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Sammanfattning 
  
 
Miff Mole spelade trombon och hade stort genomslag på 1920-talet. Hans 

storhetstid varade från 1922 till 1928. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

Moles trombonspel i hans tidiga karriär innan 1925, visa hur han utvecklades från 

ensemblemusiker till solist och hur han klev fram i första raden och blev jämbördig 

de andra melodiinstrumenten. Vilka andra samtida trombonister som han kan ha 

hört och påverkats av och hans sätt att spela har undersökts och definierats. Han 

växte upp utanför New York och var förutom några turnéer verksam där i hela sitt 

liv. Från unga år hade han med sig dansmusik i stringband och blåsorkestermusik. 

Hans förebild blev Eddie Edwards i Original Dixieland Jazz Band och Mole 

spelade tidigt likt Edwards i ensemblespelet. Han utvecklade dock snart en solostil 

med användande av ackordstoner och stora intervallhopp som var unik och blev 

stilbildande. En rad faktorer samverkade till att Miff Mole blev en så framgångsrik 

och inflytelserik trombonist. Han utvecklade en mycket bra teknik och ett bra 

gehör. Han lärde sig som ung att improvisera på fiol innan han började spela 

trombon. Hans känsla för harmonik kom från hans pianospel från tidig ålder. Hans 

stora inflytande är ett resultat av att han var en bra trombonist med egen stil 

tillsammans med att han spelade in mycket musik. Allt inspelat tillgängligt material 

av Mole har lyssnats igenom och mängden soloinsatser har bedömts. Han hade flera 

solon 1924 än 1922, de var längre och låg inte längre undanskymt i slutet av 

låtarna. Räknar man bara Moles solon i mindre band så hade han solo i 73% av 

låtarna 1924. Han hade verkligen lämnat rollen som bakgrundmusiker och klivit 

fram som jämbördig de andra blåsarna. Moles trombonkolleger från samma tid har 

lyssnats igenom i syfte att förstå Moles stil men också för att hitta soloinsatser. Det 

första trombonsolot funnet är av Mole från 1922. Miff Mole blev troligen den förste 

trombonsolisten - i vilket fall den förste som spelades in.  
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 I. Förord  
 
 
Jag har spelat 20-talsjazz i många år i ett storband typiskt för tiden. Vi har piano, 

tuba, banjo, trummor, tre träblåsare, två trumpeter och mig ensam på trombon. Vi 

spelar bara originalarrangemang från 1920-talet, de flesta mellan 1926 och 1929. Vi 

spelar låtar spelade av bl.a. King Oliver, Fletcher Henderson, California Ramblers, 

McKinney's Cotton Pickers, Duke Ellington och Coon-Sanders. Första gången jag 

kommer ihåg att jag lade märke till Miff Mole var när vi skulle spela på en 

minifestival för gammal jazz i Enskede 2006. Vår bandledare plockade då fram 

melodier som inte var så vanliga och gärna så svårspelade så inget annat av banden 

spelade dem. "Rhythm of the Day" som den spelades av Ross Gormans orkester 

1925 med Miff Mole på trombon blev min nöt att knäcka. Jag fick ett utskrivet 32-

takters solo som det spelades av Mole. Man kan säga att då lärde jag mig den hårda 

vägen hur bra trombonist han var. Jag blev fascinerad av hans trombonspel och 

samtidigt förundrad över hur okänd han var. Jag har efter det även fått möjligheten 

att spela "Slippin' Around", Moles egen komposition med solo nästan hela stycket. 

Att spela hans musik har inspirerat till lyssning och när jag nu får chansen att dyka 

på djupet i ett ämne så passar inget bättre än att studera denne fantastiske musikant 

närmare.
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II. Inledning med syfte  

 
Richard DuPage skrev en artikel om Miff Mole strax före hans död och avslutar 

med orden: "Here is a great musician - unique as jazz interpreter - the man who 

lifted the trombone from its early jazz role corny, comedy effects to an equal 

technical status with the cornet, clarinet and saxophone; to a status of complete 

respectability".1 

Miff Mole spelade trombon och hade stort genomslag på 1920-talet. Han var 

trombonist i Original Memphis Five från 1917 och hade med dem störst 

berömmelse i första halvan av 1920-talet då de turnerade flitigt och gjorde många 

inspelningar som spreds över landet. I andra halvan av 20-talet spelade han med 

Red Nichols i olika konstellationer, en tid då båda nådde stor berömmelse. Han 

spelade dessutom i Ray Millers och Roger Wolfe Kahns storband och gjorde många 

inhopp i andra band. 1929 blev han anställd som musiker i NBCs orkester och 

försvann från jazzscenen i många år. Han spelade med Paul Whiteman i två år i 

slutet av 30-talet varefter han startade en egen trombonskola och undervisade. Han 

spelade med Benny Goodman ett par år på 40-talet och spelade sen sporadiskt i 

olika smågrupper fram till sin död 1961.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka Miff Moles trombonspel i hans 

tidiga karriär innan 1925, visa hur han utvecklades från ensemblemusiker till solist 

och hur han klev fram i första raden och blev jämbördig de andra 

melodiinstrumenten.Var han fick sina influenser ifrån och hans sätt att spela 

undersöks och definieras. 

 

  

III. Metod och källor 

 
Den största källan till denna uppsatsen är av naturliga skäl inspelad musik. Det är 

synd för musiken var säkert bättre då den upplevdes i verkligheten. Skivförsäljning 

var inte heller musikernas största inkomstkälla så inspelningar fick inte högsta 

prioritet. Tom Lords The Jazz Discography och dess online-utgåva har använts för 

																																																								
1 Richard DuPage, Miff Mole: the trail blaizer of modern jazz trombone, Record 
Research no. 34, (1961): 8. 
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att identifiera Miff Moles och andras inspelningar.2 Det är den mest respekterade 

jazzdiskografin tillgänglig men behöver inte vara absolut sanning ändå. Innehållet 

förändras efterhand som information blir tillgänglig. Musik som inte har varit 

inspelad har varit svår att förhålla sig till. Den forskning som finns i litteraturen har 

varit till hjälp för indirekt bevisföring.  

Kvantitativa metoder har använts för att bedöma mängd soloinsatser och 

komparativa för att jämföra solon vid analys av inspelat material.  En hypotetisk-

deduktiv metod har använts för att bedömma huruvida han var den förste 

trombonsolisten. 

Noter på icke inspelat material har inte använts då fokus har varit på solon 

som inte varit nertecknade. Transkriberingar av inspelade solon har använts. För 

lyssning har jag använt de strömmande tjänsterna Spotify och Youtube samt 

websidan Red Hot Jazz Archive3. Soundcloud och iTunes adderade inget som inte 

fanns ovan. I Spotify och iTunes finns nästan allt som givits ut på CD. Youtube och 

Soundcloud har många inspelningar gjorda av ägare till stenkakor. 

Jazzinstitut Darmstadt har bistått med förteckning av var i litteraturen Moles 

namn förekommer vilket har varit grunden för litteraturstudier tillsammans med 

förslag från handledare. 

 

 

IV. Tidigare forskning 
 
 
Miff Mole är ganska sparsamt förkommande i litteraturen. Musiken från 1920-talet 

ansågs vara otidsenligt och ointressant från 1930 när musiken gick in i swing-eran.4 

Varför skriva om gammalt och omodernt när det finns så mycket ny bra musik. 

