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Del 1 – Robert Johnson och hans värld
1.1. Inledning
I november 1936 spelade bluessångaren Robert Johnson in sexton låtar för ARC,
American Record Company. Inspelningarna resulterade i en smärre lokal hit
Terraplane blues,41 och ett visst mått av kändisskap bland svarta i Mississippi och
närliggande delstater. Vi pratar dock på intet sett om någon stjärna här; det fanns
betydligt större idoler för den befolkningsgrupp som var Johnsons publik och leve�
bröd. Den relativa framgången med ”Terraplane” ledde till ett nytt inspelningstill�
fälle det följande året. Tretton låtar spelades in. Den totala produktionen var sålunda
tjugonio låtar. I augusti 1938 spelade Johnson på en s.k. juke joint, nära Greenwood,
Mississippi, där han förgiftades av whisky spetsad med stryknin efter att ha ägnat
någons flickvän alltför stor uppmärksamhet. Efter några dagars plågor dog han, tro�
ligtvis sedan lunginflammation tillträtt som en komplikation.
Så var det med det, och därmed hade väl saken berott, om inte om hade varit.
Det är detta om som den här artikeln skall behandla; ett om som visar sig ha vida
förgreningar i tid och rum. Jag finner det av nöden att med emfas påpeka att före�
målet för den här artikeln aldrig uppnådde mer än kortvarig och lokal berömmelse
bland svarta i USA. Elijah Wald (2005:188) går så långt som till att säga att om man
under de följande tjugo åren nämnt Robert Johnsons namn för en bluesintresserad
svart person skulle denne enbart reagerat med förvåning; ”vadå Robert Johnson?”
Johnsons musik var redan vid tidpunkten för hans död tillhörande en alltmer passé
tradition som utvecklats kring ett litet antal inflytelserika musiker i Mississippi-deltat
under 1920-talet. Jordbrukets mekanisering i sydstaterna och industrins utveckling
41 Den intresserade hittar med lätthet alla låtar som nämns i artikeln, inklusive musik/filmexempel
i notapparaten, på internettjänsten Youtube. Detta gäller även då enbart artisters namn, men inte
låttitlar, nämns; t ex Charlie Patton, Willie Brown etc. – eller fenomen som diddley-bow och doo
wop.



i nordstaterna drev hundratusentals svarta att lämna fattigdomen, det hårda arbetet
på bomullsfälten och den brutala rasismen i söder för en hägrande framtid i Chicago,
Detroit, Kalifornien, New York etc. Krigsindustrin under 1940-talet ökade tempot i
denna migration i hög grad och antalet svarta i Södern minskade drastiskt, inte minst
i Mississippi. Denna tid var också en tid av kulturell omvandling, där migranterna
i sina nya miljöer snart skapade en musik som mer adekvat speglade de nya förhål�
landena. Robert Johnson kom aldrig att ta del av detta, och ingen kan veta huruvida
han skulle ha kunnat anpassa sig till de nya omständigheterna, även om hans in�
spelningar visar prov på influenser bortom den lokala traditionen. Han lyssnade up�
penbart på skivor med artister som han aldrig haft tillfälle att själv se. Grammofonen
och juke-boxen hade gjort entré och den lilla, slutna världen hade därmed öppnat sig
mot den större.
John Hammond kom ur en oändligt större värld. Född i en rik New York-familj
fick han som ung ett passionerat intresse för svart kultur i allmänhet och svart musik
i synnerhet. I akt och mening att sprida kunskap om detta för en bredare publik
planerade han 1938 – i samarbete med tidningen The New Masses, ett organ för det
amerikanska kommunistpartiet – att i New York arrangera en brett upplagd konsert
”From spirituals to swing” på Carnegie Hall, med företrädare för olika svarta musik�
genrer. Han var då anställd på Columbia Records, ett bolag som nyligen köpt upp
ovannämnda ARC, och hade därför hört Robert Johnsons inspelningar. Övertygad
om att Johnson var den främste exponenten för ”primitiv blues” försökte han kon�
takta denne via ARC. Det uppdagades då att Johnson dött, och Hammond ersatte
honom med Big Bill Broonzy, en betydligt mer ’slick’ sångare som många år tidigare
flyttat från Mississippi till Chicago och där rönt avsevärda framgångar. Detta hin�
drade inte att Broonzy på konserten introducerades som en äkta ”sharecropper”,
dvs arrendebonde. Broonzy, som inte vistats på en farm sedan 1916, tog detta med
jämnmod – dom ville ha en ”man ur folket”, och dom fick en man ur folket. Han
gjorde sig sedermera en aktningsvärd karriär på att leva upp till sin nyvunna roll.
Hammond beslöt att som ett något udda inslag i livekonserten ställa en grammofon
på scenen och spela två låtar med Robert Johnson (Komara, 2007:68).
Återigen – så var det med det. Logiskt sett borde Robert Johnson fallit i glömska,
enbart ihågkommen av nära anförvanter, en handfull musikantkollegor och kanske
också John Hammond. Dock läser jag följande, under rubriken ”Något att nynna på
för de hårdaste” i Sydsvenskan den 18/4 2009; i en recension av ett norskt hårdrocks�
band (förkortat):
Black metal – hårdrock för de hårdaste, skattjakt för de uthålligaste – skulle
ha dubbelt så stor publik med fler hitmakare som Sigurd ”Satyr” Wongraven,
frontman i norska Satyricon [...] Satyricons utstrålning – hälften bister mörker�
prins, hälften fullblodsentertainer – degraderar de fem medmusikerna till head�
bangande marionetter, kontrollerade av en vampyrisk Robert Johnson, som
fått 2000-talets klatschigaste black metal låtar i utbyte mot sin själ (Jeppson).



