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'AZZFESTENKOfuIII/IITTEN TöR .TRZZTEST -80

arbetar vidare. Nästa möte hå11s i Viggby-
salen söndagen den 9/3 k1.15.00.
Vi uppmanar alla grupper som vi1l vara med

,pä Jazzfeste-., att skicka en representant
.ti11 mötet"
Även andra som vill stäI1a upp och arbeta
i samband med festen är väIkomnao

SISTA ANMÄLNII{GSDAG TILL JAZZFEST BO :

söNDAGEN DEN 9/3

TeL. ti11 Jazzfestkommitt6n:
Bo Nerelius 0762/2+898 (hem)

oe/rc zt zo(arb).
Christer Stolt 08/758 62 23 (nem)

oa/ oz 87 07 (arb)
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-med 
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Sankgiro B9 - B62L
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vrLr ou sprra s.rÄrve

Lars Biilow tänker starta en studiecirkel
i jazzimprovisation för nybörjare.
Om Du är intresserad, ring A762/Z9lOa.

KRRT S.TöSTRAND

spelar f löjt i itGribbans Hot ärr"
Dän uppgiften tappade vi bort i föma
numrets presentaiion ., bandet.FöRi.ÅT oSS:
Vidare har vi missuppfattat brödernas
Jöroen och IvHrten efternamn skal'1 vara:
H;T;G'q i vffiE-srrinPn oss j

äuerEffi,6r,E]{iq]ry6fl,tiÅ@,KI

POstorPo!
JANO.ANSLUTNA GBUPPER

I Pi-Jano 2:?9 presenterade vi en Iista
år"= a" Jano-grlrppex som då var anslutna

ti11 vår förening
p"t t., skett en del förändringar sedan dess'

änrriiå" au1l-simonsen har lagt ner sång-

;;;;;"" Cluster och i stäIlet startat en

åi;ä; grupp Goose Bobs" vatlentonerna har

äi;i; öå-iira-mit"r som ka.Ilar.
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Waffiåa
I{u är det d.ags igen för våra publik-
?avoriter från ELla Oård. - llibys eget
trad-7a,zz-gäng som rumera kan avlyssnas
b}.a. äve* pä w1äLvaste Stampea.

§ättaingen är 6srr vanl igas
tseogt Jaa.sson, co. Carl flyberg, tb.
§6ren Basnussen, c1-. 3ertil Lund.quistrbjo,
Ingvar tund.fe&,d.t, b. Ivar l{ennborg, d.r.

16.7

*Mw
tnörurv"Rntr:rruv

kallar sig två före d.etta Vallentoner
- Iorbjörn Gustavsson ( cI och vibrafon)
ooh Bo Nerelius (tas) son har förenat
sig meö tnrmsla,garen. i Gribbans IIot Fivel
Johnr:y Klaar och Tiibys Art [b.tun -
Torsten Sjöd.6n.
Gruppnamnet lean tolkas efter behag.
[orbjörn menax att d'et betyd.er ftKva:!
tetten som drömmer otu att spela iazztt,..
fi"epertoar: stand.ard.låtar med- viss Wned-
punkt på swing.
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cArC€r öppa s§rvpeo*t xu n.oo -LZ.e

ffstas fi jazzcafEet.

Men vad är egentligen Stampen jämfört
ned. vårt eget Jazz-caf€? Så kon aen 9f3, 't
trivs och lyssna på glad 3azz3

Från Vallentonerna kom Gunnar Olssonras,
från Jazz Friends Hans MarschaLtrbs, och
från Mallacoda Christer Frösdenrp.
Nu är dessa hemar tillbaka igen, säkert
ti11 mångas förtjusning.
De har med sIg 011e Hqgsonrb, och Anders
Nybergrdrrd.vo s. Ma Ilacoda-kompet.

23.W*,.
äiunöte

3O.3Bawman{

igen3 Ett av d.om verkliga husband.en
p& Ja.zz-caf€et, alltför väIkåiad.a
för att behöva någon närmaro plresänF
tation. Den här gången ped hett
rgra gäetsolisterr kören Goose Sobs-
en jazzkör i d.et li1la formatet, §o{B
framträd.er ti-l}samme,ns med Saseaent
§wiagers komp" &r fin kräll;

(t

G.OLSSONS KVINTETT
hette en ti1Ifä11i9 komblnation
från olika JANo-grupper, som vi

av musiker

GA @åffiK"ffiHffia?.

