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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I evenemangsbeskrivningen inför min examenskonsert kunde man läsa: ”De som känner till Leon Falk 
höjer knappast på ögonbrynen åt att hans självständiga arbete handlar om New Orleans-jazz och 
brassband.” 

Jag är uppväxt i en musicerande familj där jag från tidig ålder fått lära mig att både spela och 
uppskatta ’traditionell’ jazz. Denna indoktrinering har skett på ett så subtilt och glädjefyllt sätt att det 
för mig känns helt opåtvingat – jag kan fortfarande inbilla mig att jag valt denna väg alldeles på egen 
hand. 

För den oinvigde: föreställ dig (eller om nödvändigt, googla) stereotypen av ett New Orleans-jazzband 
där det längst fram står en trumpetare, en trombonist och en klarinettist och jammar över When the 
Saints Goes Marching In. När jag pratar om New Orleans-jazz eller traditionell jazz (förk. ”tradjazz”) 
menar jag allt som är besläktat med denna stereotypa spelsituation. 

Jag kommer att använda dessa uttryck men med en viss reservation. Både tradjazz och New Orleans-
jazz kan uppfattas som att man enbart efterliknar något som hänt förr i tiden och/eller någon 
annanstans. Det kan vara värt att betona, att för mig är den musik jag håller på med i högsta grad 
levande och universell. 

Under åren har jag fått några absoluta favoriter vad gäller musiker och stilar, där Louis Armstrong får 
anses vara en musikalisk förebild över alla andra. I årskurs 1 på musikhögskolan genomförde jag ett 
projektarbete rörande New Orleans-brassband och i årskurs 2 bestod mitt projektarbete i en Louis 
Armstrong-hyllning. Detta examensarbete fortsätter alltså på samma spår. 

1.2 Syfte, metod och frågeställning 
För att återgå till When the Saints-situationen ovan, så spelar och improviserar de tre blåsarna 
troligtvis samtidigt – men ändå inte i munnen på varandra. Det är denna typ av samspel jag velat 
undersöka, i syfte att själv bli en bättre ensemblemusiker. 

Detta examensarbete har handlat om samspel och kollektiv improvisation, i synnerhet den kollektiva 
improvisationen flera blåsmusiker emellan som förknippas med New Orleans/tradjazz. 

På förhand hade jag bestämt fyra olika delar som detta examensarbete skulle bestå i. 

Den första delen har handlat om att studera historiken kring New Orleans och jazzens födelse såväl 
som efterföljande musikhistoria, för att ge kontext till resten av arbetet. 

Den andra delen av examensarbetet är en sorts kvalitativ undersökning som handlat om att med hjälp 
av förstahandskällor utforska samspelet i berörda musikstilar. Med förstahandskällor avses delvis citat 
och biografiska beskrivningar av musiker hämtat ur litteratur, men framförallt har jag genomfört 
intervjuer med samtida musiker som kan anses vara meriterade inom detta område. 

Den tredje delen av examensarbetet har handlat om att öva praktiskt på det som framkommit i 
intervjuerna, både på egen hand och med bandet inför examenskonserten. På förhand hade jag bestämt 
transkribering av lyssningsexempel som en metod, men varit öppen för andra idéer på övningsmetoder 
som kan framkomma under examensarbetets gång. 
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Den fjärde delen av examensarbetet har handlat om slutresultatet i form av en examenskonsert. 
Konsertens utformning ska förstås utgå ifrån det genomförda examensarbetet i övrigt, annars fanns 
inga ramar för examenskonsertens innehåll på förhand. 

Nedan följer mitt första utkast på frågor till de personer jag intervjuat under examensarbetet. Jag har 
inte följt denna mall exakt i alla intervjuer men de beskriver ganska bra vilken frågeställning jag hade 
som ingång på detta arbete: 

- Försök beskriv/formulera vad du tänker på när du improviserar i ensemble? 

- Vilka kvalitéer vill du ha hos dina medmusiker? 

- Har du något exempel på ett eller flera band där du tycker samspelet och ensemble-spelet är 
särskilt bra? Vad är utmärkande för dessa musiker, vilka kvalitéer och parametrar är det som 
gör att det låter bra? Kan du ge lyssnings-exempel på inspelningar att kolla in?  
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2. Process och genomförande 

2.1 Tidslinje 
De två första sakerna jag upptäckte när jag kom igång med arbetet var att de olika delarna inte var 
logiska att göra en sak i taget, och att ambitionsnivån på de teoretiska delarna måste sänkas till förmån 
för arbetet med min egen musikaliska utveckling, som är huvudsyftet med ett konstnärligt arbete som 
detta. Alltså har den historiska reflektionen, intervjuerna, lyssning och plankning av inspelningar 
genomförts parallellt med repetitioner och andra mer konkreta förberedelser inför examenskonserten. 

I slutet av september 2018, ett par veckor efter den första handledarträffen, var jag klar över innehållet 
i avsnittet ovan, ”syfte, metod och frågeställning”. Arbetet har härifrån och framåt kommit att handla 
framförallt om mig som ensemble-musiker, snarare än att uppnå det perfekta samspelet i just 
examensbandet, vilket fanns som syfte i mitt ursprungliga PM. Handledarträffarna med Sven Berggren 
har framförallt hjälpt mig att hålla mig på spåret för det individuellt konstnärliga, så att arbetet inte 
blivit alltför teoretiskt. 

I oktober genomförde jag den första intervjun med Jens Jesse Lindgren. Efter denna pilot-intervju 
konkretiserade jag och finslipade intervjufrågorna. Intervjun blev ett sorts startskott för projektarbetet 
och sedan dess har jag plankat inspelningar, läst litteratur och genomfört resten av intervjuerna. 

I november satte jag ihop bandet inför examens-konserten och i december hade vi de första 
repetitionerna. 

Under januari och februari 2019 fortsatte repetitionerna och 5 mars genomförde vi en konsert i 
Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

2.2 Lyssning, plankning, övning 
Ett område där jag verkligen fått tänka om gäller transkriberingar av inspelningar, där jag 
inledningsvis hade ambitionen att transkribera samtliga melodiinstrument hela ensemble-chorus. Detta 
har det helt enkelt inte funnits tid till, eller rättare sagt har det inte känts prioriterat. När jag kom igång 
kändes det effektivare att istället planka trombonspel för egen del utan att skriva ner det på noter. Jag 
har också aktivt lyssnat timma ut och timma in på de band jag fått rekommenderat till mig av de 
musiker jag intervjuat under arbetets gång, och bredden av musik att kolla in gjorde det svårt att välja 
ut enskilda låtar och chorus för transkribering. Jag har försökt analysera vad de olika musikerna gör, 
vad i detta jag upplever som samspelt och varför. Detta kan faktiskt anses vara den enskilt största 
delen av detta arbete, och som gjort störst avtryck i hur jag själv tänker när jag spelar i ensemble, 
något jag redogör för i ett senare avsnitt av denna reflektion.  

Jag har plankat spridda chorus trombonspel i ensemble av Jim Robinson, Kid Ory och Trummy 
Young. Veckorna innan examenskonserten lyssnade jag också intensivt på Kid Thomas (med Louis 
Nelson på trombon) vilket jag tycker mig höra på hur jag spelar i vår version av Should I Reveal med 
smattrande, vrål-liknande trombonfraser insprängda i de luckor som lämnas av övriga blåsmusiker, 
något jag förknippar med just Louis Nelson. 
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De låtar jag tagit mig an så noga att jag utan vidare kan spela hela chorus och solon exakt som 
trombonspelet på inspelningarna, är:1 

Ice Cream (George Lewis, 1953), Lou Easy An I A (George Lewis, 1953) och Climax Rag (George 
Lewis, 1954) med Jim Robinson på trombon. 

Too Tight (Johnny Dodds, 1926), Struttin’ With Some Barbeque (Louis Armstrong Hot Five, 1927), 
Muskrat Ramble (Louis Armstrong Hot Five, 1926) My Bucket’s Got A Hole In It (Kid Ory, 1946) 
och Eh La Bas (Kid Ory, 1946) med Kid Ory på trombon. 

Muskrat Ramble (Louis Armstrong All Stars, 1956)2 och Bucket’s Got a Hole in It (Louis Armstrong 
All Stars, 1956)3 med Trummy Young på trombone. 

En låt jag ändå bestämde mig för att transkribera stämmorna i är King Olivers ”Room Rent Blues”. 
Det visade sig svårt och tidsödande, mycket på grund av inspelningskvalitén. Jag valde då, under en 
stressad period inför första repet med bandet, att köpa en fullständig transkribering över samtliga 
instrument att ladda ner från internet för 5$. Detta får symbolisera den slutgiltiga kapitulationen i 
ambitionen att själv transkribera ensemble-partier från inspelningar. Självklart finns det inget som 
säger att de noter jag köpte stämde till 100%, men med hjälp av dessa i kombination med att lyssna till 
originalinspelningen lyckades vi ändå repa ihop en bra version av låten. 

2.3 Individuell utveckling 
Plankandet, intervjuerna såväl som läsningen av litteratur är något jag genomfört på egen hand, och 
mer än något annat har det varit inspirerande. Samverkan mellan att göra detta parallellt med att dels 
förbereda examenskonserten men kanske framförallt också mitt vardagliga musikerliv i övrigt, har 
varit väldigt utvecklande. Jag har nästan dagligen i olika band och jam-situationer kunnat omsätta 
inspiration, insikter och funderingar från den teoretiska delen av examensarbetet i praktiken. 

Som jag nämnt i tidslinjen ovan har det kommit att bli ett ganska så individuellt arbete, där jag 
utvecklats som ensemblemusiker men också som stilkännare och således också bandledare. Detta har 
jag sedan haft med mig till repetitionerna med examensbandet. Jag har försökt dela med mig av 
resultaten arbetes mer teoretiska delar till mina medmusiker, men min individuella utveckling har helt 
klart utgjort en större del av arbetet än det kollektiva sökandet efter ett perfekt samspel. Delvis på 
grund av att den totala mängden (rep-)tid och kraft som övriga musiker kan lägga på någon annans 
examensarbete är begränsad. Mer om detta i utvärderingen i reflektionens sista avsnitt. 

Jag tycker också att jag gjort framsteg som sångare under arbetets gång. Då sånginsatserna på 
examenskonserten var få och relativt korta hann jag tänka över hur jag skulle sjunga så att det bäst 
passade in i helhetsarrangemangen och även med mitt trombonspel. Under läsåret har jag tagit 
sånglektioner för Gun-Britt Gustafsson på KMH, och veckorna innan examenskonserten gick vi 
igenom sånglåtarna vilket hjälpte till med några insikter om frasering och text. Det gällde vart i sången 
jag sätter kommatecken och andningspauser och när jag istället håller ut tonerna och binder ihop 
fraserna, något jag också reflekterat över i mitt melodi- och solospel på trombon så att det kan låta mer 
sångbart när jag så önskar. 

 
1 Om referenser till inspelningar: När jag refererar till inspelningar från 50-talet och bakåt är det som står i parantesen 
årtalet för ursprunglig inspelning eller utgivning, som går att hitta i referenslistan. Detta då alla samlingsalbum på Spotify jag 
använt mig av gör att copyright-årtalen helt saknar relevans i den löpande texten. Där det behövs förtydligar jag med fotnoter. 
2 Louis Armstrong All Stars (1956). Ambassador Satch. [LP]. US: Sony. 
3 Louis Armstrong All Stars (2012). Live At the Pasadena Civic Auditorium January 20, 1956. [Spotify]. Grammercy 
Records. (Ursprungligt inspelningsår 1956). 
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2.4 Bandet 
Jag satte ihop bandet inför examenskonserten utifrån mitt befintliga Louis Armstrong-band, men med 
lite annan (större) sättning. 

Det befintliga bandet består av Erik Tengholm (trumpet/kornett), Sara Karkkonen (piano), Uno 
Dvärby (kontrabas/banjo) och Adam Falk (klarinett/saxofon), varav alla utom den sistnämnda precis 
som jag studerade på KMH vid tillfället för detta examensprojekt. Det var detta band jag jobbade med 
i mitt projektarbete i årskurs 2, som jag nämnt i inledningen ovan. 

Till detta projekt anslöt också Jonathan Leidecker (trummor), även han en KMH-student, och strax 
innan första repet i december bad jag Jocke Falk (trumpet/kornett) att ansluta till bandet, då jag 
bestämt två låtar i King Oliver-stil (2 kornetter) och två låtar i brassbands-stil (2 trumpeter) och jag 
gärna ville spela en låt revival-jazz i George Lewis-stil, vilket är något av Jockes nisch.  



 7 

3. Historisk reflektion 

3.1 Om den ”ursprungliga” jazzen 
Det mest anmärkningsvärda med New Orleans historia kring jazzens uppkomst är enligt mig stadens 
extrema mångkulturalitet men också den lika extrema rassegregationen, och hur mycket dessa sociala 
förutsättningar påverkat musiken.4,5 Om detta såväl som jazzens musikaliska förutsättningar kan det 
skrivas (och har skrivits) hela uppsatser och böcker, vilket jag inte kan ta mig an här, så jag får lämna 
det vid att rekommendera böckerna i litteraturlistan. 

Hursomhelst är det allmänt bekant att jazzen ’uppstod’ i New Orleans någonstans runt förra 
sekelskiftet, 1900, eller åtminstone att New Orleans (med omnejd) varit väldigt viktig för 
utformningen av det som kommit att kallas jazz. Här har vi anledning att återkomma till exemplet med 
When the Saints i inledningen, då faktum är att sättningen med trumpet/kornett, träblås och 
trombon/basun blev konvention redan i de allra tidigaste jazzbanden.6 Även själva låten fanns och lär 
ha spelats redan vid den tiden. Exakt hur det lät är svårt att säga då detta var innan skivinspelningarnas 
tid. 

Vill man veta något om jazzens begynnelse är anekdoter från musiker som var med själva en källa 
nära till hands. Här finns från forskarhåll anklagelser om mytomani, angående musikernas egen 
betydelse för musikens utveckling och även deras födelsedatum, som i berättandet kan justeras för att 
exempelvis kunna hävda att man spelat med jazzens ”upphovsman” Buddy Bolden. 

För min del störs jag inte av om musikerna kryddat historierna de berättar. Med risk för att låta 
klyschig är ju det vad man ständigt gör som konstnär och artist. Jag tycker det bekräftas i min egen 
intervju med Claes Ringqvist, en duktig historieberättare, då han målande beskriver hur han kom i 
kontakt med pappa som sedan började spela i hans band Barfota Jazzmen. Han talar inte alls osanning, 
men kryddar historien. När det gäller hur den ursprungliga jazzen lät (och kändes) anser jag att de 
oslagbart bästa källorna är berättelser från musiker som själva var med. Bill Russels intervjuer7 och 
Samuel Charters böcker8,9 har jag fått ut mycket av, även i form av inspiration och konkreta 
musikaliska tips. 

Inspelningar med band som vid tiden när de spelats in hela tiden hade fortsatt att spela i New Orleans, 
känns spontant som bättre referenser på hur de ursprungliga jazzbanden kunde låta än de allra första 
jazzinspelningarna med (det vita studentbandet) Original Dixieland Jazz Band. 

En personlig reflektion är att den allra tidigaste jazzen, som uppstod som en sorts folkmusik eller 
åtminstone ur en mylla av folkmusiktraditioner, lär ha varit mer folkloristisk i sin inställning till 
melodi och ackord. 

Ett exempel skulle kunna vara Bunk Johnsons inspelning av Ace in the Hole (Bunk Johnson, 1944) där 
han tolkar melodin på trumpet samtidigt som någon sjunger den, i en situation där en mer 

 
4 Charters, S. A Trumpet around the Corner, the story of New Orleans Jazz 
5 Lindström, B / Vernhettes, D. Traveling Blues, the life and music of Tommy Ladnier 
6 Harrison, M. The New Grove Gospel Blues and Jazz, s 238-239 
7 Russel, B. New Orleans Style 
8 Charters, S. Jazz New Orleans 1885-1963 An Index to the Negro Musicians of New Orleans 
9 Charters, S. A Trumpet around the Corner, the story of New Orleans Jazz 
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’sofistikerad’ musiker (typ Louis Armstrong) skulle ha fyllt i luckorna alternativt spelat ledtoner i 
stämmor mot sången. Max Harrison tar upp Kid Renas inspelning av Gettysburg March (Kid Rena, 
1940) som ett exempel på hur man i jazzens begynnelse kunde spela ”pseudo-unisont”, där samtliga 
melodiinstrument egentligen tolkar melodin samtidigt och inte nödvändigtvis helt i synk.10 Jag håller 
inte helt med om att det beskriver just den inspelningen, då det absolut spelas medvetna stämmor, men 
allt som spelas är väldigt förankrat i melodin och kanske utgår musikerna mer från sin uppfattning av 
melodin och marschens originalstämmor än vad de tänker ackordsanalys. Melodin är utgångspunkten 
och ackorden såväl som instrumentens sound används i denna sorts musik för sin omedelbara effekt 
snarare än en analyserad funktion. Detta kan jämföras med europeisk klassisk musik eller modernare 
jazz, där funktionsanalys är centralt. 

