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Abstract 

Author: Roland I Nilsson, amateur musician and musicology student at Lund University. 

Title: Traditional Jazz Now and Then - Hällevik’s traditional jazz festival analysed 

through authenticity glasses. 

 

Authenticity is a concept that permeates contemporary musicology. The term has several 

meanings. In this bachelor thesis authenticity means fidelity to the time period or so-called 

sounding authenticity. The work is a study of the traditional jazz festival in Hällevik 2016 where 

seven bands, according to the festival programme, play jazz as it was played around the 1920’s 

in the US. The essay answers the question what are the most important properties to make 

traditional jazz sound authentic. These properties are selected by weighing together results from 

literature studies and from interviews with experienced jazz musicians. From these properties 

the essay discusses the differences between how traditional jazz is played today by 

contemporary bands and how it was played around the 1920’s. The method used is by selective 

listening to the properties, compare recordings by today’s bands with original recordings of the 

same songs. 

The survey shows that the most important things in order to achieve authenticity are: 

improvisation, rhythm, phrasing, repertoire and instrumentation. 

The comparison shows some differences between today and around the 1920’s: in some 

cases more modern improvisations, more triplet feel, differences in instrumentation of some 

bands and more rare collective improvisations. The conclusion is that the way traditional jazz 

bands are playing today are more like revival jazz than jazz around the 1920’s. However, the 

feeling of joy and the want to move your body to the music are unaffected by these differences. 
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Inledning 

Bakgrund 

ag har sedan många år fascinerats av traditionell jazz. En jazzkonsert kan upplevas 

som en tidsmaskin. Man förflyttas i tid och rum, t.ex. till 1920-talets New Orleans. 

Vad är det då som är viktigast för att man ska känna detta? Vilka av musikens 

egenskaper är viktigast för att den ska kännas tidstrogen? Hur förhåller sig den tradjazz som 

spelas idag till den som spelades kring 1920 i USA? Dessa frågor har jag funderat över under 

många tradjazzfestivaler och tänker i detta kandidatarbete, med utgångspunkt från tradjazz-

festivalen i Hällevik 2016, undersöka detta. 

Autenticitet har flera innebörder. Denna kandidatuppsats använder autenticitet i betydelsen 

tidstrogenhet, d.v.s. det som Tobias Pontara i artikeln Historiskt informerade framföranden1 

kallar ”ljudande autenticitet”. 

Den forskningsartikel som ligger närmast mitt arbete är Authenticity as authenticating - the 

case of New Orleans jazz revivalism i tidskriften Popular Music History2. Författaren Richard 

Ekins diskuterar i artikeln hur New Orleans revival-jazz förhåller sig till 1920-talsjazz. 

Resonemanget kan överföras till att jämföra nutida tradjazz och 1920-talsjazz. Revival-jazzen 

ville på 1940- och 1950-talet återskapa 1920-talets New Orleans-jazz, med musiker som ville 

fortsätta spela traditionell jazz trots att det kommit nya jazzstilar som swing och bebop. Ekins 

menar att det i första hand är originalinspelningar som är autentiska. Vidare diskuteras 

svårigheterna att återskapa 1920-talets polyfona jazz, som ansågs låta som en kakafoni. Man 

hade vant sig att lyssna till storbandens mer organiserade sektionsspel. Detta gjorde att revival-

jazzen förenklade 1920-talsjazzen något för att få en klarare ljudbild. Artikeln diskuterar vidare 

hur autentiskt revival-jazzen är jämfört med 1920-talsjazzen. Dessutom tas senare generationers 

revival-jazz upp, från 1960- till 1980-talet. Artikeln behandlar revival-jazzen mer som en 

musik-social process och går inte in på detaljer som min uppsats. Dock avslutas artikeln med 

några exempel på låtar och artister. 

 

Frågeställningar och syfte 

Arbetet besvarar två frågor: 

1. Vilka egenskaper i tradjazz är viktigast för att den ska upplevas autentisk, d.v.s. tidstrogen? 

                                                             
1 Pontara, Tobias, 'Historiskt informerade framföranden: några kritiska reflektioner kring en övergiven 

diskussion', Svensk tidskrift för musikforskning., 2008(90), s. 57-77, 2008 
2 Popular music history, Equinox, London, 2004. 

J 



5 
 

2. Vad skiljer, avseende dessa egenskaper, nutida tradjazz mot inspelningar från 1917-1935? 

 

Uppsatsens syfte är att belysa vilka de viktigaste faktorerna är för att vi ska uppleva jazz-

musiken som autentisk med en tidstypisk ljudbild. Med detta som grund analyseras därefter vad 

som skiljer moderna bands sätt att framföra tradjazz jämfört med gamla inspelningar. Syftet är 

alltså att undersöka hur dagens tradjazz förhåller sig till jazz som spelades kring 1920 i USA. 

Baserat på mångårig lyssningserfarenhet är mitt intryck att det är vanligare med triol-

interpretering i dagens tradjazz än på 1920-talet, att tradjazz påverkats av nyare rytmer samt att 

improvisationen oftare är solistisk och ibland modernare. Uppsatsen syftar till att utforska i 

vilken utsträckning det är så. 

 

Begränsningar 

Jämförelsen omfattar inspelningar från i första hand 1917-1935 och inspelningar från 2000-

2016 med jazzband som uppträdde på Hälleviks tradjazzfestival 2016. Liveinspelningar från 

festivalen analyseras endast om andra inspelningar saknas, p.g.a. att den okontrollerade 

festivalmiljön kan påverka framförandena. Endast stilen traditionell jazz omfattas. Boogie 

woogie, stride, swing, ”classic blues” och andra närliggande eller underordnade stilar omfattas 

inte. Studien omfattar huvudsakligen band med traditionell New Orleans-sättning, varför 

varken sättningar med mindre än fem musiker eller storband omfattas. 1917 spelades den första 

jazzskivan in. Övergång till swing skedde gradvis och är därmed svår att tidsätta. Författaren 

Barry Kernfeld menar dock i boken What to Listen for in Jazz3 att Benny Goodmans turné till 

Kalifornien 1935 var start-punkten för swing-eran. Därför är tidsspannet satt till 1917-1935. 

Musikinstrument från 1920-talet kan ha något annorlunda klang än deras moderna 

motsvarigheter och moderna instrument har i vissa fall ett något större tonomfång. Detta anses 

dock påverka ljudbilden minimalt, varför ingen hänsyn tas till detta. 

Längd på melodierna jämförs inte p.g.a. den tekniska begränsningen på tre minuters speltid 

på 78-varvs grammofonskivor. Liveframträdanden kan ha varit längre, men det är svårt att veta. 

 

Materialbeskrivning 

Materialet som används är inspelningar med dagens tradjazzband, gamla inspelningar av 

samma melodier med de artister som gjorde respektive låt populär, egna anteckningar av 

orkestrarnas repertoar vid festivalen, intervjuer och litteratur. 

                                                             
3 Kernfeld, Barry, What to listen for in jazz, 189. Yale University Press, New Haven, 1995 



6 
 

I första hand används studioinspelningar för den jämförande lyssningen. Dessa ligger 

troligen närmre orkestrarnas ideal, då det är en kontrollerad inspelningsmiljö. Liveinspelningar 

är en mindre kontrollerad inspelningsmiljö, men Youtube-klipp som banden själva lagt upp har 

åtminstone passerat deras egen kvalitetskontroll. De gamla inspelningarna har hittats på Spotify 

CD eller Youtube, se kapitlet Fonogram. 

Det var inte alltid originalinspelningen som gjorde en låt populär. Det kunde vara en senare 

inspelning, ofta med en mer känd artist. T.ex. Ain’t She Sweet spelades in i original av det 

relativt okända bandet Lou Gold & His Melody Men 1927. Det band som gjorde låten populär 

var välkända Fletcher Henderson. Referensinspelningar letades upp med hjälp av böcker som 

Early Jazz4, Internet-källor som jazzstandards.com5 och diskografier t.ex. The Louis Armstrong 

Discography6. 

 

Diskussion om metoder och tekniker 

Inga jazzskivor spelades in i New Orleans på 1920-talet. Däremot gjordes inspelningar av 

låtar från 1920-talets New Orleans något senare främst i Chicago, men även i New York. Som 

det står i boken Jazz: musik, människor, miljöer7: ”Det skulle dröja några år in på tjugotalet 

innan skivbolag började spela in svarta jazzmusiker från New Orleans”. Därför är det troligt att 

orkestrar som idag spelar New Orleans-jazz har dessa inspelningar som förebild. 

Man kan ifrågasätta om det är relevant att jämföra inspelningar från 1920-talet med moderna 

inspelningar. Dåtidens inspelningsteknik var ju mycket primitiv. Man trängde ihop orkestern 

framför en stor tratt och förlorade låga bastoner och ljusa diskanttoner, t.ex. hördes bas och 

cymbaler bara svagt. Trumslagaren fick ibland spela på träblock istället för virveltrumma, för 

att inte överstyra gravyrverket. Jämförelsen är ändå relevant att göra om jämförelsen begränsas 

till parametrar som bara påverkas minimalt av inspelningstekniken. 

En annan problematik vid denna jämförelse är att originalinspelningarna i regel är gjorda 

med proffsmusiker, medan dagens orkestrar ofta består av en blandning av professionella, 

semiprofessionella och duktiga amatörer. Jämförelsen är ändå relevant p.g.a. att speltekniken 

utvecklats sedan 1920-talet och att moderna instrument ofta är mer lättspelade. 

