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Om den här boken

Tillkommit efter några öl med gamla 
vänner som bildade sax-sektionen i 
Lerums Storband.



     När man sjunker ner i ett badkar med het och bubbligt vatten, fiskar fram en bra station 
med  dito jazz, reser man genom sisådär hundra års musikhistoria. Trots att man har några 
årtionden kvar till detta runda tal blir man lite nostalgisk och börjar bläddra bland sina 
egna upplevelser och bravader på musikens område.

Att minnas var man förlagt glasögon eller mobilen är mycket svårare än att minnas alla 
låtar högtalaren spottar fram och påminner om. Man fån lust att sätta sig ner och skriva en 
bok om perioder i sitt liv, som så frikostigt och givande kryddats med musik. Jag bör dock 
utfärda en varning eftersom musikaliska färdigheter och skrivandets konst är två olika, må 
hända besläktade saker.
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Innehåll





     Mor var sömmerska men inte vilken som helst. En 
bestämd och kreativ kvinnan vars vänner och kunder kom 
främst från teatervärlden. Ballerinor och operadivor figurerade 
i raffiga negligéer och bjöd på fribiljetter till mången 
föreställning. Man blev ganska van att röra sig bland 
kulisserna och trevliga människor. Att förstå texten som 
operasångarna behandlade var omöjligt så musiken var något 
att orientera sig efter. Balletten var enklare. Den var fri från 
ord men man förstod vår vad de ”sa”.
Min mor tyckte att jag hade vackra ben och tanken att sätta 
mig i balletten föddes. Som tur var tyckte en viss koreograf att 
jag var för klen för att även i senare år orka lyfta svanarna i 
Svansjön så man blev lämnad i fred för ett tag.

I stället bestämde sig mor att testa mina musikaliska anlag 
genom att utnyttja en av sina kunder som var en till åren 
kommen pianolärarinna. Man blev upphissad på en pianostol 
framför massor med vita och svarta tangenter. Sedan fick 
man höra att man hade två händer med fem fingrar på varje. 
Tummetod var nr.1, slickepot nr.2 och så vidare. Löjligt, det 
har man vetat redan minst 5 år.
Att plinga på tangenterna från vänster till höger var kul men 
tanten som krävde en annan ordning tyckte jag inte om. Mor, 
som var en klok kvinna, tyckte inte att man skall tvinga barn 
så jag kunde fortsätta att ägna mig åt bus och boll.

Barndom



     I skolan gick det inget vidare tills min musiklärarinna 
upptäckte min ljusa röst och att om jag ville så kunde jag hålla 
ton, vilket det rådde viss brist på i skolans kör. Eftersom man 
var minst samt sjöng sopran på gränsen till kastrat, fick man 
stå längst fram framför något huvud längre tjejer som man 
med bakhuvudet nådde i brösthöjd. Rena paradiset. På den 
tiden var folk efterblivna och visste ingenting om sexuella 
trakasserier. Man fick även fler vänner och av någon 
anledning började det gå utmärkt i skolans övriga ämnen.

Skolkör



När målbrottet gjorde slut på karriären i kören skulle man 
hitta andra medel att imponera på tjejer med och jag 
beslutade att skaffa en klarinett. Min bästis spelade redan 
gitarr med avsevärd vekan men man skall köra sin egen stil. 
Problemet var att både min far och den konsulterande 
operadirigenten ansåg att de flesta i min släkt var tondöva, 
varvid lämpliga genetiska anlag saknades, för att motivera 
investeringen i ett dyrt musikinstrument. Som vanligt löste 
mor problemet genom att på nätterna producera extra 
beklädnader och sälja en och annan pryl.
Till bilden hör att på sin dödsbädd skämdes far för detta och 
bad om ursäkt vilket han fick.

Man skaffade en privat klarinettlärare vars profession var att 
spela tenorsaxofon i en av det kommunistiska 
Tjeckoslovakiens två tillåtna jazzorkestrar. Orkesterns ledare 
hette Gustav Brom och anledningen till hans tillstånd att 
producera jazzens sykoder var att Gustav komponerat en låt 
som heter ” God Dag Major Gagarin” strax efter kosmonauten 
genomfört den första bemannade rymdresa. 
Trots jazzens närhet ägnade jag mig åt klassisk utbildning. Att 
bara lyssna eller gud förbjude spela jazz skulle totalt förstöra 
ansatsen på klarinett, tyckte klassikerna då. Målet var i alla 
fall att komma in på Musik Konservatorium. Jag låste in mig i 
källaren och i ca 6 timmar om dagen övade skalor, etyder och 
många till slut ganska svåra klassiska stycken för klarinett.