Något jag haft med mig från detta när vi repeterat med examensbandet är melodins överordnade 
betydelse, och att samtliga blåsare har ansvar att driva den framåt och hellre haka i den än att riskera 
att dränka den. Under arbetet med examenskonserten funderade vi även på att över sången på låten 
Should I Reveal göra något liknande som i Bunk-exemplet ovan, men valde sedan att hålla det 
sångchoruset så rent som vi gjorde då den totala mängden sång på konserten var ganska liten. 

Jag är också fascinerad av bruksvärdet i äldre jazz. Den uppstod som funktionsmusik i en stad med en 
självbild av att dans och underhållning där ska vara prioriterat.11 Brassbandstraditionen är ännu mer 
funktionsbunden, då de används till ceremonier som ex. begravningar.12 Att det skulle gå att dansa till, 
och att man krigade om publik som ville dansa, lär ha påverkat hur musiken kunde låta. 20 och 30-
talsmusiken är tydligt påverkad av samtidens dans och vice versa. Även revival-banden (George 
Lewis, Kid Ory m.fl) turnerade runt på mycket dansspelningar och det har definitivt påverkat den 
genren. Här tror jag att den övriga dansmusik och de dansstilar som var populära vid tillfället 
påverkade musiken, och är ett argument för att revival-banden inte alls lät exakt som den ursprungliga 
jazzen.  

Här finns även aspekten av att man alltid spelat samtida populärlåtar och standards som folk ville höra, 
vilket också har ett sorts bruksvärde: behovet av att göra publiken glad. Se till exempel hur New 
Orleans-trombonisten Jim Robinson och Stockholms-trombonisten Jens Jesse Lindgren, som jag 
intervjuat i detta arbete, resonerar: 

“Jag trivs bäst när vi spelar till dans, när man känner att man har en funktion. 
Funktionen kan ju vara att folk dansar, vilket ju inte är så vanligt längre. Men 
funktionen kan ju också vara att man gör folk glada, att de kommer samman och 
har roligt runtikring någonting… och som jag sa till dig innan vi knäppte på 
bandspelaren här: ett mål för mig med mitt musicerande är att när man har spelat 
nånstans så vill jag att folk ska ha känslan av att de har varit på en fest! Och det är 
ett måtto jag inte skäms för. Det har ju varit så under några år, speciellt när 
jazzmusiken blev mera konstnärligt inriktad på 60-talet när man hade andra mål 
och ville bli betraktad som konstnär - Miles Davis var väl urtypen för den typen av 
musiker. Det var också ett bra syfte med musiken men det är inte mitt främsta mål. 
Sen om det råkar bli konstnärligt… (skratt)” (Jens Lindgren) 

 
10 Harrison, M. The New Grove Gospel Blues and Jazz, s 225 
11 Charters, S. A Trumpet around the Corner, the story of New Orleans Jazz, s 17-42. 
12 Knowles, Richard H. Fallen Heroes A History of New Orleans Brass Bands. New Orleans: Jazzology Press; 1996. 
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“I enjoy playing for people that are happy. I like to see people happy. If everybody 
is in a frisky spirit, the spirit gets to me and I can make my trombone sing. If my 
music makes people happy, I will try to do more. It is a challenge to me. I always 
want people around me. It gives me a warm heart and that gets into my music.” 
(Jim Robinson)13 

Citaten från Jesse och Jim Robinson har varit ledstjärnor för mig i utformandet av examenskonserten. 
Varken historisk (stilmässig) korrekthet eller artistiskt ego har fått gå före publikens 
helhetsupplevelse. Examenskonsertens maffiga intro respektive outro är exempel på hur jag valt att 
frångå den historiska kopplingen och utnyttjar lokal och tillfälle för direkt effekt gentemot publiken. 

3.2 Stilar och epoker 
Jag har redan nämnt New Orleans otaliga gånger, och den staden har förstås inte patent på kollektivt 
samspel, men är en gemensam nämnare för ett antal musikstilar och band som jag beundrar just 
samspelet hos. Jag tänker här inte lägga allt för mycket kraft på att definiera olika begrepp och 
subgenrer, men det kan vara på sin plats med en kort musikhistorisk genomgång av några stilar där 
ovan nämnda tradition av kollektiv improvisation återfinns. Dessa stilar finns också representerade i 
examenskonsertens repertoar. 

3.21 Första inspelningarna -> 20-talsjazz 

Den första jazzinspelningen gjordes 1917 med Original Dixieland Jazz Band, och med dem blev 
begreppen dixieland och jazz populariserade. Därifrån exploderar jazzhistorien under 20-talet i USA 
och framförallt Chicago, och mycket av den musiken innehåller element av kollektiv improvisation. 
Många av Chicago-banden bestod till stor del av utflyttade New Orleans-musiker, exempelvis Jelly 
Roll Mortons och King Olivers band. 

3.22 Swing-baserad dixieland / Louis Armstrong All Stars 

Även under swing-eran och tidig bop finns exempel på mindre ensembler som improviserar kollektivt. 
Men det främsta exemplet när jag skriver swing-baserad dixieland är de olika konstellationerna av 
Louis Armstrong All Stars på 50 och 60-talet, som spelar New Orleans-ensemble men med 
konventionellt swingkomp i grunden och sättningen trumpet, trombon, klarinett, bas, trummor och 
piano. 

3.23 New Orleans Revival 

Ungefär samtida med bebop, som ibland beskrivs som en motreaktion mot den utslätade ’vita’ 40-
talsjazzen, uppstod en annan strömning som istället gick bakåt i jazzhistorien och ville återskapa 
värdena i den ursprungliga New Orleans-jazzen. Det fanns producenter som letade upp musiker som 
’blivit kvar’ i New Orleans, i vissa fall till och med slutat spela, och gav nytt liv till deras karriärer, 
exempelvis trumpetaren Bunk Johnson som får anses vara en av ”revival-jazzens” främsta företrädare 
tillsammans med klarinettisten George Lewis som tog över som bandledare efter Bunks död. 

I revival-jazz upplever jag ett starkt fokus på det (kollektivt) improviserade ensemblespelet, snarare än 
solon och/eller skrivna arrangemang. En låt kan rulla på i flera chorus av ensemblespel innan det 
öppnas upp för individuella solon. 

 
13 Russel, B. New Orleans Style, s 197. 
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En annan våg som följde i denna revival är alla de europeiska band som tog efter New Orleans-banden 
och spelade i en liknande stil. Min egen far såväl som flera av de personer jag intervjuat i detta arbete 
kan anses delaktiga i den svenska revival-rörelsen och, om än ofrivilligt, den tidens (konstlade) 
motsättning mellan traditionalister och modernister.14 Just i Stockholm fanns flera band som noggrant 
efterliknade förebildsbanden från New Orleans, exempelvis Optimus Orchestra och Imperial Band. 

Nuförtiden finns knappast revival som rörelse, och i den mån jag använder mig av begreppet är det för 
att referera till en stil och specifika (amerikanska) stilbildare som ex. George Lewis. 

3.24 Brassband 

Parallellt med jazzen finns i New Orleans brassbandstraditionen. I ett renodlat brassband förekommer 
enbart blås (tuba, trumpeter, träblås och tromboner) och trummor (bastrumma, virveltrumma). 

I de äldsta New Orleans-brassbanden fram till och med de populäraste under 50 och 60-talet, 
dominerar en marschliknande stil och man improviserar på ett liknande sätt som i tradjazzbanden. De 
senaste decennierna har brassbandsgenren breddats och tagit in influenser från andra afro-stilar som 
funk och hip hop såväl som karibiska och sydamerikanska stilar. I New Orleans jazz-, gatu- och 
brassband har det också alltid funnits en tradition av att spela arrangemang på samtida 
populärmusiklåtar, och av naturliga skäl har pop-covers av idag lite annan klang än för hundra år 
sedan. 

Ett typexempel på äldre brassbandsstil är Just a Little While to Stay Here (Eureka Brass Band, 1958) 
och ett exempel på ”modern” stil är Feel Like Funkin’ It Up (Rebirth Brass Band, 1989). 

Något viktigt att påpeka om New Orleans-brassband är enligt mig att man här hittar essensen i det som 
kallas ”second line”. Runt brassbanden finns själva fenomenet second line, som innebär att vem som 
helst får ansluta till en parad, efter följet och bandet längst fram. Här finns även dans-stilen second 
line, tätt förknippad med det rytmiska begreppet. 

Att jag påpekar det är för att jag hört och sett många olika musikaliska definitioner av second line. Jag 
ska inte ge mig in i de trumtekniska eller exakta rytmiska definitionerna men jag anser att facit alltid 
finns i New Orleans-brassbandens trumsektioner med baskagge och virveltrumma i samspel. Eftersom 
det är en levande tradition så finns det alltså ett facit 1919 och ett annat 2019, båda lika rätt. 

Centralt i second line är hur bastrumman spelar. En grundläggande old school second line-rytm skulle 
kunna beskrivas som bastrumma på taktslag 1 och 3 (i en fyrtakt) med en upptakt på slag 4 varannan 
eller var fjärde takt. Se illustration 1. Detta blandas upp med sekvenser av fjärdedelar eller 
synkoperingar, inte sällan som upptakter vilka siktar mot nya perioder av två, fyra eller åtta takter. 
Denna typen av växelbas har många tubaister och basister inspirerats av genom historien. 

I den äldre stilen ligger synkoperna till stor del i för-slagen, och de raka fjärdedelarna är tämligen 
heliga. En något modernare stil kan rulla med synkoper i själva grundrytmen, som i illustration 2 eller 
som klaven i illustration 3. Den sistnämnda rytmen återfinns inom New Orleans-rock’n’roll och funk 
(typ Dr John). 

Mot bastrumman markeras någonstans en feeling av backbeat på slag 2 och 4, likt exemplet på 
virvelspel i illustration 1. Jag har även inkluderat vanligt förekommande för-slag i 
illustrationsexemplen. 

 

 
14 Nylöf, G. Kampen om jazzen. 
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3.25 Övrig och nutida dixieland/tradjazz/swing/second line 

Idag, både i New Orleans och världen över, finns hundratals subgenrer som innehåller element från 
New Orleans-jazzen. Begreppsförvirringen är total och det är här jag står idag, med en önskan att 
utvecklas som musiker, oaktat genredefinitioner och musikhistoriska skeenden förutom i den mån de 
kan hjälpa oss att spela bättre tillsammans. 
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4. Intervjuer 

4.1 Genomförande 
Intervjuobjekten är musiker helt godtyckligt utvalda ur min närhet och samtliga är män, många ur 
ålderskategorin en del skulle definiera som ’gubbe’. Tre av de nio musikerna är släkt med mig. 

Jag har under arbetets gång genomfört 5 muntliga intervjuer som jag också transkriberat – Jens “Jesse” 
Lindgren genomförd 4/10 2018 ligger till grund för resten av intervjuerna: Björn Ingelstam 4/11, Ulf 
Johansson Werre 12/11, Claes Ringqvist 9/1 (2019) och Klas Lindqvist 17/2. 

Att skriva ner intervjuerna var visserligen ett bra sätt att bearbeta dem för egen del, men tog även lång 
tid och efter den sista muntliga intervjun med Klas bestämde jag mig för att kontakta ytterligare några 
musiker för att i korthet svara på samma frågor i skrift över facebook messenger: Hans Ingelstam, 
Örjan Kjellin och Niklas Carlsson. 

Utöver detta har jag diskuterat detta ämne “off the record” med medmusiker och medmänniskor under 
arbetets gång, varav det viktigaste att nämna här är de timmar av samtal med min bror Joakim Falk, 
som jag dessvärre inte spelat in och dessbättre således också sluppit att renskriva. 

Fördelningen på vilka instrument intervjuobjekten spelar är som följer (medräknat “messenger”-
intervjuer och samtal med Jocke Falk): 

4 trombon - Jesse Lindgren, Ulf J Werre, Hans Ingelstam och Niklas Carlsson 

3 trumpet/kornett - Björn Ingelstam, Claes Ringqvist och Jocke Falk 

2 träblås - Klas Lindqvist och Örjan Kjellin. 

Nedan följer ett försök till en tematisk analys av intervjuerna jag haft med dessa musiker, indelat i 
olika avsnitt med ämnen där jag tycker mig ha hittat gemensamma åsikter och/eller tvärtom, att 
åsikterna går isär på ett intressant sätt. Nedanstående kapitel är en förkortad version av en analys jag 
hade färdigställd strax innan examenskonserten (det jag strukit är delar som inte haft så stor koppling 
till examenskonserten eller arbetet i övrigt). 

4.2 Analys 
4.21 Omnämnda musiker 

Samtliga intervjuobjekt har ombetts nämna någon eller några favoritband genom historien där de 
uppskattar just ensemble-spelet. Nedan följer en lista över olika band som de tagit upp som de bästa de 
vet eller åtminstone värda att kolla in (något jag också gjort). Detta ska läsas ungefär som en 
innehållsförteckning på en livsmedelsprodukt, där den ingrediens det finns mest av står först - band 
som står tidigt har tagits upp av fler intervjuobjekt och/eller med större entusiasm.	

Jazzband/bandledare: 
Louis Armstrong All Stars (framförallt med Trummy Young tbn), George Lewis, King Oliver Creole 
Jazz Band, (Kid) Ory’s Creole Jazz Band, Bunk Johnson, Kid Thomas, Sam Morgan, Wooden Joe 
Nicholas, Bix Beiderbecke, Imperial Band, Optimus Orchestra, Preservation Hall (olika epoker), Jelly 
Roll Morton, Louis Armstrong Hot Five/Seven, Baby Dodds (20-tal), Kid Shots, Palm Court Jazz 
Band, Leroy Jones, Mutt Carey, Max Collie, Louis Prima, Acker Bilk.	

Brassband: 
Bunk Johnson, Zenit, Punch Miller/Eureka, Tuxedo, Hurricane 
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4.22 Allmänt om samspel 

Några allmänna tips återkommer hos samtliga intervjuobjekt, som kan anses gälla samspel överlag och 
alltså inte enbart i New Orleans-jazz eller för blåsmusiker. Björn och Ulf nämner vikten av att kunna 
låtarna man spelar så ingående som möjligt, både harmonier och melodi. På frågan vad man gärna hör 
för kvalitéer hos sina medmusiker återkommer “bra time/timing” och att spela “rytmiskt” men kanske 
framförallt gehöret och vikten av att lyssna på varandra. Mest målande uttrycker Claes Ringqvist det, 
angående att man måste ha ett “jävla öra”:	

“Ja, det är egentligen bara ett ord, det är öra.” 
(...) 
“Så det är ju det här att man har ett öra och lyssnar på varann utav helvete alltså 
för att det ska kunna funka, att inte en bara står och lirar lead och tar för sig och 
inte hör på de andra, utan man måste lyssna på varann.” (Claes Ringqvist) 

De flesta talar också om att spela enkelt och inte för mycket. Klas Lindqvist använder ordet 
”transparent” för att beskriva ett bra ensemble-spel. 

4.23 Instrumentens roll 
Nästan alla intervjupersoner tar upp instrumentens olika roller, och hur skönt det är att spela med folk 
som håller sig inom dem. Att trumpeten alltid har melodiansvar framgår tydligt. Björn, Klas m.fl 
påpekar att träblås och trombon ska akta sig för att krocka registermässigt. För trombon och klarinett 
handlar det förstås mest om att trombonen inte ska klättra för högt i registret. 

Björn beskriver hur trombonen ofta upplevs som en länk mellan rytmsektionen och 
melodiinstrumenten: 

”Trombonisterna är ju mer liksom en slags connection mellan rytmsektionen och 
frontsektionen. För mig är de både rytmsektion och frontsektion. Kid Ory liksom, 
spelar lika mycket fjärdedelar som trummisen gör, haha. Det är nästan det 
viktigaste, trombonen är nästan viktigast för svängets skull. Nu pratar jag om 
tradjazz-bag men det går igen i modern brass band music och så och i All Stars, 
swing och dixieland style.” (Björn Ingelstam) 

När jag över messenger frågar Hans Ingelstam och Niklas Carlsson om trombonens roll är de tydliga 
med att vi har en support-roll och måste vara lagspelare:  

“man får ju utnyttja trombonens karaktär med glissando, inte peta i trumpetens 
register och melodifunktion för mycket. Stöta, riffa, fylla ut luckor, rädda det som 
de andra blåsarna ställer till med :D” (Niklas Carlsson) 

“Man ser trombonen som den "osjälviska" lagspelaren som bygger upp utan att 
märkas, en speluppläggare som inte gör mål... men bjuder på en och annan snygg 
passning i form av en synkoprik upptakt eller ett fräckt glissando...” (Hans 
Ingelstam) 

Både Hasse och Jesse bekräftar också något jag själv märkt i mitt trombonspel, nämligen att ofta välja 
ackordets grundton eller kvint för att inte riskera att dubbla en ters/sjua/sexa/nia med någon annan. 
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Personligen upplever jag att desto mer man litar på sina medmusikers gehör, desto större utrymme 
finns det att bryta och leka runt med dessa ibland hierarkiska konventioner, som delvis finns där som 
ett skyddsnät att falla tillbaks på när man vill vara ’safe’. 