                                                             
4 Schuller, Gunther, The history of jazz. Vol. 1, Early jazz : its roots and musical development, 4. pr., Oxford 

Univ. Press, New York, 1976[1968] 
5 The heart of JazzStandards.com is the top 1000 standards list, including extensive documentation on the top 

300. http://www.jazzstandards.com/ 
6 http://michaelminn.net/discographies/armstrong/ 
7 Bruér, Jan & Westin, Lars, Jazz: musik, människor, miljöer, 3., revid. uppl., 29, Prisma, Stockholm, 1982 



7 
 

Anledningen till att banden vill spela som man gjorde i New Orleans kring 1920-talet är, 

enligt flera av dem själva, kärleken till denna musik. Min egen reflektion är att New Orleans är 

mytomspunnet eftersom jazzens vagga stod här. Att utge sig för att spela tidstrogen New 

Orleans-jazz kan bidra till att öka bandens popularitet. 

Min förståelse är att tidig jazz kring 1920 i USA präglas av att man spelar huvudsakligen 

raka åttondelar, att rytmen oftast är 1,3, att improvisationen mest är kollektiv och av parafrastyp. 

Metoden som valts är att genom selektiv lyssning, fokuserad på en parameter i taget, jämföra 

nutida studioinspelningar med referensinspelningar av samma låtar. Barry Kernfeld’s bok What 

to Listen For in Jazz8 beskriver sju lyssningsområden: rytm, form, arrangemang, komposition, 

improvisation, klang och stil. För att få en bättre bild av vad som viktigast att lyssna efter, 

kompletteras litteraturstudier med intervjuer av några erfarna jazz-musiker. Tänkbara 

jämförelseparametrar enligt litteraturen är: 

 

Rytm     Ursprung 

Betoning av taktslag (1 3, 2 4 eller 1 2 3 4 - s.k. 4/4-rytm) Barry Kernfeld 

Arrangemang - komposition 

Form (bluesform, AABA, ABA’C eller annan form) Barry Kernfeld 

Improvisation 

Improvisation (parafras, formel, motivisk, modal eller fri) Barry Kernfeld 

Improvisation (solistisk eller kollektiv)  Barry Kernfeld 

Klang 

Sättning    Barry Kernfeld 

Rollfördelning mellan instrument   Barry Kernfeld 

Färgningstoner (förekomst av ton 6, 9, 11 och 13 i ackord) Sten Ingelf9 

Blå toner (toner som ligger mellan en liten och stor ters) Mark C. Gridley10 

Typ av basspel (på markerade taktslag, walking, ostinato) Mark C. Gridley 

Vibrato  (hur kraftigt vibratot är)   Mark C. Gridley 

Stil 

Frasering (triolinterpretering)   Mark C. Gridley 

Frasering (stackato, legato)   Mark C. Gridley 

Övrigt 

Tempo     Mark C. Gridley 

 

Tabell 1: Möjliga parametrar att lyssna efter. 

 

                                                             
8 Kernfeld, Barry, What to listen for in jazz, Yale University Press, New Haven, 1995 
9 Ingelf, Sten, Jazz- & popharmonik. Faktadel, 5:e uppl., 31. Sting musik, Hjärup, 1994 
10 Gridley, Mark C, Jazz styles: history & analysis, 5th ed, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993 
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Litteraturen betonar viktigheten av att lyssna efter improvisation, frasering och rytm. Detta 

ska sedan vägas med intervju-personernas åsikter. Faktorerna blir därefter, en i taget, fokus vid 

selektiv lyssning. Under festivalen antecknades vilka låtar som spelades av respektive band 

under ett set. Flera konserter pågick samtidigt, varför materialet begränsats till ett set per band. 

 

Begreppsapparat och definitioner 

Traditionell jazz eller tradjazz är ett brett begrepp. Uppsatsen använder det som ett samlings-

namn för New Orleans-jazz, dixieland och revival-jazz, oavsett inspelningsplats. 

 

Tradjazz  Benämning på äldre jazzstilar som New Orleans- och dixielandjazz. 

New Orleans-jazz Kollektivt improviserad jazz med c:a 3 blåsare och rytmsektion. 

Dixieland  Vita musikers vidareutveckling av ursprunglig New Orleans-jazz. 

Revival-jazz  Återskapande av New Orleans-jazz under 1940- och 1950-talen. 

 

Lick  Kort fras eller serie av noter ofta improviserad fram av en musiker. 

Låt  Musikstycke (melodi avser musik utan text). 

Referensinspelning Inspelning som gjorde att en låt slog igenom och blev populär. 

Set  Konsertdel utan paus, c:a 45 minuter, omfattande c:a tio låtar.  
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Avhandling 

Om Hälleviks tradjazzfestival 

Föreningen Jazz i Hällevik anordnar sedan 2004 en årlig tradjazzfestival i augusti. Festivalen 

har två blekingska ambassadörsband, Dragkedjan och Örlycke Jazzmen. Boken Hällevik 

tradjazzfestival 201511 fångar festivalstämningen träffsäkert: ”En gång per sommar förvandlas 

det pittoreska fiskeläget Hällevik på Listerlandet till en kokande kittel av glad jazzmusik och 

glada människor”. Festivalen har vuxit med åren. 2016 spelade 25 orkestrar på sex scener för 

c:a 10 000 personer. Banden kom mest från Sverige och Danmark, men även Finland, England, 

USA och Vitryssland/Ukraina/Polen var representerade. Nedanstående band studeras p.g.a. att 

de enligt programmet spelar New Orleans-troget. Om Dragkedjan står dock inget sådant, men 

intervjupersonen Rune Källén pianist i Dragkedjan bekräftar detta gäller även dem. 

 
Orkester Hemvist Ur festivalprogram12 Från orkesterns sida på Internet 

Birger’s 

Ragtime Band 

Finland ”Bandet spelar 

traditionell New Orleans-

jazz” 

“… traditional jazz constellation in 

Finland/ … /love for the original New 

Orleans jazz …”13  

Dragkedjan Blekinge ”… startade 

tradjazzfestivalen …” 

Har ingen hemsida. 

Har ingen Facebook-sida. 

Hot Society 

Orchestra 

Danmark ”… spelar glad jazz från 

tiden innan mormor fick 

TV [d.v.s. före 1956]” 

“… New Orleans / Dixieland jazz arranged 

with respect for jazz basics such as 

collective improvisations and solistic [sic] 

performance.”14 

Ingelstam 

Orchestra 

Sverige/ 

Danmark 

”… spelar New Orleans-

baserad dixieland i Louis 

Armstrongs anda.” 

Saknar egen hemsida. Ingelstams 

Facebook-sida omfattar endast evenemang 

och diskussioner. 

King Louie 

Stompers 

Lund ”… repertoar vars grund 

ligger i 20 -30-

talsjazzen.” 

“This is a Jazz orchestra from south of 

Sweden that plays traditional jazz and 

blues.”15 

Swingin’ 

Satchmo 

Swingakuten 

med Mårten 

Lundgren 

Malmö ”… ett riktigt Louis 

Armstrong-program …” 

”… pärlor ur Satchmos rika repertoar. 

Utan att plagiera, men väl rotade i 

jazztraditionen, bjuder de på evergreens 

och snabba swing-nummer i en 

oemotståndlig blandning.”16 

Örlycke 

Jazzmen 

Blekinge ”… kärlek till den New 

Orleansbaserade 

traditionsjazzen/ … 

/spela med det ’rätta’, 

tidstrogna idiomet.” 

Har ingen hemsida. 

Har ingen Facebook-sida. 

Tabell 2: Presentation av orkestrarna. 

                                                             
11 Ohlsson, Pelle. Hällevik tradjazzfestival 6-9 augusti 2015; 5; Föreningen jazz i Hällevik, 2015 
12 http://www.helleviktradjazzfestival.se/artister.php (Hämtat 2016-10-29) 
13 http://www.lblproductions.net/BRB/about-the-band.html (Hämtat 2016-10-29) 
14 http://www.hotsocietyorchestra.dk/www.banjofinn.dk/om_musikken.html (Hämtat 2016-10-29) 
15 http://www.kinglouie.se/Historia_ENG.html (Hämtat 2016-10-29) 
16 http://boingemarsson.se/swingakuten%20swingin%20satchmo.html (Hämtat 2016-10-29) 
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Intervjuer 

Intervjuer gjordes med följande personer: 

Anonym intervjuperson Klarinettist och saxofonist i diverse jazzorkestrar 

Göran Fosse Jazzpianist 

Bo Ingemarsson Klarinettist i Swingakuten 

Rune Källén Pianist i Dragkedjan och projektledare för festivalen 

Paul Bocciolone Strandberg Professionell jazzbandsledare och multiinstrumentalist 

 

Samtliga refererade böcker betonar att improvisation, rytm, frasering och instrumentering är 

viktigast för att jazzen ska låta tidstypiskt. Intervjuerna styrker att valet av parametrar är 

relevant, dock med tillägg av huruvida repertoaren är tidstypisk. En intervjuperson vill vara 

anonym och omnämns därför inte i texten, däremot har synpunkterna vägts in. 

Den anonyma intervjupersonens uppfattning är att repertoar, rytm, frasering, improvisation, 

form, ackordprogression och dynamik är de viktigaste egenskaperna för att jazzen ska upplevas 

tidstypisk. Hen är dock skeptisk mot att analysera jazzmusik på detta parametriska sätt. 

Göran Fosse anser att improvisationstyp, repertoar, ackordprogression och form är de 

viktigaste egenskaperna ur autenticitetssynpunkt. När det gäller form trycker han på att många 

jazzband idag hoppar över versen och spelar bara refrängen. Detta är vanligast när en låt i 

trefjärdedelstakt jazzats upp, eftersom versen ofta inte längre passar in. 

Bo Ingemarsson i Swingakuten säger att de spelar Armstrong-låtar för att de vill föra ut dessa 

till en bredare publik. Vidare menar han att det inte handlar om att kopiera Armstrongs sätt att 

spela utan snarare att ”musicera på ett modernt sätt med den gamla traditionen som grund”. 

Slutligen säger Bo att fraseringen är viktig för att jazzen ska låta tidstypisk. 

