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OM SPILLELISTER 

- med et særlig fokus på Langbein-spilleliste 

Artikkelen «Om spillelister – med et særlig fokus på Langbein-
spilleliste» kaster lys over sammenhengen mellom tegneseriefiguren 
Langbein og deler av etterkrigstidens populærmusikk. Andre figurer 
korresponderer med annen musikk, og en annen artikkelforfatter vil se 
andre sammenhenger. Artikkelen kan derfor forstås som et bidrag til 
postmoderne magi, i det forfatterens subjektive tilnærming sammen 
med påvisningen av korrespondanser mellom relativt uvanlige 
kategorier gir ny og uventet interdisiplinær innsikt. 
            Artikkelen åpner med en kort karakteristikk, eller snarere 
tolkning, av Langbein. Denne legger grunnlaget for den påfølgende 
gjennomganen av deler av artikkelforfatterens Langbein-spilleliste. 
Det metodiske grepet er svært enkelt: Jeg plasserer hver sang i en av ti 
kategorier som korresponderer med ulike sider ved Langbein. I denne 
jakten på sammenhenger faller det noen ganger naturlig å begrunne 
eller drøfte valgene jeg tar, og dermed kommentere sider ved den 
aktuelle musikken som i andre sammenhenger sjelden kommenteres. 
          Artikkelen konkluderer med at Langbein-spillelisten ikke fungerer 
så godt rent musikalsk. Til det trekker sangene i for mange retninger. 
«Om spillelister – med et særlig fokus på Langbein-spilleliste» har 
likevel sin verdi, fordi den nevner, og dermed anbefaler, mye 
interessant musikk. Selv om Langbein er et nødvendig 
omdreiningspunkt i denne artikkelen kan han derfor forstås mer som 
et påskudd enn som en nødvendighet. 

 

Livet er på en måte som en spilleliste, og selv om en spilleliste aldri kan bli som livet, kan den 

kaste lys over eller gjenspeile en del av livet – eller en del av en personlighet. Det forutsetter 

at vi i stedet for eller i tillegg til CDer og LPer, som er kuratert av andre, kuraterer våre egne 

spillelister – det være seg random eller i en gjennomtenkt rekkefølge. Selv foretrekker jeg 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vtZ1twWbsCp_0M&tbnid=pJx1vH0Oc_ve1M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mydisneycartoons.com/disney-wallpapers/disney-goofy-pictures-kids/&ei=pDYfVIKZG8X4yQOZhIKoDg&bvm=bv.75775273,d.bGQ&psig=AFQjCNEaWp-ZFaqVHuIMxW5f_qUOrCfnUA&ust=1411417661879458
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stort sett random, da det er spennende å ikke vite hva som kommer, bortsett fra at det er 

bra. Spillelistene samler musikk innenfor visse sjangrer eller sanger med felles tematikk, 

beslektet stemning eller med de samme musikerne.1 Det kan være utfordrende å sette 

sammen en spilleliste når musikken er motsetningsfylt på ett nivå, selv om sangene hører 

sammen på et annet nivå. En annen utfordring er at det fort blir for få sanger i de mest 

profilerte og spissede spillelistene. 

 

En vanskelig spilleliste som jeg stadig jobber med, er Langbein-
listen min. Mange av de sangene jeg legger inn må jeg fjerne igjen, 
stort sett fordi de viser seg å ikke svare til forventningene. Men jeg 
gir ikke opp. I det følgende ser jeg nærmere på deler av denne 
listen. Jeg vil særlig belyse to forhold: Hvilken eller hva slags 
musikk korresponderer med Langbein? Og hvilke trekk ved 
Langbein er det som reflekteres i spillelistens ulike sanger? Disse 
spørsmålene vil implisitt besvares, eller snarere belyses, i 
forbindelse med den følgende oppramsingen av et utvalg sanger i 
spillelisten. Men før vi kommer så langt, vil jeg peke på noen 
dominerende Langbein-kvaliteter, slik de fortoner seg fra mitt 
ståsted. 
 

 

Hva representerer Langbein? 

I det følgende presenteres en håndfull egenskaper eller særtrekk ved Langbein. De er basert 

på egen omgang med denne tegneseriefiguren siden 1960-årene, hovedsakelig mediert i 

korte tegneserier – fra én stripe til én side – men til dels også i lengre serier, filmer, 

artefakter og annet. Langbein er i denne sammenhengen altså en subjektiv størrelse, basert 

på tilfeldige inntrykk og ikke systematisk lesing eller research. Det er et forskningsmessig 

poeng at de kategoriene som etableres under overskriften «Hva representerer Langbein?» 

gjelder Langbein, og ikke Langbein-spillelisten.2 

I tråd med tradisjonell buddhistisk etikk er sinnelag eller intensjon avgjørende for utviklingen 

av karma, altså kvaliteten ved menneskers atferd. Selv om Immanuel Kants strenge pliktetikk 

kan synes nødvendig, og selv om dagens samfunn synes innrettet etter utilitaristiske 

prinsipper, kan intensjonens betydning ikke overvurderes. Mennesker som verken synes å 

følge regler eller tenke konsekvens kan under et første møte virke forvirrende og skape 

usikkerhet, men kan ganske snart vise seg å være ekstra trygge og solide. Den gode vilje er 

utenkelig uten den tillitsfulle holdning. De to synes å forutsette hverandre, og det er i den 

forbindelse interessant at det nytestamentlige nøkkelbegrepet pistis (gresk), som gjerne 

oversettes med «tro», mer treffende kan oversettes med «tillit». 