Det intressanta här är att skribenten uppenbarligen ser det som en självklarhet att
långhåriga, finniga lymlar (och andra läsare) ska vara medvetna om Robert Johnson
– 71 år efter hans död – och att det också är en självklarhet att ett utbyte av ens själ
mot en eller annan ynnest fått en plats i ekvationen. Vadan detta? Hur har den pro�
cess/de processer sett ut som a) räddat Johnson från den förgängelse som rimligtvis
borde följt på hans dödsfall och därav uppkomna oförmåga att deltaga i ”Sprituals
to swing” och b) gjort honom till en del av det globala allmänna medvetandet, åt�
minstone inom den del av musikvärlden som brett kan kategoriseras under rubriken
”rock”?
Min ledstjärna under försöket att besvara dessa frågor har varit C. Wright Mills
och hans ord i Den sociologiska fantasin (1997:25) om vikten av att ”få grepp om
historia och biografi och relationerna mellan dem bägge […]”. I akt och mening
att försöka uppnå detta kommer min framställning att följa fyra tänkta huvudspår,
där det första (a) beskriver hur Robert Johnsons musik blir en del – rentav en kul�
minering – av en tradition som växt fram sedan slaveriets upphörande, för att sedan
gradvis avskiljas från de kulturella huvudstråken i det svarta USA, medan ett annat
spår (b) får hans musik – omstöpt i en elektrisk, tuffare form – att leva vidare i
ghettomiljö i Chicago. I ytterligare ett spår (c) anammas Johnson (och svart kultur
i vidare bemärkelse) av sinsemellan vitt varierande grupperingar i ”det vita USA”,
där hans musik först överlever ett antal år i ’konstnärlig kuvös’ och där sedermera
myten Robert Johnson ser dagens ljus. Kombinationen av (b) och (c) sammanstrålar
sedan i England, varifrån myten i ännu ett spår (d) sprids, eskalerar och slutligen får
ett eget liv. Rent konkret kommer detta att inledas med att jag positionerar Johnson
inom den musikgenre där han har sagts vara ”kung”, samt inom det fenomen, ’race
records’, där svart musik fann en masspublik mellan det tidiga 1920-talet och Andra
världskrigets början.

1.2. Delta Blues och dess sociala sammanhang
Då Robert Johnson presenterades för en större publik 1961, var det på LP-skivan
”King of the Delta Blues Singers”. Det kan därför vara på sin plats att diskutera vad
begreppet delta blues innebär. Vi kan börja rent geografiskt med att påpeka att ”delta”
i det här sammanhanget inte innebär Mississippiflodens egentliga delta, där den rin�
ner ut i Mexikanska golfen, utan området mellan floderna Mississippi och Yazoo
längre norrut i delstaten Mississippi, med den sydligaste änden i staden Vicksburg.
Eller med författaren David Cohns ord: ”The Mississippi Delta begins in the lobby
of the Peabody Hotel in Memphis and ends on Catfish Row in Vicksburg”.42

42	�����
Från God shakes creation, Harper & Brothers, 1935.



Deltat kännetecknas av extremt bördig jordmån och ett klimat som tidigt befanns
vara perfekt för jordbruk av varjehanda slag, men främst kom att användas för bom�
ullsproduktion. Bomull lämpar sig väl att odlas på stora plantager och stora plantager
lämpar sig väl – om man ser krasst på det hela – att drivas med slavarbete.
Som vi alla vet var det som slavar de svarta först kom till Amerika. Robert Johnsons
far- och morföräldrar hade fötts som slavar, längre bort befann sig inte detta brutala
samhällssystem vid den här berättelsens början. Efter inbördeskriget 1861-1865 för�
bjöds slaveriet. För många av de svarta blev det dock inte mycket bättre efter dess
avskaffande. De svarta övergavs i stort sett av den vinnande sidan i kriget, som lät
sydstaternas vita i stort sett ostörda ta hand om problemet. Vid sekelskiftet 1900
framstod det klart och tydligt att de svarta var hänvisade till samhällsstegens lägsta
nivå, såväl socialt som ekonomiskt. En rad segregationsförordningar, s.k. Jim Crow