Rune Källén i Dragkedjan tycker att rollfördelning mellan instrument, form, frasering och 

improvisation är viktigast för att jazzen ska upplevas som autentisk 

Paul Bocciolone Strandberg betonar att jazzfraseringen standardiserades först under swing-

eran. För att jazzen ska låta autentisk tycker han det är viktigast med repertoar, rytm, frasering, 

improvisation och förekomst av färgningstoner. 

 

Jämförelser 

De följande fem kapitlen börjar vardera med att definiera den musikaliska egenskapen i fråga. 

Därefter jämförs gamla och nya inspelningar med avseende på respektive egenskap. 
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Improvisation 

Improvisation är centralt inom jazzmusik. Enligt kapitel 6 i boken What to Listen For in 

Jazz17 av Barry Kernfeld kan improvisation delas in i fyra huvudtyper - parafrasimprovisation, 

formelimprovisation, modal improvisation och motivisk improvisation. Dessutom finns fri 

improvisation, där improvisatören frigjort sig från tonart, tempo, styrka, tonförråd, d.v.s. allt. 

Parafrasimprovisation innebär en variation eller ornamentering av melodin. En sådan 

improvisation kan vara allt från att addera några drillar till melodin till en mer genomgripande 

förändring av melodin. Man kan dock, takt för takt, ändå känna igen melodin. Denna typ av 

improvisation var vanligast i tidig jazz och har sitt ursprung från 1900-talets början när man 

jazzade upp marscher och ragtime-musik. En parafrasimprovisation är lika lång som melodin 

den bygger på och följer samma underliggande ackordföljd, se notexempel 1. 

 

                                                             
17 Improvisation, Kernfeld, Barry, What to listen for in jazz, 119-158, Yale University Press, New Haven, 1995 
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Notexempel 1: Big Butter and Egg Man – melodi och Armstrongs parafrasimprovisation18. 

 

Formelimprovisation är den vanligaste improvisationstypen inom alla jazzstilar. Här flätas 

olika formler, eller licks, samman och kombineras i ett mer eller mindre kontinuerligt tonflöde. 

Hopflätningen sker genom att slutet på en formel överensstämmer med början på nästa. 

Formlerna är i grunden förutbestämda, men hur och i vilken ordning de flätas samman varierar. 

Varje artist har sin egen formelsamling och olika delmängder ur denna används i olika låtar i 

olika ordning. Formlerna transponeras till samma tonart som melodin. Ingen av formlerna 

brukar påminna om melodin, men låtens musikaliska struktur, längd och ackordföljd bibehålls. 

Altsaxofonisten Charlie Parker anses vara jazzens främste formelimprovisatör. 

                                                             
18 Harker, Brian, Louis Armstrong's Hot Five and Hot Seven recordings, 55. Oxford University Press, New York 

City, 2011 
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Notexempel 2 nedan är början av Charlie Parkers formelimprovisation i låten Koko. 

Bokstaven a representerar formel a och man ser att den väver in i formel b. Formel a sträcker 

sig från exemplets början till Eb i slutet av tredje takten. Formel b startar på tvåstrukna G i tredje 

takten och varar till exemplets slut. Formel a karakteriseras av åttondelsfigurer avslutade med 

en överbindning till en fjärdedel. De tre första noterna i tema b är samma som de tre sista i 

formel a. Samma formel kan återkomma i en låt, men flätas då oftast ihop med en annan formel. 

Hela Koko innehåller c:a tjugo formler. 

 

 

Notexempel 2: Början av Charlie Parkers formelimprovisation i låten Koko19. 

 

Vanligtvis innehåller de olika formlerna, som en formelimprovisation byggs upp av, såväl 

melodi som rytm. Brian Harker skriver i boken Louis Armstrong's Hot Five and Hot Seven 

recordings20 att Armstrongs formler, under hans tidiga period, var lite speciella och fungerade 

mer som rytmiska mönster. Notexempel 3 visar hans vanligaste rytmiska mönster. 

 

 

Notexempel 3: Louis Armstrongs vanligaste rytmiska mönster under hans tidiga period21. 

                                                             
19 Kernfeld, Barry, What to listen for in jazz, 138. Yale University Press, New Haven, 1995 
20 Harker, Brian, Louis Armstrong's Hot Five and Hot Seven recordings, 55. Oxford University Press, New York 

City, 2011 
21 Harker, Brian, Louis Armstrong's Hot Five and Hot Seven recordings, 45. Oxford University Press, New York 

City, 2011 



14 
 

 

Dessa mönster återkommer i många låtar. Tonhöjden anpassas till melodin som improviseras 

och de olika rytmiska mönstren kombineras för att fungera till melodin. En sådan improvisation 

kan därför sägas vara av två typer, t.ex. parafras- och formelimprovisation. Man känner igen 

melodin, men det finns återkommande mönster, ibland i varianter, hämtade ur den rytmiska 

formelsamlingen. Notexempel 4 visar Armstrongs återkommande rytmiska mönster i 

improvisationen av Big Butter And Egg Man. Här förekommer Oliver-rytmen en gång, takt 1, 

och Two note secondary rag-rytmen tre gånger, takt 10, 22 och 30, markerade med klammer. 

 

 

Notexempel 4: Armstrongs improvisation i Big Butter And Egg Man22. 

 

                                                             
22 Harker, Brian, Louis Armstrong's Hot Five and Hot Seven recordings, 51. Oxford University Press, New York 

City, 2011 
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Modal improvisation utgår från ett tonförråd, ofta hämtat ur en kyrkotonartsskala. Konceptet 

beskrivs kort och gott: givet ackordet X, improvisera genom att använda tonförrådet Y. I modal 

improvisation är det ibland ackompanjemanget som är modalt, inte improvisationen. Modal 

improvisation är ibland långsammare än formelimprovisation. I notexempel 5 nedan visas 

tonförrådet, till respektive ackord, som åttondelar. Dessa kan improvisatören kombinera i valfri 

ordning och på valfritt sätt, så länge man kan höra att det är en kyrkotonartsskala. För att 

tydligast få fram detta börjar och slutar man på skalans grundton, så att t.ex. en frygisk skala 

låter som flamenco. Modal improvisation började bli vanlig på 1950-talet. 

 

 

Notexempel 5: Modal improvisationsprincip med tonförråd till respektive ackord. 

 

I motivisk improvisation letar sig improvisatören fram till ett motiv eller tema, där man inte 

kan känna igen den ursprungliga melodin. Detta motiv varieras sedan, dock inte mer än att man 

fortfarande känner igen motivet. Variationerna kan bestå i ornamentering, transponering, 

inversion, kompression, expansion, etc. Det handlar alltså om att, utgående från en idé, skapa 

ett nytt motiv. Motivisk improvisation blev vanlig från slutet av 1950-talet och framåt. Not-

exempel 6 nedan visar hur Kid Thomas improviserar genom att repetera en blå ton genom 

rytmisk förskjutning, wa-wa-effekter och growl-toner. 

 

 

Notexempel 6: Kid Thoma’s motiviska improvisation i nionde koruset i låten Panama23. 

                                                             
23 Improvisation, Kernfeld, Barry, What to listen for in jazz, 145, Yale University Press, New Haven, 1995 
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Ett antal grundläggande egenskaper skiljer alltså de olika improvisationstyperna åt. Parafras-

improvisation varierar och utsmyckar originalmelodin. I formelimprovisation och motivisk 

improvisation skapas nya idéer. Improvisation av parafras- eller motivisk typ, utvecklar hela 

tiden melodin eller temat, dock inte mer än att man känner igen ursprunget. Formel-

improvisation skapar ständigt föränderliga notflöden genom snillrik sammanvävning av ett 

antal formler som är gemensamma för många låter. 

Om en låt innehåller flera improvisationstyper anses den, i denna uppsats, tillhöra den typ 

som varar längst. Detta förekommer endast i ett fåtal låtar, oftast då det är flera improvisatörer 

med olika improvisationstyper, varför det inte har någon avgörande inverkan på resultatet. 

Analys sker genom att lyssna på respektive improvisation enligt följande metod: Känns melodin 

igen är det parafrasimprovisation. Om man kan höra kyrkotonartskalor är det modalt. Licks som 

flätas in i varandra och återkommer i olika kombinationer indikerar att det är formel-

improvisation. Om ett tema, som inte är melodin, varieras är det motivisk improvisation. Om 

tempo, rytm och tonart avviker från melodin är det fri improvisation. 

Resultat: Lyssningen visar en tydlig trend mot formelimprovisation mot tidigare parafras-

improvisation. Modal improvisation förekommer, bland referensinspelningarna, endast hos 

Thelonious Monk, men så är det också en inspelning från 1954 då modal improvisation hade 

börjat bli vanlig. Bland nutida band praktiseras modal improvisation mest av King Louie 

Stompers och därnäst av Ingelstam Orchestra. Motivisk och fri improvisation förekommer inte 

bland låtarna som analyserats, varken på moderna eller gamla inspelningar. 

 

Improvisationstyp            Antal låtar nu Antal låtar då 

Ingen improvisation   0   8 

Parafras  28 48 

Formel   37 13 

Modal    5   1 

 

Tabell 3: Improvisationstyper för de 70 utvalda låtarna i nya och gamla inspelningar. 

 

Improvisation kan också delas in i kollektiv eller solistisk. Taktfast ackompanjemang till en 

soloimprovisatör räknas inte som improvisation. Analys sker genom att lyssna efter om det är 

ett eller flera instrument som improviserar samtidigt. 
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Resultat: Kollektiv improvisation var betydligt vanligare kring 1920-talet. Åtta av referens-

inspelningarna saknar improvisation, medan det förekommer i alla nya. Kollektiv improvisation 

förekommer mest hos Dragkedjan och Hot Society Orchestra. 