                                                           
1
 Noen eksempler: morgen, kveld, sommer, regn, basslinjer, prog, 60-talls, Thåström (inneholder også Imperiet 

og Ebba Grön) og Beatles (inneholder også de fire medlemmenes soloalbum pluss en del coverversjoner). 
2
 Det er interessant at antallet kategorier helt uforutsett ble sju (se tabell side 6). 
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Det noe forslitte begrepet «åpenhet» må også tas i bruk i en karakteristikk av Langbein. 

Mange Langbein-striper er bygd rundt et enkelt poeng, nemlig hans totale mangel på sensur 

av innfall og sanseinntrykk. Når disse ikke siles, blir alt like viktig, og uten evne til å prioritere 

og dimensjonere utfordringer på en sakssvarende måte, fremstår de fort som 

uforholdsmessig store og uoverkommelige. På den annen side kan selv de minste hendelser 

skape uforholdsmessig stor glede. 

En sentral én sides serie illustrerer åpenhetens tvetydighet: Langbein overtaler Mikke Mus til 

å bli med og se «Tom Trix og Røde Rutta», selv om Mikke er skeptisk og minner Langbein på 

hvordan det gikk sist de var på kino. Da levde han seg nemlig så inn i filmen at publikum ble 

forstyrret og han måtte forlate salen. Så snart filmen er i gang, skjer det samme igjen. Etter 

flere tilrop til særlig Rutta, kaster Langbein seg inn i handlingen, noe som resulterer i spjæret 

filmlerret og bortvisning fra kinoen. 

To andre stikkord er naivitet og distraksjon. «Naiv» er en sen form av det latinske nativus; 

altså «medfødt» eller «naturlig». Naivitet synes umulig å unngå for både mennesker og 

tegneseriefigurer som ikke beregner virkningene av egne handlinger. Distraksjon kan ha 

mange årsaker, men bør her ses i sammenheng med den nevnte åpenheten som innebærer 

at alt fremstår som like viktig. En kan for eksempel komme for sent til en avtale fordi det 

dukket opp en humle på veien. Distraksjon medfører mye snubling, både i bokstavelig og 

overført betydning, og er sjelden en suksess i selskapslivet.  

Det er på denne bakgrunn vanskelig å la seg lure av 
fremstillinger av Langbein som lat. Som for buddhistiske 
munker og andre som tilsynelatende ikke gjør så mye, er det en 
viktig årsak til denne ytre passiviteten, nemlig behovet for å 
reflektere, meditere, eller bare gruble over det som skjer og det 
som ikke skjer, det som fins og det som ikke fins. Men i 
motsetning til munker og nonner, som gjennom sin meditative 
livsstil søker bekreftelse og erfaring av gitte sannheter, er 
Langbein fri for føringer.  

 

Han virker på mange måter fornøyd med en tilværelse 
uten systematisk tenking, og begrepet «retningsløs 
meditasjon» synes både dekkende og treffende på en 
mental virksomhet som med jevne mellomrom fører til at 
han forstår et eller annet.  Da blir han glad.    
 
For å tydeliggjøre de begreper som hittil er tatt i bruk i 
dette forsøket på å sette ord på verdier og egenskaper 
som preger Langbein (og dermed også spillelisten), vil vi 
foreta en enkel strukturalistisk analyse (se tabellen  
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nedenfor). I venstre kolonne gjentas de karakteristikkene vi nettopp har gjort rede for i 
stikkordsform. I høyre kolonne har vi satt opp korresponderende (mulige) motsetninger, for 
slik å markere hvilke egenskaper Langbein ikke besitter, og derigjennom tydeliggjøre eller 
spisse den venstre kolonnen. I et eventyr ville en slik oversikt få fram at helten besitter 
absolutt alle gode egenskaper, mens konkurrenter og motstandere like entydig 
representerer det motsatte. Slik synes det ikke å være her, siden både karakteristikker som 
gjerne oppfattes som positive og karakteristikker som oppfattes som negative er jevnt 
fordelt på de to kolonnene, noe som kan være en årsak til at han appellerer som han gjør. 

 

KARAKTERISTIKA FOR LANGBEIN MULIGE MOTSETNINGER 

 

Handlinger basert på god vilje Ser konsekvenser, følger regler 

Tillit Skepsis 
Åpen for alt, alt like viktig Prioriterer, dimensjonerer 

Distraksjon Fokuserer på noe 
Passiv Aktiv 
Naiv Beregnende 
Retningsløs meditasjon Meditasjon med et formål 

 

Sangene på spillelisten 

Sangene på Langbein-spillelisten ble valgt ut lenge før og uavhengig av denne artikkelen. En 

rask opptelling viser at det er fire artister som preger listen, noe som kan tyde på at det ikke 

bare er visse sanger, men også visse musikalske personligheter som korresponderer med 

Langbein. Ikke uventet er en av dem Jonathan Richman, som jo synger mye om insekter, 

iskrem og andre små ting, samt om menneskelige hverdagserfaringer og -følelser (jamfør de 

fire første av de sju kategoriene i tabellen ovenfor).3 Han tar i motsetning til Langbein også 

opp store saker, selv om de som regel er kamuflert som små. For øvrig minner både 

stemmen og kroppsføringen om Langbein. Også Syd Barrett er godt representert, både som 

en del av tidlig Pink Floyd og alene. Han er ekstra begeistret i «Bike», sangen om å sykle, som 

gir assosiasjoner til Langbeins begeistring da han satte hjul på badekaret sitt (før han skjønte 

at han også burde hatt ratt).4 Også Mike Heron og Robin Williamson, som på 60-70-tallet 

utgjorde Incredible String Band (ISB), dominerer Langbein-spillelisten. På de første ISB-

albumene sang særlig Mike Heron mye om skyer, pinnsvin og andre tilsynelatende små ting, 

mens begge konstruerte flere sanger rundt barndomsminner, sanger som både forutsetter 

og formidler en form for naivitet.5 

                                                           
3
 Eks: «Hey there little Insect» (Jonathan Richman & the Modern Lovers, 1976) og «Ice Cream Man» (Rock’n’roll 

with the Modern Lovers, 1977). 
4
 Fra Pink Floyd: The Piper at the Gates of Dawn (1967). 

