen da de 
i 2012 ga ut Det e’kke bra før det er dårlig. I februar 2015 
kommer den etterlengtede oppfølgeren til duoen Meg 
og kammeraten min, bestående av Martin Hagfors og 
eks-Motorpsycho-trommis Håkon Gebhardt. Singelen 
er allerede klar. Den heter «Tissedansen», med perfekt 
popmusikk blandet med tekster for de aller minste og 
en på produksjonssiden sprudlende musikalsk lekenhet. 

Barnemusikk
Nytt fra Meg og kammeraten min

I 1995 var Sonic Youth fortsatt på 
høyden av sin karriere. På låten 
«Skip Tracer», fra albumet Wash-
ing Machine så de inn i fremtiden 
og landet i starten av året vi gikk 
inn i for få dager siden. Her er re-
frenget: «L.A. is more confusing 
now, than anywhere I‘ve ever 

been to / I‘m from New York City, breathe it out and 
let it in / Where are you now? / When your broken eyes 
are closed / Head in a cloudy dream, green and sailbo-
ats / Borrowed and never returned / Emotions, books, 
outlooks on life / HELLO 2015! / HELLO 2015!»

2015 i musikken
Lånt, men ikke returnert

I de tre Tilbake til fremtiden-filmene, fra det glade 1980-
tall, reiser hovedpersonen i Michael J. Fox’ skikkelse 
både frem og tilbake i tid, på jakt etter kjærligheten og 
halvskumle skurker. I toeren lander tidsmaskinen hans 
i 2015, og Fox går ut i en verden fylt av flyvende biler. 
I stedet for å spasere bruker folk et slags surfebrett på 
fortauene. Før du slår deg på låret og sier for en helbom 
– husk at datoen de landet på var 21. oktober. Bilpro-
dusentene har altså fortsatt ti måneder å gjøre det på. 
På motefronten traff filmskaperne for øvrig bedre, med 
en Lady Gaga/neorave-stil vi ofte ser når vi promene-
rer på Oslo City. 

2015 i film
Flyvende biler