lagar, hade fastslagits efter kriget. Dessa sanktionerade ett närmast totalt exklude�
rande av de svarta från det vita samhället och säkerställde en vit överlägsenhet på alla
områden. Räckte inte de formella lagarna, så fanns alltid hot om informellt våld och
i slutändan lynchning (Oakley, 1976:25-26).43 I vardagslivet fanns det en ständig
risk att överträda formella eller informella tabun; svarta fick inte dricka från samma
offentliga vattenkranar som vita, använda samma toaletter, äta i samma restauranter,
och svarta hälsade på vita med ”mister”, ”sir” eller ”madam”, men blev själva kallade
”boy” eller ”girl”. I större samhällen fanns det separata affärer för svarta, i mindre
samhällen väntade svarta tills de vita blivit serverade (Titon, 1994:15).
Frånsett familjen var kyrkan den viktigaste institutionen. Den kontrollerades av
de svarta själva, och frånsett det rent religiösa och sociala så fungerade den också
som en tillflyktsort från en fientlig omgivning. Den erbjöd också en tillfällig befrielse
från fysiska och känslomässiga spänningar och ett löfte om att himlen så småningom
skulle kompensera för orättvisor i denna världen (Titon, 1994:20). Ca 10 procent
av de svarta i Södern tillhörde Church of God in Christ (en gren av Pingströrelsen);
ännu fler var metodister och majoriteten var baptister. Musiken i kyrkorna, och de
religiösa sånger som sjöngs i hemmen och av sk ’guitar evangelists’, skiljde sig starkt
från psalmsången inom de vita kyrkorna genom sitt närmast extatiska utspel.44
Den världsliga underhållningen bestod till icke ringa del av musik. Lokala mu�
siker kunde spela vid festliga tillfällen; ofta gåendes från hus till hus med mat och
dryck som ersättning. På lördagseftermiddagarna drog sig musikanterna in till närbe�
lägna samhällen och spelade på gatorna, och på kvällen spelades upp till dans. Under
den varma delen av året skedde detta ofta utomhus, annars i ett vanligt hus där man
flyttade ut möblemanget, eller i enkla syltor, s.k. ’juke joints’. De svarta musikerna
skapade en egen tradition där vita ballader av europeiskt ursprung blandades med
banjo- och fiollåtar och de svartas egna sånger om lokala hjältar och skurkar, t ex om
John Henry, rallaren som med sin slägga tävlade med en maskin, och mördarballa�
den Stack O’Lee. Gitarren, som blev allmänt tillgängligt vid slutet av 1800-talet blev
snart det vanligaste instrumentet. Precis som fallet var med kyrkan, erbjöd musik
och tillhörande dans – och ofta våld; slagsmål var vanliga – en lättnad av känslomäs�
siga spänningar och en stunds befrielse från det fysiskt påfrestande och själsdödande
arbetet på plantagerna. Musikerna stöddes också av de vita jordägarna, som för�
modligen kände att deras arrendatorer och daglönare behövde en säkerhetsventil. På
samma sätt kan deras stöd till de svarta kyrkorna förklaras (Titon, 1994:41-55).
	1920 trädde de förbudslagar mot alkohol i kraft, som kom att ha stor betydelse
för det skeende som beskrivs i den här artikeln. Många delstater hade dessförinnan
torrlagts på eget bevåg; Mississippi hade gjort så redan 1909. Hembränd whiskey var
43 Mellan 1889 och 1940 lynchades 3833 personer i USA, 90 procent av dem i Sydstaterna. De allra
flesta var svarta, även om det också hände att vita dödades. Under perioden minskade lynchningarna
gradvis, år 1939 förekom ”endast” tre officiella fall (Margolick, 2002:36-37).
44 Musikexempel: Bessie Johnson (Church of God in Christ) med kör/församling Since I laid my
burden down, Blind Willie Johnson, en ‘guitar evangelist’, framför Jesus is coming soon, illustrerad av
en liten film som erbjuder mycket på fyra minuter: en kvinnas dop i floden, en man som av våda
skjuter ihjäl den nyligen döpta; djävulens försök att locka kvinnan till sig, samt räddningen i form
av Jesus. Även en ängel förekommer, samt superi, skörlevnad och kortspel. Till råga på allt överlever
kvinnan – hon var bara skadskjuten! Mycket uppbyggande.



dock förhållandevis enkel och billig att tillverka, och långt före de nya lagarna hade
tillverkningen florerat. Då förbudslagarna kom fann sig hembrännarna ha monopol
på tillverkning och försäljning av brända och destillerade drycker, och plötsligt fanns
förmögenheter att tjäna. Musik och dans bidrog till försäljningen. Eftersom planta�
geägarna ofta såg mellan fingrarna (och ibland finansierade) verksamheten, blev det
sällan några problem med de polisiära myndigheterna (Titon, 1994:27).
Även om en liten del av de svarta blev självägande bönder innebar livet för en
majoritet ett semi-feodalt system av arrendejordbruk som ersatte det gamla slav�
systemet. En bonde och hans familj fick en viss åkerareal som han kunde betrakta
som ”sin” och jordägaren tillhandahöll allt som behövdes för att driva ett jordbruk
– utsäde, redskap, bostad, kläder etc. Vid första anblicken kan detta verka som ett
bra arrangemang; jordbrukaren får ett visst mått av oberoende och jordägaren får en
stabil arbetskraft. I praktiken var dock systemet öppet för missbruk och utnyttjande,
och ledde ofta till en svårbruten kedja av beroende, skuldsättning och desperation.
Den som brukade jorden var helt i händerna på ägaren, som stod för räkenskaperna
då skördeåret var till ända. De flesta bönder levde i usla träskjul. Kroniska sjukdomar
var vanliga och skolgången för barnen var miserabel i den mån den alls förekom
(Oakley, 1976:27).
Den stabilitet som fanns skapades av kvinnorna, som uppfostrade de barn som
överlevde (tjugo var inte ovanligt!). Detta gällde även inom kyrkan, för även om
själva predikan var kärnan i verksamheten där så var sociala aktiviteter, arrangerade
av kvinnoföreningar, nästan lika viktiga. Det kunde röra sig om utflykter, gemen�
samma middagar, diskussionsgrupper, diakoni etc. (Titon, 1994:20). Kvinnorna
kunde också dra in lite extrapengar genom att jobba i vita hem. De fysiska och
känslomässiga påfrestningarna var enorma på dessa kvinnor, speciellt som de ofta
blev övergivna av sina män. Somliga kvinnor flyttade från farmerna till städerna, där
de hade möjlighet att få jobb som hushållerskor, men för de flesta män fanns enbart
möjligheten att flytta mellan jobb hos olika jordägare. Allt detta innebar att de svarta
hamnade i ett tillstånd av ständig rotlöshet, där man flyttade korta distanser och
långa, från ett jordbruk till ett annat, i ett ändlöst sökande efter frihet eller bättre
möjligheter (Oakley, 1976:28). Denna rotlöshet manifesterades inte enbart i en stor
lokal mobilitet inom eller mellan delstaterna i det södra USA. Från sydstaterna flyt�
tade svarta till de alltmer industrialiserade nordstaterna i en ständigt ökande takt,
drygt 180 000 under 1900-talets första årtionde, nästan 800 000 under 1920-talet
(Rowe, 1973:26).
Omkring sekelskiftet 18-1900 påbörjades uppdämningar, levees, kring floderna i
södern, vilket skapade enorma arealer odlingsbar mark i Texas, Louisiana, Arkansas
och Mississippi. De snabba pengarna och det laglösa, äventyrliga livet på sk leveecamps lockade tusentals unga svarta att överge jordbruket för ett brutalt liv där det
var “OK att döda någon, om du kunde jobba bättre än honom” (Wald, 2005:84).
Centrum i denna nya verksamhet var Yazoo-deltat. Om delstaten Mississippi för
svarta i resten av landet var känt för brutalitet och förtryck, så hade Deltat motsva�
rande rykte inom Mississippi. Området motsvarar mindre än 1/6 av delstatens yta,
men stod för en tredjedel av alla lynchningar. 1910 fanns det enbart ett county i