5
 Eks Heron: «Little Cloud», «The Hedgehog’s Song» (begge fra The 5000 Spirits or the Layers of the Onion, 

1967) og ”Tree” (fra Liquid Acrobat as Regards the Air, 1971). Eks Williamson: «Koeeoaddi there» (fra The 
Hangman’s Beautiful Daughter, 1968) 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cdn4.static.ovimg.com/m/0jlt5/?width=150&imgrefurl=http://www.ovguide.com/goofy-9202a8c04000641f8000000000084b25&h=225&w=90&tbnid=bozxdMwCoz7xxM:&zoom=1&docid=AbOjF8UUEmR01M&hl=no&ei=vTQfVJSmFsT8ygOi5IHQBQ&tbm=isch&ved=0CHsQMyhTMFM&iact=rc&uact=3&dur=404&page=5&start=83&ndsp=23


 

5 
 

           

Selv om jeg har stor glede av å lytte til mange norske sanger, preger de ingen av spillelistene 

mine, og jeg er usikker på om for eksempel Alf Pøysen hører hjemme på Langbein-listen, selv 

om kanskje Romeo Klive gjør det, og selv om han ofte synger om personer som har visse 

fellestrekk med Langbein – ikke minst kuer.6 To norske artister som mer entydig synes å 

inngå i en Langbein-diskurs er Knutsen og Ludvigsen, kanskje særlig Knutsen, som i sanger 

som «Ingenting så spennende som det» opplever verden med en undrende begeistring.7 

                            

Resten av artistene på Langbein-spillelisten er representert med én, to eller maksimum tre 

sanger hver. Det vil føre for langt å omtale alle, så jeg velger i stedet å sortere sangene i ti 

tematiske kategorier, noen med underkategorier, alle med overlapp og fiktive grenser. Det 

må nok en gang understrekes at de kategoriene artikkelen opererer med, både for Langbein 

og for Langbein-spillelisten, er opprettet etter både Langbein og spillelisten. De er også 

opprettet uavhengig av hverandre, i det den ene gjelder en tegneseriefigur, mens den andre 

gjelder musikk. Samtidig er jo noe av poenget med denne artikkelen å påvise en 

                                                           
 
6
 Eks: «Kjærlighetsvisa hennes Dagros», opprinnelig utgitt på EP’en Alf Prøysen (1968). 

Sanger om eller av kuer er for øvrig vanskelige å legge inn i Langbein-spillelisten. Det kan 
virke som om Langbein (som er en hund?) har et godt øye til Klara (som er en ku), og at Klaus 
(som også er en ku) dermed blir Langbeins rival. Dette er et ømtålig tema, og jeg er usikker 
på i hvilken grad kjærlighet er over- eller underordnet artstilhørighet i Disneys fiktive verden. 
Jeg er også engstelig for å såre eller henge ut Langbein ved å problematisere dette i denne 
fotnoten, og usikker på om «Make me moo» (Residents, fra Demons dance alone, 2002) skal 
være med i spillelista. 

 

 
7
 Fra Fiskepudding! Lakrisbåter! 1980, der vi også finner f.eks. «Hallo! Hallo!» 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://driveklepp.org/johanneplassen/bibliotek/tegneserie/andeby/bilder/klaraku.png&imgrefurl=http://driveklepp.org/johanneplassen/bibliotek/tegneserie/andeby/andeby.htm&h=311&w=181&tbnid=uYLyDsSByN9G0M:&zoom=1&docid=ed4BWu94u_gtBM&hl=no&ei=84ksVJnUM47KaPfWgogK&tbm=isch&ved=0CEwQMygkMCQ&iact=rc&uact=3&dur=468&page=2&start=17&ndsp=25
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sammenheng mellom de to. Når nye kategorier introduseres i det følgende, vil de derfor 

kommenteres kort med henvisninger til de sju kategoriene på side 4.8 

Jeg velger i det følgende også å se bort fra sangenes historiske kontekst, da de i spillelisten 

fremstår som tidløse og sidestilte i stadig nye rekkefølger. Jeg er selvsagt klar over 

svakhetene ved å omgå musikkens kulturelle bakgrunn, men velger denne tilnærmingen for 

lettere å kunne se andre sammenhenger.  

Kategorien som omfatter glade sanger er både enkel og omfattende. Her finner vi entydige 

og direkte erklæringer som «How happy I am» og «Everything’s fine right now» (begge ISB), 

«Stupidly happy» (XTC) og «Happy happy happy» (Poor Rich Ones).9 I samme gate er 

oppfordringer som «Everybody’s gonna be happy» (Kinks) og belæringer eller erklæringer 

som «Now is the happiest time of your life» (Deavid Allen).10 Det er både overraskende og 

imponerende at disse sangene, som har et så stort banalitetspotensiale, fungerer så godt 

som de gjør. 