 

Improvisationstyp             Antal låtar nu  Antal låtar då 

Ingen    0   8 

Solo   64 36 

Kollektiv   6 26 

 

Tabell 4: Improvisationstyper för de 70 utvalda låtarna i nya och gamla inspelningar. 

 

Rytm - betoning av taktslag 

Barry Kernfeld24 beskriver tre huvudtyper av rytm: ”four-beat” (4/4 betonar alla taktslag 

lika), ”two-beat” (1,3 betonar taktslag 1 och 3) och ”back-beat” (2,4 betonar taktslag 2 och 4). 

Rytmen avgörs genom att lyssna på vilka taktslag som markeras av bas och bastrumma. 

Resultat: Lyssningen uppvisar ingen signifikant rytmisk skillnad mellan nu och då, mer än 

att två låtar i ¾-takt, t.ex. Edvard Perssons Jag har bott vid en landsväg, jazzats upp till 4/4-

rytm. Man skulle kunna tro att de som spelar traditionell jazz idag inspirerats av swing-erans 

4/4-rytm och att denna rytm därmed är vanligare idag. Så är dock inte fallet. Det finns inte 

heller någon influens från rockmusikens back-beat. 

 

Typ av rytm            Antal låtar nu  Antal låtar då 

1,3   41 41 

4/4   29 27 

3/4    0  2 

 

Tabell 5: Rytm för de 70 utvalda låtarna i nya och gamla inspelningar. 

 

Frasering - triolinterpretering 

Signifikant för jazz är att förlänga den första och att förkorta den andra av två åttondelar i 

rad. Denna spelstil infördes efterhand och kom att dominera under swing-eran. Det är en av 

interpreteringarna som gör att jazzen upplevs ”svänga”. Om man spelar raka åttondelar, upplevs 

jazzen som stel och mekanisk. Förlängningen av den första åttondelen kan vara olika stor. Mark 

                                                             
24 Kernfeld, Barry, What to listen for in jazz, 5-8. Yale University Press, New Haven, 1995 



18 
 

C. Gridley skriver i boken Jazz Styles: History and Analysis25 att ”swinging eight-note pattern” 

ligger ofta någonstans mellan raka åttondelar och triolinterpretering där de två första 

åttondelarna i varje triol är sammanbundna. Därför ges detta ”mellanswing” en särskild kategori 

av ”swing ratio” i tabell 6 nedan. Om förlängningen av den första åttondelen är ännu större, kan 

det noteras som en punkterad åttondel och en sextondel. Denna triolinterpretering kallas ibland 

för tung swing och kan förekomma i långsammare jazz, men även i andra genrer som Rhythm 

& Blues. 

 

”Swing ratio” Notbild Grafiska tidsvärden 

Raka åttondelar 
 

 

”Mellanswing” 

(oanvändbar, grov notbild) 
 

 

Triol-swing 

 
 

Tung swing (punktering) 
 

 

 

Tabell 6: olika grader av ”swing ratio”. 

 

Raka åttondelar låter mekaniskt som marsch eller struttigt som ragtime. P.g.a. onoggrannhet 

vid lyssningen identifieras bara om melodi-instrumentet spelar mer likt raka åttondelar eller 

någon form av swing. Lyssningskriterierna blir därför att om det låter mekaniskt eller struttigt, 

är det raka åttondelar. Om musiken upplevs svänga mer, så det fraserings-mässigt liknar swing-

musik, är det någon form av triolinterpretering. Exempel på en inspelning med raka åttondelar 

är S:t Louis Blues26 med Original Dixieland Jazzband. Triol-swing exemplifieras med Do You 

Know What It Means To Miss New Orleans27 med Louis Armstrong. 

Resultat: Triolinterpretering är betydligt vanligare idag jämfört med 1917-1935, se tabell 7 

nedan. Troligen inspireras dagens tradjazzband av swing-musik, jazzens andra utvecklingssteg 

- populärast från 1935 till 1940-talets slut. Birger’s Ragtime Band, Swingakuten och Örlycke 

                                                             
25 Gridley, Mark C, Jazz styles: history & analysis, 5th ed., 363-364. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993 
26 S:t Louis Blues, Original Dixieland Jazz Band, St. Louis Blues (Victor 18772-A) 
27 Do You Know What It Means To Miss New Orleans, Louis Armstrong And His Dixieland Seven, Do You 

Know What It Means To Miss New Orleans (Victor 20-2087) 



19 
 

Jazzmen spelar en låt vardera med raka åttondelar, annars är det varierande grad av triolisering. 

Det finns inga exempel på tung swing bland de analyserade låtarna. Det är svårt att avgöra 

swing-ratio med örat. Jämförande lyssning mellan i ett notprogram inmatade notbilder, enligt 

tabell 6 ovan, och de analyserade låtarna visar dock att ”swing-ratio” ligger mellan ”mellan-

swing” och triolswing. Skillnader mellan bandens ”swing-ratio” har inte gått att avgöra med 

örat. Troligen lyssnar banden på varandra och tar intryck av varandras spelande. 

 

Typ av frasering            Antal låtar nu Antal låtar då 

Raka åttondelar   3 33 

Triolinterpretering  67 37 

 

Tabell 7: Frasering för de 70 utvalda låtarna i nya och gamla inspelningar. 

 

Repertoar - tidsenlighet 

Om repertoaren är tidstypisk analyseras genom att ta reda på vilket år respektive låt är 

skriven. Urval av låtar har gjorts genom att lyssna på ett konsert-set per band. Ett set omfattar 

c:a 10 låtar. Ett index 0 – 100 % beräknas och anger andelen melodier från 1935 eller tidigare. 

Studien visar att i alla orkestrars repertoar är andelen låtar från 1935 eller äldre 50-70 %. 

Swingakuten framförde ett Armstrong-program och bedöms därför istället utifrån andelen 

Armstrong-låtar. Det vore enkelt för banden att sätta ihop en repertoar som är 100 % tidstrogen, 

men det gäller också att leverera god underhållning med ett varierat program. 

 

 

Diagram 1: Andel låtar från 1935 eller äldre. För Swingakuten: andel Armstrong-låtar. 
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Många nutida band drygar ut repertoaren med nyare jazz, t.ex. swingmusik och New Orleans 

revival från 1940- och 1950-talet. Även uppjazzade versioner av nationell musik läggs till. T.ex. 

har Birger’s Ragtime Band två uppjazzade finska folklåtar på en CD, danska Hot Society 

Orchestra spelade en uppjazzad version av skillingtrycket Alpens Ros och svenska King Louie 

Stompers jazzade upp Edvard Perssons Jag har bott vid en landsväg. Även religiösa låtar 

förekom. Detta är naturligt eftersom musiker ofta präglas av musik de lyssnat på genom åren. 

 

Instrumentering 

Typisk sättning i traditionell New Orleans-jazz är en sextett eller septett med kornett/ 

trumpet, klarinett och trombon i främre raden samt banjo/gitarr, bastuba/ kontrabas och trumset 

i bakre raden. Piano förekom endast ibland och tas därför inte med vid analys av sättningen. 

Traditionellt spelade trumpeten melodin, medan klarinetten hade en snabbare ornamenterad 

stämma. Trombonen spelade en långsammare stämma med tonhöjd mellan trumpeten och 

basen. Trombonisten använde också glissandon. Banjon spelade oftast raka, rytmiska ackord 

på varje fjärdedel, medan bas eller bastrumma markerade antingen taktslag 1 och 3 (1,3-rytm) 

eller 1, 2, 3, och 4 (4/4-rytm). För att få en kvantitativ mätbarhet ger varje korrekt instrument 

en poäng, ett liknande instrument (t.ex. elgitarr i stället för banjo) en halv poäng, medan ett 

uteblivet eller helt annat instrument ger noll poäng. Halvakustiska instrument ger full poäng, 

beroende på att de har en resonanskropp så att klangen liknar ett akustiskt instrument. Summan 

omvandlas till procent, så en helt tidstrogen sättning ger 100 %. Swingin’ Satchmo och 

Swingakuten med Mårten Lundgren är en trumpetdominerad kvintett, varför Louis Armstrong’s 

Hot Five är en mer relevant jämförelse. Birger’s Ragtime Band har klarinett som enda 

blåsinstrument. Därför är ett klarinettbaserat band som King Bechet Trio bättre att jämföra mot. 

 

Sättning Kornett Klarinett Trombon Banjo Bas Trumset Poäng Procent 

Birger’s Ragtime Band - Klarinett - Banjo Kontrabas Trumset 4 100 % 

Dragkedjan Trumpet Klar/Sax Trombon Banjo Bastuba Trumset 6 100 % 

Hot Society Orchestra Trumpet Saxofon Trombon Banjo Kontrabas Trumset 6 100 % 

Ingelstam Orchestra Trumpet Klarinett Trombon - Kontrabas Trumset 5 83 % 

King Louie Stompers - 2 saxar Trombon Banjo Bastuba Trumset 5 67 % 

Swingin' Satchmo och 
Swingakuten med Mårten Lundgren Trumpet Klarinett - Gitarr Bastuba - 4 80 % 

Örlycke Jazzmen Kornett Saxofon Trombon Banjo Elkontrabas Trumset 6 100 % 

 

Tabell 8: Orkestrarnas sättning. 
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Resultat: Tre orkestrars sättning avviker något mot den traditionella, vilket påverkar 

ljudbilden. Ju fler instrument som saknas eller är utbytta, desto mer påverkas klangen. 

Lyssningsmässigt, verkar ljudbilden påverkas mest av avvikelser i främre raden. Birger’s 

Ragtime Band har endast klarinett som blåsinstrument, men bakre raden har förutom piano och 

banjo, som i King Bechet’s trio, även kontrabas, vilket gör ljudbilden fylligare och takt-

hållningen tydligare. I ljudbilden hos Ingelstam Orchestra finns ingen banjo, King Louie 

Stompers saknar trumpet. Melodin spelas ofta av en av de två saxofonisterna. Ljudbilden 

avviker därför mot en traditionell New Orleans-sättning. Swingakuten har ingen trombon. Man 

saknar trombonens långsamma basstämma med glissandon. Louis Armstrongs Hot Five hade 

trumpet, klarinett, trombon, piano och banjo. 