4.24 Arrangering i stunden 
Det har slagit mig att det man gör när man improviserar kollektivt i denna typ av musik, som ju har 
bestämda former och strukturer, är ögonblicklig arrangering. Detta gäller både harmoniskt och 
rytmiskt. Flera av intervjupersonerna pratar om vad de väljer för toner för att stämföringen ska bli bra 
och Björn använder ord som ”voice” och ”kontrapunkt”. 

Under mina år på Musikhögskolan har jag gått flera kurser i arrangering och under examensarbetet har 
jag börjat reflektera över hur jag kan använda mig av de kunskaperna i mitt New Orleans-spel, 
exempelvis vilka effekter man får ut av hur ackord staplas i flera stämmor. 

4.25 Idiom och preferenser 
Genomgående märks det hos alla musiker jag intervjuat att de lyssnat på väldigt mycket musik inom 
stilen vi samtalat om. Säkert också plankat en del, i många fall. Det märks i deras uppfattning om 
instrumentens roller och att de så lätt räknar upp band och musiker de tycker är bra. Man spelar helst 
med andra som har erfarenhet av att spela samt har lyssnat på musiker inom den stil man spelar. Detta 
bekräftar övningsmetoden att planka inspelningar med musiker man själv har fastnat för.	

Jesse Lindgren använder ordet idiom, som betyder ungefär dialekt, och i musiksammanhang alltså kan 
översättas till gemensamt musikaliskt språk i en viss tradition. Han säger: 

“Utan att bli snobbig eller stroppig måste jag ju säga att det är allt svårare för 
mig att spela med musiker som inte behärskar idiomet. Alltså om vi spelar i New 
Orleans style så är de jag trivs bäst med musiker som kan stilen, som har lyssnat 
på de gamla musikerna och gjort som en liten syntes utav de musiker de har hört. 
De har hört Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, Roy Eldridge, Bunk Johnson och 
så vidare och de har gjort ett hopkok av det där och förhoppningsvis lagt till 
någonting av sig själva.” (Jens Lindgren)	

Här går det inte att bortse från att idiom och vilka man gärna spelar med faktiskt också har med 
preferens att göra.  

Björn Ingelstam och Klas Lindqvist, som är proffsmusiker på en hög nivå inom jazz i bred bemärkelse 
inklusive ’modernare’ jazz, gillar Louis Armstrong All Stars starkt. De som är ännu mer nischade mot 
äldre jazz, som Jocke Falk och Jesse Lindgren, håller 20-tals- och revivalmusiker som favoriter och 
uppvisar faktiskt en svag skepsis mot All Stars rentvättade förutsägbarhet, trots att de håller Louis 
Armstrong otroligt högt på det stora hela.	

Jag inbillar mig att de som själva är väldigt tekniskt briljanta på sina instrument som Björn, Klas och 
även Niklas Carlsson och Ulf J Werre, uppskattar andra duktiga instrumentalister. Björn Ingelstam 
uttrycker exempelvis att Kid Ory tveklöst och i alla situationer är en bättre trombonist än Jim 
Robinson (trombonist i bl.a Bunk Johnsons och George Lewis band). Att Kid Ory tekniskt och 
harmoniskt är mer avancerad än Jim Robinson är svårt att neka till, men intressant i sammanhanget är 
att Jesse Lindgren tar upp just bristande instrumentteknik som en nödvändig (!) parameter för att 
George Lewis New Orleans-band låter så bra som de gör. 

Jocke Falk går till och med så långt som att vid ett tillfälle nämna det “för-Louis Armstrongska 
trumpetspelet” som något eftersträvansvärt. Jag kan inte säga exakt vad han menade men det fick mig 
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att fundera över Armstrongs spel kontra två revival-trumpetare jag lyssnat mycket på under 
examensarbetets gång, Kid Thomas och Kid Howard. För mig är allt Louis Armstrongs spelar så 
smärtsamt, fantastiskt melodiöst. Varje fras är melodier som man gärna hade plockat ut och lyssnat på 
helt för sig själva, och de flesta jazzinstrumentalister efter honom eftersträvar något liknande. Detta 
kan jämföras med Kid Thomas och Kid Howard som båda spelar med kortare, kantigare fraser som 
också har en lite annan, råare blues-känsla, vilket ibland kanske beror på en mindre avancerad 
harmoniuppfattning. Denna typ av frasering kan faktiskt smälta in i helheten på ett annat sätt, särskilt 
om rörblås och trombon också spelar stötigt och över treklangerna snarare än långa, melodiska fraser. 

George Lewis-bandet med Kid Howard på trumpet, vars inspelningar Jesse Lindgren skulle ta med sig 
“till en öde ö” om han varit tvungen att välja, uppnår i sina (i min smak) bästa stunder ett samspel där 
samtliga blåsare bidrar rytmiskt till en organisk helhet, istället för att melodiinstrumenten ligger 
ovanpå ett monotont komp. När tradjazz blir så pass lekfull skapas även frihet för kompsektionen och 
spelsituationen kan uppfattas som kaosartad men likväl måste musiken hållas ihop och vara 
dansvänlig. I denna situation mår jag väldigt bra och känner att jag har oändligt många vägar att gå. 
Häri ligger för mig New Orleans-jazzens storhet och finns det en musiker jag tycker mig kunna uppnå 
just den situationen med så är det Jocke Falk.	

Vilket leder mig till en annan intressant spaning vad gäller preferenser. Björn Ingelstam nämner i 
intervjun sin far Hans Ingelstam som den kanske bästa ensemble-trombonisten i världen och jag själv 
har valt att ha med två bröder i mitt examens-band. Detta kan inte vara någon slump. Musiker klickar 
olika bra med varandra och i kollektivt improviserad musik är det knappast av mindre betydelse. 
“Idiomet” Jesse pratar om kan alltså skifta något även bland oss New Orleans-jazzmusiker, beroende 
på personlig preferens, och det går inte att objektivt sett säga vem som är den allra bästa ensemble-
musikern, även om du kan öva på att finna dig i olika situationer. Generellt sett bör man ha lättare att 
spela ihop om man har liknande idiom och preferenser. Den relativt vanliga förekomsten av 
familjeband och familjemedlemmar som gillar att spela med varandra ser jag som ett tecken på detta. 

4.26 New Orleans särart 
När jag frågar Jesse om vilka parametrar som är viktiga i George Lewis-bandets musik, svarar han att 
den viktigaste parametern är musikernas uppväxt i New Orleans. Väldigt hjälpsamt för mig, om jag 
någon gång lyckas resa bakåt i tiden och flytta dit som liten… 

Skämt åsido så framkommer en fascination för musik som inte helt uppslukats av det som blivit 
jazzens konventioner, vilket gäller både epok och region. Dels riktas denna fascination mot 
mångsidigheten i den tidiga jazzen till och med hela 20-talet, men det finns också i själva staden New 
Orleans en musiktradition som i viss mån levt sitt egna liv under 1900-talet och fram tills idag.  

I mina öron är det mest framträdande gemensamma draget i New Orleans-musik att det är en himla 
blandning av allting som råkar finnas till buds. Det gäller repertoar, genrer och instrument-sättningar 
(där blåsmusiker får vara med i sammanhang de aldrig skulle vara någon annanstans) såväl som 
rytmiska konventioner – man kan i ett modernt brassband höra en blåsare utan vidare reflektion spela 
en ’swingad’ fras över ett ’rakt’, latin-inspirerat second line-komp. 

Örjan Kjellin, som bott och verkat i New Orleans sedan 1966, bekräftar om något själva 
utgångspunkten och titeln i detta arbete, ”á la New Orleans”: 

“New Orleans jazz är ju höjdpunkten på kollektivt improviserande. Hela attityden 
är ju ”playing for the benefit of the band”. Och den attityden lever fortfarande här 
och är en märkbar skillnad mot andra städer.” (Örjan Kjellin) 
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5. Examenskonserten 

5.1 Förberedelser 
Inför examenskonserten hade bandet totalt fyra rep utspritt över tre månader och däremellan kontakt 
över facebook messenger och dropbox / google drive med spotify-länkar, noter och inspelningar (se 
exempel med excel-ark för repertoaren nedan). Jag jobbade delvis med länkar till inspelningar på 
andra låtar än de vi ska spela, som exempel på vilken stil jag vill ha de olika låtarna i på 
examenskonserten. Dessa referensinspelningar är de som nämns i avsnitten nedan, Ice Cream (George 
Lewis, 1953) för Should I Reveal, Just a Little While To Stay Here (Leroy Jones, 2010) för While We 
Danced at the Mardi Gras och ”förlagorna” till At a Georgia Camp Meeting (se nedan). 

Bandmedlemmarna har olika mycket erfarenhet sedan tidigare av New Orleans-jazz, en dynamik jag i 
regel gillar. Adam och Jocke är mina bröder och har på så sätt liknande förutsättningar som mig. Både 
Jocke och Erik är Louis Armstrong och King Oliver-fantaster vilket passade utmärkt för detta projekt. 
Uno har jag spelat med sedan tonåren medan Jonathan och Sara i stort sett har introducerats för att 
spela äldre jazz de senaste åren. Samtliga musiker är ambitiösa och övningsbenägna vilket gör dem 
lätta att jobba med, kanske framförallt Jonathan och Sara, en egenskap som är en bra kompensation för 
att inte ha levt ett helt liv i New Orleans-jazzens tecken.  

Ovana i genren gör sig ibland märkbart i form av överdriven försiktighet, och vissa har en förutfattad 
mening om att man i tradjazz alltid ska hålla sig på mattan. Något sådant upplevde jag från delar av 
bandet när vi på första repet skulle få till svänget i Should I Reveal, då vi egentligen skulle försöka 
efterlikna det tämligen vilda George Lewis-bandet som bland annat kännetecknas av ett explosivt, 
boogiewoogie-aktigt pianospel. I slutänden fick vi till ett riktigt bra sound, i min mening, även om det 
inte var exakt som George Lewis men det ser jag inte heller som ett självändamål. I övrigt kan jag inte 
komma på något moment där bristande erfarenhet i genren utgjorde något större hinder. 

Jag bestämde mig redan när jag satte ihop bandet för att i repertoaren försöka representera lite olika 
situationer för samspel, genom att med intakt band spela låtar i olika stilar som innehåller kollektiv 
ensemblesimprovisation. Nedan följer låtlistan för examenskonserten och vilka stilar de representerar 
med efterföljande motivering varför jag valt just dessa låtar. 
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5.2 Repertoar 
5.21 St James Infirmiry / Room Rent Blues	

King Oliver / 20-talsjazz. En kraftfull inledning med trombon-feature på St James Infirmiry i 
begravnings-tempo hade jag tänkt mig sedan tidigare. Efter intervjun med Ulf Johansson Werre där 
han pratar varmt om King Oliver bestämde jag mig för att detta intro på St James Infirmiry skulle glida 
över i ett Oliver-liknande arrangemang, inspirerat av inspelningen från 1930 (King Oliver, 1930).  

Jag la också till Room Rent Blues på repertoaren, som vi spelade stilenligt väldigt nära 
originalinspelningen (King Oliver, 1923). Room Rent Blues var den enda låt där Uno spelade banjo 
istället för kontrabas. 

5.22 At the Georgia Camp Meeting	

Uptempo All Stars dixieland. Här tog jag en gammal tradjazz-marsch som vi skulle försöka spela i 
Louis Armstrong All Stars-anda. Jocke vilade under denna låt och Erik var alltså ensam trumpetare. 
Som förlaga för arrangemanget hade vi Muskrat Ramble (Louis Armstrong All Stars, 1956), Indiana 
(Louis Armstrong All Stars, 1956) och Tiger Rag (Louis Armstrong All Stars, 1956). 15 

5.23 Should I Reveal	

New Orleans Revival / tradjazz. Should I Reveal var ett förslag från Jocke, då jag frågade om en 
renodlad New Orleans-jazzlåt han ville spela. Mitt första förslag hade varit Ice Cream, en liknande låt 
som jag plankat Jim Robinsons trombonspel på, men vi bestämde oss snabbt för att denna låt var lite 
mer intressant. Erik vilade och Jocke var alltså ensam trumpetare. På denna låt sjöng jag ett chorus.	

5.24 Savoy Blues	

Medium swing blues. Savoy Blues är en låt som samtliga musiker i bandet redan hade på repertoaren. 
En kurs i “Swing-ensemble” med Jan Adefelt jag gick parallellt med detta arbete gav mig idén att 
arrangera den som en old school storbands-låt, lite Count Basie-stil, där man utnyttjar de båda 
trumpetarna i en battle/chase och jag riffar tillsammans med en saxofon. Man kan säga att 
slutresultatet hade en twist av swing men ändå behöll rätt mycket av stilen och arrangemanget i 
originalinspelningen (Louis Armstrong Hot Five, 1928). Savoy Blues passade även in på så sätt att den 
är skriven av Kid Ory, en trombonist nästan samtliga intervjuobjekt nämnt som förebild vad gäller 
ensemblespel. 

5.25 While We Danced at the Mardi Gras / Cash is King	

’Brassband’ / second line. Intervjun med Björn Ingelstam, där han pratar varmt om Hurricane Brass 
Band, fick mig att först lägga till Just a Little While på repertoaren, som jag strax innan första repet 
ändrade till While We Danced at the Mardi Gras, vilket bandet tyckte var en roligare låt och det 
passade bra då datumet för konserten spikats till självaste fettisdagen (Mardi Gras). På denna låt sjöng 
jag ett chorus. Stilgreppet här var att ligga i gränslandet mellan gammalt marschigt tradjazz-stuk, och 
de ’modernare’ second line-rytmer man hör från dagens brassband (se avsnitt 3.24).  

Efter det ville jag köra en renodlat ’modern’ second line-låt, med ett rakare, funkigare sound, och 
valde då den egenskrivna kompositionen Cash is King som jag just färdigställt till mitt egna New 
Orleans-brassband Storstan Street Brass. I sättningen för examenskonserten blev den något mer 
avskalad och funkig än när man spelar den i brassband, en välkommen avstickare på 
examenskonserten.	

 
15 Samtliga tre inspelningar i detta stycke refererar till Louis Armstrong All Stars (1956). Ambassador Satch. [LP]. US: Sony. 
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5.26 Girl of my Dreams	

Blues ballad. Jag ville åt en känslosam avslutning på konserten i form av en låt i ett lägre tempo där 
alla öser på och spelar så mycket och starkt de kan mot slutet, och släpper på all smak, rim och reson. 
Först började jag skriva på en låt med vissa specifika ackord som jag sedan upptäckte fungerade över 
Girl of my Dreams, en av de allra första tradjazz-låtar jag någonsin lärde mig. Jag gillade symboliken i 
detta och vi spelade den som en sång och trombon-feature med smörig 6/8-feel (triolunderdelad 4/4), 
som slutade i fullt kaos där alla brände av sina bästa blues och gospel-fraser. 
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6. Slutreflektion 

6.1 Utvärdering 
Att inriktningen och ambitionerna på arbetet ändrades något under processens gång är något jag inte 
grämer mig över. Om jag hade fortsatt eller gör liknande arbeten i framtiden finns det dock två saker 
jag gärna hade haft tid och resurser till – för det första att faktiskt göra transkriberingar av ensemble-
partier som jag beskrivit tidigare, och för det andra att åka till New Orleans och göra liknande 
intervjuer med musiker jag ser upp till som är verksamma där. 

Den stora missen i arbetet är att jag inte ansträngde mig mer för att inkludera medmusikerna i 
examensbandet i intervjudelen och den historiska reflektionen. Visserligen har jag diskuterat vissa 
insikter och frågeställningar med dem, men med bättre framförhållning hade jag kunnat haft hela 
sessions med fokus på dessa delar, och på förhand skickat ut intervjuerna i sin helhet för dem att läsa. 
Under de fyra repetitioner vi hade fanns inte riktigt någon lugn och ro till detta, då själva låtarna och 
arrangemangen inför konserten behövde prioriteras. 