Samma tankegångar känns igen från efter andra världskriget när man inte ville titta 

tillbaka, utan bara framåt. Resultatet blev att bara de största stjärnorna från 20-talet 

blev ihågkomna. Musikhistoriker som har skrivit om tidig jazz omnämner dock 

Miff Mole liksom några få skribenter i musiktidskrifter.   
																																																								
2 TDJ Online, The jazz discography Tom Lord, https://www.lordisco.com (Hämtad 
oktober 2015).  
3 The Red Hot Jazz Archive: A History of Jazz Before 1930,  
http://www.redhotjazz.com (Hämtad 2015-12-28). 
4 Bruce Boyd Raeburn, New Orleans style and the writing of American jazz history 
(Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2009), 54.	
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Otis Fergusons text om Miff Mole är ett kapitel från boken Jazzmen som kom 

1939.5 Han hyllar Moles trombonspel "He could raise the tension of any band with 

a four-bar break, he could swing into the pattern of a trumpet solo with a middle 

eight bars, he could take thirty-two by himself, and doubble that, and keep the line 

of interest clear and free". Ferguson ger ett kunnigt intryck i hur han analyserar 

musik och musiker. Ben Olds artikel i den lokala Long Island-tidningen Newsday 

1941 bygger på en intervju med Miff Mole och hans fru. Artikeln beskriver hans 

karriär så långt, han jobbade som musiklärare när artikeln skrevs och innehåller 

några trevliga anekdoter.6 Innehållet har stor trovärdighet. Belgaren Robert Goffin 

skrev 1946 om Miff Mole "Han var den musikaliska och organisatoriska 

drivkraften bakom Original Memphis Five och Cotton Pickers. Hans stil har en 

melodiös enhet som är lätt att se".7 Goffin var på plats och lyssnade, både i Europa 

och i New York och därför historiskt intressant. Men boken ger en endimensionell 

och ofullständig bild fylld av tyckanden som är av begränsat värde som källa. Nat 

Shapiros och Nat Hentoffs bok är en samling intervjuer från 1955 av jazzmusiker 

som fortfarande var i livet. Underhållande läsning men personernas minnen 

sviktade ibland och en del överdrev. Tyvärr bara en kort intervju med Miff Mole 

som handlar om en inspelning med Bix Beiderbecke som inte blev av pga. för 

mycket alkohol. Däremot omnämns Miff Mole i en intervju med George Johnson 

från The Wolverines hur de gick för att lyssna på Ray Millers orkester i New York 

1924. De hade aldrig hört dem live. De blev väldigt entusiastiska och skrek rakt ut 

när Mole tog sitt första break. Det slutade med att de blev utkastade.8 Richard 

DuPages artikel i Record Research 1961 strax före Miff Moles död var omfattande 

och läsvärd. Den tar upp hela hans liv och karriär och är hyllande till sin karaktär.9 

Det framgår inte om artikeln bygger på en intervju, eventuellt har DuPage lånat 

från Olds artikel. Efter Moles död 1961 publicerades många dödsrunor med 
																																																								
5 Dorothy Chamberlain (red.) och Robert Wilson (red.), The Otis Ferguson reader 
(Highland Park IL: December Press, 1982), 37. 
6 Ben Olds, Profile of a hot trombonist, Newsday, 1941-03-06, 
http://www.network54.com/Forum/27140/message/1346438463 (Hämtad 2016-01-
04). 
7 Robert Goffin, Jazz: from the Congo to the Metropolitan (Garden City, NY: The 
Doubleday och Company, 1946), 108.  
8 Nat Shapiro (red.) och Nat Hentoff (red.), Hear me talkin' to ya: the story of jazz 
as told by the men who made it (New York: Dover Publications, 1966. Återtryck, 
New York: Rinehart and Company, 1955), 148.  
9 DuPage, Miff Mole: the trail blaizer of modern jazz trombone, 8. 
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biografier där Mole fick sin kanske största publicitet i sin karriär. Många tog 

troligen mycket av innehållet i nekrologerna från DuPages artikel. Gunther 

Schullers klassiska bok Early Jazz från 1968 handlar med få undantag enbart om 

afro-amerikanska musiker. Miff Mole omnämns enbart som en virtuos på sitt 

instrument.10 Ett exempel på hur Miff Mole skrivits ut ur jazzhistorien. I Stanley 

Dance bok från 1971 om Duke Ellington säger Lawrence Brown att Miff Mole 

tillhörde hans musikerideal då han började spela professionellt. Han tyckte Miff 

Mole var mycket artistisk och tekniskt kunnig.11 Brown var född 1907 och 

mångårig trombonist hos Ellington.   

Stephen Stroff skrev en bok 1996 om Red Nichols och 200 av hans låtar. 

Tyvärr är alla musikanalyser från efter 1924 och därför utanför fokus från denna 

uppsats. Stroff berättar om Moles trombonspel "His solos were beautifully and 

logically constructed, models of tone and intonation, and as a result he liberated the 

instrument from its background role and made it an equal in the front line".12 Miff 

Mole hade en framträdande roll i Nichols karriär och i boken. Richard Sudhalters 

bok från 1999 har ett helt kapitel om Miff Mole och musiker med band runt honom. 

Han skriver "By 1923, Napoleon and Mole were at the center of a growing circle of 

jazzminded white New York musicians".13 Sudhalter skriver också att Tommy 

Dorsey hade Miff Mole som idol och som sägs ha haft en bok med Miff Moles 

solon, nogsamt transkriberade från skivor med tanke på att senare kunna publicera 

dem.14 Boken har bitvis fått hård kritik eftersom den bara handlar om vita musiker 

och att boken börjar i Chicago och inte i New Orleans. Rasfrågan är fortfarande ett 

känsligt ämne i USA. Kapitlet om Miff Mole är den mest omfattande 

sammanfattningen hittills om hans karriär. Kurt Dietrich har skrivit en mycket 

ambitiös bok om (nästan) alla jazztrombonister i världshistorien, utgiven 2005. Den 

innehåller tre läsvärda sidor om Miff Mole och egna bedömningar görs av hans 

spel. Dietrich menar att Mole var extremt viktig i att befria trombonen från tailgate-

																																																								
10	Gunther	Schuller,	Early	jazz:	its	roots	and	musical	development	(Oxford,	NY:	
Oxford	University	Press,	1968).	
11	Stanley Dance, Duke Ellington. (Halmstad: Bokförlaget Spektra, 1971, orginalets 
titel The world of Duke Ellington), 154.	
12	Stephen	Stroff,	Red	head:	a	chronical	survey	of	"Red"	Nichols	and	his	five	
pennies	(Lanham,	MD:	Scarecrow	Press,	1996),	7-8.	
13	Richard	Sudhalter,	Lost	cords:	white	musicians	and	their	contribusion	to	jazz	
1915-1945	(Oxford	NY:	Oxford	University	Press,	1999),	108.	
14	Ibid., 122.	
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spelandets fängelse. Att han otvivelaktigt var en av de första riktigt tekniska 

mästarna på sitt instrument. Han blev också inflytelserik pga. att han gjorde så 

många inspelningar tidigt. På inspelningarna från 1922 överglänste hans tekniska 

skicklighet Kid Ory och Eddie Edwards som också spelade in då.15  

Alex Rodriguez omfattande mastersuppsats om Jack Teagarden behandlar i 

ett kapitel hans innovativa sätt att rytmisera sina improvisationer. En jämförelse 

görs med Miff Moles solo i ”Davenport blues”.16 Det hörs väldigt tydligt på 

skillnad i stil och Teagarden ersatte snart Miff Mole som den mest efterfrågade 

trombonsolisten i New York. 

Det är anmärkningsvärt hur lite det har skrivits om Miff Mole. Det finns flera 

orsaker. Han blev studiomusiker på slutet av 20-talet och försvann därmed från 

jazzscenen och förknippades mer med klassisk musik.17 Troligen för att det kom 

fram andra trombonister med nya uttryck och Miff Moles sätt att spela uppfattades 

som omodernt. Han blev inte längre förstavalet då man skulle sätta ihop en ny 

grupp, att då få en fast anställning var attraktivt för Mole. Han hade inte heller 

någon stjärnstatus i sitt sätt att uppträda eller se ut. Det bidrog säkert till att han fick 

begränsad publicitet.  

 
 
V. Undersökning 
  

Bakgrund  

Miff Moles uppväxt präglade honom till den musiker han blev. Vilken uppfostran 

han fick och vilken musik han fick höra omkring sig påverkade och inspirerade 

honom. Hur han lärde sig att spela och av vem är delar av förståelsen till hans 

utveckling och framgångar. 