Tonåren



När det började låta bra kom den ovan nämnde 
operadirigenten och erkände att han hade fel. Visserligen bad 
han inte om ursäkt men i stället hjälpte han till med praktik i 
olika orkestrar av icke jazz natur. 
Som komplement till ett soloinstrument kan det vara bra att 
behärska lite harmonier som pianospel erbjuder. Därför 
besökte jag den gamla pianolärarinna som misslyckades att 
lära mig något i min bardom. Vi justerade pianopallen och 
damen i frågan tog till orda: ”Vi har två händer med fem 
fingrar på varje. Tummetod = nr 1……” Jag bockade, tackade 
för mig och gick och köpte en gitarr.

Vid inträdesprovet till Konservatorer fick jag bittert veta att jag 
visserligen spelade hyfsat men eftersom släkten saknade 
arbetarbakgrund fanns det bättre ”kadrar” före mig i den långa 
kön.
Man blev arg men på sätt och vis lättad. Omedelbart 
inhandlades en tenorsaxofon finansierad på samma sätt som 
klarinetten ovan och äntligen började man spela JAZZ. Trots 
unga år revolterade man även genom att gå och gifta sig 
samt utbilda sig till kylskåpsreparatör - mycket lukrativt yrke i 
östblocket.

Saxofon



     

     På den tiden var militärtjänstgöring i Tjeckoslovakien minst 
två år. Att under det första året få permis eller ta på sig civila 
kläder inklusive kalsonger var helt uteslutet. Men det fans en 
och annan musiker bland befälen, som för det mesta hamnat i 
det militära för sin intellektuella bakgrund.
Redan efter en månad blev jag ”svart” hemkörd för att hämta 
min saxofon och en orkester bildades. Bland killarna med 
öden liknande mitt tål nämnas en kemiprofessor på piano och 
en av Prags bästa trummissar som fick tjänstgöra som eldare 
i kasernernas pannrum. 
Innan Pragvåren 68 fick man akta sig att spela jazz för högt. 
Politrukerna smög omkring och räknande synkoper, så 
pannrummet visade sig passa utmärkt för våra övningar. 
Kasernerna var även utrustade med en kulturenhet 
bestående av en biograf, en major och en civilanställd. Så 
småningom fick vi bilda en teatergrupp, en blåsorkester, en 
dansorkester och till slut även jazzorkester eftersom 
Pragvåren började göra sin verkan även bakom 
militärbommar.

Lumpen



     

     Normalt körde jag en lastbil i lumpen men som musiker 
hade man många lättnader i det annars mycket stränga 
militärlivet. Man slapp en del nattvakter, man slapp att kl. 3:00 
skala potatis till 800 man, man spelade på officiella och 
inofficiella fester och andra tillställningar ”till partiära”.
Vi deltog framgångsrikt på en del musiktävlingar, reste kring 
hela landet och även i östblocket fram till Augusti 68 då 
ryssarna kom. Våra vapen låstes in för att undvika blodbad 
men våra musikinstrument fick vi behålla. Som tur var 
muckade vi i september för att återgå till civillivet och resterna 
av Pragvåren.

Pragvåren



     I det civila lagade jag kylskåp på dagarna och spelade 
sporadisk på nätterna. Efter två års militärtjänstgöring sprack 
äktenskapet och situationen efter ryssarnas inmarsch kändes 
mycket olustig och mörk för framtiden. I november 68 
packade jag en mindre väska, en stor låda med saxofon och 
klarinett och tack vare inbjudan från norska vänner lyckades 
jag lämna landet någon vecka innan gränserna förseglats 
totalt. Man fick växla in ”hela” 27 norska kronor för ett par 
månaders vistelse i Bodö. På något sätt har jag klarat mig på 
dessa 27 NKR fram till skrivande stund.
Efter en vecka i Bodö fick jag engagemang i stadens enda 
dansband Kurt Tverlis och likt tidigare spelade man på 
nätterna men på dagarna slipade jag nu golv. Blev kär både i 
Bodö och en flicka och försökte söka uppehållstillstånd i 
Norge men fick avslag. Man trodde nog att jag var en spion 
med intresse för militäranläggningar därstädes. 