Jag är nöjd med själva examenskonserten, framförallt med den något högtidliga feelingen på kvällen 
som utgjordes av en stor välvillig publik som applåderade och skrattade på rätt ställen. Kanske hade 
ett eller två rep till varit på sin plats, för att slipa på detaljer i låtar där vi hade något bestämda former, 
bakgrunder och arrangerade små instick varav alla inte riktigt satt. 

På grund av nervositet sjabblade jag lite med texterna och några inräkningar blev i helt andra tempon 
än vi repat låtarna i. För det mesta gjorde det ingenting utan öppnade snarare upp för att vi behövde 
vara mer på tårna i det improviserade samspelet, men på Room Rent Blues var det väldigt synd då den 
blev betydligt långsammare än originalet och hela tanken varit att få fram det speciella driv som 
uppstår när King Oliver-bandet spelar i sitt halvstruttiga medium-tempo. 

6.2 Hur tänker jag? 
När jag efter examenskonserten satte mig med allt mitt material insåg jag att det är detta min 
slutreflektion måste bestå i – att jag själv nu efter genomfört arbete försöker besvara den fråga jag 
ställt till alla de musiker jag intervjuat. Hur tänker jag när jag improviserar i ensemble?  

Denna reflektion bygger på tidigare erfarenheter kombinerat med insikter från examensarbetet, som 
framförallt gäller timing och tematik såväl som ödmjukheten i mitt spel. Igenkänningsfaktorn i delar 
av intervjuerna har bekräftat och fått mig att inse några ”knep” jag själv använder mig av när jag 
spelar, nedan markerade med fet text. 

Sedan några år tillbaks har jag inför varje låt, enskilt chorus eller solo bestämt mig för att ”tänka” som 
någon av mina trombonförebilder – ex. Jim Robinson, Kid Ory eller Trummy Young. Nu när jag 
lyssnat ännu mer på dessa musiker och insett hur mångfacetterade de är, så har jag insett hur 
hemsnickrad min bild av deras spel varit när jag försökt att låta som dem. Jag kan omöjligt hävda att 
jag tänker som dessa musiker men man kan säga att jag när jag spelar tänker på dem vilket triggar 
vissa referenser som resulterar i min egna spelstil. 

Om jag ska generalisera så symboliserar Jim för mig det mest ödmjuka spelet men också lite charmigt 
klumpigt, Ory är mer explosiv med mycket auktoritet, sound och en del glissandon, och Trummy 
Young är om möjligt ännu mer explosiv men hittar i ensemblespelet vackra stämmor mot melodin, i 
ett något ljusare register som klingar väldigt snyggt mot en trumpet (Armstrong, i hans fall) som också 
spelar relativt ljust. 
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På examenskonserten ”tänkte jag på” Jim Robinson, Kid Ory och Louis Nelson under Should I Reveal 
och på Trummy Young under Georgia Camp Meeting, och dessa arrangemang var ju också utvalda för 
att efterlikna specifika förlagor. På Cash Is King och Girl of my Dreams gällde en ösigare, modernare 
stil som inte kräver samma stöttande trombonspel, och i sådana lägen tänker jag snarare på nutida funk 
eller brassbands-trombonister som Trombone Shorty. 

Kanske låter detta flummigt och abstrakt. Men något konkretare är hur jag i ensemble-situation alltid 
snabbt vill kunna hitta ett extremt basic grundmönster att utgå ifrån, som passar i alla lägen. Genom att 
planka och lyssna på ovan nämnda musiker har jag samlat på mig några knep för detta. 

Ett grundläggande knep för trombonister är att spela som en tuba. Det vill säga (i en fyrtakt) spela på 
slag 1 och 3 eventuellt med lite extra upptakter, och spela grundton och kvint för att inte råka dubbla 
mer framträdande toner (ters, sjua) med melodin eller klarinetten. Då är jag ”safe”, särskilt i band med 
kontrabas eller helt utan bas – spelar jag med tuba kan det krocka lite i sound om jag spelar liknande 
en oktav ovanför. De få tillfällen jag spelar i tretakt motsvaras detta av att spela på slag 1. Vill jag vara 
mer pådrivande smäller jag till med markeringar som refererar till second line-rytmik (se avsnitt 3.24). 

Att rytmiskt försöka haka på melodin är sällan fel. En stämma mot melodin kan vara väldigt vackert 
men att dubbla melodin en oktav ner är på ett sätt säkrare, för att inte riskera att krocka med träblåset. 
Att spela melodin samtidigt som någon annan tillåter också, i rätt sammanhang, att jag inte rytmiserar 
exakt som lead-instrumentet, om jag stöter fram den klumpigt ’hjälpsamt’ och inte alltför melodiöst 
(se Ace In the Hole och Gettysburg March-exemplen från avsnitt 3.1). 

Spelar jag med tenorsax och/eller ytterligare en trombon, försöker jag att inte gröta ihop det 
registermässigt. En snygg utväg är att hitta gemensamma riff i stämmor. 

Det mest användbara knepet är dock att spela mycket fjärdedelar, vilket hjälper hela bandet rytmiskt. 
Jag har två ”go to”-fraser som bygger på just detta. 

Det första är vad jag kallar ”brassbandsfrasen”, som jag fått bekräftad av att både Jesse och Björn 
sjungit (!) varianter av den mitt under intervjuerna. Denna fras är en pickup på en och en halv takt som 
jättetydligt visar var tonikan är och när nästa period börjar. Den kan se ut såhär: 

 

Denna fras är effektiv för att visa vart i takten man är. Går jag utomhus i en utsträckt parad kan detta 
rädda timingen i hela bandet – därav ”brassbandsfrasen”. Avsaknaden av kompsektion i brassband gör 
förstås att det rytmiska ansvaret på blåsmusikerna ökar. 

Frasen fungerar bra över dur tonikan men även över tonartens subdominant som ju står still på 
liknande sätt som tonikan. Ett klockrent exempel är hur Kid Ory sätter en variant på den över låtens 
subdominant Db i takt 25-26 på Struttin’ With Some Barbeques båda ensemblepartier (Louis 
Armstrong Hot Five, 1926). 

Det är de sista fjärdedelarna som är centrala och starten kan varieras och även förlängas, till exempel: 
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Det praktiska med en ”go to”-fras är att jag kan frasera och variera den på tusen sätt, nu när jag är 
bekväm med den, vilket också kan ge upphov till andra fraser och idéer. Om jag känner att bandet 
runtomkring mig inte är på gränsen att tappa bort sig kan jag leka runt med hur och vart jag sätter den.  

Min andra ”go to”-fras kan vi väl kalla ”Jim Robinson-frasen” då jag snott det direkt från hans solo 
på Ice Cream (George Lewis, 1953). Det här är en fras som man använder över en dominant och den 
är extremt enkel, fjärdedelar på ackordstonerna uppifrån och ner och landa på ackordets grundton på 
slag ett i takten. Eventuellt med en liten synkoperad upptakt: 

 

Även denna fras kan förstås varieras. Tuba-spel, fjärdedelar och dessa två fraser markerar så att säga 
4/4-takten och låter väldigt mycket tradjazz, men kan just därför vara användbara även i swing och 
modernare brassband för att hålla ihop det för både medmusiker och publik. 

Det jag aktivt tänker på mest i stunden när jag spelar är två saker:  

1. Vart i musiken (när och med vilken rytmik) jag väljer att lägga mina insatser. Inför varje 
låt, chorus eller till och med takt tar jag ett beslut på om jag spelar (rytmiskt):  
Med melodin, i luckorna mellan melodin, ett självständigt riff, långa toner/gliss, eller faller 
tillbaks på de basics/knep som jag beskrivit ovan. 

2. Vilka toner jag tar (krockar jag med någon annan i bandet?) 

En insikt som är ny för mig, som jag märkt när jag spelat till inspelningar, är att jag ibland släpar efter 
något i min grund-”time”. Släpiga, bluesiga fraser och fills har jag alltid haft lätt för, men att jag 
ibland släpar ofrivilligt är en obekväm insikt för någon som ärar sig med att vilja ’hjälpa’ bandet 
rytmiskt. Jag tror det oftast beror på att jag lyssnar för eftertänksamt på vilka toner jag spelar och jag 
har försökt tackla det med att prioritera förra styckets punkt 1. över punkt 2. ’Eftertänksamheten’ 
avhjälps också av att kunna låtarna väl och att vara inspelt med medmusikern. Faktum är att flera av de 
gamla New Orleans-trombonisterna som Robinson och Ory ofta ligger på rejält i sin ”time” och ger en 
känsla av att de spelar ’i förväg’ – som för att driva på bandet. Detta är något jag till viss del börjat 
implementera i mitt egna spel inom de äldre stilar som dessa trombonister representerar. 

En annan sak som verkligen tillkommit i mitt spel efter allt lyssnande och plankande är tematik, det 
vill säga att ta ovanstående beslut om rytmik och tonval inför något längre sjok än nästföljande takt, att 
bestämma sig för en idé över ett helt eller flera chorus och långsamt utveckla den. 

Jag har aldrig sett improvisation som ett självändamål, och ser heller inget fel med att ta dessa beslut 
helt på förhand, i form av arrangemang eller bestämmelser vem som tar vilka toner på specifika 
ställen. I min mening finns det dock inget annat musikaliskt verktyg som kan ersätta gehöret hos 
musiker som är vana att improvisera kollektivt. 

Slutligen strävar jag efter ödmjukhet, att försöka sätta musikens bästa framför egot. De ovan nämnda 
knepen till trots är det en inställning snarare än en konkret mall för hur jag spelar.  

För den som här hade velat läsa en klockren slutkläm á la New Orleans, hänvisar jag till citatet med 
Örjan Kjellin på sida 15. 
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Bilagor – intervjuer 

Jens “Jesse” Lindgren 
2018-10-04, Stockholm 

Trombonist, sångare och kapellmästare i bland annat Jesse’s New Orleans Band och Kustbandet 
(värvad 1964, ledare sedan 1988). Har spelat New Orleans-jazz och swing sedan början av 60-talet i 
en mängd olika band och även hållit i jazzradioprogram och Svenskt Visarkivs jazzavdelning. 
Föreläser årligen i en kurs i jazzens historia på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Om du själv skulle säga varför du skulle vara en auktoritet på New Orleans-spel och ensemble-
improvisation…? 

Det är inte jag själv som säger det, det är du som säger det! Men om du säger att jag är det så kan det 
bero på att jag har varit målmedveten och inte vikit undan när folk sagt att “varför håller du på med det 
där, du borde spela det och det, du borde spela modernt, mer skolat” och sådär. Då har jag framhärdat i 
detta då jag tycker att det här är en musik där det finns värden som svarar emot känslor som jag har. 
Jag gillar den gamla typen av jazzmusik, om du tittar på min skivhylla så ser du att jag också har en 
massa nytt, så det är inte så att jag har skygglappar men det är den här jazzen som jag mår gott utav. 
Till exempel när jag låg i sjuksängen på sjukhuset och skulle trösta mig med någon musik så kände jag 
att när jag lyssnade på de här gamla (Louis) Armstrong, (Jelly Roll) Morton, (Duke) Ellington, ja till 
och med Coleman Hawkins och Django Reinhardt, så mådde jag gott. 

Gällande min bakgrund är jag född 1945 och 1961 började vi ett band i skolan, jag gick på Norra Latin 
och det var vanligt att man hade band i gymnasierna på den tiden. Dels tyckte jag att musiken var 
spännande och rolig, det är en tillfredsställelse att spela, och dels var det en statushöjare att spela och 
bra för självförtroendet, en social och utåtriktad aktivitet. Det gav snabbt utdelning för vi fick till band 
som kunde spela ute, vi spelade ganska tidigt på Gazell och Bobadilla och de här klubbarna som fanns 
i Stockholm på 60-talet. Det lät ganska bra och detta kunde man hålla på med till mitten av 60-talet, 
sen vart det ju pop och de som var unga började lyssna på det istället, men vi framhärdade och vi hade 
väl en liten publik i slutet på 60-talet. Sen kom ju Stampen och det vart som en liten revival, och de 
som varit unga på 50 och början av 60-talet kom ut igen. Så ända sedan dess har jag alltså spelat och 
jag började spela både för att musiken gav mig tillfredsställelse och att jag fick uppskattning, både 
publikt och ekonomiskt. 

Det här med att det var en social grej med musik för dig, när jag har läst om jazzens begynnelse 
i New Orleans har jag fastnat för det här bruksmusikvärdet i det, att man spelade till dans, man 
spelade brassband i ceremonierna, och så vidare. Är det ett värde du ser i musiken du håller på 
med fortfarande? 

Ja, fortfarande. Jag trivs bäst när vi spelar till dans, när man känner att man har en funktion. 
Funktionen kan ju vara att folk dansar, vilket ju inte är så vanligt längre. Men funktionen kan ju också 
vara att man gör folk glada, att de kommer samman och har roligt runtikring någonting, och som jag sa 
till dig innan vi knäppte på bandspelaren här: ett mål för mig med mitt musicerande är att när man har 
spelat nånstans så vill jag att folk ska ha känslan av att de har varit på en fest! Och det är ett måtto jag 
inte skäms för. Det har ju varit så under några år, speciellt när jazzmusiken blev mera konstnärligt 
inriktad på 60-talet när man hade andra mål och ville bli betraktad som konstnär - Miles Davis var väl 
urtypen för den typen av musiker. Det var också ett bra syfte med musiken men det är inte mitt främsta 
mål. Sen om det råkar bli konstnärligt… (skratt) 
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Kan du beskriva vad du försöker tänka på när du spelar i ensemble, i synnerhet när du 
improviserar kollektivt med andra blåsare i dixie-sättning eller brassband? 

Ja, just det... Som du vet har jag ju spelat i Kustbandet som spelar arrangerat, och där spelar man ju så 
vackert man kan i ensemblerna och sen så solar man så intressant man kan, så det är liksom inte fri 
ensemble utan bundet.  

Men inom, om vi kallar det lite slarvigt för dixieland, så har man ju sina roller, och det brukar ju vara 
tre blåsare, en trumpet, en trombon och en träblåsare eller kanske flera. Då har man ju sina givna roller 
som fanns redan i det gamla brassbandet att trumpetaren skulle markera melodin i första hand, 
trombonisten spelar understämmor på harmonierna och klarinetten spelar lite obligater eller vad det 
kan kallas, som en piccolaflöjt eller så som spelar flera toner över harmonierna. Och då har jag min 
roll i ensemblerna som trombonist, och jag har kommit på mig själv med att jag med åren alltmer 
spelar “basic”. Spelar man på F-ackordet så spelar jag F, C och A, och sen bluesar man till det och 
spelar lite rytmiskt runt de tonerna, kanske lite sjuor och nior och plus och minus och sådär… men om 
du frågar mig då, så spelar jag mycket basic när jag spelar New Orleans-jazz. 

Sen har man ju sina solo-partier där man får blomma ut litegrann och då försöker man väl spela så som 
trombonisterna gjorde i den tidiga jazzen, de improviserar över harmonierna och det är ju en blandning 
av ackordsspel och melodispel, väldigt svårt att sammanfatta såhär men det är ju väldigt melodiskt, 
man spelar fraser man tycker är vackra och jag brukar heller inte dra mig för att spela melodin. I New 
Orleans-jazzen är det ofta så, om man lyssnar på trombonisterna iallafall från Revivial-epoken och 
framåt att när de spelar sina solon spelar de väldigt nära melodin. En vanlig form är att de spelar två 
chorus när de solar, och det första choruset bygger väldigt mycket på melodin och sedan gör de en 
variant på melodin och “hottar” litegrann i nästa chorus, efter de principer som har växt fram. 

Om du får välja kvalitéer du vill ha hos dina medmusiker, vilka är det? Är det också att de ska 
spela “basic” som du? 

Jaa, det är det. Jag har ju med åren fått vissa favoriter, och utan att bli snobbig eller stroppig måste jag 
ju säga att det är allt svårare för mig att spela med musiker som inte behärskar ideomet. Alltså om vi 
spelar i New Orleans style så är de jag trivs bäst med musiker som kan stilen, som har lyssnat på de 
gamla musikerna och gjort som en liten syntes utav de musiker de har hört. De har hört Louis 
Armstrong, Bix Beiderbecke, Roy Eldridge, Bunk Johnson och så vidare och de har gjort ett hopkok 
av det där och förhoppningsvis lagt till någonting av sig själva. Och då finns det musiker som man 
trivs att jobba med och internationellt har jag kunnat spela med Duke Heitger och (David) Kelso och i 
Sverige har jag ju spela med Bent (Persson) och Janne Stolpe och såna här musiker som är 
fjullfjädrade i den här stilen… och din brorsa (Jocke Falk).  