Irving Milfred Mole föddes i Roosevelt på Long Island 1898.18 Hans far 

arbetade i byggbranschen och spelade fiol på fritiden. Han fick Miff Mole att ta 

lektioner på fiol. Han blev snabbt duktig och fick vara med och spela i pappans 

string band. De spelade till dans så på repertoaren fanns säkert vals, schottis och 
																																																								
15 Kurt Dietrich, Jazz 'bones: the world of jazz trombone (Rottenburg, Tyskland: 
Advance music, 2005), 31-32. 
16 Alex Rodriguez, White and blue: Alternative takes on Jack Teagarden (Masters-
upps., New Jersey: Rutgers University, 2011), 50.   
17 Ibid., 61. 
18 Ben Olds anger 1895 som födelseår men alla andra källor 1898.	
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polka. Mole lärde sig att improvisera på fiol och hävdar att han senare som 

trombonist använde samma improvisationer.19 Han tröttnade på fiol och sin 

fiollärare och ville börja spela piano. Snart hade han lärt sig själv tillräckligt för att 

ta jobb som pianist på stumfilmsföreställningar.20 

Moles uppväxt med fiol och piano gav honom en grund som han hade stor 

nytta av senare som trombonist. Att spela i ett band med andra musiker gav rytmik 

och timing. En fiol med kvintintervall mellan strängar kanske var en förklaring till 

hans stil som trombonsolist. Att som ensam pianist en hel kväll improvisera till 

rörliga bilder gav säkert en harmonisk bas användbar i senare trombonspel, mer om 

detta senare i uppsatsen. 

Han skaffade ett begagnat althorn när han var tretton, ett föga inspirerande 

instrument vanligt i militärmusik där man mest får spela efterslag. Men han lärde 

sig läpp- och greppteknik.21 Han började spela trombon då han var femton och 

lärde sig själv hitta dragläge och få ihop skalans toner med hjälp av pianot. Han 

fick jobb i ett band med Gus Sharp på ett café i Brooklyn som varade i två år.22 

Oklart vilken typ av musik de spelade. Under denna tiden, när Miff Mole var 

sexton började han ta trombonlektioner. Hans lärare Charlie Randall hade bakgrund 

från blåsorkestrar men hade även spelat till dans i ett band som hette Merry Melody 

Men vars bandledare Ed Kirkeby så småningom blev ledare i California Ramblers. 

Här fick Miff Mole en klassisk skolning på trombon och blev duktig notläsare. Han 

fick lära sig hur blåsorkestrar fungerade och lät och säkert också en inblick i 

modern musik av Randall, säkert mycket inspirerande. Han fick ett nytt jobb i ett 

band på Manhattan och fick där också chansen att lyssna på ny musik.   

Vilken musik hörde en ung Miff Mole på början 1900-talet under sin uppväxt 

i Roosevelt på Long Island, en bra bit från New York City? Staden hade 1500 

invånare år 1900 men växte snabbt när man fick kollektivt transportmedel (Electric 

coach) så man enkelt kunde åka in till Hempstead och till hamnarna vid kusten.23 

																																																								
19	Ben Olds, Profile of a hot trombonist, Newsday, 1941-03-06, 
http://www.network54.com/Forum/27140/message/1346438463 (Hämtad 2016-01-
04).	
20	Ibid.	
21	DuPage, Miff Mole: the trail blaizer of modern jazz trombone, 8.	
22	Ben Olds, Profile of a hot trombonist, Newsday, 1941-03-06, 
http://www.network54.com/Forum/27140/message/1346438463 (Hämtad 2016-01-
04).	
23	Roosevelt	Union	Free	school	district.	The	history	of	Roosevelt.	
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Det var en småstad omringad av jordbruk, en lantlig idyll utan konserthus, arenor 

eller klubbar. Men kanske fanns det nån pub. Den musik som fanns kunde man 

höra i kyrkan, på publika evenemang ute eller inomhus eller marscherande 

blåsorkestrar. Hemma före radions och grammofonens tid fanns ingen musik om 

man inte spelade själv. På kvällarna då det blev mörkt fanns ofta bara stearinljus. 

Man fick gå till parker eller torg med gasljus. Där fanns ibland levande musik av 

något lokalt band. Ofta hade varje liten stad en egen blåsorkester sponsrad av 

kyrkan, nån social klubb, brandkåren, begravningsentreprenörer eller kommunen.24 

Bandet spelade vid varje tillfälle utomhus av publik karaktär som t.ex. 

sportevenemang, politiska tal, picknicks och till dans. Dans var den viktigaste 

sociala aktiviteten vid denna tiden. Var det ett evenemang inomhus så spelade ett 

string band med instrument som gitarr, piano, kontrabas, fiol och kanske ett 

blåsinstrument. 

Och så fanns det militärmusik. Speciellt under det amerikanska 

inbördeskriget på mitten av 1800-talet fanns det många militärorkestrar. När antalet 

militära förband minskade efter kriget så blev det överskott på musikinstrument och 

man kunde köpa sig en begagnad trumpet ganska billigt. Det hjälpte till att föda 

musikintresset generellt. De militära orkestrarna marscherade mycket för att sprida 

känsla av trygghet och försvarsvilja. John Philip Sousa turnerade flitigt med sitt 

band. De spelade främst marscher men även konsertmusik. Man spelade även 

ragtime i Sousas band, dock i en stil utan synkoperingar. Sousa bosatte sig för 

övrigt på Long Island så det är troligt att Miff Mole hörde dem. Man spelade även 

Sousas marscher i mindre band till dans, two-step är en dans till marschliknande 

musik.25 En tidig bandledare i New York var James Reese Europe. De första 

inspelningarna gjorde han redan 1913.26 Mycket av hans tidiga musik var 

konsertmusik i enormt stora band med stränginstrument och trummor men också 

dansmusik i mindre konstellationer.27 De sista inspelningarna 1919 med 

																																																																																																																																																										
http://rooseveltufsd.org/domain/113 (Hämtad 2015-10-25).  
24 Mark Gridley, Jazz styles: history and analyses, 5. utg. (Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall, 1993), 35 
25 Gridley, Jazz styles: history & analyses, 37, och ett exempel från Youtube: 
Sousa, John Philip, "Washington Post", 
https://www.youtube.com/watch?v=IClW0Y4RcdU (Hämtad 2016-01-02). 
26 Europe's Society Orchestra, "Too much mustard," Victor 35359, 1913, 78-
varvsinsp, https://open.spotify.com/track/0ulJMao4JiLJKXNJKaeWpK (Hämtad 	
2016-01-05).	
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militärmusikorkestern The Harlem Hellfighters låter mycket ragtime och innehåller 

jazzimprovisation bl.a. ett trombonbreak i "Memphis Blues".28 Mycket av deras 

musik framfördes inför vit publik men det är stor osäkerhet i om Mole fick 

möjlighet att höra dem. Det första bandet som kom från New Orleans till New York 

var The Creole Band 1915 med Freddie Keppard på trumpet.29 Deras lösa lite 

blusiga intonation verkar inte har gjort så stort intryck i New York.30 De lär ha 

blivit erbjudna att spela in på Victor men de tackade nej delvis för att erbjudandet 

var dåligt.31 De splittrades 1918 utan att bli inspelade så vi vet inte hur de lät men 

de var kanske det första bandet som spelade vad man kunde kalla jazz.32  

När Original Dixieland Jazz Band kom till New York och började spela på 

Reisenweber så passade Miff Mole på, tillsammans med många andra unga musiker 

att gå och lyssna. De blev en stor inspirationskälla för honom, speciellt deras 

trombonist Eddie Edwards. De kom från New Orleans via Chicago och detta var 

kanske första möjligheten för Mole att lyssna på New Orleansmusik. Han lär ha 

träffat Phil Napoleon på en av dessa konserter med Original Dixieland Jazz Band.33 

Napoleon hade ett band, Memphis Five som de döpte om till Original Memphis 

Five när Mole började spela med dem. Napoleon var duktig på trumpet men hade 

också intresse för affärer. Han bokade in turnéer och såg till att de spelade in 

skivor. De spelade till att börja med många av Original Dixieland Jazz Bands låtar 

men blev anklagade för att kopiera. Så de försökte lära sig nya popsånger i stället. 