       

Nå skal det sies at gleden ofte, men ikke alltid, henger sammen med forelskelse, noe Richard 

Thompsons «Nearly in love» og «I feel so good» er gode eksempler på.11 Det samme gjelder 

                                                           
8 Kategoriene som gjelder sangene på spillelisten er altså ikke de samme som vi fant fram til i analysen av 
Langbein ovenfor. Lesere som ønsker en organisk gjennomgang av sangene og en flytende og omtrentlig 
kategorisering i samsvar med det empiriske grunnlaget, anbefales å lese videre i brødteksten framfor å fullføre 
denne fotnoten. For lesere med behov for en oversikt over kategoriene i forkant av kategoriseringen, nevnes 
de her (en diskutabel kompromissløsning): 

1 Glade sanger (underkategorier: med og uten påviselig grunn, i tilknytning til forelskelse, i kontrast til 
en hverdag uten glede), 
2 Barndom/barndomsminner, 
3 Verden som magisk, et undrende blikk på verden, 
4 Meditativ tilstedeværelse (jf. zen), 
5 Naivt forhold til / enkel tro på enkle budskap / at alt kan bli bra, 
6 Fjernhet (en samlekategori som omfatter dagdrømmer, snubling, sjenanse, outsideridentitet med 
mer – nødvendig for ikke å overstige ti kategorier), 
7 Begeistret innsats på scenen, 
8 Glad i sirkus, 
9 Forkjærlighet for rart språk, 
10 Sanger funnet ved å søke på ”Goofy”. 

9
 ISB-sangene inngår i albumet Incredible String Band (1966), XTC-sangen i Wasp Star (2000) og «Happy happy 

happy» inngår i et album med samme navn (2000). 
10

 Henholdsvis single fra 1965 og albumtittel fra 1977. «Now is the happiest time…» er for øvrig tekstlinjen som 
avslutter «Deya Goddess» på samme album. 
11

 Fra Daring Adventures (1986) og Rumor and Sigh (1991). 
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så ulike sanger som «My baby love love loves me» (Jonathan Richman) og «I’m so glad» 

(Cream).12 Selv om «How happy I am» og de andre sangene nevnt ovenfor (i motsetning til de 

forelskede sangene) representerer en objektløs glede, er de to kategoriene vanskelige å 

skille fra hverandre. Det henger sammen med gledens umiddelbarhet og det faktum at de 

forelskede sangene egentlig handler om subjektets selvfølelse, og ikke om relasjonen til 

objektet. Det er for jeg-personen utenkelig at den begjærte «andre» ikke kaster seg om 

halsen hans (eller hennes), og sangene tematiserer begeistring mer enn de tematiserer 

kjærlighet. 

Det samme gjelder en del sanger som begrunner gleden i andre forhold, uten at den på noen 

måte virker betinget. Et eksempel er den panteistiske erfaringen som fører til at «Someone 

is singing» (Donovan).13 Umiddelbar sang som uttrykk for umiddelbar glede er for øvrig ikke 

uvanlig; noe som demonstreres i Kevin Ayers’ «Singing a Song in the Morning» og Iron & 

Wines «Glad Man Singing».14 Langbein-spillelisten omfatter også eksempler på andre måter 

å uttrykke glede på, som i «Waving my Arms in the Air» (Syd Barrett).15 Og selv om jeg selv 

har et ambivalent forhold til dans, er det tydelig at et slikt kroppsspråk kan fungere fullverdig 

– i hvert fall når det utøves av Jonathan Richman i sanger som «When I dance» og «I was 

Dancing in a Lesbian Bar».16 Det er for øvrig overraskende, men først og fremst gledelig, at 

en norsk artist som Nils Bech også bruker dans til å uttrykke en glede med affinitet til de 

verdier det handler om her. Det beste eksempelet er etter mitt syn «Contemporary 

Dancing» fra Look Back (2010). 

       

Mange av de glade sangene på Langbein-spillelisten viser seg ved nærmere ettersyn å ikke 

representere generell glede. De gir tvert imot uttrykk for glede over og takknemlighet for en 

spesielt lykkelig dag eller hendelse. Mer eller mindre indirekte forteller de dermed at andre 

dager og hendelser i livet ikke gir glede. Slike sanger, som sier så mye om det motsatte av 

hva de tilsynelatende handler om, har derfor et lavere banalitetspotensial enn de rene 

«happy»-sangene. Men selv om gleden kan karakteriseres som depressiv, plasseres de her i 

                                                           
12

 Fra henholdsvis Not so Much to be Loved as to Love (2004) og Fresh Cream (1966). 
13

 Fra A Gift from a Flower to a Garden (1967). 
14

 Ayers sang ble utgitt som single i 1970. Opprinnelig tittel var «Religious Experience», og det var kuriøst nok 
Syd Barrett som bidro på gitar. Iron & Wines sang er å finne på Kiss Each Other Clean (2011). 
15

 Fra Barrett (1970). 
16

 Fra I’m so Confused (1998) og Surrender to Jonathan (1996). 
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samme kategori som de andre glade sangene. Øyeblikkets glede er, når alt kommer til alt, 

kanskje den sterkeste gleden, noe som tydelig fornemmes i for eksempel «Perfect Day» (Lou 

Reed, med eller uten Antony Hegart), «Good good day» (Nick Cave) og «It’s a Beautiful Day 

Today» (Moby Grape).17 P J Harveys «A Perfect Day Elise» hører derimot ikke hjemme i 