tsl ##w;r
sour vtd. sina senaste frantr{dand.en
tang'erat publikrekord.et. Och und.ra p&
d.et - d.eras välspe1ad.e ooh vä3"amangerad.e
New Orleane-r d.ixie- och sringmusik är
verkligen hönrärd.. §åittningen ätt
Eans KarLsson och Pel1e Hofuaströn, cornett,
Arne Oskatssorl, ventilbasun. [onW
Löbel, klarinett. Lennart 3nrnd.in, piano.
011e Srosted.t, bas och Esi $id.eströmq

I
present



0&[08{A], DTXI&A]SD JAZZBAIID, Originalartikel för PI-J.åI{O av Roberto Diinkelberg..

rEn gvinkall kväll I januarL 191? besteg fem skrattande män orksater-
podlet på Reisenurebers restaurang i Neur York City och påbörjade ett Bnga-

gamang som ekulle förändra den amerikanska musikens väg.De fam var 0riginal
Dtxleland Jazz Band från Nau,0rleans och de introducerade en musik Bom var

deras egen ekapelse - jazzBnrr,

Så inleder den amerikanske musikhistorikern H.0oBrunn Ein bok om Ori-
ginal Dixieland Jazz Band.Att påetå att ODJB skapa.d.e jazzen är minst sagt

en överdrl.ft.Däremot är det viktigt att framhåIla dese betydelse för Jaz-

zene spridnlng och utveekling.0DJB gjorde den första inspelningen av jazz-

musik på Erammofonskiva för aextiotre år eadan.Orkesterns medlemmar är upp-

hoveoän tl11 en hel rad av de klassiska melodier som spelata av hundratsls
jazzband världen övar.Det var det första jazzband som spred jazzen utanför

lrler 0rleane och Chicago till världsstäderna Neu York och London.

I Nag 0rleans var musiken dat helt dominerande kulturella inslaget

vid sekEleklftet.Musik speladea överatlt och vid alla tilIfällen:vld para-

derebegravningarrofficiella invigningar och privata tiLlalällningar.Någon-
etana I dotta mu6ikaliska vlmmel fäddeE jazzen.Det råder delade menlngan om

aJälva ordat jazz,I h.lebetera lexikon övsr dat amErikaneka språket hävdaa

att det är er sexuallt färgad term med anknytning ti11 kongolaeieka daneerl

eom använta I Nau 0rleans nöjeskvarter Storyville(En av dE etora offentllga
pJ.ateerna hette Congo Square).

En av evårigheterna när det gäller att epåra Jazzens ursprung är'att
på eamma aätt com arkeologan ofta saknar skriftliga dokument fär att be-

Iyra avlägsna epokar undEr forntiden saknar jazzhistorikern upptagningar

av Jazzmuelk före 191?.Det heLa komplioarae desgutom "$t!ur= 
i det stora

hela är icke nsterad muslkeekapad i spelögonblicket och att vl därför heller

inte har nägra äldra notsamlingar att hålla ose tilL.Orn vi bara hada haft

mäjlighet att få Iyeana tiII den eå ofta omtalade legendarlske trumpetEren

Buddy Bolden I 1890-taleta New 0rleanej

Förutsm eambandet bluca - jazz ftnne det ockaå ett mellan ragtlmo(som

vl vet uppBtod på 189o-talet)och Jazzen.Da senare är närbeaIäktaderbåda lr
t.Bx.starkt aynkoperada.Ä andra aldan alhnaa improvieatlon I ragtlme.I

0DJBra inspelningar är det lätt att påvisa jazzens beroende av ragtimc -

mueiken.

KraftkäIlanrmänskligt och musikalisktri 0riginal Dixieland Jazz Band

var kornettiet,en Nick La Rocca.Hane far hade kommit från ltaLien tilL
Neu 0rleana 1B?6.Han var förutom skomakare också amatörkornettist oan mad

höga ambitionar beträffande sin sons framtid.Han ville att ssnen skulle

bli läkare och när Nick tidigt visade intrasse för faderns kornatt sålde

denne instrumsntat.Sonen gav sig emellertid inte utan skramlade ihop pengar

till Ett bagagnat horn när han fyllde tolv.En dag när han kom hem från
1.



skolan fann han den förvandtad till skrot.Fadern dog när Nick varebara

famton år.Han tvingades avbryta sin utbildning och fick ta jobb som ext-

ra belysningsmäetare på franska opsran i Nsu, 0rleane.Detta gav ytterligare

stlmulana åt hane musiklntresse och dessutom så småningom pengal tiIl ny

kornett och det ööjer inta }änge förrän vi finner Nlck La Rocea i ol.la

rag tlmeband.
Han rasta med en orkester till Chikago 1916 där tidningen Chlcago

Herald samma år fiir f6reta gången tryckte ordat rjasstr(så stavades dst

faktlakt ursprungligen)för att beskriva den muslk La l?occa spelade.Den

16 Juni samma år bildades så I'The 0riginal Dlxieland Jaez Eandn av failr

muslker av europ6iskt ursprung i Neur Orleans:Nick La RoccarkornettrEddie

Eduard3rtnombonerLarry ShleldsrklarinettrHenry RagaerpianorTony Sparbarol

trummor.

