
Fyra ftlrhilare otn "Ja T,T,ildem"
Scott Fitzgerald

"Trte jazz age" lanserade forfattaren Scott Fitzgerald som bendm-
ning pi det nordamerikanska tjugotalet, eller mer exakt tiden
frin forsta vdrldskrigets slut till borskraschen 1929. Uttrycket
blev snart allmint bekant och anvint. Fitzgerald beskrev fram-
for allt stlmningar i New York, men i hans forfattarskap finns
inget som tyder pi insikter i eller intresse for stadens samtida
jazzliv. Armstrong, Ellington och andra mlstare nimns inte och
Fitzgerald tycks inte medveten om deras storhet. For honom dr
"jazz" inget man uppmirksamt lyssnar pi utan helt enkelt lika
med modern dansmusik, nigot som passar att rora fotterna till.

I en novell omtalas ett band under ledning av "en beromd flojtist,
kdnd i hela New York for att kunna sti pi huvudet och skaka
pi axlarna samtidigt som han spelade den senaste jazzen pi sin
flojt" (overs. Anders Bellis). Fitzgerald skriver om nojeslystna i
storstadens vita <iverklass som inte gor utflykter till fattigdomens
Harlem utan hyr "jazzorkestrar" till sina egna baler pn lyxiga
hotell eller restauranger. Di ror det sig exempelvis om storband
(giirna med oboe och fiol) som framfor "svajande, trinande"
dansmusik.

Med "the jazz agd' avsig Fltzgerald den privilegierade ungdo-
mens hdmningslosa livsstil. I de kretsarna roade man sig sorglost
och for Fitzgerald var lazztldern 

"historiens dyraste orgie'] firad
av en desillusionerad generation som struntade i allt vad politik
och id6er heter. Verklighetens problem och oro for framtiden
drlnktes i forbudstidens illegala whisky och i den hektiska dans-
musiken forsvann alla bekvmmer.

I

Knud Sonderby
Aven den europeiska samtiden beskrevs tidigt i jazztermer.
Dansken Knud Sonderby debuterade 22 in gammal med roma-
nen Midt i en jazztid (1931). Hrir berdttas om kopenhamnska
ungherrar med tre dominerande intressen: "sport, drik og piger".
Lika desperat som hos Fitzgerald blir inte festandet. Ynglingarna
bedriver higlosa studier pi universitet, spelar tennis eller gor
ridturer och bilutflykter med rikemansdottrar. Grammofonen
dr ofta i ging men det framgir inte vilken musik som spelas.
I slutet av romanen skildras ett besok pi dansrestaurang ndra
Ridhuspladsen dir "King 

Jazz" for taktpinnen. Repertoaren fo-
refaller onekligen foga jazzinriktad; det ir klagande saxofonspel
med clownmotiv och "Dumme gigolo'. Forfattarens attityd till
denna "jazzmrsik" ir kluven. Den musik han kallar "jazz" ar
suggestiv men fir ocksfr. symbolisera vd.rldsfrinvind drom och
glomska: "som saxofoner besorger en tankegang: langsomt, blodt
og drommende, som en dykker strider sig hen over havbunden,
med dagslyset spillende ned, langt borte fra gennem gronne
vandmasserl'
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Erik Asklund

Om"jazzhldern' i Sverige handlar pi sritt och vis Erik Asklunds
roman Fanfar med fem trumpeter (1934). Arbetslosa ungdomar
pi Soder i Stockholm bildar "jazzbandet" Melody Boys som spe-
lar i danslokaler och foreningslokaler. Arten av bandets musik
antyds av repertoaren. Det stora slagnumret lr "En stilla flirt'] en
melodi som bokens utgivningsir var mycket populdr tack vare
filmen med samma titel. Den manliga huvudrollen kreerades
av Ake Soderblom, och musiken var komponerad av den kdnde
schlagerfabrikoren Jules Sylvain. Refringen iterkommer ledmo-
tiviskt genom romanen, med stockholmsk diktion: "Vaffor fos-
saka en liten stilla flott, stunden kommer kanse allri tebaka!"