deltat där de svarta utgjorde mindre än 80 procent av befolkningen (Wald, 2005:8485). År 1916 var ca 95 procent av den svarta befolkningen i deltat arrendebönder,
medan 5 procent ägde sina egna småjordbruk (Titon, 1994:8). Det förefaller rimligt
att tänka sig att om nordamerikanska svarta skulle skapa en egen, särpräglad kultur,
så borde det ske här. Så skedde också.
De svartas kulturmönster hade brutits sönder vid ankomsten till Nordamerika,
inte bara genom att de förvandlades till en handelsvara utan också genom att de
inte kunde göra sig förstådda ens med varandra på sina egna språk. Detta innebar
att deras musikaliska och konstnärliga arvegods inte längre var gemensamt, utan i
stort sett förvandlades till varje importerad slavs privata kunskaper eller färdigheter,
utan relevans för de övriga slavarna. Därtill kom att slavägarna aktivt motarbetade de
rester av afrikansk kultur som ändå visade tendenser att överleva. I den mån slavarna
ville sjunga och spela hänvisades de dessutom till västerländska instrument – såvida
de inte tillverkade egna. The Black Code i Mississippi förbjöd länge slavar att spela
trummor och blåsinstrument. Dessa kunde nämligen användas till att frambringa
hemliga signaler och för att kommunicera mellan plantagen, ungefär som man gjor�
de i Afrika.
Viss musik tillät man dock slavarna att framföra – och t.o.m. uppmuntrade dem.
Detta gällde bl a arbetssånger, work songs. Skälet var uppenbart. Work songs befor�
drade helt enkelt slavarnas produktivitet. Om man arbetar tillsammans i ett lag och
utför identiska rörelser, t.ex. med hackor, släggor och dylikt är det lättare att arbeta
effektivt om det sker i en jämn rytm. Denna rytm bestämdes av en försångare, som
sjöng en versrad. De övriga arbetarna föll in och upprepade raden, ibland med någon
liten variation, och den av försångaren bestämda rytmen markerades av verktygen.
Denna typ av sånger sjöngs redan av de svarta i Afrika och liknande sånger finns eller
har funnits i de flesta kulturer; i Sverige förekom det t.ex. bland rallarna (Ahlstrand,
1985:32). Då de nominellt fria, individuellt anställda svarta, senare arbetade som
”sharecroppers”, så individualiserades också dessa kollektiva arbetssånger till field hollers; den enskilde arbetarens egenskapade verser som beskrev arbetet, hettan, person�
liga bekymmer osv (Ahlstrand, 1985:36). Field-hollers blomstrade i efterkrigstidens
sydstater, när de forna slavarna försvann ut i det beroende jordbruk som beskrivits
ovan, eller till anläggningsarbeten eller fängelser, ofta som kedjefångar. I Yazoo-deltat
blandades under perioden 1890-1930 dessa field-hollers med den lördagsdans- och
underhållningsmusik som beskrivits ovan till att bli det som idag kallas delta-blues
(Lomax, 1977).



Bomullsplockare, Clarksdale, Mississippi, 1939. Foto: Marion Post Wolcott

Mycket av detta skedde i en begränsad geografisk del av deltat, med center i Will
Dockerys plantage, nära staden Drew. Charlie Patton, född 1891, flyttade med sin
familj till Dockerys plantage omkring år 1900, där han lärde sig den lokala musi�
kens grunder av en Henry Sloan. Patton i sin tur kom att influera flera av de största
namnen inom den tidiga bluesen, som Willie Brown, Eddie ”Son” House, Tommy
Johnson och föremålet för den här artikeln, Robert Johnson. Han var även mentor
åt en tonårig Howling Wolf (Chester Burnett) som dyker upp senare i den här his�
torien. Det uppstod en kreativ miljö, där en liten grupp musiker skapade vad som
idag går under beteckningen delta-blues. Stilen karakteriseras av ett starkt utspel,
med passionerad vokal, ofta ackompanjerad av slide- eller bottleneck gitarr (d.v.s. en
gitarr som spelas med ett glas- eller metallrör på ett finger).45

Charlie Patton

45 Den som inte hade råd med en gitarr kunde rigga upp en sk diddley-bow. Den bestod av en lång
metalltråd som fästes vid en vägg, med burkar eller träbitar som höll den på ett litet avstånd från
väggen. Genom att slå på och samtidigt glida ett föremål, t.ex. en flaska längs strängen kunde man
variera tonhöjden (Titon, 1994:40).



