
DET ER TYPISK NORSK Å VÆRE GOD
Når jeg ser tilbake på de platene jeg har anmeldt i 2022, kan jeg bare konklu-
dere med at det har vært et godt år for norsk platebransje. De fem beste er 
nemlig alle norske utgivelser. 

Nå vil nok noen hevde at karakterene vi i 
Stereo+ gir er gjennomgående skyhøye, 
men vi hører langt flere plater enn vi skri-

ver anmeldelser på. Årsaken er rett og slett plass-
mangel i magasinet, så i stedet for å strø om oss 
med middels plater både musikalsk og lydmessig, 
prøver vi å skrive om de vi synes du bør lytte til. 

Den ene platen som fikk terningkast seks for 
både lyd og musikk, er en gammel kjenning. Radka 
Tone! og Steve Dobrogosz sitt mesterverk «Fairy-
tales» ble utgitt første gang i 1982, men har siden 
kommet i mer eller mindre vellykkede utgaver. 
Heldigvis er det ingenting feil med 2022-remaste-
ren, men siden det strengt tatt bare er en remas-
ter, så må den nøye seg med femteplassen. 

Ett hakk opp kommer en type plate jeg sjelden 
eller aldri anmelder. Det var en EP med bare fire 
låter, men milde skaper for noen låter. Bjørn Riis 
er en norsk progmusiker, og på «A Fleeting Glimp-
se» har han laget musikk inspirert av Pink Floyd. 
Det låter så bra på alle måter, at dette kunne fint 
David Gilmour og Roger Waters ha tatt med på en 
Pink Floyd-utgivelse fra 1970-tallet. 

På pallen er det ekstremt jevnt, og her kunne jeg 
nesten trukket lodd. Jeg velger en av årets største 
positive overraskelser, Trond Granlund sin «San-
ger jeg lærte av Jokke» på tredjeplass. Lyden er 

formidabel, og tekstene til Jokke får virkelig skinne 
i det akustiske lydbildet og med den såre stem-
men til Granlund. Vidunderlig. 

Det samme må jeg si om pianotrioen Hüm. Den 
Oslo-baserte serbiske pianisten Bojan Marjanovic, 
bassist Bjørnar Kaldefoss Tveite og trommeslager 
Magnus Sefaniassen Eide har rett og slett laget 
den beste pianotrio-plata jeg hørte i 2022. Lyden 
er også helt i referanseklasse, så en velfortjent 
andreplass på min høyst personlige liste. 

Til topps kommer i år den mest spektakulære 
utgivelsen jeg har hørt til nå fra Morten Lindberg 
i 2L. «Tuvayhun» med Nidarosdomens jentekor 
og Trondheimsolistene samt vokalistene Kirsti 
Huke og Muhammed Al Majzoub er overjordisk 
vakker, og med en lydkvalitet som topper en al-
lerede ekstremt imponerende 2L-katalog. Ekstrem 
dynamikk og en bassgjengivelse, spesielt om du 
spiller multikanal med dedikerte subwoofere, så 
er dette hakeslipp og jubel på en gang. Her burde 
jeg hatt flere øyne på terningen, og det er ikke rart 
at denne plata er blitt Grammy-nominert 

De som nesten nådde opp med terningkast seks 
for musikken og terningkast fem for lydkvalite-
ten var DeLillos «Evige dager», Joona Toivonen 
Trio «Both Only», Abigail Lapell «Stolen Time», 
Pongo «Sakidila» og Nate Najar «Jazz Samba Pra 
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Sempre». De bør du definitivt også sjekke ut. Jeg 
har også lyst til å nevne Pogo Pops sin aller siste 
utgivelse som kom i fjor. Denne teksten skrives 
nemlig bare en dag etter at det ble kjent at front-
figur og låtskriver Frank Hammersland døde av 
kreft. «Daylight» er en musikalsk fest verdt ter-

ningkast seks, og den litt rufsete lyden som jeg ga 
terningkast fire, passer imidlertid så godt, at plata 
står seg som en fantastisk avslutning for en helt 
utrolig låtskriver. Hadde han vært britisk, ville han 
vært verdensstjerne på linje med Damon Albarn 
og Noel Gallagher. 

STÅLES BESTE PLATER I 2022
Belgia og Spania overrasket i fjoråret. 
Tekst: Ståle Winterkjær

Den 37 år gamle belgiske sangeren, rapperen 
og musikeren Stromae, lagde kanskje det 
mest spennende popalbumet i 2022 med 

«Multitude». Den fikk terningkast 6 på både lyd 
og musikk. Sjekk kombinasjonen av rap, korsang, 
asiatiske toner og fullt orkester i «La solassi-
tude» eller Jaques Brel med en dose EDM-rymter i 
«L`enfer». 

Den spanske, 29 år gamle Rosalía Vila Tobella tar 
steget opp i popens førstedivisjon med albumet 
«MOTOMAMI». Hun kjører slalåm mellom den 
ørevennlig, smygende latinamerikanske danselåta 
«La Fama» med selveste The Weekend via den 
avkledde, tradisjonelle spanske flamenco-låta 
«Bulerías» og den dundrende pop-hiten «Chicken 
Teriyaki». Et lydmessig høydepunkt er den rolige 
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