Enligt Napoleon så gjorde han upp med LaRocca att fokusera på poplåtar så att 

Original Dixieland Jazz Band kunde fortsätta med sina originallåtar och jazz 

novelties.34 Första turnén var som musiker till en dansföreställning av Orpheum 

																																																																																																																																																										
27 John Howland, Ellington uptown: Duke Ellington, James P. Johnson, and the 
birth of concert jazz (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2009), 20. 
28 Lt. Jim Europe's 369th Infantry "Hell Fighters" Band, "Memphis Blues," Pathe 
22085, 1919, 78-varvsinsp., 
https://open.spotify.com/track/4gmvUnxMmrW0ndm8nwqm9X (Hämtad 2016-01- 
05), 2'38''. 
29 Samuel Charters och Leonard Kunstadt, Jazz: a history of the New York scene 
(New York: Da Capo Press, 1981. Återtryck, Garden City, NY: Doubleday, 1962), 
55. 
30 Schuller, Early jazz: Its roots and musical development, 250. 
31 Lawrence Gushee, Pioneers of jazz: the story of The Creole Band (Oxford, NY: 
Oxford University Press, 2004), 175. 
32 Ibid., 272. 
33 Sudhalter, Lost chords: White musicians and their contribusion to jazz 1915 
-1945, 106. 	
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Circuit med början vinter 1917-18. Efter ett bråk så bröts turnén i Los Angeles och 

alla åkte tillbaka, dock inte Miff Mole. Han åkte runt, turistade och fick spela med 

ett band i Santa Monica. När han åkte tillbaka till New York 1919 började han 

spela med Napoleon igen. De blev en del av Sam Lanins populära dansband på 

Roseland Ballroom under fem år men spelade vidare med Original Memphis Five 

och dess olika pseudonymer.35 1919 åkte Original Dixieland Jazz Band till Europa 

på turné och lämnade scenen för Original Memphis Five. 1924 lämnade Miff Mole 

Sam Lanins storband och började spela med Ray Miller And His Orchestra där han 

fick många möjligheter att briljera med soloinsatser. Centrum för jazzen flyttade till 

New York från Chicago 1923-24. Jazzscenen i New York aktiv och växande, det 

fanns många aktiva band i New York. 

  
Tailgate-trombonist i Dixieland 

I de tidigaste jazzbanden i New Orleans hade man ett eller två diskantinstrument, 

ofta kornett och klarinett och ett med basklang, trombon eller ventilbasun. Som 

rytminstrument fanns banjo med tidig, den fungerade ju även som 

ackordsinstrument. Piano var det vanligaste ackordsinstrumentet. Man spelade i 

början ofta utan basinstrument så trombonen fick stå för bastoner. Man spelade 

grundtoner och kvinter samt enkla kontramelodier till diskantinstrumenten. Ofta 

markerade man och tydliggjorde harmonisk förändringar. Denna struktur hade 

troligen sitt ursprung från marscherande blåorkestrar.36  

Den musik man kallar tailgate innehåller glissandon från trombonen, ofta lite 

överdrivna och markerade, gärna med en grövre klang (growl). Glissando heter det 

när toner fås att glida mellan tonvärden, uppåt eller neråt. På en trombon kan man 

glida mer än en kvint. Det var inget nytt, var vanligt förekommande i cirkusmusik 

på 1800-talet och förekom även i ragtime orkestermusik. Det finns inspelning från 

1905 av ragtime av konsertband i New York med dekorativa glissandon.37 

Glissando kan man inte göra (lika enkelt) med ventilbasun varför trombon blev ett 

vanligare instrument. Ordet tailgate kommer från tiden då det var vanligt att man 

																																																																																																																																																										
34 Sudhalter, Lost chords: White musicians and their contribusion to jazz 1915 
-1945, 106. 	
35 DuPage, Miff Mole: the trail blaizer of modern jazz trombone, 3. 
36 Trevor Herbert, The trombone (New Haven CT: Yale University Press, 
 2006), 267. 
37	Ibid., 268.	
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satt på en hästdragen vagn som rullade runt och spelade. Då kunde trombonisten 

bara sitta längst bak och spela bakåt för att få plats att skjuta draget ut och in. De 

bästa tidiga jazztrombonisterna från New Orleans blev tekniskt duktiga på tailgate 

och kunde tillföra musiken dynamik och intensitet som blev mycket populärt. 

Vaudevilleteatrar hade små orkestrar där ofta trombonens möjligheter utnyttjades i 

komiskt syfte.38 De ljudhärmande effekterna från t.ex. "Lively Stable Blues" kom 

troligen därifrån.  

Så här spelades trombon under Miff Moles uppväxt i början på 1900-talet, 

han utvecklades som trombonist under dessa förutsättningar. Detta var arvet han 

skulle förvalta och som han kom att påverka och förändra. 

   

Moles stil när han spelade solo 

I Stroffs bok om Red Nichols beskrivs Miff Moles spelstil "His solos were 

beautifully and logically constructed, models of tone and intonation, and as a result 

he liberated the instrument from its backgroud role and made it an equal in the 

front-line."39 Sudhalter hyllar Moles spel "His chorus on 'A Good Man Is Hard to 

Find,' with the Read Heads, embodies all the virtues, including an almost Bix-like 

sense of structure."40 Han hyllar också hans "exhilerating snap of his delivery" i 

samma melodi. Otis Ferguson beskriver Miff Moles utmärkande teknik så här:   

  

With everybody else muffing weaknesses with shakes, slurs, repeated phrases, 

and high notes, he sticks to a rounded phrase of notes stuck dead center. His 

slide is as easy and noiseless as a trumpet valve without sacrificing that typical 

and exhilarating capacity of the instrument for rolling into a note; more, he 

knows, as few have discovered, how to use the full lower register to give a 

phrase an upward spring. He never tries something he can't pull off, and yet 

there seems so little he can't pull off.41  

																																																								
38 Gushee. Pioneers of jazz: The story of The Creole Band. Boken handlar till stor 
del om hur The Creole Band turnerar som del av en vaudevilleakt. Omnämns tex. i 
en recension på sidan 119 som "comedy musicians" och på sidan 106 att 
trombonisten "moved the slide with his foot".  
39 Stephen Stroff, Red head: a chronical survey of "Red" Nichols and his five 
pennies (Lanham, MD: Scarecrow Press, 1996), 7. 
40 Sudhalter. Lost chords: White musicians and their contribusion to jazz 191 
5-1945, 123. 
41 Chamberlain (red.) och Wilson (red.). The Otis Ferguson reader, 38.	
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Om man harmoniskt analyserar Miff Moles trombonstil så kan man identifiera vissa 

typiska element. Baker har i sin bok analyserat två solon.42 "Darktown Strutters 

Ball" från mars 1927 med Miff Mole's Molers innehåller ett 20 takters trombonsolo 

och "That's a Plenty" från 1929 med samma band som har ett 16 takters 

trombonsolo. Dessa exempel är visserligen senare än tidsspannet för denna uppsats 

men man kan anta att huvudkarakteristiken är samma.  

Baker har några kommentarer som i princip är gemensamma för båda låtarna. 

Först nämner han rudimentär treklang och treklangssolo dvs. att Mole ofta spelade 

på ackordens treklanger. Han nämner också treklanger idiomatiska till instrumentet 

dvs. att trombonens naturtoner utnyttjas och används av Mole, något som var 

tydligt under hela hans karriär. En andra kommentar är att han spelar ledande toner 

till ackordstoner dvs. han spelar en halvton över eller under innan han landar på 

ackordtonen. Han exemplifierar det i "Darktowns Strutters Ball" men det återfinns 

även i "That's a Plenty". Ganska vanligt hos många trombonister och inte speciellt 

utmärkande för Mole. Hans tredje kommentar handlar om att Mole spelar mycket 

angular och angular lines. Vad menar han då med angular? Motsatsen verkar vara 

linear. Bob Hartig förklarar på sin blogg skillnaden. Hans definition är att man 

spelar angular då man spelar två toner efter varandra med större intervall än en 

liten ters, i stället för att spela skalor. Kvartar och kvintar är vanliga i angular 

spelteknik men även större intervall passar in. "The point is, you’re no longer 

playing notes in a straight line; you’re breaking up the melodic terrain into hills and 

valleys, moving out of the flatland and into the mountains".43 Enligt Hal Cole från 

Berkley så kan man kan också beskriva skillnaden mellan angular och linear som 

att sola på ackordstoner i stället för på ackordets skala.44 Dock, när Baker nämner 

angular så pekar han i exemplen på större intervall än terser.  