De trivs jag ju med, och då behöver man aldrig vara orolig, om man då tar trumpetarna. Man spelar 
lite med varann och man spelar lite mot varann, man tittar på varann och man garvar ibland därför att 
man gjort något citat som den andra känner igen och jag kanske spelar en slutfras och den andra spelar 
fortsättningen på den frasen och så vidare. Det blir en kommunikation mellan musikerna så med 
trumpetarna blir det då att de i ensemblerna håller sig runt melodin och blommar ut i solona. Sen kan 
man ju också lämna melodin och “basic”-grunkorna när man ska höja intensiteten till exempel i ett 
slutchorus, när alla vet vilken låt vi spelar kan man ta sig friheter… men det är väldigt jobbigt med en 
trumpetare som när vi säger att nu ska vi spela Memories of you, så börjar trumpetaren med en 
improvisation och står och förverkligar sig själv redan första choruset, så att man inte hör att det är 
Memories of you. Då tycker man det är lite nonchalant mot publiken, man ska presentera melodin för 
publiken och sen så utvecklar man den så småningom. 
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Samspelet i New Orleans-jazz och brassband är min ingång i detta examensarbete. Har du något 
exempel på ett band där du tycker att just samspelet och ensemble-spelet är väldigt bra? 

Ja, det har jag. Om jag skulle ta med mig en skiva på en öde ö och spela bara den skivan för resten av 
livet så skulle det vara George Lewis 1953, när han hade ett band där alla kompletterade varandra, det 
är perfekt i ensembler, i solon, i svänget, i feelingen, i hela atmosfären, de var samkörda och de kanske 
inte alltid var överens personligen, de tyckte illa om varandra till och med men när de lirar är det 
otroligt. Det är som ett kraftverk, en dynamo, när de lirar. Vet du vilken platta jag menar? Det är When 
The Saints, Panama, Doctor Jazz, Ice Cream… Jag mår så gott när jag hör den varje gång, och det 
svänger så de kan försätta berg. 

Den skivan har jag också lyssnat en hel del på, så det är ju bra att jag får mina egna smaklökar 
bekräftade. Mitt arbete handlar ju om att luska ut hemligheterna bakom svänget du nämner, så 
en följdfråga på det är om det finns några särskilda kvalitéer eller parametrar som du skulle 
kunna formulera som nycklar i deras spel? 

Det här är ju högst ovetenskapligt och oförberett, men jag tror att musikernas uppväxt i New Orleans 
är en viktig parameter, att alla har spelat i brassband, och timingen i att de gjorde detta i en tid då det 
uppskattades och de fick spela mycket till dans. De var väldigt efterfrågade i danssammanhang, de fick 
spela väldigt mycket och blev professionella, och de fick spela sin egen musik, som kom inifrån 
hjärtat. 

De hade precis den teknik som behövdes för att kunna det här. Hade de haft mera teknik kanske 
tekniken hade tagit överhanden, jag vet inte, men jag kan tänka mig att en av Sveriges bästa 
trombonister som Ulf Johansson (Werre), eller till exempel Nisse Landgren skulle ha sabbat den 
orkestern. Eller för att ta trumpetare som (Karl) Olandersson eller Peter Asplund, skulle inte ha funkat 
i den orkestern, så det handlar inte om musikaliskt kunnande, kvalité eller skolning utan de hade precis 
de förkunskaper och kvalitéer för att göra just det som de gjorde. De va på samma nivå ungefär och 
hade samma mål med musiken. 

Nästa fråga jag hade förberett var om du kunde ge exempel på inspelningar där det du just 
nämnt är tydligt, men det har du ju gjort iochmed den skivan…? 

Ja, om du vill ha en skiva, sen finns det ju mer revival… alltså “revival” är ju ett lite knepigt begrepp 
därför att det kan ju dels vara de här gubbarna då som hade börjat lira på 20-talet som gick mot en ny 
karriär på 40 och 50-talet iochmed ett uppsving i intresset för genuin New Orleans-jazz. Sen har du ju 
de här som hakade på, vita ungdomar som började spela samma musik, vilket också kan kallas att de 
spelar revival-jazz. Där fanns det ju bra orkestrar, det är inte riktigt rumsrent men jag tycker att de här 
engelska banden är bra, jag tycker att Acker Bilk hade ett bra band på slutet av 50-talet och början på 
60-talet som jag lyssnar på med glädje. Det var ju en europeisk variant på New Orleans-jazzen, men de 
gjorde någonting bra utav det där. I Sverige har vi också haft bra New Orleans-band, Imperial (Band) 
var ju bra, Optimus (Orchestra) var bra, tyckte Swingsters var bra när de var som hetast.  

Det handlar mycket om historisk timing, en viss kategori människor råkar mötas vid en viss tidpunkt 
och det uppstår skön konst, det kan vara Beatles som råkade träffa varann i Liverpool, inom konsten 
och författeriet var det Paris på 30-talet, eller filosoferna i Aten 300 år före Kristus. Om man ska ta 
jazzen var det ju timing i Chicago under vissa politiska, sociala, ekonomiska och kulturella 
förhållanden vid en viss tidpunkt - wow, så träffade musiker varann och befruktande varann med idéer, 
och några år senare var det samma sak i Harlem, New York, med en explosion inom både jazz och 
andra konstformer såväl som politik. Historisk timing, och då tycker jag att det där George Lewis-
bandet var en sån timing. 
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Du har berört den här revival-jazzen, eller vad man nu ska kalla den, men nu råkar jag ju veta 
att du har koll på alla de här stilgreppen som jag på förhand sagt att jag är intresserad av i mitt 
examensarbete. Först tänkte jag på New Orleans-brassbanden, om det finns något band band, 
epok eller inspelning där som du särskilt uppskattar? 

Jag är inte så väldigt kunnig inom detta men jag vet ju att det var många musiker som primärt var 
brassbandsmusiker, som fanns låt oss säga på 50-talet - Tuxedo Brass Band, Eurueka Brass Band och 
sådär… de prioriterade brassbandsmusik och såg inte sig själva som dixieland-musiker, utan de var 
primärt brassbandsmusiker. Man kunde ringa dem och de satt ihop ett brassband inför vissa tillfällen, 
det kunde vara fester eller begravningar eller när olika såna här Societies hade sina jippon och så. De 
gjorde ju en brassbandsmusik som var genuin, sen fanns det ju andra band som var mera dansmusiker 
men som också kunde spela brassbandsmusik. Jag tror att de som primärt var brassband var de bästa 
på 50-talet och det fanns ju säkert en uppsjö av såna band i New Orleans. 

Detta är inte mitt specialområde, men det jag tänkte komma fram till är att det är lite intressant med 
vissa inspelningar med de här musikerna från Preservation Hall på 60-talet och framåt, då de är ganska 
torftiga när det gäller att sola. Man tänkte att den där trombonisten Albert Warner, han spelar ju bara 
“bom, bom…” (*sjunger tubaaktigt med klassiska simpla trombonfraser*), och det blir ju torftigt i en 
ensemble, men han fortsatte alltså att spela som en brassbandstrombonist fastän han spelade dixieland. 
Så brassbandsmusiker var en speciell typ av musiker. 

Både tidigare och efter det har ju brassbanden varit en skola för en massa New Orleans-
musiker, både inom jazz och andra stilar, och där kan man kanske tänka sig att det finns 
gemensamma drag i spelet, jag tänker på det du just sa om att man fortsätter köra sina fraser, i 
brassband finns det ju ett behov av tydlighet vad man än gör. Ja nu sitter jag själv och kommer 
med hypoteser… 

Jo, men jag kom på att när jag spelade brassband till exempel i Askersund, eller brassband, det var väl 
ett stort band med alla musiker som var där på jazzfestivalen. Det vart ju för stort och jag kände ett 
visst ansvar att det skulle bli musik av det för jag var ledare över bandet. Jag tänkte att fan va spretigt 
det är, det är ju tio meter fram till de som går främst och trumpetarna och så vidare, så ibland kom ju 
bandet ur fas på grund av att man var för långt ifrån varandra. Då kände jag som trombonist att nu 
måste jag visa vart skåpet ska stå, så då vände jag mig om från min position längst fram och gjorde en 
sån där (*sjunger starkt samma fras som han exemplifierat Albert Werners spel med nyss*) liksom för 
att visa, här är vi. Den frasen är ju ganska vanlig i ett brassband, och anledningen till att en trombonist 
spelar så, det tror jag är för att samla ihop ett brassband så att man vet vart man är när man kommer ur 
fas. Känner du igen dig? Att man blir övertydlig när man spelar med brassband när man hör att ens 
polare inte hör varann och ligger lite fel, och så vill man markera för att det inte ska förvärras. På så 
sätt har vissa fraser uppstått.  

Och det har väl då spillt över på New Orleans-jazzen överhuvudtaget... 
Ja, sen när man sitter och jammar spelar man de där fraserna också, Kid Ory kör ju de där grejerna 
också. 

Det sista bandet som jag har nämnt i min inledning till examensarbetet är Louis Armstrongs 50 
och 60-talsband, där även han gick tillbaks till en New Orleans-sättning, det var det band som 
fick upp mina ögon för mycket av den här musiken. Vad tycker du om samspelet i det bandet? 

Ja, vilket band du menar, de bytte ju besättning hela tiden, han hade väl (Jack) Teagarden från början, 
sen kom Trummy Young och sen Tyree Glenn för att ta trombonister, och klarinettisterna var ju 
jättemånga. Jag tycker det mesta är bra, men det finns ju skäl till att det inte är det jag lirar mest av allt, 
och det är väl att bandet blev lite slentrianmässigt sådär… man blir aldrig överraskad, förutsägbart 
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kanske är ett bättre ord än slentrianmässigt. Armstrong tyckte jag stelnade i sina fraser, började han ett 
solo på Indiana så visste man precis vad han skulle göra, sen vart han väl lite trött med åren och 
lämnade ut massa solon till trummisar och sjöng och clownade och så. Men de lirade ju 200 gånger 
om året så det är väl inte lätt att vara lika inspirerad varje gång. Bandet är ju bra, sen hade han väl 
musiker ibland som knappast var med av enbart musikaliska skäl, till exempel Danny Barcelona som 
var en blek trummis om man jämför med såna som Zutty Singelton eller Sid Catlett. Det är bra musik 
men det är inte vad jag skulle definiera som New Orleans-musik, musikerna var ju plockade ur 
swingband och hade kommit fram under swing-eran, Billy Kyle till exempel hade ju ett annat sorts flyt 
i sitt spel än vad Earl Hines hade. Swingen hade ju lämnat sina avtryck. 

Något jag har funderat på i live-inspelningarna under namnet “All Stars” är de ju förutsägbara 
även för varann, de hakar i varandras fraser så att det nästan känns arrangerat. Hur mycket 
tror du var arrangerat och hur mycket tror du var ensemble-improviserat? 

I procent vet jag inte, men jag tror inte de repade särskilt mycket, kanske inför några nya nummer att 
de repade, men det känns som att det är ungefär som när vi jammar ihop, jag känner igen det, att de 
kunde stylen så väl så de nöjde sig med det. De kunde gå in på scenen utan att ha repat de där låtarna, 
de visste hur de var uppbyggda och sådär, och jag tror inte det var resultatet av repetitioner. Däremot 
sånt som de gjorde på platta, då var de i studio och gick igenom hur låtarna skulle läggas upp, Mack 
the Knife till exempel var ju nerskriven, det var Turk Murphey som skrev det där arret. Så inför 
studiogrejerna hade de nog repetitioner innan men när de spelade konserter tror jag att de litade på 
Armstrongs auktoritet och följde honom och spelade på hans villkor. Jag tror inte någon annan 
musiker skulle våga ta fler solon än vad Armstrong förväntade sig och så vidare, det gjorde man nog 
bara inte. 

Som avslutning vill jag återgå till George Lewis-bandet som ju förutom Kid Howard på trumpet 
var en fortsättning på Bunk Johnsons band, och fråga vad du hade sagt om du hade behövt välja 
mellan Kid Howard och Bunk på trumpet? 

Ja, Kid Howard var ju den perfekta trumpetaren i det här bandet. Anledningen till att Bunk spelade i 
det här bandet, Bill Russell, plockade ut de här musikerna till Bunk, som själv inte gillade de här 
musikerna. Han ondgjorde sig över dem och tyckte de var för primitiva. Bunk hade en annan 
inriktning och ville spela samtidens schlager-melodier och låtar med lite mer avancerad harmonik och 
sådär, han var mera driven än de här musikerna. Och det hör man när de här musikerna spelar låtar 
som innehåller några ackord som är litegrann utöver kvintcirkeln eller vanliga tre-ackordslåtar så 
spelar de ofta fel va, de spelar rena ackord över dim-ackord och sådär, och de hör inte ens att det är 
dimackord. De kan inte spela i moll, George Lewis spelade som om det vore dur över moll-låtar. Det 
där tyckte Bunk var lite jobbigt och de blev till och med ovänner ibland, det var nästan påtvingat 
primitivt och de spelade väldigt mycket hymner i When the Saints-typen vilket Bunk tyckte var under 
hans värdighet. Det hör man också när Bunk spelar in med lite andra musiker som till exempel 
Stuyvesant Casino, lite mer avancerade musiker som hade spelat i swing-band och sådär, då blommar 
Bunk och låter bättre. Så det där George Lewis-bandet 1953 med Kid Howard var en fantastisk enhet 
som gjorde stor musik inom den stilen, men rent formmässigt var den ganska enkel. 
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Björn Ingelstam 
Stockholm, 2018-11-04 

Jazz-trumpetare och sångare, bosatt och aktiv i New York de senaste åren men har vid intervjuns 
tidpunkt nyligen flyttat till Paris. Kusin till intervjuaren (Leon) och även till Joakim Falk som dyker 
upp för en ordväxling mitt i intervjun. 

Börjar med en lite taskig fråga för att få lite bakgrund, varför du skulle vara en auktoritet på 
ensemble-jazz? Nu är det ju jag som säger det men jag tänkte om du ville nämna några meriter? 

Jag har spelat New Orleans- och swing-musik med min far Hans Ingelstam som i mitt tycke är en av 
de bästa ensemble-trombonisterna i Europa, förmodligen världen också. Jag har också spelat ganska 
mycket med folk som är lite mer kända, som Wycliffe Gordon, Soul Brass Band i New Orleans, Evan 
Christopher. Shannon Powell och Herlin Riley, folk som kan den stilen väldigt bra. Så i mitt tycke har 
jag i den här delen av världen ganska mycket att säga om det här, heh, utan att låta arrogant, det gör 
jag ju… 

Om du kan formulera vad du tänker på i ensemble-situation, i kollektivt improviserad ensemble 
och överhuvudtaget? 

Jag blir jävligt avtänd när trumpetare för det första inte spelar melodin, inte kan melodin, man behöver 
inte spela melodin men om man inte kan förhålla sig till hur melodin egentligen går så är det väldigt 
svårt om man har en bra trombonist eller klarinettist som kan melodin när de ska förhålla sig till den. 
Det värsta jag vet är när folk trampar varandra på tårna, och de spelar liksom samma voice, du vet, lite 
för ofta, det händer ju alltid men när det blir att det sker för ofta. Till exempel när jag spelar med nån 
som min far Hans Ingelstam och han kan melodierna väldigt väl så händer det aldrig, och folk som kan 
läsa vart trumpetaren går och sådär. Som trumpetare tror jag det är viktigast att spela enkelt, rytmiskt, 
jävligt rytmiskt är typ det viktigaste och att få det att svänga, det är vi som sätter an också hur kompet 
ska spela och frasera. Så enkelt trumpetspel är nice, och tydligt. 

Och då tänker du i den klassiska rollen att trumpet har melodi-ansvaret? 

Alltid. (skratt) 

Då är vi redan inne på nästa fråga, vad du söker för kvalitéer hos medmusiker? 

Ja, att de kan melodin också, det är det första. Att de kan melodin, att de spelar med bra timing, att 
klarinettister inte håller på att käbblar med melodin utan att de lägger sig någonstans mellan melodin 
och i ett register där inte trumpeten är. Om det är en saxofonist ska de hålla sig väck från både 
trombon-registret och trumpet-registret, det är ännu svårare. Nu pratar jag bara om tre man i ensemble, 
det är ju ofta det det är. Sen att trombonister, det är ofta att de lägger sig under och att rörblåsen lägger 
sig över, och trombonisterna är ju mer liksom en slags connection mellan rytmsektionen och 
frontsektionen. För mig är de både rytmsektion och frontsektion. Kid Ory liksom, spelar lika mycket 
fjärdedelar som trummisen gör, haha. Det är nästan det viktigaste, trombonen är nästan viktigast för 
svängets skull. Nu pratar jag om tradjazz-bag men det går igen i modern brass band music och så och i 
All Stars, swing och dixieland style. 

Precis, det är lite svårare att spela med tenorsax än med klarinett, registermässigt… man vet 
inte heller vem som ska vara lägst. 