Ett mycket viktigt skäl till ovan relaterade process, är att de svarta kunde bilda en
egen livskraftig kultur först som fria människor. Som fria arbetare fick de en, om
ock usel, lön, som de kunde spendera på t.ex. underhållning. En livskraftig musik�
kultur förutsätter att en del människor, som t.ex. Charlie Patton, har möjlighet att
åtminstone delvis försörja sig på sin konst. Även om han inte blev rik så hade han det
relativt bra ekonomiskt, i förhållande till när och var han levde (Titon, 1994:54). De
svarta lantarbetarna blev nu gradvis intressanta som en potentiell marknad för vita
affärsmäns produkter och givetvis även för de fåtaliga svarta affärsmän som började
dyka upp (Ahlstrand, 1985:36). Dags alltså att presentera Charlie Patton och hans
gelikar som kommersiella produkter.

1.3. ’Race Records’
Jag har ovan beskrivit hur ”fria arbetare” skapat en egen kultur; där ett antal per�
soner mer eller mindre kunde försörja sig på sin musik. Det betydde samtidigt att
andra personer i deras närhet var villiga att lägga en del av sina pengar på just detta.
I förlängningen betydde det också – insåg med tiden några framsynta affärsmän
– att dessa pengar kunde läggas på grammofonskivor (Ahlstrand, 1985:36). Att den
kärva deltabluesen skulle spelas in på skiva var dock långt ifrån någon självklarhet.
Till att börja med kan man lugnt utgå ifrån att de som hade möjlighet att göra detta
ö.h.t. inte var medvetna om att den existerade. Det krävdes sålunda en omväg via
mer lättsmälta kulturyttringar. Utvecklingen av deltabluesen kan betraktas som ett
marginellt särfall skapat av specifika sociala förhållanden. Huvudstråken inom svart
amerikansk musik fanns – och skulle alltid komma att finnas – på annat håll.
Slavarna på plantagerna hade på 1800-talet tagit åt sig influenser från psalmer,
skotsk och irländsk fiddle musik, ballader och danslåtar, och utifrån detta skapat
egna varianter, som kom att bli mycket populära och turnera omkring som nigger
minstrel shows (Oakley, 1976:29). Detta byggde på en tradition från tidigt 1800-tal,
där vita på sk minstrel shows imiterade de svartas sätt att sjunga, skämta och dansa.
Med hjälp av bränd kork svärtade de ansikte och händer och uppträdde som de
tyckte att bra ”niggers” skulle uppträda, dvs dansa och sjunga utav hjärtans lust, rulla
med ögonen och le och vara glada. Jim Crow (som i de ovannämnda Jim Crow-la�
garna) var en av de rollfigurer som förlöjligade svarta.
Efter inbördeskriget blev den sortens underhållning successivt omodern hos de
vita – och ersattes av något mer sofistikerade vaudeville teatrar – och svarta aktörer
började istället få uppträda i dessa revyer. Under 1870- och 80-talen organiserades
uppsättningar med enbart svarta artister. Minstreln ändrade på så vis karaktär från
att ha varit ett forum för den vite mannens förnöjelse till att föra fram de svarta
artisternas underhållning till deras egen publik (Linder, 1976:13). Bisarrt nog kom
svarta minstrel shows också att ta upp detta med svartmålade ansikten och groteskt
vitmålade läppar – en parodi på parodin. En annan form av underhållning erbjöd
kringresande ‘medicine shows’ där försäljare av patentmediciner sålde sina produkter
till tonerna av underhållningsmusik och annat artisteri av ofta burlesk karaktär – att