När Miff Mole spelade solo använde han ofta ackordstonerna och ibland med 

större intervallhopp. Miff Moles solon innehöll ofta terser, kvartar, kvinter och 
																																																								
42 David Baker, Jazz styles och analyses: trombone (Chicago, IL: Maher 
Publications, 1973), 91-92. 
43 Bob Hartig, Stormhorn: The blog home of saxophonist and storm chaser Bob 
Hartig. Using angularity in jazz improvisation, 2009-08-14, 
http://stormhorn.com/2009/08/14/using-angularity-in-jazz-improv (Hämtad  
2015-10-22). 
44 Hal Crook, Berklee today: Chord-tone vs. chord-scale soloing, 
https://www.berklee.edu/bt/121/chord.html (Hämtad 2015-10-22).	
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oktaver och hans stil kan därför kallas angular. Han spelade även toner från 

ackordens skala men jämfört med andra solister var hans användande av större 

intervall än sekunder utmärkande. Kanske detta spelsätt kom från hans tidigare 

karriär som improviserande pianist. 

En rytmisk analys visar på flitigt användande av åttondelar som spelades med 

begränsad swingkänsla, dvs. ganska rakt. Användandet av synkoper var inte 

ovanligt men begränsat. Rodriguez jämför med Teagarden i Miff Moles solo i 

”Davenport blues”: ”It is well-executed, incorporating wide intervalic leaps and a 

large, round tone, but lacks the rhythmic momentum of Teagarden’s solos”.45 I 

Sudhalters analys av Moles solo i "A Good Man is Hard to Find" från 1927 

beskriver han "His mid-chorus break, is a complete two-bar episode, compounded 

of crispy played eighth notes without a hint of syncopations or rubato." Sudhalter 

menar att "Mole tended to play the beat, rather than play with it, in the manner of 

Armstrong, Bechet, and other major black soloists"46 Stroff beskriver Miff Moles 

spelstil "Despite a propensity to "stiffen up" in his swing, he played the instrument 

with a staccato virituosity unknown at the time."47 När Stroff nämner staccato 

virituosity menar han att Mole spelar mer som en trumpet utan glissandon, i motsats 

till andra mer tailgate-influerade trombonister. Hans fiolspel av dansmelodier i 

barndomen var nog liknande, jämna åttondelar utan swingkänsla. 

 

Andra samtida trombonister 

Det fanns andra trombonister vid denna tiden innan 1925 som Miff Mole kan ha 

hört. Hur deras roller var i sina band, vilka soloinsatser de gjorde och hur de 

eventuellt kan ha påverkat Miff Mole har bedömts.  

Den förste och mest kände och som fortfarande förknippas med musik från 

denna tiden var Kid Ory. Han var aktiv med eget band med bl.a. King Oliver på 

1910-talet i New Orleans och blev mycket inflytelserik. Han flyttade till 

Kalifornien och spelade där in den första jazzinspelningen med afroamerikaner från 

New Orleans 1922. Hans trombonspel var kraftfullt och karaktäriserades av en 

																																																								
45 Rodriguez, White and blue: Alternative takes on Jack Teagarden, 50. 
46 Sudhalter. Lost chords: White musicians and their contribusion to jazz 191 
5-1945, 124. 
47 Stroff. Red head: A chronical survey of "Red" Nichols and his five pennies, 7.	
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rytmisk energi.48 Men Ory gjorde bara korta solobreaks vid denna tiden. Troligen 

lyssnade Miff Mole på Ory på skiva men 1922 blev han knappast direkt påverkad. 

Indirekt kanske via Eddie Edwards i Original Dixieland Jazz Band. Sitt sätt att 

spela hade han plockat upp i New Orleans från bland andra Kid Ory även om stilen 

utvecklades under tiden i Chicago.49 Han spelade trombon i tailgate-stil, ledigt och 

tonsäkert broderade han runt klarinett och kornett. Han spelade nästan inga solon 

utan bidrog med starkt ensemblespel i kollektiv improvisation. Edwards var en 

skicklig trombonist för sin tid. Han var den förste trombonisten som blev 

världsberömd då de var först att spela in på skiva vad som skulle kallas jazz. Hans 

trombonspel fick stort inflytande på grund av skivornas stora spridning. Miff Mole 

var på plats i New York redan 1916, lyssnade och tog intryck. Många band tog 

intryck av Original Dixieland Jazz Band och många trombonister tog efter Eddie 

Edwards. På tidiga inspelningar mellan 1917 och 1922 så låter många 

trombonstämmor likt Edwards i det kollektiva spelet, det är ofta svårt att avgöra 

vem som spelar. Märks också på att olika diskografer inte alltid är överens om vem 

som spelade.  

Louisiana Five var aktiva i new York mellan 1917 och 1920. De hade ingen 

kornett utan bara klarinett och trombon med komp. Charlie Panelli spelade trombon 

med klarinettisten Alcide Nunez.50 Första inspelningen är från 1918. Han 

trombonspel var återhållet och basalt med enkla toner och glissandon, ett 

instrument med en stödjande funktion till Nunez. Penelli kom från 1922 att tidvis 

ersätta Miff Mole i Original Memphis Five (och samma band med andra namn) och 

hans spel utvecklades till att bli ganska likt Miff Moles. Som solist hördes Panelli 

dock bara i korta breaks utförda utan någon större finess. Ett band med många 

komiska effekter och en "noisy charm" var Original New Orleans Jazz Band.51 

Frank Lhotak spelade trombon och Jimmy Durante på piano var ledare. Lhotak var 

aktiv som musiker i musikaler och varitéer i Chicago och flyttade till New York 

1918. Blev känd för att kunna imitera andra ljud på trombonen.52 Började i Ted 

																																																								
48 Dietrich. Jazz 'bones: The world of jazz trombone, 22. 
49 Schuller. Early jazz: Its roots and musical development, 179. 
50 Charters och Kunstadt. Jazz: a history of the New York scene, 80-81. 
51 Ibid., 80. 
52 George A. Borgman, Yankee jazz beat: The official blog of George A. Borgman 
Archives, Article on trombonist Frank F. Lhotak from October 1921 issue of	
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Lewis Band 1920. Hans var tekniskt duktig och med tiden använde han färre 

komiska effekter. Han hörs tyvärr inte i några soloinsatser.  

King Olivers and his Creole Jazz Band var mycket inflytelserika i Chicago 

från 1922. De hade en duktig trombonist, Honoré Dutrey som tyvärr fick en ganska 

tillbakadragen roll i bandet fyllt av stjärnor. Han spelade med en vacker ton och 

bidrog till ljudbilden på ett positivt sätt.53 Miff Mole kanske hörde King Olivers 

band på nån turné men Dutrey och Mole fick nog inte möjlighet att utbyta så 

mycket idéer. George Brunies kom till Chicago från New Orleans 1920.54 Han slog 

sig samman med några ungdomskamrater och bildade Friars Society Orchestra som 

snart blev New Orleans Rhythm Kings. Ett inflytelserikt band som spelade mer 

avslappnat än Original Dixieland Jazz Band. Brunies var en typisk 

ensemblemusiker och hördes bara med enstaka tvåtaktersbreaks förutom i 

melodikorus. De första inspelningarna är från 1922 och solon hör man från 1924. 

