Geir Winje – juni 2016

KOLBJØRN MED LAKSEN-SPILLELISTE
Det er mange måter å holde oppmerksomheten rettet mot Kolbjørn på i
perioden mellom to Kolbjørn med laksen-feiringer. Noen driver med
Kolbjørn-karate, noen samler på Kolbjørn-frimerker – ingen driver med
Kolbjørn-mindfullness – mens jeg lager Kolbjørn-spilleliste.
Før jeg presenterer denne spillelisten til inspirasjon for alle, vil jeg peke på en utfordring som
bunner i hvor vanskelig det er å finne sanger som kommuniserer Kolbjørn og hans ånd eller
fisk til den allmenne lytter. Det finnes imidlertid et mønster, et spor å følge for den innvidde
lytter. Vi skjelner altså mellom en eksoterisk spilleliste og en esoterisk spilleliste, selv om de
er den samme. Til spørsmålet om hvordan to identiske spillelister kan være så forskjellige, vil
jeg gi to svar: Det ene svaret er lytteren - den innvidde lytter versus den uinnvidde lytter. Det
andre svaret er at Kolbjørn-spillelisten har så mange erstatninger, noe som forutsetter en
sjeldent høy assosiativ kompetanse (omvendt proporsjonal med erstatningenes relevans).
Listen er tredelt: Kolbjørn først, så laksen, og til sist stedet. Tredelingen oppløses imidlertid
dersom vi bruker random, noe som jo er mye mer spennende enn å spille sangene i en gitt
rekkefølge. Hvis spillelisten er lang, må den nødvendigvis bestå av stort sett erstatninger,
mens en kort liste faktisk kan treffe ganske bra, men til gjengjeld vil de samme sangene
komme igjen og igjen. Artikkelen nevner i alt 54 sanger, noe som nok er litt lite, men det
spørs jo på så mye.1 Jeg antar leserne lar seg inspirere til å sette opp sine egne spillelister, der
de kanskje tar med noen av sangene fra «min» liste.
Da begynner vi på selveste spillelisten – helt konkret:

KOLBJØRN FØRST…
Den eldste (og eneste) Kolbjørnsangen jeg har funnet, er veldig gammel, og foreligger i flere
innspillinger, blant annet på en CD med musikk skrevet av Hildegard von Bingen (1100tallet) og en annen CD med irsk middelaldermusikk. Sangen heter «Sanctorum pissime
Columba» («Sankt Columba, du som fjerner hindringer»?) Den er nok fin, men litt kjedelig i
det lange løp.
Ellers ble jeg glad da jeg kom på at Columba betyr «due», noe som økte tilfanget av
Kolbjørnsanger med mange hundre prosent. Jeg kunne nevnt langt flere enn de ni nedenfor,
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men det er viktig å kun velge gode sanger, sanger en er sikker på at tåler mange
gjennomspillinger:2
-

Tyrannosaurus Rex: «Dove» fra A Beard of Stars
Anthony and the Johnstons: «One Dove» fra The Crying Light
The Flowerpot Men: «White Dove» fra albumet Peace
Gong: «White Doves» fra Shapeshifter
Magna Carta: «White Snow Dove» fra Songs from Wasties Orchards
Tori Amos: «Black Dove» fra The Choirgirl Hotel
Neil Young: «Hawks and Doves» fra albumet med samme navn
Prince: «When Doves Cry» fra Purple Rain
Madness: «The Wings of a Dove» fra Keep moving

Når vi først har begynt med sanger om vinger, er det vanskelig å komme utenom Jimi
Hendrix: «Little Wing» fra Axis: Bold as Love, men vi stopper der.3 For øvrig er det fineste
med denne due-lista at sangene er så forskjellige. Det er ikke så nøye hvor gamle de er, en
sang er en sang, men det er fint at de reflekterer ulike kulturelle faser. De er kun Kolbjørn
som holder sangene sammen, han er (poetisk sagt) båndet som sørger for at blomstene
fremtrer som en bukett. Jeg anbefaler for øvrig å unngå for mange due-sanger i denne
Kolbjørn-spillelisten, da lytteren kan begynne å lytte som en ornitolog, og glemme at det er
metaforisk.

Siden Kolbjørn er hellig, vurderte jeg lenge å ta med alle fine sanger som heter noe med
«sankt». Men det ble fryktelig mange, de ville oversvømt spillelisten slik at alle duesangene
og den gamle latinske ville bli for sjeldne å høre. Jeg arbeidet derfor en periode med å
etablerere tilleggskriterier, for eksempel vurderte jeg å ta med titler med referanse til alle
helgener (eksempelvis Paul Simons «The Rhythm of the Saints» fra The Rhythm of the
Saints), men ikke tekster om navngitte helgener som ikke heter Columba eller Columcille
eller Kolbjørn. En annen løsning som ble vurdert og forkastet, var å innlemme
helgenorienterte sanger i listen dersom de passet inn tematisk eller på andre måter – for
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Jeg avstår (med noen få unntak) fra å fortelle, forklare eller kommentere sangene som foreslås til spillelisten
nærmere, da tanken er at leseren oppsporer sangene og lytter til dem med et åpent sinn. Dette medfører dessverre
at artikkelen blir oppramsende, faktatung og til dels uleselig, uten resonnementer eller nyanseringer.
3
«Little Wing» er også å finne på nevnte Hawks and Doves, noe vi kan ta som et tegn på at denne spillelisten
ikke er skapt eller konstruert, men funnet eller oppdaget.
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eksempel dersom artistene har klare keltiske referanser (jf. irske Van Morrisons «Saint
Dominic’s Preview» fra albumet med samme navn, eller skotske Donovans «Saint
Valentine’s Angel» fra Essence to Essence). Av litt uklare grunner forkastet jeg også
meningsfylte albumtitler som Saints and Sinners (Johnny Winter) og The Black Saint and the
Sinner Lady (Charles Mingus), samt band med navn som for eksempel Pale Saints.