Flykten till Norge



     Jag packade väskan, saxofon och klarinett igen och med 
denna gång några hundralappar i fickan bar det till Mölndal i 
Sverige där några svenska vänner tillhandahöll tak över 
huvudet några månader. En gammal polisman på Mölndals 
polisstation påstod att jag kan stanna kvar på mitt turistvisum 
men när jag sedan sökte arbetstillstånd i Göteborg ville man 
sätta mig på närmaste plan till Prag eftersom jag var i landet 
olagligt. Vänner som jag bodde hos gick i godo för mig så jag 
fick stanna tills vidare men arbetstillstånd kunde men inte få 
utan arbete. Och arbetet kunde man inte få utan 
arbetstillstånd, hade det visat sig. Jag knallade till en bilfirma 
med erbjudande att gratis tvätta bilar en vecka om de skriver 
intyg att jag får jobb där när arbetstillstånd utfärdats. Polisen 
köpte detta. Efter veckans biltvätt ficka jag skyffla sten på 
Makadambolaget ett par månader för att till slut får jobb som 
kylreparatör som jag var utbildad för. 

Sverige



     Snart sattes ihop ett popband under det snus-klingande 
namnet Göteborgs Prima och vi började spela på disko-
ställen i Göteborg. För en spottstyver köpte vi en gammal 50-
tals Scaniabuss, inredde den med flygplansfåtöljer och Ikea 
sängar så bar det på vägarna. Vi turnerade i södra Sverige 
samt högre upp inklusive TV inspelning i Stockholm. 
Göteborgs Prima utvecklades väl till ett popband med tre blås 
(trumpet, trombon och saxofon) i bästa bandet Chicagos stil. 
Senare avknoppades bandel till även det snus-klingande 
namnet Röda Lacket, som efter min smak och erfarenhet var 
alldeles var för rött och ”progressivt" så jag och blåset blev 
kvar i Prima.

Pop



     I Prima spelades både egna och andras låtar med mycket 
utrymme för improvisation trots klassiskt popband, men jag 
sneglade hela tiden på rena jazzformer, om man nu kan säga 
att de finns. Primas samspelta blås hyrdes in för 
skivinspelningar av andra band . Så småningom blev man 
fast i Peter Vågsjös Storband knutet till Smyrna kyrkan i 
Göteborg. Peter engagerade oss i samband med förestående 
resa till USA. Vågsjö var en våghals som inte tvekade att hyra 
in (gratis) hedningar och ge sig på ett äventyr over there. Man 
spelade främst i kyrkor och ställen för både vita, svarta, gula 
och röda inklusive Rockefeller Center, Harlem, Greenwich 
Village, Woodstock, etc. 

Jazz



     Särskilt minns jag en bokad TV inspelning i Reverens Ikes 
kyrka, som var förgylld från golv till tak och som hyste UDSA’s 
största, även den förgyllda orgeln, utöver ett par hundra 
blåklädda gospelkör medlemmar samt välklädda 
afroamerikaner vars kvinnornas hattar rymde en hel del frukt, 
påfågelfjädrar och andra välståndssymboler. Ike som ägde 
några Rolls Royce och fastigheter runt östkusten tryckte 
reklambroschyrer med omslag av dollarsedlar 
symboliserande hans åtråvärda religion. Den gick ut på att ge 
svarta ”power” genom att lära dem tjäna pengar om de nu 
gick med på att betala 25% provision till honom. 
Precis när TV sändningen skulle börja dök en av Ikes många 
underhuggare fram och krävde att vi skulle justera vissa 
texter av våra låtar för att bättre passa Ikes religion. Peter 
visade stake och avböjde, varvid vi fick packa våra grejor, 
lämna tillbaka de för tillfället lånade blåa skjortorna och åka 
hem till hotellet.
Annat var det med spelningar i i Woodstock som fortfarande 
doftade flower power och där mänskorna var som de var.
Sedan tog pengarna slut och vi saknade medel till 
hotellräkningen och hemresan.  Dock har det visat sig att 
kyrkans medlemmars kistor innehöll en del reserver och efter 
några utrikes telefonsamtal kunde vi stiga på en jumbo direkt 
hem till Torslanda i Göteborg. 