 

Resultat 

Det är subjektivt att utifrån ett festivalbesök bedöma bandens ljudande autenticitet. Ändå 

görs ett försök till detta. Sammanvägning av helhetsintryck vid festivalen och specialstudier av 

utvalda egenskaper ger slutomdöme med kommentarer redovisas enligt nedan. 

 

Birger’s Ragtime Band Klangen liknar ett klarinettbaserat New Orleans-band. 60 % av 

repertoaren är tidstypisk. All improvisation är solistisk och 40 % av 

parafras-typ. En låt spelas med raka åttondelar och sju med 1,3-rytm. 

 

Dragkedjan Ljudbilden är lik ett traditionellt New-Orleans-band. 70 % av låtarna 

är från 1917-1935. Två improvisationer är kollektiva och tre av para-

frastyp. Inga låtar spelas med raka åttondelar och en med 4/4-rytm. 

 

Hot Society Orchestra Ljudbilden är tidstypisk. Halva repertoaren är äldre än 1935. Två av 

tio låtar innehåller kollektiv parafrasimprovisation. Inga låtar spelas 

med raka åttondelar och 40 % har 1,3-rytm. 

 

Ingelstam Orchestra Klangen saknar banjo. Hälften av låtarna är från 1917-1935. Det 

förekommer varken raka åttondelar, kollektiv eller parafras-

improvisation. Två låtar har 1,3-rytm. Bandet låter modernare än 

övriga, kanske p.g.a. att de yngre musikerna har yngre förebilder. 
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King Louie Stompers Trumpet saknas i ljudbilden. Halva repertoaren är tidstypisk. Tre av 

tio improvisationer är av parafrastyp och endast en låt innehåller 

kollektiv improvisation. Inga låtar spelas med raka åttondelar och 

sex spelas i 1,3-rytm. 

 

Swingakuten Klangen saknar trombon jämfört med Louis Armstrong’s Hot Five. 

70 % av repertoaren är Armstrong-låtar. Parafrasimprovisation 

används i åtta av tio låtar och ingen improvisation är kollektiv. Sju 

låtar har 1,3-rytm och en låt spelas med raka åttondelar. 

 

Örlycke Jazzmen Klangen är lik ett typisk New Orleans-band. 60 % av låtarna är från 

1917-1935. Parafrasimprovisation används i hälften av låtarna och 

en låt innehåller kollektiv improvisation. 10 % av låtarna spelas med 

raka åttondelar och 40 % spelas i 1,3-rytm. 

 

Gemensamt för banden är att raka åttondelar och kollektiv improvisation av parafrastyp i 

varierande grad bytts ut mot triolinterpretering och soloimprovisation av formeltyp. Detta är 

typiskt för swing och annan nyare jazz, så slutsatsen blir att inspirationen kommer därifrån. 

Skillnaderna sammanfattas av att Swingakuten har störst andel parafrasimprovisationer, 80 

%, medan Hot Society Orchestra har lägsta andel, 20 %. 

Dragkedjan och Hot Society Orchestra har störst andel kollektiv improvisation, 20 %, medan 

Birger’s Ragtime Band, Ingelstam Orchestra och Swing-akuten har lägst andel, 0 %. För 

Birger’s Ragtime Band är detta naturligt eftersom man har bara en blåsare. 

Man kan tro att nutida inspelningar skulle ha fler låtar i 4/4-takt, p.g.a. influens från swing 

och nyare jazz. Så är dock inte fallet. Dragkedjan har nio låtar med 1,3-rytm mot Ingelstams 

två. Det kan bero på att Ingelstam Orchestras yngre musiker lyssnat mer på nyare jazz eller haft 

yngre lärare. 

Alla nutida band spelar med få undantag hela sin repertoar med triolinterpretering. De har 

säkert inspirerats av swingen. Att spela med triol-feeling upplevs troligen också som mer 

publikfriande, eftersom det svänger mer. Detta är en avvägning mellan autenticitet och sväng.  
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Diskussion 

Ibland är det svårt att avgöra autenticitet hos nutida jazzmusik genom att jämföra med 

originalinspelningar. Populära låtar spelades ofta in av flera framträdande artister, på olika sätt, 

som alla troligen inspirerat nutida jazzmusiker. Ibland spelade samma artist in flera versioner 

av samma låt. Vilken version ska man då jämföra mot för att bedöma autenticiteten? Kanske 

det är mer relevant att bara lyssna huruvida framförandet passar in på det som är karakteristiskt 

för stilen. 

En annan fråga är hur autentiskt det är att jazza upp en låt som inte från början tillhör 

jazzrepertoaren. Det borde inte vara autentiskt eftersom den avviker mycket från originalet, 

men har tillräckligt många spelat den uppjazzade versionen kanske det får ses som varianter av 

låten som inbördes liknar varandra och därmed är autentiska! 

Det är fascinerande att man som festivalbesökare och lyssnare kan undertrycka musikaliska 

ofullkomligheter, medan de framträder tydligare när man efteråt lyssnar på en inspelning. Kan 

det bero på att man på en festival är uppfylld av stämningen och alla ljud runt omkring, medan 

när man lyssnar på en inspelning hemma koncentrerar sig mer? 

Swingakutens konsert framfördes i Listerkyrkan. Detta är en mer kontrollerad miljö, vilket 

kan ha påverkat upplevelsen. 

Det är inte säkert att dagens jazzband har originalinspelningarna som inspirationskälla. De 

kan likväl ha hört ett annat nutida band spela låten. 

Egentligen borde man jämföra fler parametrar för att få en ännu mer nyanserad bild. T.ex. 

låter klarinettorkestern Birger’s Ragtime Band annorlunda än King Bechet’s Trio, p.g.a. att 

Sidney Bechet spelade med ett kraftigare vibrato än Birger’s klarinettist. Uppsatsens omfattning 

har dock inte medgett studium av detta. 

Det kan vara naturligt att revival-jazz dominerar dagens traditionella jazz, eftersom det finns 

fler och bättre inspelningar av revival-jazz från 1940- och 1950-talen. Det finns dock nutida 

jazzband med höga ambitioner att spela 1920-talsjazz, t.ex. Peruna Jazzmen. Dessa har uppträtt 

på en tidigare festival i Hällevik och de kommer stilmässigt närmare 20-talsjazzen. Detta vore 

intressant att analysera i en kommande studie.  
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Avslutning 

Sammanfattning 

Autenticitet är ett begrepp som genomsyrar nutida musikvetenskap. Begreppet har flera 

innebörder. Denna kandidatuppsats använder autenticitet i betydelsen tidstrogenhet eller s.k. 

ljudande autenticitet. Arbetet är en studie av tradjazzfestivalen i Hällevik 2016 där sju orkestrar, 

enligt festivalprogrammet, har ambitionen att spela jazz så som man gjorde kring 1920 i USA. 

Uppsatsen besvarar frågan vilka de viktigaste parametrarna är, som gör att traditionell jazz 

upplevs tidstrogen. Dessa parametrar väljs ut genom att väga samman litteraturstudier och 

intervjuer av erfarna jazzmusiker. Mot bakgrund av detta behandlas frågan vad som skiljer 

nutida orkestrars sätt att spela traditionell jazz jämfört med hur den framfördes då. Metoden 

som används är att genom selektivt lyssnande, efter dessa parametrar - en i taget, jämföra 

moderna inspelningar av orkestrarna i fråga, med originalinspelningar av samma låtar. 

 

Slutsats 

De två frågor som ställs i uppsatsens början har nu besvarats och kan sammanfattas i: 

 

1. Vilka egenskaper i tradjazz är viktigast för att den ska upplevas autentisk, d.v.s. tidstrogen? 

 

Det viktigaste för att uppnå ljudande autenticitet i traditionell jazz är, enligt litteratur och 

intervjupersoner, improvisation (kollektiv eller solistisk, samt typ), rytm (betoning av taktslag), 

frasering (triolinterpretering), repertoar (tidstypisk) och instrumentering (som bestämmer 

ljudbilden). 

 

2. Vad skiljer, avseende dessa egenskaper, nutida tradjazz mot inspelningar från 1917-1935? 

 

Jämförelsen visar vissa skillnader mot förr: i vissa fall modernare improvisationer (mindre 

parafrasimprovisation, mer formelimprovisation), mer triol-känsla, något avvikande sättning, 

och därmed klang, hos vissa orkestrar samt mindre kollektiv improvisation. Slutsatsen är att 

nutida tradjazzband bands spelsätt liknar mer revival-jazz än 1920-jazz. 