inför publik bita huvudet av kycklingar eller ormar är inget som nutida hårdrockare
har uppfunnit! (Wyatt, 2004). I sådana miljöer utvecklades, korsbefruktades och
spreds mycket av den amerikanska populärmusiken under sent 1800-tal/tidigt 1900tal. Ragtime blev t.ex. en omåttligt populär stil; mest känd för moderna människor
via Scott Joplins pianomusik. I New Orleans föddes jazzen omkring 1900. Svarta,
vita och kreolska musiker blandade en mångfald ingredienser – marscher, franska
kvadriller, karibiska rytmer, svart dansmusik och ragtime, och någonstans i proces�
sen, okänt när, blev det jazz av det hela (Oakley, 1976:34).
Thomas Edison presenterade sin fonograf 1878, och cirka tio år senare började
man spela in den mänskliga rösten i kommersiellt syfte. Pionjärerna på området
var mestadels unga, vita entreprenörer som sågs ned på av mera etablerade figu�
rer inom kommersiell verksamhet som handel och bankverksamhet. “The talking
machine men” spelade in vem som helst som kunde få folk att höpa deras skivor
(i början vaxcylindrar). På så vis spelades en mängd svarta artister in, gatusångare,
minstrelartister, jazzsångare, poeter och konsertartister (Brooks, 2005:vii). De första
kommersiellt tillverkade fonograferna var stora, batteridrivna åbäken, men redan på
1890-talet utvecklades mindre, billigare och fjäderdrivna maskiner som fann ett hem
hos många i den vita medelklassen. Det var alltså en nästan uteslutande vit publik
som köpte de tidiga inspelningarna med svarta artister. Gatusångaren George W.
Johnson blev en av de bäst säljande artisterna under 1890-talet; och andra svarta,
ofta ur minstrel och medicine show traditionerna, följde i hans fotspår. The Unique
Quartette, the Standard Quartette, Bert Williams och the Fisk Jubilee Singers var
några av dessa (Brooks, 2005:7). Den första svarta orkestern spelades in 1913, och
då Amerika drabbades av ”jazzfeber” 1917 ledde detta till att ytterligare svarta artister
blev inspelade. Medan vita grammofonbolag gärna spelade in svarta artister, så sat�
sade man uteslutande på sådana som kunde tänkas appellera till en vit publik. Tidiga
former av mer lantlig blues ignorerades – detta gällde länge också vit ”hillbillymusik”
(Brooks, 2005:8).
En av dem som jobbade mitt bland alla dessa influenser var orkesterledaren och
kompositören W.C. Handy, som kom från en relativt välbärgad svart familj där fa�
dern var metodistpastor. Hans eget band kunde framföra vad som helst från lätt
klassisk musik till dåtidens populäraste låtar från Broadway (Oakley, 1976:28). Trots
att han själv var svart torde lantarbetarnas värld i deltat ha varit helt främmande för
Handy. 1903 hamnade W.C. Handy under en av sina turnéer med orkestern på järn�
vägsstationen i Tutwiler, Mississippi (inte långt från staden Drew och Will Dockerys
plantage). Där såg han en gitarrist som hade sitt instrument över knäna och spe�
lade med en kniv, samtidigt som han sjöng ”Going where the Southern Cross the
Dog”, (dvs han skulle bege sig till den plats där Southern railways korsade Yazoo &
Mississippi Valley Road – en mindre järnvägslinje). ������������������������������
Det var, med Handys ord, ”����
the
weirdest music he had ever heard” (Oakley, 1976:6)������������������������������
. Som
����������������������������
bandledare och musikför�
läggare kom Handy att formalisera och nedteckna på noter den jordnära influensen
från järnvägsstationen i deltat, och skapade sig därmed ett namn som “Father of
the Blues”. Den grundläggande formen för en blues kom att bli tolv takter, med ett
textschema A, A, B där den första raden upprepades två gånger, varpå följde en av�


slutande rad, följd av en musikalisk ”turnaround” en avslutning av versen i två takter.
Ett antal av Handys kompositioner gavs ut som noter, och en av dessa The Memphis
Blues blev år 1912 popular bland orkestrar över hela landet. Två år senare följde han
upp med St. Louis Blues, som till dags dato är en ofta spelad komposition.
Den första låt med ordet blues i titeln som kom att bli insjungen på grammo�
fonskiva var Memphis blues. Sångaren hette Morton Harvey och året var 1915.
Mot slutet av årtiondet fanns det dussintals med bluesinspelningar på marknaden,
alla insjungna av vita sångare (Wald, 2005:17-18). Den svarte kompositören Perry
Bradford var den som lyckades övertala skivbolaget OKeh att satsa på en inspelning
med en svart artist. Sångerskan Mamie Smith spelade in två låtar kompad av ett band
med vita studiomusiker i februari 1920. Den salufördes i svarta samhällen och sålde
tillräckligt bra för att OKeh vågade göra ett nytt försök (Titon, 1994:199). Det blev
därmed ’Mamie Smith and her Jazz Hounds’ som 1920 spelade in den första sången
med ordet blues i titeln av en afro-amerikansk artist. Crazy Blues blev en ögonblicklig
succé; 75000 ex såldes under en månad. Därmed var marknaden öppnad för vad
som kom att heta race records (Wald, 2005:21), där skivbolagen inriktade sig på en
svart marknad. Och det var kvinnorna som var först. Ma Rainey ’The Mother of
the Blues’ och Bessie Smith ’The Empress of the Blues’ var endast de mest kända
av en mängd kvinnor som kom att definiera ”the classic blues era”; sångerskor som
ackompanjerades av ett jazzband.46 Framgångarna för sångerskorna inom the classic
blues pekade på att det fanns en marknad också för manliga artister, och kanske också
för mindre sofistikerade kulturyttringar. Med början år 1923 började några skivbolag
ägna sig åt ’field recordings’, d.v.s. man fraktade utrustning till Södern och spelade
in musiker i för tillfället hyrda lokaler; hotellrum, skolor etc. Fr.o.m. det året var
’race records’ också tillgängliga i de flesta amerikanska städerna och gradvis spreds
de även till mindre samhällen. I sina tidiga annonser erbjöd skivbolaget Paramount
sina kunder att bli lokala ombud för deras produkter. Skivorna kom med tiden att
säljas snart sagt överallt; hos diversehandlare, i varuhus, i musikaffärer, på teatrar,
av kringvandrande försäljare och av kringresande musik- och teatersällskap (Titon,
1994:201).
Den första manliga country bluessångaren spelades in i april 1924, men det stora
genombrottet kom senare samma år med Papa Charlie Jackson. Jackson sjöng blues,
ragtime och dåtidens populärmusik till eget ackompanjemang på 6-strängad banjo.
En artist med något liknande framtoning var den virtuose gitarristen och sånga�
ren Blind Blake; även han en stor kommersiell framgång. Dessa tidiga framgångar
ledde till att även mindre uppenbart säljbara artister spelades in, bl.a. Blind Lemon
Jefferson från Texas, vars högst särpräglade stil ter sig allt annat än lättillgänglig för
moderna öron. Han sjöng i en kraftfull “high and lonesome” röst och spelade till
detta en komplex, irreguljär gitarr vilket sammantaget skapade en avancerad enhet
som visat sig vara hart när omöjlig att imitera (Oakley, 1976:131). I mars 1926
spelade han in fyra låtar. Den första skivan som detta resulterade i sålde hyggligt,
men uppföljaren Got the Blues/Long Lonesome Blues sålde som smör och fick som
följd att skivbolagen sökte igenom sydstaterna efter ytterligare talanger att mjölka.
46 För en unik filmsekvens med Bessie Smith, se henne framföra W.C. Handys St. Louis Blues.