Langbein-listen.18 Det kan for øvrig diskuteres om Langbein-spillelisten bør gi rom for sanger 

som er like triste som de nevnte sangene er glade. Selv har jeg valgt å innlemme «I can not 

have Seen the Light» (Jason Molina/Magnolia Electric Co) i Langbein-listen, ikke fordi den er 

trist, men fordi den er fri for dobbel bunn.19 

        

Når en sang ikke bare handler om barndom, men blir en kunstnerisk gjenskapelse av en 

tilværelse som for den voksne kun er et svakt minne, kan uttrykket bli så enkelt og 

uforbeholdent at sangen får en udiskutabel plass i Langbein-spillelisten (jamfør begrepsparet 

naivitet/nativitet, side 3). Fire gode eksempler er «Memories» (John Mayall), «That Time» 

(Regina Spektor), «Tree» og «Kooeeoaddi there» (begge ISB).20 I samme kategori finner vi 

sanger som «I’m a little dinosaur» (Jonathan Richman), som akkompagnerer barnets lek, og 

sanger som levendegjør mer foruroligende barndomsminner, som «Me and the Mad Girl» 

(Robin Williamson).21 Jeg var lenge i tvil om erklæringer som «Child for a Day» (Cat Stevens) 

og «I am a Child» (Neil Young) hørte hjemme i denne kategorien, men har kommet fram til at 

de nok gjør det – om ikke annet, så på grunn av behovet for stringente og iørefallende 

melodier i en så vimsete spilleliste som denne.22 

Barndommen, ja, livet selv, fremstår i noen av disse sangene som underlig og magisk, og det 

kan synes som om det mystiske ved verden er proporsjonalt med betrakterens åpenhet og 

naivitet. Uavhengig av barneperspektivet formidler blant andre «Isn’t Life Strange» (Moody 

                                                           
17

 Fra Transformer (1972) eller The Raven (2003). «Good Good Day» ble først utgitt som B-side på singelen «As I 
Sat Sadly By Her Side» (2001), men er også å finne på B-sides and Rarities (2005). «It’s a Beautiful Day Today» 
ble utgitt på single i 1969. 
18

 Fra Is this desire? (1998) Ifølge bokmålsordboken kommer begrepet ironi fra gresk eironeia (forstillelse) og 

betegner «det å si det motsatte av det en mener på en slik måte at ens virkelige mening skinner igjennom». 
19

 Fra Magnolia Electric Co: What Comes After the Blues (2005). 
20

 Fra Memories (1971), Begin to Hope (2006), The Hangman’s Beautiful Daughter (1968) og Liquid Acrobat as 
Regards the Air (1971). 
21

 Førstnevnte finnes bl.a. på samlingen Roadrunner, Roadrunner (2004), mens «Me and the Mad Girl» er utgitt 
på  A Glint at the Kindling (1976).  
22

 Fra Izitso (1977) og Buffalo Springfield: Last time around (1968).  
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Blues) og «Do you belive in magic?» (Lovin’ Spoonful) noe lignende.23 Slike undrende sanger 

har jeg plassert i den tredje av de ti kategoriene (se note 8, side 6). 

       

Den fjerde kategorien omfatter sanger som på ulike måter korresponderer med de nevnte 

mediterende munker, selv om Langbein samtidig skiller seg fra dem fordi det ikke virker som 

om han bedriver noe målrettet indre arbeid. Så langt jeg kan se er det kun i zen-buddhismen 

en slik holdning eller virksomhet er anbefalt: «Når du går, så bare gå, når du står, så bare stå, 

og fremfor alt; ikke vær ustø!»24 Men fordi zen (som kan oversettes med «meditasjon») tross 

alt må forstås som et (riktignok alternativt) religiøst prosjekt, er det likevel vanskelig å 

plassere Langbein eller Langbein-spillelistesanger i denne kategorien. Et visst slektskap 

 

mellom Langbein og zen-munkenes desinteresserte 
nærvær, bidrar like fullt til at sanger som «We Walk» 
(R.E.M.) finner sin naturlige plass i spillelisten.25 Mindre 
zen-kompatibelt, men i samsvar med den innledende 
karakteristikken av Langbein, er sanger som kombinerer 
vandringsmotivet med et blikk som, i likhet med allerede 
nevnte «Ingenting så spennende som det» (side 5), ikke tar 
noe for gitt. I Langbeins tilfelle gjør dessuten begeistringen 
over å kunne sykle (se ovenfor) at for eksempel Kyle 
Tomzos «Bicycle» og Donovans «New Years Resolution» får 
en helt spesiell aktualitet.26 Sykkelmotivets mangesidige og 
noe overraskende funksjon som rød tråd i Langbein-
spillelisten kommer også til syne på en særegen måte i 
«Upside Down Cyclin’», som vi kommer tilbake til senere i 
artikkelen (se side 15). 

                                                           
23

 Fra henholdsvis Seventh Sojourn (1972, også utgitt som single) og Do you believe in magic? (1966) 
24

 Sitatet er hentet fra s. 5 i Anne Bancroft: Zen. Direct Pointing to Reality (1979). Det stammer fra Ummon 
(kinesisk UnMun), en legendarisk zen-mester som virket under Tang-dynastiet (600-800-tallet). 
25

 Fra Murmur (1983). 
26

 Fra henholdsvis Love Above All, en samling satt sammen av Devandra Banheart og distribuert med Uncut i 
2007, og Open Road (1970). I sistnevnte markeres refrenget med sykkelbjelle og en sentral tekstlinje lyder: 
«Get on your bike and do what you like».  
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Den enkelheten som preger både gleden og de andre kategoriene vi har gjort rede for hittil, 

kan også forstås som en egen kategori, en kategori som særlig korresponderer med 

Langbeins naivitet. Jeg vil kort kommentere et lite utvalg av sangene i denne kategorien:27 

 «Sympathy» (Rare Bird) er storslått i sin forkynnelse og tro på det enkle budskapet 

om at sympati (tiltrekning) mellom mennesker kan redde verden. 