Vid den här tiden fanns i U.5.4. två stora kommersiella bolag för

inspelning av grammo§onskivorrVictor och CoLumbia.Victor hade två miljon-

OäIjarermarschkungen John Philip Soueas band och den italienska oPera-

Ienoren Enrico Carusorsom fått sitt genombrott vid HetropolitanopBran.

I direktionsrummst på Columbia slet man vid årsskiftet 1916/1? aitt hår

och säkte nästan deaperat after lämpligt musikaliekt exploateringsobiekt

att konkurrera med.Man fick ett tipe om det nya bandet på Reisenrsebere

och inom ett par dagar hade man ott kontrakt med dem.

Det blev emellertid problematiskt redan från början.0DJB var vana

att enbart spela egna kompositioner.Nick La Rocca föreslog bL.6. trTiger

lggr,rvilkat inte bolaget gick med pården hade ju inta många hört talas om.

I stället tvingade man dem att spela rrAt the darktorln struttere ballrrl

en välbskant schlagar I tiden" När orksetern börjada epela och musikan

fångadea upp av den enorma ljudtratten började teknikerna gapskratta och

producenten skakade på huvudet med pannan i d.jupa vgok.Flan viaade si9 helt

of6ratående inf6r denna gungande polyfoni.De fem musikerna fick slna 250

doIlar och beordradee ut ur studion.Skivmatrisen arkiveradss.

Efter detta nedarlag glck La Rocca direkt ti11 konkurrenten Vl'ctor

och erbJöd sina tjänster.ResuLtatet blev hlstoriene första Jazzskivarut-
s1äppt i handeln i mars 1917zrrLivery Stabte Bluesrr och [Dixie]and Jaes

Band Uno-Steprr.På ett år såIdes den i två milJonar exemplar.I panlk försök-

ta då Columbia ge ut da lnepelningar man gjort några månader tldlgare.Da

kom också utrmen sick inte al"ls.Ljudåtergivningen är hal't undErmåIig.

Att badöma den musLkaliska kvallt6n på de två victornumren är inta
helt 1ätt.Upptagn5.ngen är akustiskrden elektriska upptagningstekniken var

inte möjIi9 förrän 1926.

Livery stable betyder ytfordringsstä11e för 9äetande häetar och malodin,

eom är Bn av La Roccas tidigaste kompositionerrär ett av många exempel på
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0DJBas förkärIak för djurtitlar och dJurimitationer(andra är t.ex. HTiger

ragn qch tr6etrich uralkn).Inspelningen innehåIIer flera drag som är typieka

för den tidiga jazzen.Det är en kollektivt improviserad tolvtakterE bluee

utan nlgra som heLet nedskrivna notgr.Melodin spelaa genomgåande av kornettlst-

En och krlng dsnna improvieerar de övriga.Det förskommer inte några länEre

lndtvldualla soloprsstationerlandast korta s.k.breaks.Den meat lnapl'rerade

epelaren av bIåearna är Eddj.e Edu6rde på trombon med Elna kontrapunktieka

atämmor aom varleras från ehorue till chorue"Klarinettlaten Larry Shlelda

drillaf verkar inövadc och han varierar sig ganaka lita.Henry Ragae utför
eå långt man kan höra ett flnt pianospel.Han föIJar lyhärt La Roccas kornettr

och epelar faktiakt en taEdjastämma emellanåt,Tony Sbarbaro trumiar på mad

en rått personllg rytmik ned en knappt märkbar betoning på andra och fjärde

taktalagetrJazzene karakterietiska afterbeat är på uäg ln I muelkhietorien'

F.ö.är dJurlmitationerna Iuetiga att lyssna tiIl.La Roccas hästgnägg ekulle

med fördel kunna användaa eom ljudeffakt i an radiopjäs.
roixialand 0ne-stEprtspelas i anabbt tempo.Jag uet inte hur rnyckat La

Rocca atuderade SousarmBn nog har denna dixlelandlåt karaktär av uppJazzad

marsch.Nick La Rocca spelar säkert eom alltid och Eddie EdurardE lupor'lerar

ockcå här med sin kraftfulla och rena tpn.