Han har en ganska lätt spelstil inte helt olik Miff Moles. Brunies började i Ted 

Lewis band i New York 1924 varefter Mole och Brunies säkert lyssnade på 

varandra. 

Fletcher Hendersons band var aktivt i New York från tidigt 1920-tal men blev 

inte riktigt bra förrän 1924 då först Charlie Green kom från Nebraska och sen även 

Louis Armstrong. Green blev en uppskattad solist som matchade Armstrong 

hyfsat.55 Han gjorde också flera inspelningar med Bessie Smith 1924 och utmärkte 

sig som bluestrombonist. Green hade en utvecklad solostil redan 1924 och måste ha 

spelat solon offentligt innan dess där han var aktiv, finns dock inget inspelat. 

Jimmy Harrison föddes i Kentucky 1900 och lärde sig själv spela trombon från han 

var 15 år gammal. Han var aktiv som musiker i olika band i mellanvästern och kom 

till New York 1923 där han spelade med trumpetaren June Clark. Det blev stor 

uppståndelse i jazzkretsar då han kom. Han jammade mycket på klubbar i Harlem 

bl.a. med Charlie Green och blev senare känd som en stor solist hos bland andra 

Duke Ellington och Fletcher Henderson. Enligt Schuller var han mycket talangfull 

men ojämn "At his best, Harrison translated Armstrong's solo concept and 

																																																																																																																																																										
Jacob's band monthly, http://georgeborgman.blogspot.se/2015/08/article-on-
trombonist-frank-f-lhotak.html (Hämtad 2015-11-01). 
53 Dietrich. Jazz 'bones: The world of jazz trombone, 23-24. 
54 Ibid., 27. 
55 Ibid., 34.	
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innovation in rhythm and swing into trombone language".56 Hans spelstil som solist 

innehöll en rytmisk swingkänsla liknande Louis Armstrongs stil och därmed skiljd 

från Miff Moles stil.57 Det finns inga inspelningar före 1925 så det är svårt att 

bedöma hur han lät 1923. Det är troligt att Miff Mole och Jimmy Harrison hörde 

varandra från 1923 men man hör inte att de tydligt har påverkat varandra. Tommy 

Dorsey hade Miff Mole som äldre förebild och blommade ut 1924 i Jean Goldkettes 

band. Han hördes ganska flitigt i melodisolon men även i improviserade solon. 

Det är anmärkningsvärt hur lite trombonsolo det finns inspelat före 1924. 

Trombonen tillhörde bakgrund och ackompanjemang helt enkelt. Fortfarande när 

storbanden uppstod från 1922 så var det kornett, klarinett och så småningom 

altsaxofon som stod för soloinsatser. Man hör enstaka tvåtakterbreak och 

melodisolon men fullkorusimprovisation hörs inte frekvent förrän 1924 av till 

exempel Charlie Green och Tommy Dorsey förutom Miff Mole.  

 

Inspelningar på stenkaka 

Miff Mole gjorde många inspelningar, 492 tillfällen är listade på hans namn i hans 

mest uppdaterade diskografi.58 Den första inspelningen med hans medverkan var 

med Original New Orleans Jazz Band i mars 1919. Nästa inspelningar dröjer ända 

till 1922, men då börjar Mole spela in ofta, ibland varje vecka. Först i januari och 

mars med Leona Williams and Her Dixie Band. Bandet har samma medlemmar 

som Original Memphis Five men med Johnny Costello på klarinett i stället för 

Jimmy Lytell. De ackompanjerar sångerskan med stöttande bakgrundsspel. Mole 

spelar här med sordin, vilket var ovanligt. Han spelar in för första gången med 

Original Memphis Five i april 1922, "Gypsy Blues" och "My Honey's Lovin' Arms" 

för skivbolaget Arto. Vid samma tid spelar man också in med samma sättning 

under namnet Ladd's Black Aces "Black-eyed blues" och "Muscle Shoals Blues" på 

Gennett. Veckan efter spelar man in på Cameo med Jazzbo's Carolina Serenaders 

"My Honey's Lovin' Arms" igen, nu med Sam Lanin på klarinett i stället för Lytell 

och Loring McMurray på altsax. Två veckor senare i maj 1922 spelar man in för 

Paramount "Lonesome Mama Blues" med Lytell tillbaka men under namnet 

																																																								
56 Schuller. Early jazz: Its roots and musical development, 207. 
57 Dietrich. Jazz 'bones: The world of jazz trombone, 63. 
58 TDJ Online, The jazz discography Tom Lord, https://www.lordisco.com (Hämtad 
oktober 2015).	
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Original Memphis Five. Dagen efter spelar man in samma låt igen utan sax men 

under samma namn för Arto. Så här håller det på under flera år, de var mycket 

flitiga.  

Förutom namnen ovan som Napoleon och Miff Mole använde 1922 kan 

nämnas The Cotton Pickers, alla inspelningar på skivbolaget Brunswick. Jazzbo's 

Carolina Serenaders var knutna till Cameo records och Ladd's Black Aces till 

Gennett. Bailey's Lucky Seven började Miff Mole spela med 1923 men finns 

inspelade sen 1921, också alla på Gennett. De spelade också ihop i Sam Lanins 

band (tex. Lanin's Southern Serenaders), ofta med samma sättning som i Original 

Memphis Five. Man spelade in samma låt för flera skivbolag under namnet 

Original Memphis Five och man spelade in den för ytterligare skivbolag men under 

annat bandnamn. Krångligt för diskografer men musiker och skivbolag tjänade 

pengar utan att bryta för många avtal. Inspelning vid denna tiden var annorlunda än 

idag. Man graverade direkt på skiva och man fick ett, max två försök och två låtar 

kunde spelas in på en timme.  

Med kollektiv improvisation är det viktigt för trombonisten vilken trumpetare 

man spelar med. Totalt 75 låtar spelade Miff Mole in under året 1922. Alla med 

Phil Napoleon på trumpet. Under 1923 spelade han in 82 låtar varav 77 med 

Napoleon. Här började Sam Lanin sätta ihop större band med flera trumpetare och 

mer arrangerad musik. Under 1924 gjorde Mole totalt 81 inspelningar. Fortfarande 

spelade han mest med Napoleon, 40 inspelningar i The Ambassadors och Bailey's 

Lucky Seven. Mole spelade med Henry Gluck i Six Black Diamonds och framför 

allt började han spela med i Ray Millers and His Orchestra som han spelade in tolv 

låtar med. På trumpet här Charles Rocco och Roy Johnston. Han träffar Red 

Nichols och spelade in elva låtar i bandet The Arkansas Travellers. Han spelade 

också in två låtar med Bix Beiderbecke i Sioux City Six. Han spelade in 185 låtar 

under 1925, 110 av dem med Red Nichols på trumpet. Han gjorde fortfarande några 

inspelningar med Original Memphis Five med Phil Napoleon. Som sammanfattning 

kan man konstatera att Phil Napoleon var den viktigaste trumpetaren i Miff Moles 

tidiga karriär, fram till och med 1924. Därefter blev Red Nichols hans huvudsakliga 

spelkamrat under flera år, ett samarbete som blev fruktbart.  

Alla tillgängliga inspelningar med Miff Mole fram till och med 1924 är 

genomlyssnade och noterat när han hade solo, hur ofta och hur långa de var. 

Entaktsbreak och melodisolon har inte räknats. Mole var med på inspelning av 67 
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låtar 1922 om man räknar bort outgivna och multipla tagningar samma dag. 59 av 

dessa är genomlyssnade och Miff Mole har solo i 25%. Det var mest 

tvåtaktersbreak och ett 16-takterssolo med bandinsatser. Samtliga soloinsatser låg i 

slutet eller i andra halvan av låtarna. Av Moles 74 inspelningar från 1923 är 53 är 

genomlyssnade och han hade solo i 34% av dessa. Man finner en varierad längd av 

break ett par längre rena solon bl.a. tre åttataktersbreak, ett rent 8-takterssolo och en 

låt med ett 16-taktersolo. Soloinsatserna låg i mitten och slutet av låtarna. Mole var 

med på inspelning av 81 låtar 1924. 39 är genomlyssnade och Miff Mole hade solo 

i 51%. Det är flera låtar med korta break, fem låtar med 8-takterssolo, sex låtar med 

16-takterssolo och en låt med ett 22-takterssolo. Några låtar innehöll både break 

och solo. Soloinsatserna låg spridda, ibland tidigt och ibland i mitten eller i slutet.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Miff Mole hade flera solon 1924 

än 1922, de var längre och de låg inte längre undanskymt i slutet av låtarna. Under 

samma tid blev inte låtarna längre av tekniska skäl. Dock utvecklades musiken. 