…SÅ LAKSEN…
Som leseren sikkert forstår, var jeg full av forventning da jeg gikk løs på laksesangene. Jeg
var sikker på at det skulle bli enklere å finne laksesanger enn Kolbjørnsanger, siden laksen er
mer allmenn, i hvert fall når det gjelder hva folk flest spiser og hvordan de bruker fritiden sin.
Jeg forventet altså at jeg med en eksoterisk tilnærming formelig ville vasse i laksesanger som
egnet seg for spillelisten – men hva fant jeg? Én «Salmon Song» (fra Steve Hillages album
Fish Rising). Denne sangen er riktignok lang, vi følger laksen gjennom et langt liv og mange
trapper i god progrock-ånd, og enten du liker det eller ikke, vil du måtte lytte til mange
gitarsoloer (som i hvert fall jeg opplever som lakseskildrende). På samme album finner vi for
øvrig en liten supplerende snutt som heter «Fish», en sang fra yngelen vil jeg tro.

«The Electric Psalmon» er noe helt annet (Motorpsycho: «Starhammer», Heavy Metal Fruit),
og det er også det norske bandet Salmon Smokers, som jeg aldri har hørt. Men det er mange
fiskeslag, og av en eller annen grunn går «Catfish» igjen i
rock’n’roll. Bob Dylan, Joe Cocker, Canned Heat, Jimi Hendrix
og ikke minst Taste har spilt inn «Catfish» eller «Catfish
Blues», mens Jethro Tull har et helt Catfish-album (Catfish
Rising).4 Av andre relevante fiskeslag kan nevnes «Silverfish»
(Belly, King), «Three Kingfishes» (Donovan, Sunshine
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Catfish-sangene er å finne på følgende album: Dylan: Bootleg Series vol.1-3. Rare and Unreleased, 1961-1991,
Cocker: Stingray, Canned Heat: Canned Heat, Hendrix: Blues (posthumt), Taste: debutalbumet Taste.
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Superman, sjekk også Joanna Newsoms album Have One on Me) og ikke å forglemme
spenningen mellom «Gold Fish» (Roy Harper, Sophisticated Beggar), «Salt Water Fish»
(Ruby, Salt Peter) og «Tropical Fish: Selene» (Gong: Camembert Electrique). Det dukker
også opp fisk i sammensetninger som «Weird Fish» (Radiohead, In Rainbows), «The Oyster
and the Flying Fish» (Kevin Ayers, Shooting at the Moon), «Fishes and Scorpions» (Stephen
Stills, Stephen Stills 2). Loudon Wainwright III synger om «Big Fish» i Tim Burton-filmen
med samme navn, mens Cure og Tom Waits trekker fiskemetaforene langt i henholdsvis
«Bananafishbone» (The Top) og «Swordfishtrombones» (Swordfishtrombones).

Av alle fiskesangene jeg har kommet over, sitter jeg igjen med tre favoritter: «Fish Tail» er en
gammel blues av Johnny Shines, «Fish» er en rar sang av Daniel Johnston (fra Fear Yourself),
og «Fishes in love» (fra HMS Donovan) er så hippi det kan bli – total harmoni, som i de to
siste linjene ødelegges av mennesket.
FISHES IN LOVE
The fishes are in love with the water
The birds are in love with the air
The rain’s in love with the flowers
and there’s music everywhere
The clouds are in love with the
mountain
The trees are in love with the hill
Daddy’s in love with his countin’
And Mum’s in love with the pill

Før vi går videre, vil jeg bare nevne at noen artister også heter Fish, i hvert fall som artistnavn
for seg selv eller bandet.: Fish, Country Joe and the Fish, Lucky Fish (Maria Due) og Jerry
Fish and the Mudbug Club.
Et spørsmål som ble reist under årets foredrag i Apenesgården, gjaldt om sanger om å fiske
inngår i gruppen sanger om fisk. To argumenter for å tenke slik, er et tidlig vers i
Kolbjørnsangen og en tidlig tegning som nærmest har fungert som foreningens logo. I begge
4

møter vi Kolbjørn som fisker. Et i og for seg tyngre argument imot en slik forstelse, er det
faktum at (substantivet) fisk ikke er det samme som (verbet) å fiske – blir du (som fisk) fisket,
er du som regel ikke fisk lenger. Etter en intern drøfting har jeg landet på at sangene om å
fiske kan forstås som grensesanger eller liminale sanger. For å markere sangenes grensestatus
vil jeg nevne halvparten av dem i en fotnote, for slik å markere at de delvis faller utenfor
denne spillelistens naturlige tilfang, noe som også har å gjøre med metaforikken.5 De fem
sangene jeg nevner her i brødteksten, er imidlertid streite fiskesanger – i hvert fall ved første
gjennomlytting:
-