Ja det är ju ditt register. Det blir lite mer som att spela i ett modernt brassband, typ att det är flera 
saxofoner eller flera tromboner och det blir mer riff-grej för trombonerna eller saxofoner och trombon. 
Man får hitta gemensamma grejer som man spelar ihop. Jämfört med om du är själv och spelar med en 
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klarinett så har du mycket mer fritt att göra dina egna kontrapunkt-grejer och sådär, men om både en 
tenorsax och trombon gör det så låter det bara för mycket. 

Vidare då, om du har några exempel, historiska eller samtida, på band och musiker som du 
tycker är bra på det här vi nu pratar om? 

Kid Ory, bäst. För mig mycket bättre än Jim Robinson, som också är bra, men Kid Ory är mycket 
bättre. Trummy Young, jag nämner inte Jack Teagarden där, jag tycker inte han är bra ensemble-
trombonist överhuvudtaget, han är för orytmisk och flyter för mycket. Nuförtiden gillar jag folk som 
Bill Allred, John Allred, Russ Philips och Lucien Barbarin, sjukt bra alltså, han är typ den bästa jag 
har spelat med i den stilen live, fan va bra. 

Ja, jag har haft en väldig aha-upplevelse när jag hörde honom live i New Orleans. 

 

Här kommer Joakim Falk förbi för att säga hej då: 

Du kan få komma med ett instick här, vi hade just ett påstående om att Kid Ory är bättre 
ensemble-trombonist än Jim Robinson. Håller du med om det, ett enkelt ja eller nej? 

Joakim: Hah, nä nä nä, frågan är inte så enkel… 

Björn (avbryter): Jo den är enkel, haha. Vem hade du åkt på turné i tre veckor, Jim Robinson eller Kid 
Ory. 

Joakim: Nä, ja, jag hade ju valt Jim Robinson. 

Björn: Men det är för att du är töntig, haha skoja... 

Joakim: Nej, det är för att det bidrar med en extra liksom... rytmuppfattning. Det är klart om man 
bara vill ha de här glissandona som landar lite skönt… 

Björn: Näeh, det håller jag inte med om, Kid Ory är mycket funkigare, (*sjunger en fras*) 

Joakim: Jo kanske. Men jag är ju så inkörd på Jim Robinson, jag lyssnar ju så mycket på det, så det är 
ju en smaksak. Jag hade ju inte haft något problem med att åka med Kid Ory heller. (båda skrattar) 

(När Jocke gått): 

Det Jocke sa där, det stämmer inte. (skratt) 

 

Ja, nu har du räknat upp en del musiker, hade du någon fler på g som du hade tänkte säga? 

Nej egentligen, Kid Ory och Trummy Young räcker för mig ensemblemässigt, Trummy Young är typ 
min dröm att ha fått spela med. 

Då får du gärna också ge något lyssningsexempel som du tycker är extra bra? 

Ensemble-spelet med Louis Armstrong All Stars 1955 och 56 med Edmund Hall, Trummy Young och 
Louis, bästa ensemble-spelet som nånsin spelats. Men det måste vara Edmund Hall på klarinett, annars 
så fattar man inte. Det är det bästa. Och om det ska va äldre grejer så Ory’s Creole Jazz Band på 
mitten av 50-talet också, samma år ungefär, 54-56, också det bästa fast i den stilen, det är lite 
annorlunda stilar. Jag kan inte komma på något bättre än det... Eller jo det kan jag, lika bra men 
modernare, Leroy Jones och Lucien Barbarin, antingen Preservation Hall Jazz Band eller Palm Court 
Jazz Band. Det är samma bag fast på andra sätt. Också Leroy Jones och Crag Cline för femton år sen, 
det finns några plattor Live at Donnas’ som är pfffh… Leroy Jones är grym. 
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Grymt, du som ändå bott och varit mycket i USA, har du något mer liknande favoritexempel 
specifikt i New Orleans brassbands-stilen? 

Jag föredrar ju brassband som är lite mer traditionella än de mest moderna, även om jag har spelat mer 
i moderna brassband. Än en gång Leroy Jones Original Hurricane Brass Band, på sättet de spelar med 
Ronald Johnson och ibland Terrence Stafford som andra-trumpetare. Det är ofta två trumpeter, sax, 
trombon. De spelar inte så starkt heller, liten bastrumma, ganska akustiskt låtande, “Just A Little 
While” å grejer, jävligt välpolerat och grymt bara pro. Det soundet där det tycker jag är the shit alltså. 
Det är så jävla funky men inte överspelat… real men playing jazz. (haha)  
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Ulf Johansson Werre 
Uppsala, 2018-11-12 

Från Wikipedia (!): “Ulf Erland Johansson Werre, född 16 januari 1956 i Lövångers församling, är 
en svensk jazzmusiker som spelar piano, trombon och sjunger. Han har varit verksam såväl i Sverige 
som internationellt sedan 1970-talet.” 

Även om jag har viss koll på dig sen förut tänkte jag ändå börja med att fråga, så som jag 
beskrivit mitt examensarbete nu om kollektivt samspel i allmänhet men New Orleans ensemble-
improvisation och swing-improvisation i synnerhet, om du vill beskriva dina meriter inom det 
eller försöka formulera själv varför du skulle vara en auktoritet inom detta? 

Okej... Ja, man kan väl säga att jag egentligen har gått nästan samma utveckling kronologiskt som 
jazzen själv. Jag började spela trummor i ett pop-band när jag var sex år, och då plankade vi beatles-
låtar, huvudsakligen Beatles faktiskt, lite annat också men Rollin’ Stones tyckte jag inte var lika 
intressanta som Beatles så det var mycket det vi körde. Sen när jag var tio-elva så upptäckte jag jazzen 
och då var det den riktigt tidiga jazzen, så då lyssnade jag egentligen bara på jazz från 20-talet.  

Det har jag också fortsatt att göra hela tiden, jag har liksom aldrig släppt den, för att som många tror 
att det blir mer och mer avancerat ju längre i historien man kommer vilket ju inte alls är sant 
egentligen. De musiker som fanns på 20-talet var oerhört skickliga och dessutom hade alla som var 
stora kvalitéer som inte nödvändigtvis finns senare, det vill säga att man har jättekoll på formkänslan, 
man har grundmurad känsla för blues och gospel-traditionen, som är nödvändig för att man ska hitta 
en bra frasiologi, man har fantastisk timing plus att man skapar melodier, man bygger inte upp det på 
musikteoretiska enheter som skalor och ackord även om man övade på det så var det inte det som 
gällde när man skulle spela utan man skulle skapa melodier. Det där har det varit lite si och så med till 
och från under åren, så att det är liksom färdig, väldigt välutvecklad musik som låter lättsam men är 
svår att spela. 

Jag var jätteung, alltså jag började spela trummor som sagt, sen blev det lite gitarr och jag har hela 
tiden spelat piano där jag faktiskt tog ut låtar redan när jag var 4-5 år. Sen lärde jag mig då vad 
ackorden hette och sånt men då hade jag tränat upp ett inre gehör och hade en egen relation till hur 
harmonierna var uppbyggda, så jag var förberedd för den tidigare jazzmusiken iochmed att jag hade 
spelat mycket pop, och Beatles harmonik är ju egentligen mycket rikare än många andra pop-band från 
den tiden. Sen då så småningom så började jag spela med äldre musiker, jag började spela trombon när 
jag var 15, redan när jag var 16 var jag med i ett storband, innan jag stack till USA var jag med i Jack 
Lidströms Hep Cats och jag var som gäst med en massa olika band på Stampen, jag var faktiskt också 
jätteung när jag fick det här Classic Jazz-stipendiet, Louis Armstrong-stipendiet. Sen så började jag 
läsa medicin men sökte in på första kursen överhuvudtaget som hade med jazzmusik att göra på ackis 
och kom in där, först var vi fyra stycken bara, det var jag, Tommy Koverhult, Nisse Sandström och 
Stefan Grahn, som är någon slags prefekt där nu… sen kom Bronislav Suchanek och Ivve Oscarsson 
till så då var vi sex stycken så småningom, det var alltså första kursen någonsin som handlade om 
jazzmusik. Då gick jag den första året, sen fick jag stipendium och var i USA i Pittsburgh i två år, kom 
tillbaks och slutförde då den här jazzpedagogexamen, och sen dess har jag spelat... 

Ursäkta att jag avbryter, var det trombon som var ditt huvudinstrument under utbildningen? 

Nej, det var både och, både piano och trombon. Parallellt då med att jag inkorporerade fler stilar sådär, 
jag började gilla Goodman, Teddy Wilson och så småningom Charlie Parker, Dizzy (Gillespie), 
Wardell Grey, Sonny Stitt, Stan Getz, Oscar Peterson en favorit också, sen har jag pressat det framåt, 
så att i USA var det faktiskt så att jag gjorde en del grejer som låg åt avant garde-hållet, vi hade en 
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musikgrupp som gjorde vad man nästan skulle kunna kalla teatermusik, för det var fullständigt fritt 
och sen så agerade vi samtidigt på scenen och såna där saker. Jag har provat nästan precis allting kan 
man säga, fusion och funk likaså, och jag kommer alltid tillbaks till att om jag undervisar och folk vill 
lära sig spela jazz och så säger de liksom att jag vill låta som Coltrane, ja okej, men då måste vi först 
bygga upp så att du har liksom formkänsla, att det finns timing och så vidare. Kan man då inte lära sig 
att spela 20-talsjazz så menar jag då att övrig förmåga lever litegrann som ett gumfly. Man behöver 
inte bli professionell på att spela 20 och 30-talsjazz men man ska kunna vara med i ett gäng som spelar 
den sorten och skapa bra och melodiska solon, för där tycker jag att agnarna skiljs från vetet alltså, att 
man kan improvisera och göra bra melodier som inte beror på att man tänker vilken skala är det nu på 
det och det ackordet och så vidare. 

Det var rätt lustigt faktiskt, för när jag gick på ackis då skulle vi ha undervisningstillfällen där vi 
undervisade varandra, och de andra hade då tagit, ja Koverhult kom med nån Coltrane-låt som vi 
skulle spela, och sen när det blev min tur sa jag att nu ska vi fanimej köra en renodlad dixieland-grej 
här så jag tog nån Bix Beiderbecke-låt. Så sa jag till Tommy Koverhult att du måste absolut undvika 
att spela dina vanliga Coltrane-fraser och ingen pentatonik på det sättet utan gör melodier på ackorden, 
han skulle spela klarinett då va, och han var ju liksom en auktoritet, en rätt tuff typ va, men efter ett 
tag så sa han, “fan Uffe det här är ju svårt alltså. Det här är jävligt svårt”. Ja, kul sa jag, att jag kunna 
bjuda dig på denna upplevelse. 

Ja, klarinettisterna på 20-talet var ju väldigt bra. Men då är du inne lite på vad som är en 
huvudfråga jag har haft. Kan du formulera vad du tänker på när du improviserar i ensemble, 
kanske i synnerhet då när du spelar trombon med andra blåsare i dixieland eller swing-sättning. 

Ja, som trombonist är det ju rent traditionellt så att bra trombonister alltid har haft koll på hur 
harmoniken förlöper framåt i tiden, och att man tar vara på viktiga karaktärstongångar, leading tones 
och sånt där. Att man gör melodier som inte nödvändigtvis… även om man är teknisk ska man kanske 
undvika att låta som en klarinett liksom, och väva upp och ner för mycket, och försöka tänka efter vart 
melodin ligger så att jag inte behöver dubbla de tonerna. Men det finns ju olika personligheter även 
under 20-talet, som Kid Ory hade ju en väldigt basic inställning och spelar nästan som en tuba ibland, 
och har ibland inte full koll på harmoniken heller men det är ändå väldigt charmigt med hans det här 
creolska trombonspelet. Sen så finns det såna som Miff Mole till exempel med Bix, som var väldigt 
teknisk och har flexibilitet över registret och hittar lösningar som är lite annorlunda, men sammantaget 
så tycker jag man ska vara… så fort som en person förändras i en grupp så förändras balansen och då 
kan man spela på ett annat sätt. Vissa trumpetare spelar egentligen bara melodin och då är det lätt att 
fylla i, för då behöver man inte bara ligga på långa toner från septim till ters och så vidare utan man 
kan göra melodiska lösningar. Andra trumpetare som spelar mycket, då kan man ju balansera upp det 
med att ligga lite oftare på långa toner vilket är jättevackert tycker jag. Framförallt så måste jag säga 
att man hittar en rytmik som gör att det blir polyrytmiskt. Om trumpetaren och klarinettisten spelar, 
alltså man får utgå ifrån att de då spelar rytmiskt naturligtvis, så kan man försöka hitta en rytmik som 
ligger mot det på något sätt.  

Kollektiv improvisation, det finns två olika vägar att gå, det ena att du kollar in om någon gör ett riff 
så hakar du på det riffet, samma rytmik men hittar en stämma, och det är jäkligt effektivt. Men är det 
inte ett riff utan mer en improvisation runt en melodi så tycker jag det är intressant att dels tänka efter 
var är de andra på väg, och då försöker jag hitta så det blir en tredjestämma, och göra en rytmik som 
gör att det studsar på andra ställen än vart deras rytmik är. Då får man den här New Orleans-känslan 
som man ser också hur New Orleans-trumslagare, som Baby Dodds till exempel har gjort en sån här 
“tutor movie”, där han spelar på ett sätt som man inte hör på inspelningarna. Om man tittar på det här 
så händer det jäkligt mycket grejer hela tiden, det är accenter och bubblar liksom, och det där 
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bubblandet tycker jag är så otroligt skönt om man hör. Ibland kan jag lyssna på folk som spelar 
dixieland nu idag som inte riktigt har känslan för hur samimproviserandet sker utan alla spelar liksom 
som fan hela tiden, det finns inga hål, finns inga luckor, och då blir det inte det där studsiga, luftiga, 
man känner inte att det blir en förändring chorus för chorus utan det ligger och maler med samma 
myckenhet hela tiden. Det där kan man akta sig för tycker jag. 

Följdfråga då, som du också nuddade vid, vad vill du ha för kvalitéer hos dina medmusiker? 

Bra time, enastående harmoniuppfattning och eftersom jag själv tycker att jag spelar med auktoritet så 
är det skönt att det är musiker omkring mig som också har en auktoritet så att man liksom inte passivt 
hakar på någon annan utan att det är folk som är medvetna om sina egna kvalitéer men hela tiden har 
en stor procent uppmärksamhet vad som händer i övrigt. Då kan man på mikrosekund hitta varann så 
att det blir fantastiska grejer som en människa inte hade kunnat skriva ner, för om det är tre blåsare då, 
tre olika musikaliska sinnen som har en gemensam grogrund att stå på både harmoniskt, melodiskt 
traditionellt och framförallt rytmiskt. Det gör mig egentligen inte så mycket egentligen med en 
rörblåsare som spelar mycket eller trumpetare som spelar mycket, är det bra så är det fantastiskt. 
Spelar de lite, ja då har jag större möjligheter att så att säga göra mer tekniska lösningar på trombonen 
också. 

Då tänkte jag fråga om du har några, antingen samtida eller historiska, 
favoritmusiker/favoritband när det gäller just samspel och den här typen av ensemble-
improvisation? 

Ja, om vi går till orkestrar då som jag tycker är otroligt njutbart att lyssna på så finns det en speciell 
sån där New Orleans-magi i King Olivers Creole Jazz Band, där (Louis) Armstrong och (King) Oliver 
under låtens gång så skapade de ju riff bakom och sånt där och spelade figurer två-stämmigt som 
egentligen inte var arrangerade, utan Oliver spelade i örat på Armstrong och sen la Armstrong en 
andra-stämma på det. Det tycker jag är otroligt charmigt alltså. Sen naturligtvis Armstrong Hot Five, 
också väldigt charmigt, det finns kvalitéer av ren New Orleans men sen finns det även den här 
Chicago-stilen med mycket mer soli än vad det var tidigare. 

Men favorit-samspel då det gäller det här det skulle jag vilja påstå är sent 20-tal och Bix Beiderbeckes 
grupper. Där hittar vi det absolut häftigaste kombinationen av uppmärksamhet mot varann, var och en 
har fantastiska tekniska och väldigt personliga musikaliska röster, och de har just det här bubblandet 
tillsammans. Det kan vara Bix, Frankie Trumbauer, Miff Mole eller någon annan trombonist, och sen 
har du då jävligt skickliga banjoister och gitarrister, Eddie Lang kan vara med ibland i de här 
grupperna, och sen har du då Adrian Rollini på bassax eller någon som hette Min Leibrook, också 
bassax, och de har också det här att de spelar basgångar men far ut på utflykter ibland som är sådär 
hisnande och häpnadsväckande härligt. Det tycker jag nästan är ett ideal att sträva efter. 

Har du något specifikt lyssningsexempel på de grejerna, låtar eller… ja album fanns väl inte då, 
men låtar? 