Storleken på banden ökade vilket innebar att andelen kollektiv improvisation 

minskade till förmån för arrangerade stycken och individuella solon. Om man 

räknar nio eller fler som storband så var ingen av inspelningarna med Mole från 

1922 av storband,  26 av 82 var 1923 storband och 31 av 81 var 1924 inspelningar 

av storband. Musiken i dessa storband var välarrangerad och mer vad man skulle 

kalla dansmusik. Något improviserat solo förekom i nästan varje låt men andelen 

solotid var mindre än i mindre band och med fler bandmedlemmar var det fler som 

konkurrerade om solotid. Räknar man bara Moles solon i mindre band så hade han 

solo i 73% av låtarna 1924 jämfört med 25% 1922. 

Innebar detta att något annat instrument fick mindre solotid eller fick alla 

mer? Phil Napoleon spelade trumpet, han hade solo i ca 50% av låtarna både 1922 

och 1924 då han spelade med Mole i mindre band. Musiken hade utvecklats mot 

mer och fler solistiska insatser 1924 men Napoleon fick inte mer, det fick Mole. 

Kanske det berodde på Napoleons trumpetspel? Nej, The Original Memphis Five 

bytte trombonist från Mole till Panelli i början på 1924. Då fick Napoleon solon i 

ca 80% av låtarna efter bytet och Panelli 20%. Detta visar att Miff Mole spelade 

mer solo 1924 än 1922 på egna meriter och delvis på bekostnad av sina 

medmusikanter. Han hade verkligen flyttat fram till främsta ledet som en av de 

främsta solisterna. 

  



	 21	

Några musikexempel  

Det är intressant att notera vilka skillnader och likheter fanns mellan olika 

trombonister, vad som gjorde Miff Moles sätt att spela typiskt. Lyckosamt nog 

gjorde Original New Orleans Jazz Band inspelningar av "Ja-Da" med olika 

trombonister, en med Frank Lhotak på trombon i januari 1919 (se exempel 2)59 och 

en i mars samma år med Miff Mole (exempel 1)60. Detta är den första kända 

inspelningen med Miff Mole. De första 20 takterna av trumpetstämman och 

trombonstämman är inskrivna i dessa två exempel, klarinetten har för tydlighetens 

skull utelämnats. Även om inte trumpeten spelar exakt likadant vid båda 

inspelningstillfällena så har jag valt att skriva in samma.  

I Miff Moles version hörs trombonen tydligt medan trumpeten hörs svagt och 

klarinetten starkt. Tempot något lägre än i Lhotaks version och är inspelad lägre än 

tonarten F-dur. Det var ganska vanligt att man inte hade full kontroll på hastigheten 

på gravyrutrustningen. Ackordsföljden är ungefär F, D7, G7/C7, F, F/Ab°, 

Gm7/C7, F/Ab°, Gm7/C7, F/A7, D7, G7, C7, F/Ab°, Gm7/C7, F/Ab°, Gm7/C7, 

F/A7, D7, G7 och C7. Miff Mole spelar enkelt med få glissandon (takt 4 och 13) 

och i huvudsak ackordstoner. Han spelar många av (den frånvarande) bastubans 

toner och pianots bastoner. Man kan höra att han har plockat upp en del från sitt 

pianospel. Grundtonen spelas på första slaget i takt 1, 2, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 

16, 17, 18 och 20. Anmärkningsvärt kan tyckas. Tersen på första slaget i takt 3, 11, 

15 och 19. Bara takt 14 avviker med ett E i ett Gm (en sexa) som leder till C7. Han 

spelar också nergångar med lite längre toner (takt 9 och 10, 15 och 16, 17 och 18).  

Han spelar enkelt och tydligt, balanserat utan överdrifter. Man kan hävda han spelar 

försiktigt då inget spektakulärt förekommer men inte tveksamt, utan med pondus. 

Harmoniskt korrekt men ändå musikaliskt intressant. Det verkar inte finnas något 

behov av att visa hur duktig han är utan han fokuserar på helheten.  

 

																																																								
59	Original New Orleans Jazz Band, "Ja-Da," Gennett 4508, januari 1919, 78-
varvsinsp., https://open.spotify.com/track/06JR6zWCbdBepVwLokrJUf (Hämtad 
oktober 2015), de 20 första takterna.	
60	Original New Orleans Jazz Band, "Ja-Da," Gennett 4508, mars 1919, 78- 
varvsinsp., https://open.spotify.com/track/01JsbNHJXE382YwwwrXZKh (Hämtad 
oktober 2015), de 20 första takterna.	
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Exempel 1 Ja-Da med Miff Mole  
 

 

I Lhotaks version ligger trombonen inte längst fram i ljudbilden. Glissandon är 

svåra att gestalta i notskrift varför lyssning rekommenderas. Lhotak spelar med 

långa övertydliga glissandon (takt 1, 2, 8, 14 och 16), gärna på eller utanför gränsen 

av tonarten (takt 2) och kryddar med några snabba åttondelslöpningar (takt 5 och 

6). Finns mycket från vaudeville där instrumenten (och framför allt trombonen) 

stod för komiska effekter. Show och underhållning var ofta viktigare än det 

musikaliska. Dessa två versioner av "Ja-Da" från 1919 visar tydligt hur Miff Moles 

spelstil skiljer sig från Lhotaks 
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Exempel 2 Ja-Da med Frank Lhotak  
 
 
Det finns likheter mellan Miff Moles sätt att spela i "Ja-Da" med Eddie Edwards 
spel i "Lazy Daddy" från 1918 (se exempel 3).61   
 

																																																								
61	Original Dixieland Jazz Band, "Lazy Daddy," Victor 18564-B, juni 1918, 78-
varvsinsp., https://open.spotify.com/track/2b453q6vGc5GxUOxlETgrE (Hämtad 
oktober 2015), från början.	
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Exempel 3 Lazy Daddy  
  
 

Edwards spelar precis som Miff Mole ganska enkelt och tydligt med fokus på 

grundtoner men med lite flera glissandon (takt 2, 8, 15 och 17) och inte lika rörligt. 

Man kan höra att Miff Mole har inspirerats av Edwards. Punkterade upptakter (takt 

3 och 11) hörs dock inte hos Miff Mole. Typiskt för att alla tre exempel ovan är 

upptakter med tre åttondelar (takt 2, 6 och 14 hos Edwards) förekommer ganska 

ofta. Även glissandon är vanliga som upptakter (takt 1, 8 och 16). Upptakter var 

ofta tomma hos melodiintrumentet varför det passade fint att fylla i för trombonen. 

Detta sättet att spela trombon som Edwards och Miff Mole gjorde var vanligt inom 

det kollektiva fria spelet som kom från New Orleans. Man hör fler trombonister 

från dessa åren runt 1920 som spelade på liknande sätt. 