Inspelningsteknikan på den f6rsta jazzskivan gär ssm nämnta lnte muclk-

erna fulL rättvlEa.Trots att Ragae placeradee närmaet inspelningstratten h6ra

han genomgående dåIigt.La Rocca flck inta rrstampa !.nrr bandet eftarsom det

var riek att det skulle höras på skivan.Sbarbaro ttlläts inte anuånda gln

bastrummarden kunde eabotera hela lnspelningen.

I aprll 191? lnträdde U.S.A. i första världekrigetrnärmaet f6ranlett
av att tyskarna inlett det totala u-båtskriget.Ett år aenarB fick Eddie Ed-

ruardE en inkallelsaorder och orkestarn fick en stor lucka att fylla eLler

rättarc två för ungefär samtidigt gtck HenrY Ragae bort iåspanska sJukan.

Ragas spelar i en stiL någonstans mltt enellan ragtimepiani.eten Scstt

Jop1ln och den berömds Jelly Ro11 Morton.Hans sätt att liksom förs orl'testarn'

framför sig eom han gör i sin egen rrBluin'the bluesx I lnapelnlngen från

1918 måste ha uarit en dirakt inepirationskäIla för flortone orkeeterinspel-

ningar på 1 920-ta1at,
I mars 1919 reste 0DJB tiII England där man efter trögt förg I pBDt-

gången gjorde stor succ6.SjäIvaste kungenrGeorge Vlblav lntreseerad och man

fick göra en artigt applådarad uppepelning i Buckingham Palaq6.ilan gJorde

också en serle plattor i Enqland.Det mset lntreasanta med4em är att UDJB

viear att det går att både synkopera och Lmprovisera i tref§ärdEdelstakt.
Det bäata exemptet är kanske rrAlice blue gounn.

I eeptember 1920 var 0DlB titlbaka i Neur Yorkrnu som ackompanJat6ler

tiII dansöeen Gilda Gray på klubben Folies Bergäraa.Samtidigt EJorde man nya

inspelnlngar på Victor man tyvärr är den levandelfrlska atmosfären från 1'917-

18 helt borta och dat har sina kommareiella orsaker.Orkesterns nye pianiat, 
rr



RusselRobinson,hadeslagitigenomsomkompositöravslagdängorpåBroad-
ruayochnukrävdechefernapåskivbolagetattmanskull.espelalndennes
kompositions!rDeasutom viLle man att det melodiska skuIIe betona8 och upp-

r8pa8 så att lysenarna skulle kunna nynna med.Resuttatet blev en lång rad

väldleclplineradergenomtråk19a plattor'

FlansaknadEiVarjefallintearbetetillfäI}en.NickLaRoola,eomtycke
havarlteåväIspaxmakånBBomhårdhudadförhandlaralfickoftainförolika
arbeteglvare och direktörer 9e efter 06r vad eom kallades trpublikens krautr'

I aprit 1921 drog man in i central Park Zoo och hö}I dixlelandkoneEtt för

vattskrämda lsbJörnar och elefanter2jaräven vetenakap6n var inblandad vld dstta

tillfälle.Mansku}IeetuderahurdjurenreageradepåJäeeimiterandejazz.
mus iker I

0r191nal Dlxialan d Jazz Band höII ihop fram till 1925 da Nlck La Rocca'

flck an peykisk kolhpo efter aIl,a omänektigt hårda musikerår' Andra kornett-

ister hade börjat höra tala om sig. I Chicago fanns sedan några år två från

Neru 0rleane ditflyttade suarta musiker som gades överträffa La Rooca:Joe

"KlngnOliver och Louis Armstrong'

Hänekli§t att dijma borde inte La Roccatsom var ganska ilLa däran'ha

återvänt tilI musikhistoriBnrmen rrlva år §enarB samlade han thop orkestern

lgan och gjorde en serie glada uppsluppna versiolBr av egna klaesiker eom

uclarinet Marmaladal' och rrTiger Ragrt.Deesa melodLers betydelse f6r tusen-

tals Jazzmueiker år anlednLng nog att uppehåIla si9 en Etund vid den ork8B-

ter gom gJorde den första Jazzskiuan"

HOSERTO DUNKELBEHG
Bällstavågon tr/ A

186 OO VALLENTUNA
Tel.07@,-2ll§

Ett bra urval av oDJB:s musik finns på RCA;g dubbelalbumrrlivery

Stable BIuesrr.
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