
STEIN INGEBRIGTSEN: LIVET
Stein Ingebrigtsens navn klinger godt for de av oss som har levd en stund. For andre er 
det sikkert sønnen Christian (A1), med samme etternavn, som får det til å ringe en bjelle. 

Stein, kjent fra populære låter som "Langt hår" og "Soldatens kortstokk", gjorde også 
karriere i bl.a. Japan (hvor han plystret og sang seg til 30.000 solgte av singelen "Cento 
Campane"), Tyskland (hvor han lå på listene med "Es regnet in Kalifornien") og ikke minst i 
Sverige hvor albumene hans solgte svært godt, og singelen "Bare du" lå 6 måneder på 
Svensktoppen!
Stein Ingebrigtsen er vel i ettertid aller mest kjent fra Treff-serien på 70-tallet, hvor Inger 
Lise Rypdal, Gro Anita Schønn og Dag Spantell også bidro. Men Stein sto støtt på egne 
ben, ikke bare som vokalist. Som produsent var han også aktiv. Han produserte bl.a. 
Trygve Hoffs "Fokti" fra 1980 og Eva Von Hannos barneplate "Byssan lull" fra 1982 før han 
trakk seg ut av artistbransjen. Noen sporadiske innspillinger har det blitt: Bl.a. nevnte 
”Soldatens Kortstokk” (1989), ”Stjernetegn” (1989) og ”Himmelsendt” (2001). Stein 
Ingebrigtsens forrige album kom i 1977 ("Soloppgang") - hele 35 år siden! 

Nå er han, i en alder av 66, igjen i vinden med nytt album. "Livet" ble tittelen og med 
nevnte sønn Christian blant bidragsyterne! Et spesielt element med produksjonen er at alt 
er spilt LIVE - her vil det si at ikke en tone eller et instrument er forhåndsprogrammert. Et 
tett og godt samarbeid mellom dyktige, unge musikere har gitt "Livet" en flott musikalsk 
base. Resultatet er et bunnsolid produkt, med alvor og skjemt hånd i hånd. Fra Christian 
Ingebrigtsens vakre "Det livet kunne blitt", Stein Ove Bergs "Lørdag" til humoristiske "På 
armen min i natt". 

I forkant av release stemte det utmerket med et NRK-sendt TV-program om mannen, med 
en fantastisk respons. Dersom tilbakemeldingene fra det programmet avspeiler interessen 
for Stein Ingebrigtsen, kan vi vel allerede nå bestille gullplate. 
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