 

Känslan av glädje och att vilja röra sig i takt med musiken är dock opåverkad av skillnaderna.  
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Övrigt 

Bilagor 

Referensinspelningar 

Låt Nutida jazzband Referensinspelning 

Alexander's Ragtime Band Birger's Ragtime Band Bessie Smith 

When You're Smiling Birger's Ragtime Band Louis Armstrong 

Petite Fleur Birger's Ragtime Band Sidney Bechet 

Down By The Riverside Birger's Ragtime Band Sam Morgan's Jazzband 

Doctor Jazz Birger's Ragtime Band Jelly Roll Morton 

All By Myself Birger's Ragtime Band Ella Fitzgerald 

Shine Birger's Ragtime Band Louis Armstrong 

Just A Little While To Stay Here Birger's Ragtime Band George Lewis 

Some Of These Days Birger's Ragtime Band Louis Armstrong 

Burgundy Street Blues Birger's Ragtime Band George Lewis 

When You're Smiling Dragkedjan Louis Armstrong 

Everybody Loves Saturday 

Night 

Dragkedjan Bob Wallis and his Storyville Jazzmen 

Blues My Naughty Sweetie 

Gives To Me 

Dragkedjan Jimmy Noone 

If I Had My Life To Live Over Dragkedjan The Dinning Sisters 

Washington & Lee Swing Dragkedjan Kid Ory 

Big Butter & Egg Man Dragkedjan Louis Armstrong & His Hot Five 

Royal Garden Blues Dragkedjan Original Dixieland Jazz Band 

Alice Blue Gown Dragkedjan Original Dixieland Jazz Band 

I've Found A New Baby Dragkedjan Clarence Williams Blue Five 

Yes Sir That's My Baby Dragkedjan Coone-Sanders Original Nighthawk 

Orchestra 

Bogalusa Strut Hot Society Orchestra Sam Morgan's Jazz Band 

When We Danced At The Mardi 

Gras 

Hot Society Orchestra Kid Thomas 

Kansas City Man Blues Hot Society Orchestra Clarence Williams Blue Five 

What A Friend We Have In 

Jesus 

Hot Society Orchestra Washington Phillips 

It's A Sin to Tell A Lie Hot Society Orchestra Fats Waller 

Up Above My Head Hot Society Orchestra Sister Rosetta Tharpe 
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Alpens ros Hot Society Orchestra Margareta Kjellberg 

Stranger On The Shore Hot Society Orchestra Acker Bilk 

Blue Monk Hot Society Orchestra Telonious Monk 

Sweet Georgia Brown Hot Society Orchestra Ethel Waters and her Ebony Four 

Indiana Ingelstam Orchestra Red Nichols' Five Pennies 

Keepin' Out Of Mischief Now Ingelstam Orchestra Louis Armstrong 

S:t Louis Blues Ingelstam Orchestra Original Dixieland Jazz Band 

I'll See You In My Dreams Ingelstam Orchestra Fletcher Henderson 

Pennies From Heaven Ingelstam Orchestra Louis Armstrong, Frances Langford 

and Bing Crosby 

When My Dreamboat Comes 

Home 

Ingelstam Orchestra Kid Thomas 

Nuages Ingelstam Orchestra Django Reinhardt 

The Jeep Is Jumpin' Ingelstam Orchestra Johnny Hodges and his Orchestra 

Do You Know What It Means 

To Miss New Orleans 

Ingelstam Orchestra Louis Armstrong And His Dixieland 

Seven 

Careless Love Ingelstam Orchestra Bunk Johnson 

Some Of These Days King Louie Stompers Louis Armstrong 

When You're Smiling King Louie Stompers Louis Armstrong 

Sweet Georgia Brown King Louie Stompers Ethel Waters and her Ebony Four 

Indiana King Louie Stompers Red Nichols' Five Pennies 

Bei mir bist du schön King Louie Stompers Andrew Sisters 

Jumpin' At The Woodside King Louie Stompers Count Basie 

Jag har bott vid en landsväg King Louie Stompers Edvard Persson 

Cherokee King Louie Stompers Charlie Barnet & His Orchestra 

On The Sunny Side Of The 

Street 

King Louie Stompers Louis Armstrong 

The Preacher King Louie Stompers Horace Silver Quintet 

When It's Sleepy Time Down 

South 

Swingakuten Louis Armstrong And His Orchestra 

Some Day You'll Be Sorry Swingakuten Louis Armstrong 

Swing That Music Swingakuten Louis Armstrong And His Orchestra 

Star Dust Mårten Lundgren Louis Armstrong And His Orchestra 

Cornet Shop Suey Swingakuten Louis Armstrong And His Hot Five 

The World Is Waiting For The 

Sunrise 

Swingakuten Louis Armstrong And His All Stars 



27 
 

Four Or Five Times Swingakuten Jimmie Noone's Apex Club Orchestra 

Silhouetted In The Moonlight Swingakuten Glenn Miller 

I Want To Be Happy Swingakuten Red Nichols And His Five Pennies 

Ain't Misbehavin' Swingakuten Louis Armstrong And His Orchestra 

Blue Bells Goodbye Örlycke Jazzmen Bunk Johnson 

I'm Lookin' Over A Four Leaf 

Clover 

Örlycke Jazzmen Ben Bernie and his Hotel Roosevelt 

Orchestra 

Darkness On The Delta Örlycke Jazzmen Isham Jones And His Orchestra 

Hindustan Örlycke Jazzmen George Lewis 

Am I Blue? Örlycke Jazzmen Ethel Waters 

Ain't She Sweet Örlycke Jazzmen Fletcher Henderson 

True I'm Just Crazy Over You Örlycke Jazzmen Preservation Hall Jazz Band 

Martha Örlycke Jazzmen George Lewis 

Ponchartrain Blues Örlycke Jazzmen Jelly Roll Morton 

I Had A Dream Örlycke Jazzmen Johnny & George 

 

 

Källor och litteratur 

Tryckt material – böcker 

Gridley, Mark C, Jazz styles: history & analysis, 5th ed, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 

1993 

Harker, Brian, Louis Armstrong's Hot Five and Hot Seven recordings, Oxford University Press, 

New York City, 2011 

Ingelf, Sten, Jazz- & popharmonik. Faktadel, 5:e uppl., Sting musik, Hjärup, 1994 

Kernfeld, Barry, What to listen for in jazz, Yale University Press, New Haven, 1995 

Lawn, Richard, Experiencing jazz, Second edition, 2013 [2011] 

Shipton, Alyn, A new history of jazz, Rev. and updated ed., Continuum, New York, 2007 

Schuller, Gunther, The history of jazz. Vol. 1, Early Jazz : its roots and musical development, 

4. pr., Oxford Univ. Press, New York, 1976 [1968] 

 

Tryckt material – tidskrifter, etc. 

Pontara, Tobias, Historiskt informerade framföranden: några kritiska reflektioner kring en 

övergiven diskussion, Svensk tidskrift för musikforskning., 2008(90), s. 57-77, 2008 
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Föreningen jazz i Hällevik, Festivalprogram: Hällevik tradjazzfestival 11-14 augusti 2016, 

http://www.helleviktradjazzfestival.se/files/program2016webb.pdf [hämtad 2017-01-18] 

 

Intervjuer 

Jazzklarinettist/saxofonist, Anonym intervjuperson, Lund 2016-11-16 

Jazzpianist, Göran Fosse, Malmö 2016-10-31 

Klarinettist i Swingakuten, Bo Ingemarsson, Falkenberg 2016-10-04 

Festivalprojektledare och pianist i Dragkedjan, Rune Källén, Södra Sandby 2016-11-03 

Professionell jazzmusiker och orkesterledare Paul Boccione Strandberg, Malmö 2016-10-16 

 

Fonogram 

Inspelningar från 2000-2016 [material från Internet hämtat 2016-12-02] 

Birger's Ragtime Band: 

Alexander's Ragtime Band, Petite Fleur, Down By the Riverside, Some Of These Days, 

Burgundy Street Blues, In the Spirit of Traditional New Orleans Jazz (LBL Productions 

BRBCD001) 

When You're Smiling, All By Myself   Blue Tones (LBL Productions BRBCD002) 

Shine, Doctor Jazz 

https://www.youtube.com/results?search_query=%22Birger%27s+Ragtime+Band%22 

Just A Little While To Stay Here https://www.youtube.com/watch?v=nyDrHLRPzMg 

Dragkedjan: 

When You're Smiling https://www.youtube.com/watch?v=0wLLVUBzprA 

 Everybody Loves Saturday Night, Blues My Naughty Sweetie Gives To Me, Washington & 

Lee Swing, Big Butter & Egg Man, If I Had My Life To Live Over 

https://www.youtube.com/results?search_query=Dragkedjan 

Royal Garden Blues, Alice Blue Gown, I've Found A New Baby, Yes Sir That's My Baby, 

Dragkedjan Jazz Band, Tre Spänn…, (2007 Studio 101 DJB01) 

Hot Society Orchestra: 

Sweet Georgia Brown, Alpens ros, Bogalusa Strut, When We Danced At The Mardi Gras, 

Kansas City Man Blues, What A Friend We Have In Jesus, It's A Sin to Tell A Lie, Up Above 

My Head, Blue Monk, 

https://www.youtube.com/results?search_query=%22Hot+Society+Orchestra%22 

Stranger on the Shore, https://www.youtube.com/watch?v=R3OFAFtQBhY 

https://www.youtube.com/results?search_query=%22Birger%27s+Ragtime+Band%22
https://www.youtube.com/results?search_query=Dragkedjan
https://www.youtube.com/results?search_query=%22Hot+Society+Orchestra%22
https://www.youtube.com/watch?v=R3OFAFtQBhY
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Ingelstam Orchestra: 

When My Dreamboat Comes Home, S:t Louis Blues, The Jeep Is Jumpin', Nuages,  

https://www.youtube.com/results?search_query=Ingelstam 

Indiana, https://www.youtube.com/watch?v=akp2CrjfRUI 

Keepin' Out Of Mischief Now, I'll See You in My Dreams, Pennies From Heaven, 

Inspelningar i privat ägo gjorda i Hällevik 2016-08-12. 

Do You Know What It Means to Miss New Orleans, 

https://www.youtube.com/watch?v=FgY0C_ITmCE 

Careless Love, http://www.sommarmusikryfors.se/ljud/ingelstams.mp3 

King Louie Stompers: 

Some Of These Days, Cherokee, On the Sunny Side of the Street, The Preacher, 

http://www.kinglouie.se/Ljud/Ljud.html 

When You're Smiling, Sweet Georgia Brown, Indiana, Bei mir bist du schön, Jumpin' At The 

Woodside, Jag har bott vid en landsväg 

https://www.youtube.com/results?search_query=%22King+Louie+Stompers%22 

Swingakuten: 

Silhouetted In The Moonlight, Four Or Five Times, The World is Waiting For the Sunrise, I 

Want To Be Happy, Ain't Misbehavin', Swing That Music, Cornet Shop Suey 

https://www.youtube.com/results?search_query=Swingakuten 

When It's Sleepy Time Down South, Some Day You'll Be Sorry, Inspelningar i privat ägo 

gjorda i Hällevik 2016-08-12. 