 «Affection» (Jonathan Richman) er omtrent like naiv og klartseende når han trekker 

fram følelsenes betydning. 

 «Be cool, be nice» (St. Thomas) idealiserer en enkel fremtoning. 

 «Just be simple» (Jason Molina / Songs: Ohia) gjør det samme. 

 «Simplicity is beautiful» (Juliana Hatfield) gjør også det samme.  

 «Simple man» (Graham Nash) er noe mer komplisert når den roser det enkle så mye 

at det ikke lenger virker så enkelt. 

 «Simple man» (Klaus Nomi) er vanskelig å bli klok på. 

 «Couldn’t bear to be special» ( Prefab Sprout) sier, på tross av en negativ 

definisjonsform, mye av det samme som de andre sangene i denne kategorien.  

 «Accept yourself» (Smiths) retter oppmerksomheten mot selvakseptasjon. 

 «One day at a time» (John Lennon) trekker de praktiske konsekvensene av 

holdningene som kommer til uttrykk, både i denne kategorien og i den foregående 

(jamfør zen). 

 I «The simple song» (Residents) oppsummeres det hele. 

                                                           
27

 Førstnevnte sang ble utgitt på single i 1970. «Affection» foreligger i to versjoner; den ene opprinnelig utgitt 
med The Modern Lovers på Back in Your Life (1979), den andre på I’m so Confused (1998). De øvrige sangene er 
hentet fra CD-boksen St. Thomas (2008), Songs: Ohia: Magnolia Electric Co (2003), Only Everything (1995), 
Songs for Beginners (1971), Simple Man (1982), Swoon (1984), Hatful of Hollow (1983), Mind Games (1974) og 
Commercial Album (1980). 
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Når omverden ser en fjern og snublete person, ser den en idiot. Den distraherte personen 

kan på den ene side finne støtte i sanger som «Foolish Man» (David Crosby og Graham 

Nash), med åpningsstrofen «I Feel like a Child». Her både allmenngjøres og verdsettes eller 

anerkjennes den idiotiske siden ved både mennesker og tegneseriefigurer.28 En sang som 

«Daydream» (Lovin’ Spoonful) tar også for seg menneskets indre liv, som kan være særdeles 

rikt og frodig hos de fjerne – eller hos oss alle i perioder der vi av ulike årsaker er preget av 

fjernhet. I samme kategori som disse to sangene, som strengt tatt ikke hører sammen, har 

jeg plassert en del sanger som heller ikke hører naturlig sammen med andre sanger. I stedet 

synes hver enkelt sang å utgjøre en egen kategori, noe jeg opplever som kompliserende, i 

hvert fall i denne artikkelen. Jeg bruker forsøksvis fjernhet (jamfør distraksjon og passivitet) 

som et felles kjennetegn eller gjennomgående trekk ved disse sangene, som også omfatter 

for eksempel «Geek the Girl» (Lisa Germano).29 En mulig årsak til (eller konsekvens av) 

denne fjernheten, er «shyness» - derfor er «Ask» (Smiths) en sentral sang i Langbein-

spillelisten.30 

             

Jeg var lenge i tvil om rollen som outsider skulle forstås som en side ved fjernheten, altså 

som en underkategori, eller om den var noe annet.31 Den fjerne er jo på sett og vis en 

outsider, men metaforer som «ensom ulv» gir assosiasjoner til andre enn nerden. Det er 

både en sammenheng og et sammenfall mellom den fjerne og outsideren, men det er også 

                                                           
28

 Fra Whistling Down the Wire (1976). 
29

 Fra albumet med samme navn, utgitt 1994. 
30

 Single utgitt i 1986, tilgjengelig på flere samlealbum. 
31

 Her er det fristende å trekke inn outsider-kunst, og andre interessante temaer, drøftet ulike typer outsidere, 
etc. Outsidermotivet kunne i det hele tatt blitt en hovedsak i denne artikkelen. Men slik ble det ikke. 
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klare motsetninger mellom dem. Den fjerne er stort sett vanlig, vennlig, fredelig og sjenert. 

Dersom han eller hun mangler penger, er det fordi han eller hun har glemt å ta dem med 

seg. Når outsideren mangler penger, er det derimot fordi han eller hun har brukt dem opp, 

jamfør sanger som «Blakk» (Raga Rockers) og «Hvis jeg var deg» (Jokke og Valentinerne).32 

«Money» (The Drums) er derfor en sang som kan bygge bro mellom de to kategoriene («I’ll 

buy you something, but I don’t have any money, I don’t have any money»).33 

     

Nå er verken «Blakk» 
eller «Hvis jeg var deg» 
med i Langbein-
spillelisten, til det er de 
for selvsikre. «Min beibi 
dro av sted» (DeLillos), 
der jeg-personen «spiller 
bordtennis sammen md 
far» treffer bedre.34 
Langbein som outsider er 
altså reell nok, men 
kategorien fanger opp 
mye som ikke 
korresponderer med 
Langbeins form for 
outsider- identitet. 

