
 

Kollaa kestää • 
Jäähyväiset aseille (1979) 

 

– klassikko ja joutsenlaulu 
– Yhtä Hilse-levyjen julkaisemaa kokoelmaraitaa lukuun ottamatta Kollaa 

kestää teki kaikki varhaiset levytyksensä Pokolle. Sen sijaan bändin ainoaksi 
jääneen albumin julkaisi Johanna, jonka Love Recordsin Atte Blom perusti 
Pekka Aarnion kanssa vuonna 1979. Kollaa kestään pitkäsoitto Jäähyväiset 
aseille ilmestyi tuona samana vuonna. Se esitteli omaperäisen rockyhtyeen, 

jolla oli vahvoja biisejä ja näkemystä. 

– 'Kirjoituksia kellarista' -singleä mukaillen Kollaa kestää teki omia lauluja 
omasta elämästään. Se inspiroitui ajasta niin vuodenaikojen vaihtelun 

('Syksy', 'Talven jälkeen', 'Kevät') kuin arjen kierron ('Jälleen yksi päivä', 'Näin 
elämä jatkuu') kautta. Se löysi suuria, melankolisia tunteita pienistä asioista. 

Jotkut sen biisit olivat poikkeuksellisen hyviä, kuten vaikkapa 'Kaupungin 
valot' ja 'Jäähyväiset aseille', tuo vilpitön ja surullinen kappale, joka on 

kaikkien aikojen paras kotimainen rauhanlaulu. Tunnetuimman tulkinnan siitä 
teki Liisa Tavi vuonna 1981. 

Levyhyllyt • Ari Väntänen


Koko artikkeli kirjastoblogissa Levyhyllyt, mukana ajankuvaa, 
videota ja Finnaan linkitettyä Kollaa kestää -diskografiaa ja 

kirjallisuutta.
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