USA



     På hemmaplan blev det en del konserter, främst i kyrkor 
som med viss möda började vänja sig med storbandsjazz i 
herrens hus, undantaget Jönköpingstrakter. Då fick bandet 
krydda men lite predikningar. Exempelvis reste sig vår 
trombonist och tackade Gud att hans Volvoaktier har stigit 
med tjugo procent, medan vi ateister fick försöka hålla 
masken. En del påtryckningar utövades för att vi skulle 
ansluta oss till Smyrnakyrkans övertygelse och tro, vilket 
resulterat i att vi började spela med andra band, exempelvis 
med Mirko Braticevic. Detta skedde främst på nätterna. På 
dagarna lagade jag kylskåp och på kvällarna studerade 
musikvetenskap på Universitet.

Hemma i Göteborg



Bilderna här är från mycket senare period men de håller på än.
     På Studentkåren i Göteborg hände en hel del på 
musikområdet. Disco, popband, dansband, jazzband och 
inte minst Tongångarne som var ett studentband som 
kopplade all slags musik med humor, spex och öl. En del 
medlemmar var erfarna  studenter i 50-årsåldern och man 
samverkade med Patriciabaletten bestående av can-can 
tjejer i 20-årsåldern. Utan några som helst fördomar eller 
hämningar uppträdde vi på blöta studentfester både på 
hemmaplan och i utlandet. Musikkvalitet hade en del att 
önska men kul hade vi.

Tongångarne & Patriciaballeten



     När jag flyttade till Lerum nosades genast fram ett 
storband bestående av både unga amatörer och gamla Malte-
proffs från tider när storbandsjazz begav sig som mest. Inte 
heller i Lerums Storband fans det fördomar eller hämningar 
och bandet utvecklades snabbt och väl. Man fick en del goda 
vänner på nära håll. Engagemangen var rätt många på 
hemmaplan,  i Västsverige,  och på Stenaline-båtar där 
publiken kunde variera mellan två och hundra stycken med ett 
gemensamt: ingen var nykter. Det samma gällde när vi reste 
till Holland där bandledaren blev akterseglad utan att någon 
märkte det, tills färgan oväntat stannat vid en fritids-brygga för 
att plocka upp honom från taxin.

Lerums Storband



    I musikervärlden finn det ett fantastiskt system för både 
fasta eller tillfälliga engagemang och för vikarierande. Alla 
känner alla, alla har redan spelat ihop någonstans och alla 
pratar samma språk och läser samma noter oavsett om 
noterna är tryckta eller handskrivna. Så hamnade man i Big 
Band Express som visserligen saknade gamla rävar men man 
spelade ungefär samma musik som Lerums Storband. Utöver 
fester blev det engagemangen på krogar runt Göteborg, i 
Borås, Trollhättan och andra ”metropoler”..

Big Band Express



     Om man undantar några få professionella storband spelar 
alla amatör-storband ungefär samma låtar. Inget fel i det men 
man blir ganska notbunten med små improvisationsutrymmen 
och man lirar samma låtar från kväll till kväll. Att få betalt är 
utopi men det är inte därför man ägnar sig åt musik.
Att leva på musik är få förunnat och ännu färre blir rika om 
man nu inte vinner Idol.
Familjen och företag kräver också sina prioriteringar och ger 
man inte allt duger man inte för professionellt musikutövande. 
Men är man mångsysslare och passerar olika perioder i livet 
kan man få nästan lika mycket utbyte på andra områden. I 
mitt fall handlade och handlar det om målning, teknik, 
utveckling, företagande, ekonomi och annat gott. Klarinett och 
saxofoner samlar damm men på Midsommar och Julafton 
skall de fram. Då skall Små Grodorna, Rävar och Björnar 
besjungas. 

Små grodorna



     Musiken har inneburit enormt mycket i mitt liv. Hjärnan 
utvecklar ju nya förbindelser som man har nytta av på alla 
områden i livet. En musiker måste kunna räkna, läsa innan 
tonerna frambringas, läsa musik och inte noter, man utvecklar 
motoriken till ”automatik” , man lär sig att lyssna både på sig 
själv och inte minst andra, improvisera, med toner uttrycka 
känslor och skänka dem till folk.
Dessutom får man uppleva mycket glädje när det låter bra 
och publiken har kul och uttrycker beröm. Allt detta och inte 
minst samspel med många goda vänner, humor, turnerande 
och mycket annat gör musiklivet värt att leva.

Livet är musik





Vännen Maria kompar på Midsommar



Den dagen spelade halva storbandet forte-fortissimo så inget ”JA” kunde höras, men det håller än.



Dotter Sabina med kompis. 



Cap In AB
Tack för financiel back-up!



Nu orkar jag inte blåsa mera
Pavel

www.cech.se