 

 

En sang som «My Little 
Corner of the World» (Yo La 
Tengo), som ikke er noen 
outsider-sang, passer 
derimot godt.35 Jeg velger 
derfor å utvide kategorien 
som omfatter fjernhet, idioti, 
snubling, dagdrøm, lite 
penger, nerdeidentitet og 
sjenerthet, til også å omfatte 
outsider-identiteten. Dette til 
tross for at en slik upresis og 
omfattende kategori åpner 
for en del sanger som ikke 
har noen plass på Langbein-
spillelisten. 
  

Det er pussig hvordan den fjernes sjenanse, snubling og så videre fordufter når han eller hun 

står på en scene. Jeg vet ikke om det alltid er slik, eller om det bare virker slik, men jeg har 

sett det mange ganger. Den eneste forklaringen jeg kan se, er at dette må være en form for 

reaksjon eller kompensasjon for en opphoping av motsatte karaktertrekk som distraksjon, 

passivitet og naivitet. En sentral sang innenfor denne kategorien er Lou Barlows begeistrede 

«Queen of the Scene» (sunget av Kathleen Billus).36 En annen sang som like skamløst 

korresponderer med rollen som ukjent og lokal verdensstjerne, er «I can be a Frog» (Flaming 

                                                           
32

 Fra Maskiner i Nirvana (1985) og Alt kan repareres (1986). 
33

 Fra Portamento (2011). 
34

 Fra Suser av gårde (1986) 
35

 Fra I Can Hear the Heart Beating as One (1997), opprinnelig innspilt av Anita Bryant i 1960. 
36

 Fra Another Collection of Home Recordings (1994) 
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Lips).37 Her uttrykkes ikke bare gleden over å gestalte en frosk, men også ape, katt, indianer 

og annet. «Queen of the Savages» (Magnetic Fields) kunne for øvrig vært en fremtoning på 

et sirkus, noe som bringer oss over i neste kategori.38  

      

I likhet med kino er sirkuset en iscenesettelse av en konstruert virkelighet (men for Langbein 

er det vanskelig å skjelne mellom det konstruerte og det mer faktiske, se side 3). Sirkuset er  

imidlertid mer eksotisk, mer numinøst og mer som et stykke historie, og 
et særtrekk er den sorgen som ligger bakom gjøgling og jag, sminke og 
smil.39 Mange sanger, for eksempel «Tears of a clown» (Smokey Robinson 
and the Miracles), forøker å sette ord på dette.40 Den ambivalensen som 
mange opplever i møtet med sirkuset (barnets glede og den voksnes 
skuffelse) tas helt ut i «Circus Girl» (ISB), en sang der den kvinnelige 
trapesartisten blir gjenstand for sangerens begjær, mens sirkusdirektøren 
får rollen som demonisk hersker.41  Mer uavklaret, men like fullt   

med sirkuset som et uttrykk for det numinøse, er Syd Barretts«Clowns and Jugglers» og 
muligens Beatles’ Being for the Benefit of Mr. Kite!», mens «Boa Constrictor» (Magnetic 
Fields) får representere alle de skumle sirkusdyrene. 42 

 

                        

                                                           
37

 Fra Embryonic (2009). 
38

 Fra 69 Love Songs (1999). 
39

 Jamfør Federico Fellinis film Klovnene fra 1970.  
40

 Fra Make it Happen (1965), nyutgitt som Tears of a Clown (1970), også utgitt som single i 1970. 
41

 Fra No Ruinous Feud (1973), jamfør Wim Wenders film Himmelen over Berlin fra 1987. 
42

 Førstnevnte fra Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) – også på blant annet Flaming Lips: With a Little 
Help from my Fwends (2014). Den andre fra Opel (1988, innspilt i 1968-1970) og sistnevnte fra 69 Love Songs 
(1999). 
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Med sangen «Effervescing Elephant» (Syd Barrett) bygges en bro fra kategorien sirkus og 

over til neste kategori: Tullespråk.43 En beslektet sang er «Zoo Blues» (Robin Williamson & 

His Merry Band), som på godt og vondt røper en større kontroll over språk og sinn.44 I begge 

sangene gjøres imidlertid fellesnavn på dyr om til nye ord eller settes inn i nye 

sammenhenger på en måte som gir en form for mening, men etter en annen type logikk. En 

hensikt med dette kan være å oppdage eller etablere nye korrespondanser. Tullespråk er for 

øvrig et mer sammensatt fenomen enn det kan virker som ved første lytting. Jeg vil anta at 

det for Langbeins vedkommende må ses i sammenheng med forutsetninger som distraksjon 

og den nevnte åpenheten (side 3), og at prosessen drives fremover av skrekkblandet fryd, 

fascinasjon for rytme og kanskje rim, humor og hemmeligheter, og et ambivalent ønske om å 

slippe kontrollen over språket – eller snarere unnslippe språkets kontroll over egne tanker 

og egen persepsjon. Tullespråk kan synes å ha en nærmest terapeutisk effekt, utvide 

tematikken for de indre monologer og sette ord på forhold som ligger utenfor de allmenne 

felleserfaringer.  Det er kanskje slik tungetale oppleves. Men tullespråk kan også være bare 

tullespråk. 