Star Dust, https://www.youtube.com/watch?v=kMFffsxRWy4 

Örlycke Jazzmen: 

True I'm Just Crazy Over You, Martha, Darkness On The Delta, I Had A Dream, I Had A 

Dream, Blue Bells Goodbye, Ponchartrain Blues, Hindustan 

https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%96rlycke 

I'm Looking' Over A Four Leaf Clover, Am I Blue?, Ain't She Sweet, Inspelningar i privat 

ägo gjorda i Hällevik 2016-08-12. 

 

Inspelningar från 1917-1959 [material från Internet och Spotify hämtat 2016-12-03] 

Stranger on the Shore, Acker Bilk, Stranger on the Shore (Columbia 33SX 1407), 

https://open.spotify.com/track/5UsZcvIt64CpiwVP2532h2 

Bei mir bist du schön, Andrew Sisters, Bei Mir Bist Du Schön (Decca 1562), 

https://open.spotify.com/track/1tJk2JuDSmvTx6exnzt0vu 

https://www.youtube.com/results?search_query=Ingelstam
https://www.youtube.com/watch?v=akp2CrjfRUI
https://www.youtube.com/watch?v=FgY0C_ITmCE
http://www.sommarmusikryfors.se/ljud/ingelstams.mp3
http://www.kinglouie.se/Ljud/Ljud.html
https://www.youtube.com/results?search_query=%22King+Louie+Stompers%22
https://www.youtube.com/results?search_query=Swingakuten
https://www.youtube.com/watch?v=kMFffsxRWy4
https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%96rlycke
https://open.spotify.com/track/5UsZcvIt64CpiwVP2532h2
https://open.spotify.com/track/1tJk2JuDSmvTx6exnzt0vu
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I'm Looking Over a Four Leaf Clover, Ben Bernie and his Hotel Roosevelt Orchestra, I'm 

Looking Over a Four Leaf Clover (Brunswick 3444-A), 

https://open.spotify.com/track/5sThixPwBMAlcBfaRYy8aq 

Hindustan, George Lewis Closer Walk (Archive of Folk & Jazz Music FS-240) 

https://open.spotify.com/track/2t8K5ZJPcdbv7BRRsPaVBF 

Alexander's Ragtime Band, Bessie Smith, The Essential Bessie Smith (Columbia C2K 

64922), https://open.spotify.com/track/46IkqCpoR5hsRy5CxtV7z8 

Everybody Loves Saturday Night, Bob Wallis and his Storyville Jazzmen, Vintage (Lake 

LACD 280), https://open.spotify.com/track/0y69s2xPKXmJyS7pRx6fFS 

Careless Love, Bunk Johnson, Bluebells Goodbye (Esquire EP 181), 

https://open.spotify.com/track/53FmbGIt8WoOurJEYDe8Cd 

Blue Bells Goodbye, Bunk Johnson, Blue Bells Goodbye (Jazztone J-717), 

https://open.spotify.com/track/2AXjVyvVwHSxvoUoyOyw5p 

Cherokee, Charlie Barnet & His Orchestra, The Fabulous Big Band Collection - The best of 

the biggest, baddest bands ever! (BMG Classics/RCA Victor 09026 63119), 

https://open.spotify.com/track/3kvKuW8SD7e0wsoXcLubFZ 

I've Found a New Baby, Clarence Williams Blue Five, I've Found a New Baby (Okeh 8286), 

https://open.spotify.com/track/1ibpptsvcTEZJ0xGUvb4rV 

Kansas City Man Blues, Clarence Williams Blue Five, Kansas City Man Blues (Okeh 4925-

A), https://open.spotify.com/track/1ToJ2Tofma5TnGCXP1ZEUc 

Yes Sir That's My Baby, Coone-Sanders Original Nighthawk Orchestra, Yes Sir That's My 

Baby (Victor 19745-A), https://open.spotify.com/track/75I5MxnRq3SdxgExtEAVTb 

Jumpin' at the Woodside, Count Basie, Jumpin' at the Woodside (Decca 3709), 

https://open.spotify.com/track/6VuuY1mQwKmUuhlNh1Wae2 

Nuages, Django Reinhardt, Souvenirs de Django Reinhardt Jazz Connoisseur Volume 1 

(Swing M. 33.314, https://open.spotify.com/track/1A5heRdOvXxXlpYZ8WBuQU 

Jag har bott vid en landsväg, Edvard Persson, Svenska Sångfavoriter (EMI 4751102), 

https://open.spotify.com/track/1OOpbNvU0ACtjQvFVSOLWo 

All by Myself, Ella Fitzgerald, Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Song Book (Verve 

MGV 4019-2), https://open.spotify.com/track/5yckqkrQdP4xWNNivnt5s7 

Am I Blue?, Ethel Waters, Am I Blue? (Columbia 1837-D), 

https://open.spotify.com/track/4zSFTYPY6iX7njEjSt8sTW 

Sweet Georgia Brown, Ethel Waters and her Ebony Four, Sweet Georgia Brown (Columbia 

379-D), https://open.spotify.com/track/1Y4TQR3yNbCBbsDmPpNM0J 

https://open.spotify.com/track/5sThixPwBMAlcBfaRYy8aq
https://open.spotify.com/track/2t8K5ZJPcdbv7BRRsPaVBF
https://open.spotify.com/track/46IkqCpoR5hsRy5CxtV7z8
https://open.spotify.com/track/0y69s2xPKXmJyS7pRx6fFS
https://open.spotify.com/track/53FmbGIt8WoOurJEYDe8Cd
https://open.spotify.com/track/2AXjVyvVwHSxvoUoyOyw5p
https://open.spotify.com/track/3kvKuW8SD7e0wsoXcLubFZ
https://open.spotify.com/track/1ibpptsvcTEZJ0xGUvb4rV
https://open.spotify.com/track/1ToJ2Tofma5TnGCXP1ZEUc
https://open.spotify.com/track/75I5MxnRq3SdxgExtEAVTb
https://open.spotify.com/track/6VuuY1mQwKmUuhlNh1Wae2
https://open.spotify.com/track/1A5heRdOvXxXlpYZ8WBuQU
https://open.spotify.com/track/1OOpbNvU0ACtjQvFVSOLWo
https://open.spotify.com/track/5yckqkrQdP4xWNNivnt5s7
https://open.spotify.com/track/4zSFTYPY6iX7njEjSt8sTW
https://open.spotify.com/track/1Y4TQR3yNbCBbsDmPpNM0J
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It's a Sin to Tell a Lie, Fats Waller, Ain't Misbehavin' (RCA Victor LPM-1246), 

https://open.spotify.com/track/0zXBtsi6WePV46CDpBtsu5 

Ain't She Sweet, Fletcher Henderson, Fletcher Henderson In Chronology 1926-1927 (Classics 

Records 597), https://open.spotify.com/track/3fkxhtQmyWudusSrkuY1pJ 

I'll See You in My Dreams, Fletcher Henderson, I'll See You in My Dreams (Regal 9775), 

https://open.spotify.com/track/0PTqhupe44bcIMMSa0PNJ0 

Burgundy Street Blues, George Lewis, The Best of George Lewis 1943-1964 (GHB Records 

BCD 559560), https://open.spotify.com/track/27M5d8TlHZsg1IxbZ9RBgM 

Just A Little While to Stay Here, George Lewis, George Lewis & His New Orleans Stompers 

Vol. 2 (American Music AMCD-101), 

https://open.spotify.com/track/30o8NjAEiaCyECglJgFMfF 

Martha, George Lewis, George Lewis Jam Session 1950 (Alamac Record Company QSR 

2409),  

Silhouetted in the Moonlight, Glenn Miller, Silhouetted in the Moonlight (Brunswick 8034), 

https://open.spotify.com/track/7FW035Ph8piBj01IYVVFX4 

The Preacher, Horace Silver Quintet, Horace Silver Quintet Vol. 2 (Blue Note BLP 5062), 

https://open.spotify.com/track/0ggCtQTH4GxoynMT9Lu7nN 

Darkness on the Delta, Isham Jones and His Orchestra, Darkness on the Delta (Victor 24209), 

https://open.spotify.com/track/2v9O1gJCjgoG886pxIOUVd 

Ponchartrain Blues, Jelly Roll Morton, The King of New Orleans Jazz Volume 2 - Famous 

Recordings With His Red Hot Peppers And Other Groups (Victor 36239), 

https://open.spotify.com/track/14XHLwA4Ghz0EgoVDvjPpK 

Four or Five Times, Jimmie Noone's Apex Club Orchestra, Four or Five Times (Vocalion 

1135), https://open.spotify.com/track/1IKGIeJwxEYJsWGMUStF2P 

Blues My Naughty Sweetie Gives to Me, Jimmy Noone, Blues My Naughty Sweetie Gives to 

Me (Vocalion 1215), https://open.spotify.com/track/1BlFQSyUYN1dmxYAcLEjnd 

I Had A Dream, Johnny & George, https://www.youtube.com/watch?v=QZbbfoVx8IA 

The Jeep Is Jumpin', Johnny Hodges and his Orchestra, Jeep Is Jumpin' (CBS 88451), 

https://open.spotify.com/track/7J5SFaZCHDksH0KrAyZp0b 

Washington & Lee Swing, Kid Ory, Live at Club Hangover San Francisco October 1954 