Detta resulterade bl.a. i att Jim Jackson 1927 fick en storsäljare med sin Kansas City
Blues. Skivbolagen insåg givetvis att kunde man sälja Blind Lemon Jefferson och Jim
Jackson så fanns det måhända en marknad för ännu grovkornigare material – och det
är här kretsen kring Charlie Patton dyker upp igen. Patton själv, Willie Brown, Son
House och Tommy Johnson (och flera andra, mer eller mindre affilierade sångare)
spelades alla in från 1927 och några år framåt.
Åren 1927-1930 var de gyllene åren för utgivning av race records, då uppemot tio
blues och gospelskivor spelades in varje vecka. År 1927 såldes uppskattningsvis 10
miljoner skivor, en siffra som då var ungefär lika stor som hela den afro-amerikanska
befolkningen i USA! Eftersom andra media – radio, filmer, tidningar – i stort sett
ignorerade svart kultur fick skivorna en enorm genomslagskraft (Titon, 1994:299).
Sju skivbolag,47 med Paramount som det viktigaste, tävlade med varandra om den
lukrativa marknaden och genomsökte Södern för att hitta artister.48 En starkt bidra�
gande anledning till framgångarna var att mycket få svarta hem hade en radioappa�
rat, samtidigt som mellan 10 och 20 procent ägde en grammofon; det var ofta den
högst värderade egendomen i en ”sharecroppers” hem (Titon, 1994:21).

1.4. Robert Johnson – en biografisk skiss
Tillbaka till vår huvudperson. Då jag lämnade honom förra gången hade han dött;
låt mig nu i en excentrisk kronologisk nyck gå tillbaks till hans födelse, som inträf�
fade den 8 maj 1911, i Hazelhurst, Mississippi. Då Robert fortfarande var en baby,
tog mamman med honom och en syster på ett kringflackande liv runt en mängd
arbetsplatser, varpå de flyttade till Roberts formella (men inte biologiska) pappa i
Memphis, Tennessee. Mamman drog sedermera vidare. Då Robert Johnson blev allt�
för besvärlig att hantera för styvpappan skickades han helt sonika till sin mamma
(och nya styvfar) i Robinsonville, Mississippi; ett samhälle som låg inom aktions�
radien för Charlie Patton och kretsen kring honom. Där blev han under de tidiga
tonåren intresserad av musik, och lärde sig spela munspel. Munspelet var under flera
år hans huvudinstrument, men under det sena 1920-talet tog han också upp gi�
tarrspelet. Willie Brown, som vi redan träffat på, bodde också i Robinsonville, och
denne hjälpte Robert med grunderna. Charlie Patton själv besökte regelbundet sam�
hället för att spela, ibland tillsammans med Willie Brown. Robert sög åt sig allt han
kunde av dessa två. I februari 1929 gifte sig Robert Johnson med Virginia Travers.
Den blott 16-åriga Virginia dog tillsammans med barnet vid en misslyckad födelse i
april 1930. Strax därefter flyttade Son House till Robinsonville, på inrådan av Willie
Brown. De två spelade ofta tillsammans och den unge Robert idoliserade dem och
hängde efter dem. Faktum är att den framtida legenden sågs som ett rätt så besvärligt
47	��������������������������������������������������������������������
Columbia, Okeh; Paramount, Vocalion, Brunswick, Gennett och Victor.
48 Den vite affärsmannen H.C. Speirs i Jackson, Mississippi kom därvidlag att spela en nyckelroll.
Speir ägde en musikaffär i Jackson, Mississippi, men reste över hela Söderna för att hitta talanger
som han sedan förmedlade till flera av skivbolagen. Speir hade ingen musikutbildning, utan förlitade
sig helt på eget ”tyckande” och känskla för vad en svart publik kunde tänkas köpa. Han såg Charlie
Patton som sitt allra viktigaste fynd (Titon, 1994:212-213).