Nej, just det, man har väl satt ihop samlingsalbum sen av det där. Ja, egentligen vad som helst, Bix 
Beiderbecke hade ju blivit en stor stjärna och spelade med Jean Goldkettes orkester och sen så 
småningom Paul Whitemans, och mitt under den perioden, 1928 satte han ihop en grupp som brukar 
kallas för Bix and his Gang, allt det där är inåthelvete bra. Det finns Louisiana till exempel, det finns 
en låt jag gillar som vi har med i Dixie Nouveau där som heter Idolizing. Det är en sån där, jag älskar 
de där populärlåtarna från 20-talet, de är så tydliga i formen och så musikaliskt skrivna, jag tycker det 
är intressant också med låtar där ett ackord kan ligga i sex takter, det låter piss om man ska försöka 
göra intränade “licks” på såna grejer, utan det är bara ett rent melodiskt skapande som liksom för både 
rytmiken och tiden framåt även om samma ackord ligger, jag tycker det är jättecharmigt.  
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Louisiana, Idolizing, det var någon mer jag tänkte på faktiskt precis innan jag kom hit, också Bix från 
samma period… jag kan försöka få fram det.  

(*Spelar Somebody Stole My Gal från mobilen*) 

Alla spelar relativt mycket, men det är… (*fortsätter att lyssna*) 

(*pausar musiken*)  

Ja, och så vidare. Jag tycker det är så jädra fantastiskt bra. Och om man lyssnar på, jag tror att det är 
Min Leibrook som spelar bassax, det kan vara Rollini, men i det här ligger det nästan lite second line-
rytmik i det va…  

(*sjunger rytmiskt två-fyra-betonat och melodiska upptakter mot ett-tre och synkoperade fjärdedelar i 
fotstamp*) 

Just de där grejerna är det ganska ovanligt att man hör nuförtiden, utan det blir ofta ganska stampigt, 
en jämn fyrfyra, som en sorts kombination av att man ska spela 20-talsjazz men att det ändå ska vara 
nästan ett senswing-komp till det hela. Det kan vara jävligt bra, finns ju jättefina exempel på det sent 
30-tal och 40-tal med en banjoist som höll i en massa band och inspelningar, kommer inte på namnet 
nu, men han satte ihop grupper med lite senare dixieland-musiker som Billy Butterfield och Jack 
Teagarden… jag får återkomma till banjoistens namn. 

Men den här Somebody Stole My Gal, har de bas också i den sättningen? 

Nej, det är den saxen. Det blir liksom ett jävligt rörigt sound på det här sättet. Sen, Bix och hela det 
här vita gänget som var gamla kompisar egentligen från en high school utanför Chicago där, de gick ju 
och lyssnade på Creole Jazz Band och Armstrong och så vidare och var väldigt inspirerade av det men 
hittade en kombination av den här New Orleans och Chicago-stilen och så förde de in då lite 
impressionistiska drag från (Claude) Debussy och (Maurice) Ravell, han var ju väldigt 
impressionistiskt intresserad Bix, och det var ju även Frankie Trumbauer. Ja, det är häftigt. 
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Claes Ringqvist 
Sundsvall (telefon-intervju) 2019-01-09 

Kornettist/trumpetare och kapellmästare för Barfota Jazzmen sedan 1972. President i Bunk Johnson-
sällskapet. 

Först kanske du vill säga något om din bakgrund som musiker och jazzkännare, vad du liksom 
har spelar och gjort och hur länge och sådär? 

Början för mig själv, jag var med plugget i fjällen, uppe i Undersåker, Ortsjö när jag var tolv år med 
Vasa Real och det var en kille som hade vevgrammofon med sig och då spelade han de här Bunk 
(Johnson) stenkaka-plattor… och då blev jag helt knäckt alltså, det var “Maryland, my Maryland” och 
“Tishomingo (Blues)” och de här. Jag hade aldrig hört något liknande, och på den vägen blev det. Så 
när jag kom ner till Stockholm igen så började jag ju ragga plattor och lyssna på det där mycket va. 
Sen var det mest fotboll och sådär i huvet några år men det där har ju hängt med, så jag har ju alltid 
haft det där i skallen och satte tidigt igång och samlade alla veckopengar och sådär gick till plattor och 
sådär va. När jag lirade med AIK:s juniorer i fotboll så fick man 2,50 kr per match för att åka buss till 
matcherna, och då sparade jag det där och kommer ihåg att vid avslutningen hade jag lirat 21 matcher 
och fick 52,50, aldrig känt mig så mycket proffs i hela mitt liv, då cyklade jag direkt ner till Nordiska 
Musikförlaget och köpte en Bunk och Kid Rena-skiva, en Riverside-LP som jag har kvar fortfarande, 
jag var jävligt nöjd alltså, för 30 spänn det var jävligt mycket pengar på den tiden. Hela fotbollsgaget 
gick åt till den där plattan och det ångrar jag inte en sekund, skitfin. 

Jag fick ju liksom smyglira hemma, jag fick inte lira för min farsa egentligen, han gillade inte det där. 
Han hade en kusin det höll på att gå åt helvete för som lirade trummor, så tyckte farsan att sådär fick 
det inte bli. Så jag fick smyglira lite men sen när jag fyllde 17 så var det liksom fritt fram så då kunde 
jag få hålla på hur mycket jag ville. Sen blev det väldigt mycket politik och sådär 60-talet, då blev det 
inte mycket lira annat än i blåsorkestrar i politiska sammanhang.  

Så det var egentligen när jag flyttade upp på 70-talet till Härnösand först och träffade Kjell Sundin, 
han kommer från Umeå jag kommer från Stockholm, och då startade vi Barfota (Jazzmen) då -72. Och 
sen då tog det fart ordentligt, och vi fick in alla, så kom ju farsan16 med… farsan kom ju med för att 
morsan var ju AT-läkare hos mig va, och då satt vi och snackade vid fikat och så sa ju hon “du lirar 
va?”, aa jag lirar och sen sa ju hon att min man lirar också, jaha sa jag din man, vad heter han då? 
“Han heter Bim”, och Bim han var ju en legend i Stockholm när jag växte upp där, och sen försvann 
han så en del trodde han hade dött och ingen visste vart han tagit vägen va. Så sitter Anna där liksom 
vid fikabordet och ja han lirar tuba och bor i Ånge, och jag frågar heter han Ingelstam, ja och jag höll 
på att svimma, fan har han bott i Ånge hela tiden. Folk i Stockholm hade ingen aning om vart han tog 
vägen va. Så det var jävligt festligt men sen så kom ju han med i Barfota och sen hade vi det ju jävligt 
tajt genom åren hela tiden så det är lite mer än 45 år va. Men nu tycker väl jag att jag inte vill gå ner 
och sänka ribban, när vi var igång och lirade ragtime och sådär var det en jävla fart, men jag gillar inte 
det där när det bara blir jam av det hela. Och spela kornett kan man inte göra två gånger i månaden va, 
man måste ju hålla på hela tiden för annars blir det inte bra, det är som att ha hund va, har man hund så 
måste man ut varje dag. 

Hur är det med det här Bunk Johnson-sällskapet… 

Ja, det lever och frodas! 

 
16 Farsan och morsan avser här min pappa Bengt Ingelstam och min mamma Anna Falk, som båda känner Claes. 
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Var det något du var med och startade eller...? 

Ja det var jag, Hasse Wikström, han är pensionerad urulog, han och jag och Bosse Ekenstaf, vi var på 
tradjazzfestivalen i Breda 1987, och vi vandrade hem genom natten där och surrade och så kom vi på 
att man kanske skulle bilda ett Bunk-sällskap. Så när vi kom hem till Stockholm igen, då bodde Bosse 
i sumpan, då instiftade vi i januari 1987 första mötet hemma hos Åke Sahlberg, vi var åtta eller tio 
ibörjan. Sen har det bara växt på hela tiden, och nu är det en jävla massa prominenta utlänningar med 
också. Vi har ett årsmöte och ger fortfarande ut en tidning en gång om året, så att det rullar på och har 
blivit väldigt internationellt, kommer man utomlands och säger att man tillhör Bunk Johnson-
sällskapet så blir det en jävla fart och fest på grabbarna. 

Ja, det är ju lite intressant i sammanhanget. Då tänkte jag fråga den första frågan om själva 
musiken, om du kan försöka formulera om det är något särskilt du tänker på när du själv spelar 
i ensemble-sammanhang? 

Jag är ju liksom uppfödd med Bunk Johnson, Kid Shots, Mutt Carey och alla de här trumpetarna, och 
så har jag ju lyssnat jävligt mycket på den här musiken, så det är ju den här kollektiva improvisationen 
jag är ute efter. De där dixieland-solisterna är jag inte så intresserad av utan det är det här kollektiva 
som Bunk och killarna kör. De i Sverige som följde efter det här mest var ju Imperial (Band), Christer 
Fellers och Örjan Kjellin och Hasse (Ingelstam) som alltså inte körde det där med tre chorus solo utan 
det var kollektiv improvisation hela tiden, och det var jag jävligt imponerad av.  

Det var det jag försökte implementera i Barfota också med viss framgång, de hade ju inte hört så 
mycket av musiken, barfötterna, fortfarande inte heller egentligen. Bim är ju väldigt intresserad och 
Kjell i viss mån men de andra är ju inte så intresserad av historien, de andra kan ju ingenting om det 
gamla, de lirar på harmorna och är inte intresserad av King Oliver och sådär utan vill mer bara lira på. 
När Bertil Falk började var han ju gammal dansbandstrummis, jag fick ju liksom banda in gamla Baby 
Dodds-skivor till honom, Dodds gjorde ju på American Music såna där trumskolor, och Bertil gillar ju 
att lära sig så han blev jävligt bra på det där. Men de kan ju inte jazzhistoria, det är inte alla av de här 
killarna som skulle gå och köpa en platta med jazz. 

Då är vi inne lite på följdfrågan också, om det finns några kvalitéer du gärna har hos dina 
medmusiker när du spelar? 

Ja, det är egentligen bara ett ord, det är öra. En som sitter inne med ett otroligt jävla öra är Kjell 
Sundin (klarinett) alltså, och sen måste jag säga att Lasse Kjellberg (trombon) som var sån här 
brunnsmusiker har också ett jävla för han visste ju ingenting, första gången han var med så hade han 
kommit hem till sin fru Lena och sagt “fan, jag förstår inte vad de lirar, de har liksom små rutor med 
små bokstäver i”, harmonierna då, det hade han aldrig hört talas om. Så han tyckte fan vilken konstig 
orkester, de spelar inte efter noter utan efter små rutor med bokstäver i, men sen har ju han blivit bra 
för han har också ett jävla öra. Och Åke Dahlbäck (piano) är ju som han är, en sån där kameleont, han 
har väldigt egen stil så det är inte likt någonting annat. Så det har ju blivit bra genom åren, det tog ju 
lite tid men vi har haft kul. I många, många år spelade vi en gång i veckan och hade massa lirningar, 
numera är det inte så kul för mig att öva kornett två timmar om dagen när det är så få spelningar, men 
intresset är kvar fortfarande och jag lyssnar ju på jävligt mycket musik. 

Ja, och då tänkte jag fråga också, fokuset i mitt arbete är ju den kollektiva improvisationen, det 
är den jag försöker bena ut hemligheterna i och bli en bättre ensemblemusiker… så då tänkte 
jag fråga om något du redan varit inne lite på, om du har några favoriter, samtida eller 
historiska, när det gäller just samspelet och ensemble-improvisationen. 
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Ja, de i Sverige som jag håller skyhögt över alla andra just när det gäller den här kollektiva 
improvisationen, det är Optimus (Orchestra) och Imperial (Band). Sen tycker jag att det finns många 
andra bra, men då blir det mycket det här med att fläska på med solon och sådär. Och det var ju precis 
som när man lyssnade på Wooden Joe Nicholas som de gjorde 1945, -46 med Bill Russell på Artisan 
Hall, det är så jävla bra musik, Albert Burbank (klarinett) och Wooden Joe (trumpet) och de här 
killarna. Och sen Bunk Johnson-grejerna är så bra som han gjorde då -45 och även lite tidigare. Sen 
om man lyssnar på det som hände mer sen med Kid Thomas och såhär, jävligt bra alltså.  

Sen nu i New Orleans vet du ju själv hur det är, det är inte så mycket gammal kul jazz kvar av den 
kalibern. Det är mycket annat jävligt kul men det är inte så mycket av det gamla stuket. Men så har det 
alltid låtit i New Orleans, de på 30-talet sa att du skulle varit här på 20-talet för då var King Oliver här 
fortfarande, på 40-talet skulle man varit där på 30-talet, sen skulle du varit här på 40-talet då var Bunk 
här och på 50-talet Punch Miller. Men gammeljazzen har ju ändrat läge så det är ju ingen av de nya 
musikerna som går hem och lirar till Bunk-plattor på nätterna, men jag tycker inte att plattorna blir 
sämre för det de är fortfarande lika bra ändå. 

Så det är ju det här att man har ett öra och lyssnar på varann utav helvete alltså för att det ska kunna 
funka, att inte en bara står och lirar lead och tar för sig och inte hör på de andra, utan man måste lyssna 
på varann. Det fordrar att man håller på länge, som sagt Barfota höll på 45 år, och inte bara det för det 
finns det andra som har gjort, men med samma gäng! Vi har haft samma gäng i stort sett hela tiden, 
och det är ganska unikt. Till och med Kersti (Söderlind, sång) har varit med i 25-30 år, var bara 
schlagersångerska i början men sen lärde sig ju hon också. Sen tände ju hon på det här och gick 
sångkurser och lyssnade mycket jazz och blev intresserad. Så där har det ju varit med alla 
barfotingarna. 

Ja, det är ju på ett sätt en lättillgänglig musik både för publik och medmusiker bara alla är 
entusiastiska. Man blir såklart väldigt glad när man hittar någon annan med samma ideom, 
men man har märkt att man aldrig är orolig över att dra med och entusiasmera folk med den 
här kollektiva jazzen, på ett sätt som är lite svårare med mer solistisk jazz. 

Ja, nej det är lite annan grej, men det är ju lite 65-plusare som gillar den här musiken, för de har ju 
varit med från början. Det är ju mest du och brorsorna och lite annat folk, tillväxten är ju inte sådär 
inåthelvete, men jag tycker det är viktigt att den får finnas kvar. I min generation finns det kvar men 
det falnar ju också med festivaler och sådär, det är bara sån där Göteborgs-dixie kvar snart. 

Det här med att du gillar Bunk så mycket, några jag har pratat med har uttryckt större kärlek 
för George Lewis-bandet med Kid Howard på trumpet, du gillar både och förstås men har du 
någon preferens? 

Nä men Bunk var ju liksom innan Kid Howard kom i ropet, så det var ju 40-talsgrejerna, han gjorde ju 
sina plattor -42 först, sen rullade det på framåt. Så iochmed att man var och lyssnade på det och tände 
på det på en gång så har man liksom hakat fast och tyckt att det finns inte så mycket bättre. Sen 
lyssnade jag mycket på Kid Ory, Mutt Carey och sådär, och så de här gamla King Oliver-grejerna som 
finns utgivet nu med sånt fantastiskt ljud så man blir alldeles vild, oslagbar musik. 

Jag tänke på en sista grej, om du har något tips på brassband du gillar? Det finns ju olika 
epoker i New Orleans brassbandstradition, men jag menar Bunk hade ju ett och så. 

Ja det finns ju utgivet på CD av American Music, Bunks brassband med Kid Shots och de här jävlarna, 
Baby Dodds på trummor, Lawrence Marrero på bastrumma. Det spelades in precis snett över gatan 
från där Örjan Kjellin bor nu på St Philip’s Street, där bodde George Lewis och så spelade de in i hand 
trädgård eller baksidan där. 
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Så Lawrence Marrero spelade bastrumma? 

Ja han spelade bastrumma i brassbandet, banjo i dansbandet. 

Sen finns det utgivet på Circle Records tror jag det är, med George Lewis och Punch Miller och de 
här, också brassband, jävligt bra. Sen de här nya brassbanden, Dirty Dozen och de här är jag inte lika 
förtjust i utan jag tycker de här gamla är jävligt mysiga. Det är bra det andra också och det är kul att 
det finns kvar men det är ju en helt annan stil. Det är lite mycket råblåsning och det smäller på utav 
helvete, men där verkar de inte alltid ha lyssnat på varann alltså. Yngre, färgade killar i New Orleans 
nu de växer ju upp i den här traditionen och de vet ju inte om Bunks brassband eller Zenit Brass Band 
med Georige Lewis och sådär. De är ju duktiga instrumentalister många, de lirar tuba som om det vore 
Eb-kornett ungefär, men det är ju inte det som var grejen från början, så att som traditionsbärare är det 
kanske inte så festligt, men kul att det håller på. 
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Klas Lindqvist 
Stockholm, 2019-02-17 

Flitigt turnerande saxofonist och klarinettist, varav en inte oansenlig del av frilansandet innefattar 
swing och äldre jazz. 