-

Dr. John: «I’m Gonna Go Fishing» fra Duke Elegant
Taj Mahal: «Fishing Blues» fra Giant Step/De Ole Folks at Home (først innspilt av
bluesmusikeren Henry Thomas på 1920-tallet, og senere av blant mange andre Lovin’
Spoonful (på Do you believe in magic), Lillebjørn Nilsen (på Byen med det store
hjerte) og John Martyn (på The Tumbler)
John Martyn: «Fisherman’s Dream» fra Sapphire6
Waterboys: «Fisherman’s Blues» fra albumet med samme navn
U-Roy: «Fisherman’s Style» fra et album med bidrag fra diverse artister: The Congos
& Friends: Fisherman’s style

…OG TIL SIST STEDET
Jeg har kommet over to entydige Iona-sanger, begge fra Mike Scott/Waterboys: «Iona Song»
(fra Bring’em All In) og «Peace of Iona» (fra Universal Hall). Førstnevnte kobler Kolbjørn
direkte på Iona, mens «Peace of Iona» kobler druider, konger og helgener mer generelt på
øya. Ellers synges det sanger om øyene i nærheten: Donovan synger for eksempel om «Isle of
Islay» på albumet A Gift from a Flower to a Garden, Magna Carta synger om «Isle of Skye»
på Songs from Wasties Orchard (se s. 2), og Vashti Bunyan synger mer generelt om
Hebridene («Hebridean Sun» på Just Another Diamond Day).

Chicken Shack: «Fishing in Your River» fra OK, Ken?, Steeleye Span: «Fisherman’s Wife» fra Hark! The
Village Wait, Yo La Tengo: «Fish Girl» fra Genius Love = Yo La Tengo, Sun Kil Moon: «Fourfingered
fisherman» fra Tiny Cities, Richard Thompson: «Too Late for Fishing» fra Sweet Warrior
5

6

John Martyn dukker uventet opp to ganger her – spooky. Se note 3 på side 2.
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Ikke så mange sanger om Skottland å finne, flere om Irland.7 Viktigere enn nasjonale grenser
er imidlertid de kulturelle sammenhengene som knytter disse områdene sammen som en
blomsterbukett.8 Det keltiske i denne forstand er tydeliggjort i blant annet Dexy’s Midnight
Runners: «Celtic Soul Brothers» (fra Too-Rye-Aye).

AVSLUTNING
Leseren lar seg muligens overraske over at den delen av artikkelen som tar for seg Iona
(«stedet») er så kort. Mens teksten om fisk («laksen) forbruker over 50 % av alle tegnene jeg
bruker i avsnittene om spillelisten, forbruker delen om Kolbjørn og duene 35-40 % av
tegnene, mens «stedet» bare trenger 10-15 %. Ved nærmere ettertanke er det kanskje ikke så
rart, da han er kjent som «Kolbjørn med laksen», og ikke for eksempel «Kolbjørn av
Hebridene» eller «Kolbjørn fra Iona».
Vi avslutter artikkelen på en måte som overrasker ytterligere, nemlig ved å konkludere med at
Captain Beefheart & His Magic Band har valgt ørreten i sin Trout Mask Replica. Det
overraskende med denne konklusjonen er at vi ikke har nevnt Captain Beefheart noe sted i
artikkelen. Sånt er rart. Rart er det også at vi avslutningvis vil hevde at den musikken som
aller best korresponderer med keltisk kultur, Kolbjørn, religion og laks, er skapt av Incredible
String Band, som heller ikke er nevnt i artikkelen. Incredible String Band ga i sin tid ut tolv
studioalbum (eller tretten, siden dobbeltalbumet Wee Tam and the Big Huge også ble utgitt
som to enkeltalbum). De tidligere utgivelsene deres er i stor grad akustiske, og det faller
gjerne naturlig å begynne med nummer tre, The Hangman’s Beautiful Daughter, og så derfra
nøste seg både fremover og bakover i tid. De senere utgivelsene trekker mot jazz og
notebasert og elektrisk musikk, og her kan en med fordel begynne å nøste fra Liquid Acrobat
as Regards the Air.
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Noen få eksempler er Tori Amos (se s. 2): «Ireland» på The Bee Keeper, Roy Harper: «All Ireland» på Life
Mask, Alan Stivell: «Women of Ireland» på Brian Boru og Jonathan Richman: «Just because I’m Irish» på You
Must Ask the Heart.
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En lignende metafor har vi brukt tidligere i artikkelen (se s. 2), noe som forsterker inntrykket av at artikkelen
ikke er tenkt ut, men skrevet under inspirasjon.
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