I ovrigt framfors
aktuella slagnum-
mer som "Sdj att du
evigt hiller mej kir'l
"Saying good-bye to
love" och "Lacy bo-
nes" (stavat si!). Mer
jazzbetonade num-
mer fcirekommer,
som "Stormy Wea-
ther" och till och
med 'Aunt Hagar's
blues". En av musi-
kanterna drommer
om att skapa nigot
storslaget, som en
"hot-jazzoperd' (vad
det nu kan vara).
Sdttningen varierar
men minst ett drag-
spel, oftast tvi, ingir
alltid. Diirtill kom-
mer vanligtvis trum-
pet och saxofon, komp och eventuellt fiol. Med beundran om-
talas en framgingsrik orkesterledare, "dragspelskung i ett stort
jazzband, som hade fina engagemang pi de storre nojesfdlten
och utanfor staden'.

Romanen har intresse i exakta och livfulla miljobeskrivningar
frin ett Stockholm sedan kinge fbrsvunnet, och dit hor inte
minst danssalongen Siam som i verkligheten hette Birma och
lng pn Hornsgatan. Dit kom Louis Armstrong pa besok ndr han
var i Stockholm hosten 1933. Pi ett gruppfoto ses Armstrong
sittande i centrum omgiven av musikerkolleger (fotot iterges i
texthdftet till Svensk jazzhistoria vol. 2, s. 32; se dven artikel av
Per Oldeus och Karina Engman i lazzpulsen ll20l2). Intryck
frin detta celebra glstspel fick tydligen till foljd att Asklund ldt
romanens jazzband ova in ett nytt nummer, "I wish you were
dead, you rascal you'l
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Toni Morrison

Den amerikanska forfattarinnan fick Nobelpriset i litteratur
1993. I sina romaner har hon skildrat de svartas livsvillkor i
USA, bide i samtiden och det forflutna. Handlingen i romanen
lazz (1993) iiry forlagd till Harlem och iret L926,med geografiska
och kronologiska iterblickar pi den sydstatsvd.rld drir minga av
romanens personer har sitt ursprung. Trots titeln gor Morrison
inga forsok att beskriva tidens jazzmusik, och hon ndmner inga

-.Iegendariska artister. Ett enda jazzband omtalas och det ir for-
modligen fiktivt. I varje fall har jag inte hort talas om eller i dis-
.lografier kunnat finna "Slim Bates' Ebony Keys". Kapellmlstaren
liter sin hustru framtrdda som vokalist och vi fir veta att hennes
insatser dr en foroldmpning mot musikerna. Den elakt lagde kan
ju hrir associera till de beromda inspelningarna med Clarence
Williams Blue Five frtn 1924-25, ddr bandledarens hustru Eva
Taylor gor forf;irliga vokalinlngg tillsammans med storheter som
Louis Armstrong och Sidney Bechet.

Morrison berdttar inte om tjugotalets jazz i New York men di-
remot om dess miljo och publik. Man koper grammofonskivor
frin Okeh Records och lyssnar pi dem tillsammans, ofta ror det
sig om bluessing men utan upplysningar om vilka som sjunger.

Tillstrillningar med dans till grammofon ordnas under veckoslu-
ten, b6.de hemma och pi enklare nojeslokaler. Under de foljande
arbetsdagarna kan de medverkande till trost minnas musiken,
vissla och gnola melodierna. Till och med vidret blir bdttre tack
vare musiken: "the right tune whistled in a doorway or lifting up
from the circles and grooves of a record can change the weather.
From freezingto hot to cooll'Overallt musik, pi trottoaren sit-
ter hela dagarna en sjungande gitarrist, "Blues man. Black and
bluesmari'. Varma kviillar stir fonstren oppna, nigon sdtter pfl
en skiva och ett ildre par ler mot varandra och borjar dansa till
musiken som strommar in i ligenheten.

Genom hela romanen omtalas likt en refrdng grammofoner och
grammofonskivor. Deras musik dr lockande for de unga medan
religiost lagda fordldrar varnar fcjr tonernas frestelser. Den snur-
rande plattan blir ocksi tecken for livets obeveklighet, "that the
past was an abused record with no choice but to repeat itself at
the crack and no power on earth could lift the arm that hold
the needle." Det mi, vara sant men grammofonen representerar
ocksi det ljusa och livsbejakande. En ung kvinna skyndar hemit.
Under armen har hon en nyinkopt skiva och i handen grytbitar
i skdrt papper frfln slaktaren. Md.nniskan lever inte av kalops al-
lena, hon behover ocksi jazz!

Louis Armstrong pi danssalongen Birma i Stockholm, hosten 1933
(frnn Svenska lazzhistoria del2)
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