Om du först ville beskriva lite kort dina meriter och historia inom det man kan kalla New 
Orleans-jazz? 

Jag började ju relativt tidigt i det här som hette Second Line Jazz Band, måste varit -92 eller något sånt 
där jag började där. Så var jag med fram till -97 och det var ju trots allt ganska viktiga år både för mig 
och för det bandet, jag tänker att det bandets sound kanske sattes under den tiden. Vi spelade oerhört 
mycket. Och jag kom ju från att ha spelat jazz och pop, men jag blev liksom inlurad av Niklas 
Carlsson där och börja spela med dem då… och tyckte det var skitskoj direkt. Det var värsta feelingen 
faktiskt, att få stå och jamma på det sättet, så jag tyckte det var kul. Som sagt spelade vi jättemycket 
under några år där, och inte bara konserter på jazzklubbar eller på fester utan vi stod också och spelade 
mycket på företag under några år, och det är inte så många som känner till det men det är egentligen 
där vi jobbade ihop soundet. Det fanns till exempel en tvåveckorsperiod under friidrotts-EM i 
Göteborg som vi stod och spelade på Volvo, sex eller sju timmar om dagen alltså… det var helt galet. 
Vi började nio och slutade fem i två veckor med en kort lunchpaus på mitten. 

Så du har jobbat nio till fem på Volvo helt enkelt! 

(skratt) Ja det kan man säga! Nä men vi stod och malde där ganska länge, och jag tror att både för min 
del och för bandets del så hände det saker där, när vi fick möjlighet att bara mala på. Så det var det, 
sen har jag också spelat i kustbandet några år, och så spelar jag numera också med Ulf Johansson 
Werre, vi spelar liksom den här stilen också, och det händer jag spelar med Björn Ingelstam. Så jag 
spelar med lite allt möjligt nu, men grunden lades då på den tiden. Och då spelade jag bara saxofon 
faktiskt, jag började inte med klarinett förens jag flyttade till Stockholm 2001. 

Bra, då har jag som grundfråga här som kan upplevas som lite abstrakt, men det är om du kan 
formulera ifall det är något särskilt du tänker på när du spelar i såna här sammanhang? 

Ja, kul fråga, du skrev ju den innan så jag har tänkt lite på den. Egentligen så ja, jag har kanske två 
saker jag tänker på, eller såhär - jag tänker inte på det, men jag märker när det inte fungerar rent 
musikaliskt, vad det är som går snett så att säga. Det kan jag märka när jag spelar med andra som inte 
spelar så som jag tycker man ska spela, eller om jag hör andra som spelar på ett sätt som jag inte 
tycker att man ska spela på. Så egentligen är det så att jag bara tänker på det när det inte fungerar, så 
det är inte så att jag tillämpar de här sakerna och tänker att nu ska jag göra såhär, utan det sker ju på ett 
omedvetet plan. 

Men en sak som jag märker är en stor grej för folk som kommer in nya i de här sammanhangen, det är 
kanske att spela transparent, på något vis. Det är svårt att beskriva det på ett annat sätt. Jag tror det 
gäller alla tre om man är tre i frontlinjen som spelar blås, att man måste spela på ett transparent sätt, 
lite genomskinligt sådär.  

Så det är en parameter jag tänker på, och den är lite flummig, och en annan parameter jag tänker på det 
är register. Speciellt eftersom jag kommer från saxofon, till att börja med spelade jag bara sax, och då 
finns det ju stora risker för att man krockar i register, både med trombonisten och trumpetaren. Man 
ligger i samma register, och kanske just att jag malde så många år på sax har gjort att jag fick en 
genuin känsla för det här transparenta spelet, för jag tvingas då ännu mer att spela transparent. Och 
även de andra som spelar med mig tvingas ge plats åt mig.  
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Så register är det andra, och sen nåt tredje som kanske är specifikt för en rörblåsare, det är att röra sig 
hela tiden. Man skulle kunna jämföra det med om man ska korsa ett dansgolv där alla står och dansar, 
att om jag skulle stå still så skulle jag få knuffar på mig hela tiden, så jag måste hela tiden röra på 
mig… eller kanske som en boxare, man använder sig av rörelsen som en slags kraft rent musikaliskt, 
för att man får idéer av den men också för att liksom ge plats och kunna fylla i. Så det låter lite 
akademiskt det här men det är någonting jag bara tänker på när jag hör hur andra inte tillämpar det, då 
märker jag det, och har jag hamnat i lärarsituation så har jag väl kanske pratat om sådana saker, som 
att tänk på att röra dig. Och jag tycker det faktiskt även funkar om man spelar bakom till exempel en 
sångerska eller sångare. Om jag till exempel spelar altsax bakom en sångerska är det lite samma där 
också, det finns risk för krock i register, det gäller att jag rör på mig, det gäller också att jag inte väntar 
för länge med initiativ och sådär. 

Du menar att du i rörelse då kan komma undan krockarna när de kommer? 

Ja, precis. Det är lättare då att känna vart jag är på väg och vart de andra är på väg, det blir som en 
dans. Så ja, det är väl de tre. 

Och med transparens uppfattar jag det delvis som att det ska vara lätt för de andra att uppfatta 
vad du spelar, eller menar du att det ska finns plats för dem rent musikaliskt? 

Nja, jag tror snarare det andra, rent musikaliskt. Börjar man rita med för kraftiga konturer och fylla i 
för mycket färger i teckningen så gör man lite för stort avtryck i det. Då förlorar man det här 
gemensamma skapandet. Så det är de tre, transparens, register och rörelse. 

Ja, vad intressant, då har jag en följdfråga men den har du ju då varit inne på redan, och det är 
vilka kvalitéer du gärna har hos dina medmusiker i ensemble-sammanhang? Framförallt då 
kanske blåsarna. 

Ja, precis, det är då helt enkelt såna som tillämpar transparens, register och… kanske rörelse, men det 
tror jag som sagt är lite mer specifikt för en rörblåsare tror jag. Rent rollmässigt är det ganska jobbigt 
om jag har en trumpetare som fyller i massa hål, och likaså en trombonist som fyller i för mycket, och 
även en trombonist som registermässigt… ja men register och transparens tror jag är viktigt medans 
rörelse då är lite mer min grej, att väva ihop det hela. Så visst, jag uppskattar ju folk som lyssnar och 
som lämnar plats. Ungefär så får jag nog säga det.  

Ta en trombonist som klättrar upp och börjar spela åttondelar i saxofon-registret, det känner jag av 
direkt liksom, då måste jag backa. Kan nog tycka att en trombonist som gör det kanske inte lyssnar så 
mycket då, för då har inte trombonisten kanske hört vad jag håller på med och vart luftrummet är där 
det är fritt någonstans. Och en trumpetare som spelar melodin och sen lägger en kommentar till sin 
egen melodi, då är det svårt för mig att komma med kommentarer helt enkelt. 

Grymt! Då tänkte jag fråga en grej till, och det är om du har några favoriter, antingen historiskt 
eller samtida, där du tycker det här samspelet är extra bra? 

Den frågan har jag inte förberett mig för, då ska jag fundera… nä men jag gillar ju Louis Armstrong 
All Star-banden helt klart, jag tycker det på något vis är nåt sorts fulländat spel där alltså, 50- 60-tal. 

Annars är jag så öppen, så det är svårt att säga något specifikt egentligen. Jag minns när jag spelade i 
Second Line så lyssnade vi på de här Max Collie en del, om du känner till dem. Det var inga arrade 
saker utan de spelade fritt, och jag minns hur vi liksom stal fraser från dem och sådär, Max Collie 
gjorde några schyssta kommentarer som vi tyckte shit den där, och så hörde man plötsligt Niklas spela 
den och så garvade vi. Så det minns jag, men det är svårt egentligen att sätta några specifika favoriter. 
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Nä, men det är bara intressant att kolla lite, för när man har frågat alla är det intressant att se 
om några sagt samma och det är en konkret grej som är lätt för mig att följa upp i arbetet och 
kolla in inspelningar och band. Men då är jag ganska nöjd… 

Ja, jag kom på en till sak bara som faktiskt har format mig, och det är att jag var i USA och där 
spelade jag mycket med Örjan Kjellin, väldigt mycket faktiskt. Jag brukade spela med honom en gång 
i veckan, ibland två gånger i veckan, och då var han Jon-Erik Kellso som är där nere med och en 
saxofonist som heter Scott Robinson, såna här genuina New Orleans-musiker som jag fick spela med. 
Det var ju häftigt faktiskt, tänkte jag kunde tilläggas. 

Ja verkligen, jag hade en tanke på att prata med Örjan för det här, men det har inte blivit av än. 

Ja, du vet att han är i princip döv...  

Folk säger det, så det kanske blir svårt med telefon-intervju...  

Men han är snabb på messenger, så du kan ju kommunicera på det sättet med honom. Fan gör det, 
snacka om erfaren snubbe alltså, han har ju verkligen kött på benen när det gäller sånt här, och säkert 
stor lust att prata och dela med sig av det. Det vore intressant, tycker jag. (skratt) 
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Hans Ingelstam 
2019-02-18, facebook messenger chat 

Trombonist, tidigare bland annat i Optimus Orchestra (och nu återförenade “New Optimus 
Orchestra”). Verksam inom bl.a swing och dixieland i Sverige och utomlands. Far till Björn Ingelstam 
och min farbror. 

Fråga 1. Försök formulera vad du tänker på, om något särskilt, när du improviserar i ensemble 
med andra melodi-instrument? 

Jag tänker på melodin, säskilt på de betonade delarna av melodin. Jag vill förhålla mig till den så att 
jag stödjer melodin utan att kollidera för ofta. Om grund tonen är "ledig" så tar jag den för att ligga 
nära tuba-idealet, annars överväger jag kvinten, så kolliderar jag inte med klarinetten. Ofta väljer jag 
att spela upp- eller nedåtgående skalor i ställer för parallell-stämmor. 

Fråga 2. Vad söker du helst för kvaliteer hos dina medmusiker? 

Att de har ett förhållningssätt till den aktuella musiken och genren. Att de kan melodierna och inser 
skillnader mellan olika melodier - i tonläge, i karaktär och stämning. Det är också viktigt att de lyssnar 
och har ett medvetet förhållningssätt till andra instrument/personligheter i ensemblen. Jag har inget 
emot teknisk excellens, men jag värderar ett melodiskt och varmt sätt att frasera och improvisera högre 
än ett tekniskt överdåd. I ensemblespelet värderar jag ofta ett ganska enkelt spel, gärna med 
överraskningar som "sticker ut". 

Fråga 3. Har du några favoritexempel på band/musiker (historiska eller samtida) där du tycker 
just ensemble-samspelet är bra? Motivera om du vill. 

Bland trombonister måste jag framhäva Kid Ory, som alltid var väl placerad i ensemblen med fin 
timing och frasering, trots begränsad teknik. Samspelet med Alvin Alcorn på tp (en annan av mina 
favoriter) är föredömligt. Trummy Young (med Armstrong och Edmond Hall) var också bland det 
bästa jag vet, t o m bättre än Teagarden. Vic Dickenson uppskattar jag mycket för hans melodispel och 
värme. Jim Robinson (tb) är en gammal favorit, främst för hans ansats och timing, trots att han ofta 
"trampade på" melodien och använde ett begränsat frasförråd med många upprepningar. 

Tack! Det där med grundton och kvint brukar jag också tänka på. Det uppskattas ofta av 
rörblåsare. (...) jag (har tänkt) på att de flesta stämföringsregler, att ”viktiga” toner som ters 
och sjua faktiskt bör ligga i ett lägre register för att bygga upp. Kid Ory glissar ju ofta på 
snygga toner ex. tersen i dominantens dominant. I hans egna band känns det som han spelar de 
stämmor han tkr är snyggast och de andra får anpassa sig lite till honom. Tror du det finns 
tillfällen när man spelar grundton/kvint för att inte vara i vägen, där man i ett mer samspelt 
band där alla kan låten och varandra perfekt kanske klarinetten hade aktat sig lite för 
trombonen och inte bara tvärtom? 

Det är nog så att man ibland väljer grundton/kvint just för att inte vara i vägen. Man ser trombonen 
som den "osjälviska" lagspelaren som bygger upp utan att märkas, en speluppläggare som inte gör 
mål... men bjuder på en och annan snygg passning i form av en synkoprik upptakt eller ett fräckt 
glissando... 
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Niklas Carlsson 
2019-02-19 och 2019-02-20, facebook messenger chat 

Trombonist i bland annat Second Line Jazz Band. 

Fråga 1. Försök formulera vad du tänker på, om något särskilt, när du improviserar i ensemble 
med andra melodi-instrument? 

Att inte krocka med se andra blåsarna, att hålla mig till min roll som trombonist, att försöka hitta 
stämmor o riff med de andra blåsarna. Att inte spela för mycket 

Gött! Fråga 2: Vad söker du för kvalitéer hos dina medmusiker? 

Precis samma som första svaret 

Gissade nästan det! 

Fan vilka trista svar du får :D :D :D 

Haha nej men det är skitbra. Basic är bra och ger extra underlag där andra har sagt liknande. 
Har en liten följdfråga på första sen men vi kan ta min trea först: Har du några favorit-
band/musiker (historiska eller samtida) när det gäller just samspelet i ensemble-partierna? 
(Motivera om du vill) 

Gillar faktiskt gamla Louis Prima inspelningar mycket. Prima var ju en grym trumpetare. Armstrong 
och Trummy Young kompletterar varandra fint oxå 

Sorry för sena svar, men e ute och spelar så det får bli när det blir så att säga 

Tack, helt lugnt. En följdfråga på första frågan, jag har förstås en egen uppfattning och det 
beror delvis på sammanhang, men om du känner att du har någon bra utveckling av vad du 
tycker är ”trombonens roll” får du gärna dela med dig av det också! 

man får ju utnyttja trombonens karaktär med glissando, inte peta i trumpetens register och 
melodifunktion för mycket. Stöta, riffa, fylla ut luckor, rädda det som de andra blåsarna ställer till med 
:D + att se sexig och cool ut som bara en trombonist kan 

Stort tack! :D 
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Örjan Kjellin 
2019-02-18, facebook messenger chat 

Klarinettist från Stockholm, tidigare bl.a i Imperial Band men sedan 1962 bosatt och verksam i New 
Orleans. 

Har tre frågor, tar en i taget, den första mest abstrakt eller ”öppen” går att svara på lite som 
man vill 

Fråga 1. Försök formulera vad du tänker på, om något särskilt, när du improviserar i ensemble 
med andra melodi-instrument? 

Efter en lång karriär som musiker med alla möjliga slags gigs så har jag inget bestämt svar. Det 
varierar från totalt absorberad i musiken till totalt distraherad av andra tankar. Det ideala är när man 
fungerar helt spontant och det bara händer. Motsatsen är när man har ett stadigt gig 6 dar/vecka, 6 
tim./dag på Bourbon Street (som jag hade några år) och man finner sig tänkande på något helt annat än 
musiken när man står och spelar. 

Tack! Då uppstår en liten följdfråga, vad är det isåfall i musiken som tar stryk av att man är 
distraherad av andra tankar? Hur lyhörd man är gentemot medmusikerna? 

Konstig fråga kanske, svara på den om du vill! Annars kommer fråga 2: vad ser du helst för 
kvaliteer hos dina medmusiker? 

I den situationen fungerar man i alla fall. Musiken rullar på för det är inget nytt som händer trots att 
det är improviserat. Samma kan hända om man spelar i teatersammanhang samma show 8 ggr/vecka 
även om vissa partier är improviserade. 

Fråga 2: Främsta kvaliteten är att alla lyssnar på varandra så att alla är på samma våglängd och är i 
här-et och nu-et. Svårt att spela ned dom som har nån gammal platta som surrar i bakhuvudet och 
försöker låta som den. 

Bra! Då kommer fråga 3: Har du några exempel på favorit-band/musiker (historiska eller 
samtida) när det gäller just samspelet i ensemblepartierna? Motivera om du vill. 

New Orleans jazz är ju höjdpunkten på kollektivt improviserande. Hela attityden är ju ”playing for the 
benefit of the band”. Och den attityden lever fortfarande här och är en märkbar skillnad mot andra 
städer. Mortons klassiska Red Hot Peppers, Olivers Creole Jazz Band - båda som ensembler och alla 
individuella musikerna däri. Dessa är så uppenbara att ingen motivering behövs. Från revival perioden, 
Kid Ory banden och det mesta med Bunk på AM. Det finns mer, men jag försöker vara koncis. Fast 
jag har favoriter, avstår från att kommentera nu verkande musiker för att undvika eventuella 
försummelser. 