Hur utvecklades Miff Moles sätt att spela solo? Här är två exempel. The 

Cotton Pickers spelade in "Hot Lips" i juli 1922.  
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Exempel 4 "Hot Lips"  
  
Det innehåller ett korus trombonsolo med svar från bandet (se exempel 4).62  Det är 

det första inspelade hela koruset med trombonsolo från Mill Mole och möjligen det 

första från någon trombonist. Ackordsföljden är (troligen) Bb, Bb, F7, F7, F7, F7, 

Bb7, Bb7, Bb, D7, Gm, C7, F7, F7, Bb, Bb. Tonarten på inspelningen är närmare B 

än Bb. Bandet pausar takterna när Miff Mole spelar så det är egentligen ett antal 

breaks efter varandra. Bandet spelar taktslag 2, 3, 4 och 1 i varannan takt fyra 

gånger, taktslag 4 och 1 i varje takt fyra gånger innan hela bandet spelar från 

taktslag 2 i takt 14. Detta solot skiljer sig mycket från den kollektiva 

improvisationen från 1919 ovan. Borta är upptakter och annan stödjande typ av 

spel. Nu fokuserar han på att skapa solistisk musik. Stilen är angular med mycket 

ackordstoner (takt 1, 3, 7 och 8) och större intervall bl.a. ett oktavhopp (takt 

9). Något man hör mycket av senare i hans karriär. De två sista insatserna är inte så 

imponerande annars är det ett välkomponerat och njutbart solo. 

The Cotton Pickers spelade in "Prince of Wails" i december 1924. Den 

innehåller ett helt korus trombonsolo av Miff Mole (se exempel 5).63  

 

																																																								
62	The Cotton Pickers, "Hot Lips," Brunswick 2292, juli 1922. 78-varvsinsp., 
https://open.spotify.com/track/1LjonqHimfPRQAg4WJ1YX5 (Hämtad oktober 
2015), från 1'47".	
63	The Cotton Pickers, "Prince of Wails," Brunswick 2766-A, december 1924, 78-
varvsinsp., https://open.spotify.com/track/3tt361hzHesGkp33UdCKph (Hämtad 
oktober 2015), från 1'58".	
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Exempel 5 "Prince of Wails"  
  
Det är ett konventionellt solo i den bemärkelsen att kompet spelar bakom. 

Ackordsföljden är G7, G7, G7, G7, A7, A7, A7, A7, G7, G7, G7, G7, C, Ab7, 

C/Ab7, Ab7/G7. De fyra första takterna i G7 är uppbyggda som en fras och som 

landar på tonen G. Frasen består mest av åttondelar i angular stil med ett par större 

intervall. Tekniskt ganska svårt men mycket avslappnat och ledigt spelat. Nästa 

fyra takter i A7 är på liknande sätt en sammanhängande fras som landar på sjuan på 

tonen G. Noterbart är att han rör sig två och en halv oktav mellan högsta (takt 5) 

och lägsta ton (takt 8). Speciellt låga toner är ovanligt i andra trombonisters 

solon. Takt 7 och 8 är tekniskt svåra men brilliant utförda. Nästa fras börjar med en 

bluesig liten ters i takt 9. Frasen avslutas genom att landa på tonen G innan en 

upptakt till tonen och ackordet C. I slutet på takt 13 markeras övergången till Ab-

ackordet med en liten ters igen. Hela bandet kommer in i takt 15. Jämfört med "Hot 

Lips" från 1922 så har låtarna samma tempo och bygger på liknande sätt på 

åttondelar. Fraserna är dock dubbelt så långa vilket innebär längre 

åttondelssekvenser. Stilen är i huvuddrag samma med mycket ackordstoner och 

större intervallhopp. Vad som är nytt är exempel på lite bluesiga uttryck (takt 9, och 

12) och ett par synkoperingar (takt 9 och 13). Kanske hade han lyssnat på Green 

och Harrison.  
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VI. Slutsatser 
 
Resultat  

Miff Moles första inspelning från 1919 av "Ja-Da" innehåller tailgate-

trombonistens element av glissandon och bastoner. Avsaknad av tuba gjorde att 

trombonen fick stå för bastonerna. Han spelade anmärkningsvärt ofta grundtonerna 

på ettan i takterna i det kollektiva spelet. Glissandon var inte så många och långa 

och de var ganska smakfullt utförda. Samma låt finns inspelad med samma band 

men med annan trombonist (Lhotak) ett par månader tidigare. Jämförelser mellan 

dessa trombonstilar visar på stor skillnad. Lhotak använder trombonen mer extremt, 

kanske påverkad från hans tid inom vaudeville. Miff Mole visar på stor likhet med 

Eddie Edwards sätt att spela och det är tydligt att Edwards var hans tidiga förebild.  

Miff Mole spelade 1922 färre solon än klarinett och trumpet och alltid i slutet 

eller i andra halvan av låtarna. 1924 hade han blivit en jämbördig solist jämfört med 

de andra melodiinstrumenten både vad gäller längd, antal solon och när i låtarna 

han spelade. Hans 16 takter solo på "Hot Lips" med The Cotton Pickers från juli 

1922 är det tidigaste inspelade trombonsolot jag har hittat från någon trombonist. 

Tidigare fanns det bara tvåtaktersbreak och melodisolon. I januari 1923 spelade han 

16 takter solo på liknande sätt i "You Tell Her - I Stutter" med The Cotton Pickers. 

I mars 1924 hörs Miff Moles första längre konventionella solo dvs. med 

bakomliggande komp när han spelar "Nobody's Sweatheart" med Ladd's Black 

Aces. Egentligen ett melodisolo som han spelar fritt runt. Ett fullt utvecklat solo är 

"Prince of Wails" med The Cotton Pickers från december 1924. Vid jämförelser 

mellan 1922 och 1924 så kan man höra hur han utvecklats som solist även om stilen 

i grunden är samma.   

  

Avslutande diskussion  

Miff Mole lämnade rollen som bakgrundmusiker och klev fram som jämbördig de 

andra blåsarna och blev solist. På så sätt blev han stilbildande för andra 

bakgrundsspelande trombonister. Det är svårt att bevisa att han var den förste 

trombonsolisten eftersom det inspelade materialet är begränsat men han var i alla 

fall en av de förste.   

Han spelade med en enkel, klar, rund och ganska neutral ton. Sällan med stort 

vibrato. Ofta kraftfullt med auktoritet men inte starkt. Han spräckte inte toner eller 
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använde sk. growls. Ett vårdat spel helt enkelt. Han låter klassiskt skolad. Sordin 

var inte ofta använd. Han rörde sig med lätthet över mer än två och en halv oktav. 

Han hade en enastående teknik som innebar att han kunde intonera enkelt över stora 

intervall. Man hörde aldrig några knixar, han träffade alltid rätt. Han använde 

glissandon ganska ofta i bemärkelsen korta snabba glidningar mellan två eller tre 

toner. Ofta utan stor betoning på glissandot, det liksom kom i förbifarten. Det lät 

alltid enkelt när han spelade. Han spelade ofta på ackordstonerna och solon innehöll 

ofta större intervall som kvartar, kvinter och oktaver i angular stil. 

Från unga år hade han med sig dansmusik i stringband och 

blåsorkestermusik. Men hans stora förebild blev Eddie Edwards i Original 

Dixieland Jazz Band från det att han hörde honom första gången 1916.  

En rad faktorer samverkade till att Miff Mole blev en så framgångsrik och 

inflytelserik trombonist. Han utvecklade en mycket bra teknik tack vare mycket 

träning och bra lärare tidigt. Han utvecklade ett bra gehör tack vare en uppväxt med 

mycket musik i hemmet och eget piano- och fiolspel. Han lärde sig att improvisera 

på fiol men att han skulle improvisera på trombon på samma sätt som en violinist är 

svårt att höra. Hans timing och rytmik är säkert också ett arv från tidigt 

musicerande med andra. Hans känsla för harmonik kom från hans pianospel från 

tidig ålder. Hans ackordbaserade sätt att improvisera är säkert också ett resultat från 

flitigt pianospel i ungdomen. Hans stora inflytande är ett resultat av att han var en 

bra trombonist och att han var hörd. Född vit utanför New York City där 

inspelningsindustrin och en stor jazzscen fanns samt att han träffade Phil Napoleon 

som med drivkraft och affärssinne gjorde att Mole spelade in mycket musik.  

Hans storhetstid varade från 1922 ända tills Jack Teagarden slog igenom i 

New York 192864. Miff Mole blev troligen den förste trombonsolisten - i vilket fall 

den förste som spelades in.

																																																								
64	Rodriguez, White and blue: Alternative takes on Jack Teagarden, 50.		
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