(Acrobat Music ADDCD3070), https://open.spotify.com/track/4HLpQVhrmghqjgU0Btx44R 

When My Dreamboat Comes Home, Kid Thomas, When My Dreamboat Comes Home (77 

Records LA-12-9), https://open.spotify.com/track/5aFHH86lKNGv4A6dWozpvb 

https://open.spotify.com/track/0zXBtsi6WePV46CDpBtsu5
https://open.spotify.com/track/3fkxhtQmyWudusSrkuY1pJ
https://open.spotify.com/track/0PTqhupe44bcIMMSa0PNJ0
https://open.spotify.com/track/27M5d8TlHZsg1IxbZ9RBgM
https://open.spotify.com/track/30o8NjAEiaCyECglJgFMfF
https://open.spotify.com/track/7FW035Ph8piBj01IYVVFX4
https://open.spotify.com/track/0ggCtQTH4GxoynMT9Lu7nN
https://open.spotify.com/track/2v9O1gJCjgoG886pxIOUVd
https://open.spotify.com/track/14XHLwA4Ghz0EgoVDvjPpK
https://open.spotify.com/track/1IKGIeJwxEYJsWGMUStF2P
https://open.spotify.com/track/1BlFQSyUYN1dmxYAcLEjnd
https://open.spotify.com/track/7J5SFaZCHDksH0KrAyZp0b
https://open.spotify.com/track/4HLpQVhrmghqjgU0Btx44R
https://open.spotify.com/track/5aFHH86lKNGv4A6dWozpvb
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When We Danced at the Mardi Gras, Kid Thomas, Kid Thomas Valentine 1961 & 1968 (La 

Croix Records CDS92), https://open.spotify.com/track/5aFHH86lKNGv4A6dWozpvb 

Doctor Jazz, Jelly Roll Morton, Birth of the Hot - The Classic Chicago Red Hot Peppers 

Sessions 1926-1927 (RCA 66641-2), 

https://open.spotify.com/track/1riCFEK7PSSY9fKHsGfqdN 

Keepin' Out Of Mischief Now, Louis Armstrong, Keepin' Out Of Mischief Now (Okeh 

41560), https://open.spotify.com/track/4VSlXbdVJezfegcVjmCOma 

On the Sunny Side of the Street, Louis Armstrong, Louis Armstrong and His Orchestra - On 

the Sunny Side of the Street Part (Brunswick 500491), 

https://open.spotify.com/track/09c2NVEJmHUuqTVOibO2HW 

Shine, Louis Armstrong, Shine (Okeh 41486), 

https://open.spotify.com/track/6VNJxNTu2nhgRWpatS9kfN 

Some Day You'll Be Sorry, Louis Armstrong, Someday You'll Be Sorry (Victor 20-2530), 

https://open.spotify.com/track/63umFjMI4jSkSPlg2HWPBR 

Some of These Days, Louis Armstrong, Some of These Days (Okeh 41298), 

https://open.spotify.com/track/6BtxRCmOi3xiqSCoW9Zm2f 

What a Wonderful World, Louis Armstrong, 

https://open.spotify.com/track/6Z5XZ8fjmWGbkdahOgreVe 

When You're Smiling, Louis Armstrong, Portrait Of The Artist As A Young Man 1923-1934 

(Okeh 8729), https://open.spotify.com/track/4E0HHRQlEdBFhsQHrKWXRR 

Big Butter & Egg Man, Louis Armstrong & His Hot Five, Big Butter and Egg Man (Okeh 

8423), https://open.spotify.com/track/1abKBV6jDO6xWER5qssr5D 

The World is Waiting for the Sunrise, Louis Armstrong And His All Stars, 

https://open.spotify.com/track/0RbKMBRT7UIatUSvGVMSdp 

Do You Know What It Means to Miss New Orleans, Louis Armstrong And His Dixieland 

Seven, Do You Know What It Means to Miss New Orleans (Victor 20-2087), 

https://open.spotify.com/track/72p49pRXDl1Ejjrrea6Yg3 

Cornet Shop Suey, Louis Armstrong and His Hot Five, Cornet Chop Suey (Okeh 8320), 

https://open.spotify.com/track/7jBzT0hkd6zSRT16rMgwyq 

Ain't Misbehavin', Louis Armstrong and His Orchestra, Ain't Misbehavin' (Okeh 8714), 

https://open.spotify.com/track/7vcsthwGswnftGiVd3zmm2 

All of Me, Louis Armstrong and his Orchestra, All Of Me (Okeh 41552), 

https://open.spotify.com/track/3vTSNS64YfkVTy4UJlmZ2q 

https://open.spotify.com/track/5aFHH86lKNGv4A6dWozpvb
https://open.spotify.com/track/1riCFEK7PSSY9fKHsGfqdN
https://open.spotify.com/track/4VSlXbdVJezfegcVjmCOma
https://open.spotify.com/track/09c2NVEJmHUuqTVOibO2HW
https://open.spotify.com/track/6VNJxNTu2nhgRWpatS9kfN
https://open.spotify.com/track/63umFjMI4jSkSPlg2HWPBR
https://open.spotify.com/track/6BtxRCmOi3xiqSCoW9Zm2f
https://open.spotify.com/track/6Z5XZ8fjmWGbkdahOgreVe
https://open.spotify.com/track/4E0HHRQlEdBFhsQHrKWXRR
https://open.spotify.com/track/1abKBV6jDO6xWER5qssr5D
https://open.spotify.com/track/0RbKMBRT7UIatUSvGVMSdp
https://open.spotify.com/track/72p49pRXDl1Ejjrrea6Yg3
https://open.spotify.com/track/7jBzT0hkd6zSRT16rMgwyq
https://open.spotify.com/track/7vcsthwGswnftGiVd3zmm2
https://open.spotify.com/track/3vTSNS64YfkVTy4UJlmZ2q
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Star Dust, Louis Armstrong and His Orchestra, Stardust (Okeh 41530), 

https://open.spotify.com/track/7cBxL7HasKCfR63eOFM37u 

Swing That Music, Louis Armstrong and His Orchestra, Swing That Music (Decca 866), 

https://open.spotify.com/track/5OFam9QEnCAsaR0qaokYHW 

When it's Sleepy Time Down South, Louis Armstrong and His Orchestra, When it's Sleepy 

Time Down South (Okeh 41504), https://open.spotify.com/track/49cky9L7ru8zoAHvIHFbUB 

Pennies from Heaven, Louis Armstrong, Frances Langford and Bing Crosby, Pennies from 

Heaven (Decca 15027), https://open.spotify.com/track/4bXtPzF9T4ye5LKL13Z1T9 

Alpens ros, Margareta Kjellberg, Visor och skillingtryck (EMI CMCD 6216), 

https://open.spotify.com/track/1HNHqYCWRaqVwMjbRldl68 

S:t Louis Blues, Original Dixieland Jazz Band, St. Louis Blues (Victor 18772-A), 

https://open.spotify.com/track/1OgFB7PkildqrFJ3yVvFlB 

True I'm Just Crazy over You, Preservation Hall Jazz Band, 50th Anniversary Collection 

(Columbia 8875411212), https://open.spotify.com/track/7GeATQh45GjDCtaai12nR2 

I Want To Be Happy, Red Nichols and His Five Pennies, I Want To Be Happy (Brunswick 

80007 B) 

Indiana, Red Nichols' Five Pennies, Indiana (Brunswick 80006), 

https://open.spotify.com/track/7dB9Jai32o9sTlWO5tTjA8 

Bogalusa Strut, Sam Morgan's Jazz Band, Bogalusa Strut (Columbia 14351-D), 

https://open.spotify.com/track/5dFKPgKJUK9MDzEHdTmWJl 

Down by the Riverside, Sam Morgan's Jazzband, Down by the Riverside (Columbia 14267-

D), https://open.spotify.com/track/0Yv0b6BXIx3KbpDdh1qr64 

Petite Fleur, Sidney Bechet, Sidney Bechet All-Stars (Vogue 4178), 

https://open.spotify.com/track/2ALXKyI9lB1HoIwJh7I2v0 

Up Above My Head, Sister Rosetta Tharpe, Sister Rosetta Tharpe Vol. 3 1946-1947 

(Document Records DOCD 5607), 

https://open.spotify.com/track/6kkp5dDIuYESH1sU2anVf1 

Blue Monk, Thelonious Monk, Thelonious Monk Plays (Prestige PRLP 189), 

https://open.spotify.com/track/08pdqi2wEGeiLS0NKy4c8D 

If I Had My Life to Live Over, The Dinning Sisters, Almost Sweet And Gentle (Jasmine 

JASMCD 3551), https://open.spotify.com/track/3GVaEI2VpiA17lQoVof2qd 

What a Friend We Have in Jesus, Washington Phillips, Jesus Is My Friend (Columbia 14404-

D), https://open.spotify.com/track/6pG5XeXkCcx3EI7WnlC1VF 

https://open.spotify.com/track/7cBxL7HasKCfR63eOFM37u
https://open.spotify.com/track/5OFam9QEnCAsaR0qaokYHW
https://open.spotify.com/track/49cky9L7ru8zoAHvIHFbUB
https://open.spotify.com/track/4bXtPzF9T4ye5LKL13Z1T9
https://open.spotify.com/track/1HNHqYCWRaqVwMjbRldl68
https://open.spotify.com/track/1OgFB7PkildqrFJ3yVvFlB
https://open.spotify.com/track/7GeATQh45GjDCtaai12nR2
https://open.spotify.com/track/7dB9Jai32o9sTlWO5tTjA8
https://open.spotify.com/track/5dFKPgKJUK9MDzEHdTmWJl
https://open.spotify.com/track/0Yv0b6BXIx3KbpDdh1qr64
https://open.spotify.com/track/2ALXKyI9lB1HoIwJh7I2v0
https://open.spotify.com/track/6kkp5dDIuYESH1sU2anVf1
https://open.spotify.com/track/08pdqi2wEGeiLS0NKy4c8D
https://open.spotify.com/track/3GVaEI2VpiA17lQoVof2qd
https://open.spotify.com/track/6pG5XeXkCcx3EI7WnlC1VF