       

Når Syd Barret synger «Wordsong» eller Daevid Allen synger nonsens på «Au Privave», ligner 

det ikke på forløpere som Little Richard («Tutti Frutti», 1955), Gene Vincent («Be-bop-a-

lula», 1956) eller Screamin’ Jay Hawkins («I hear Voices», 1972).45 Slektskapet er likevel 

merkbart. I Norge har Sidsel Endresen de siste årene sunget veldig mange lyder som noen 

ganger kan virke som dyrelyder eller dekonstruerte menneskeord.46 Hun er mer sjaman for 

vår tid enn dem som gjerne vil være det. Det aller vakreste tullespråket er imidlertid sunget 

av Robert Wyatt. Sangen heter «Alifib», og teksten gir mening selv om den er ubegripelig.47 

                                                           
43

 Se Opel (1988). 
44

 Fra American Stonehenge (1978). 
45

 «Wordsong» er også fra Opel (1988). «Au Privave» er fra albumet Eat Me, Baby, I‘m a Jellybean (1998), der 
Allen utelukkende synger jazz-standarder. 
46

 F. eks. med Stian Westerhus: Didymoi Dreams (2012). 
47

 Fra Rock Bottom (1974). 
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I den tiende og siste kategorien finner vi sanger jeg kom over da jeg gjorde et søk på 

«Goofy». Disse kjente jeg ikke til fra før, og mange av dem var svært slitsomme å lytte til. 

Med fare for å ødelegge hele spillelisten, har jeg likevel lagt inn en håndfull av disse sangene. 

Noen av dem har ingen relevans for Langbein, noe som henger sammen med at jeg i 

utgangspunktet hadde glemt at «Goofy» ikke bare er et egennavn, men også kan oversettes 

med «tåpelig». 

Blant sangene jeg lastet ned, var to hentet fra gamle Langbein-
tegnefilmer: «I’ve been working on the railroad» og «Upside-
down cycling». Sistnevnte topper alt som ellers synges om 
begeistret sykling. 
 
I tillegg til sangene tillagt Langbein selv, fant jeg blant annet 
«Goofy» av Gudrun Gut, en tysk elektronikaartist som jeg faktisk 
kjente til – fordi hun har samarbeidet med australske Anita Lane, 
som igjen har samarbeidet mye med Nick Cave og Mick Harvey. 
Det fine med hennes «Goofy» er at den er så forskjellig fra de 
andre sangene i Langbein-spillelisten.48 Noen ganger gir sjanger- 

 

brudd som dette uventet energi. En helt annen sjanger er John Prines «It’s a Big Old Goofy 

World», som jeg har kommet over som både studio- og liveinnspilling.49  I en spilleliste som 

denne, med uforholdsmessig lite country, tilbyr slik sanger en rolig stund uten overraskelser. 

                                                           
48

 Fra Members of the Ocean Club (2004). 
49

 Det kan virke som om sangen først ble utgitt på The Missing Years (1991), mens liveversjonen er tilgjengelig 
flere steder – min er hentet fra The Best of Mountain Stage vol 2 (også 1991). 
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På albumet Gets Goofy synger den for meg ukjente Cali Rose «Life is too short», en ganske 

fornuftig sang om å holde fred med hverandre i dette korte livet. Ikke noe galt med den 

sangen. Selv om det virker som om den er utgitt i 2009, er den preget av en 1950-talls 

stemning: enkel og grei, med andre ord kompatibel med Langbein – og for så vidt hele 

Disney-universet – rent kulturhistorisk. 

Now We’ve got Members er et norsk band som spiller folkemusikk fra Balkan og andre 

steder, men i en tapning preget av (progressiv) rock. De er representert med «Goofy Effect», 

et fint stykke musikk som (bortsett fra ordet «goofy») ikke har noe til felles med de øvrige 

sangene på spillelisten. 50 Det samme gjelder både den fine, gitardrevne «Goofy» fra ukjente 

(?) You Yell You Kick og spillelistens eneste rap: Rin Tin Tins «Goofy».51 

Avslutningsvis må det sies at det unødvendige søket på «Goofy» medførte to store 

overraskelser, i det jeg oppdaget to usedvanlige band. Det ene er finske Mother Goose, som 

synger «Goofy» i et skurrende og monotont lydbilde (fristende å sammenligne med Sonic 

Youth).52 Det andre er Son, Ambulance, som er mer lo-fi enn de fleste. På albumet Oh Holy 

Fools (2001), leverer de halvparten av sangene, mens Bright Eyes står for den andre 

halvparten). Det er for øvrig interessant at sangeren i Son, Ambulance ikke synger som 

Richman, men likevel synger som Langbein. 

         

                                                           
50

 Fra Then is just Another Kind of Now (2007). 
51

 Fra EP (2009) og fra en demo-EP (2012). 
52

 Fra Junior Magic (2007). 



 

17 
 

Avslutning 

Når to personer synger som Langbein, men ikke som hverandre, illustreres det faktum at en 

spilleliste basert på assosiasjoner sjelden gir mening for andre enn den om har satt den 

sammen. De gangene jeg har latt andre høre på Langbein-spillelisten (noen ganger som aktiv 

lyting, andre ganger som bakgrunnsmusikk, men alltid random), blir jeg slått av hvor dårlig 

den fungerer. For de første har sangene intet felles når det gjelder stemning, sjanger, alder, 

instrumenter eller lignende. De oppleves i beste fall sprikende, i verste fall ødeleggende for 

hverandre. 

Som nevnt innledningsvis har spillelister som denne likevel sin verdi. For det første gir det 

mening for en viss type mennesker å sette sammen spillelister ut ifra andre kriterier enn 

eksempelvis musikalske og kulturhistoriske. Jeg synes selv at jeg under arbeidet med 

spillelisten (et arbeid som fremdeles pågår) har forstått mye som jeg ikke forsto før, både om 

Langbein og om musikk, men først og fremst om meg selv. Dessuten har jeg som nevnt 

oppdaget to strålende band. For det andre er spillelisten verdifull for (noen av) de som hører 

den, og som på denne måten får møte musikk de ellers ikke ville møtt. 

 

 