irritationsmoment av de två musikerna. Då Son House återupptäckts på 1960-talet
berättade han ofta för sin nyvunna krets av huvudsakligen unga vita bluesfans hur
det kunde gå till (fritt översatt):
Vi spelade på någon lokal i Robinsonville. Robert brukade hålla sig i närheten
av oss, och då vi tog en paus och gick ut för att få lite luft, hörde vi Robert
misshandla våra gitarrer. Det var ett himla oväsen och folk blev sura och kom
till oss och bad oss stoppa honom […] inte ens en hund skulle vilja lyssna på
sånt (Wald, 2005:110).
Robert beslutade sig en dag för att bege sig “hem” till sin födelseort Hazelhurst, för
att söka efter sin biologiske far. Det är oklart huruvida han lyckades med detta; dock
vet man att han där lierade sig med en äldre musiker, Ike Zinnerman, som blev hans
mentor. Det fanns gott om jobb för dem båda i trakten. President Roosevelts sats�
ning mot Depressionen, den s.k. ”New Deal”, hade bl.a. betytt en mängd statliga, ar�
betsintensiva projekt i delstaten Mississippi; en perfekt miljö för den underhållning
som bluessångare kunde erbjuda. Robert hade också med tiden lärt sig att kvinnor
kunde minimera kostnaderna för mat och husrum. I stället för att konkurrera om
de mest attraktiva, har flera av hans samtida berättat att han istället siktade in sig på
de mer alldagliga; personer som han kunde räkna med fanns kvar då han återvände
efter sina vandringar. Huruvida Vergie Mae Smith var att betrakta som alldaglig eller
icke förmäler inte historien, men hon gjordes i alla fall gravid av Robert under våren
1931. I maj samma år gifte han sig trots detta med den tio år äldre Callie Craft. Hon
lagade mat åt honom, arbetade åt honom, serverade frukost på sängen och behand�
lade honom på det stora hela som en kung. Och ingen i deras närhet visste att de var
gifta. Vergie födde en son, Claude, den 12 december 1931.
Så här långt kommet i historien finns också ett viktigt inslag som skiljer Robert
Johnson från hans mentorer Patton, Son House och Willie Brown. Han levde nu i en
värld där juke-boxar, radioapparater och grammofoner inte längre var ovanliga. Han
bröt sig därmed ut ur den direkt traderade, lokala tradition som präglat hans musi�
kaliska bakgrund i Robinsonville. Den musik han träffade på via media var ofta av en
annan karaktär än den delta blues jag beskrivit ovan. Vid 1920-talets slut hade mycket
av bluesmusiken på skiva fått en mer ”urban” karaktär, om med detta menas mer tyd�
lig harmonik, en tydligare diktion, och texter som undvek rurala anknytningar som
översvämningar, bomullsplockning och liknande. Duetter (ofta piano/gitarr) blev
allt vanligare, i stället för den ensamme sångaren/gitarristen (Titon, 1994:51). Dessa
artister var också ofta storstadsbaserade, Peetie Wheatstraw, Bumble Bee Slim (Amos
Easton) och Lonnie Johnson (som Robert ibland – felaktigt – antydde att han var
släkt med) i St Louis och Leroy Carr i Indianapolis. Alla de ovannämnda kom också
att ha stort inflytande på Robert Johnsons musik; givetvis ”låtsassläktingen” Lonnie
Johnson, och Leroy Carr, men kanske främst Peetie Wheatstraw. Under smeknamn
som ”The Devil’s son-in-law” och ”The High Sheriff from Hell” blev denne oerhört
populär och spelade in mer än 160 låtar innan han dog 1941.



Tillsammans med Ike Zinnerman hade Robert Johnson finslipat den stil som Son
House, Willie Brown och Charlie Patton hade gett honom rudimentära insikter i.
Till detta hade den unge mannen sedan adderat ovannämnda influenser. Edward
Komara har också påpekat att Johnson uppenbarligen lyssnat på och lärt från flera av
de pianister som var på modet, i akt och mening att skapa ett fullödigare ackompan�
jemang där bas och melodispel samverkar på ett mer avancerat sätt än i den tidigare
deltabluesen (Komara, 2007:41). Allt hade sedan finslipats på en mängd spelningar.
Hans rykte i trakten var grundmurat, och nu ansåg han tiden mogen att gå vi�
dare. Tillsammans med Callie och barnen flyttade han till den klassiska bluesstaden
Clarksdale. Robert övergav dock snart sin familj och Callie blev sjuk och åkte hem
till Hazelhurst. Nu var det dags, tyckte uppenbarligen Robert, att visa di gamle vad
han dög till, så han begav sig tillbaka till sin forna hemstad Robinsonville, där Son
House och Willie Brown fortfarande var aktiva (Charlie Patton hade dött 1934).
Den åldrade Son House mindes på 1960-talet att Robert Johnson enbart varit
borta i sex månader sedan han retat deras publik till vansinne med sitt gitarrspel (den
då gravt alkoholiserade House mindes fel; Johnson hade varit borta minst två år).
När han kom tillbaka var han kaxig som bara den, med en gitarr slängd över axeln.
Me and Willie was playing out to a little place […] I saw somebody squeezing
in the front door, and it was Robert […] he wiggled through the crowd [...]
I said “Boy, now where you going with that thing? T’annoy somebody else
to death again”? [...] He say, “I’ll tell you what, too [...] This your rest time”?
“Well, we can make it our rest time. What you want to do, annoy the folks”?
“No, just let me – give me a try”. I say “well, OK” I winked at Willie. So me
and Willie got up, and I gave him my seat. He sat down. And that boy started
off playing. And when that boy started playing, and when he got through, all
our mouths were standing open. All! He was gone!” (Wald, 2005:111).
Robert var sålunda fri och obunden och hade satt sina forna läromästare på plats.
”Han var ung, han var kung, han var grann och populär”, som det heter i en gammal
schlager. Han satte igång med en ambulerande tillvaro av nästan manisk karaktär.
Från och till reste han med någon annan, men för det mesta var han ensam, med
”anhalter” på olika orter där han hade sina ”alldagliga” flickvänner. Nu var resorna
inte enbart lokala, utan sträckte sig över stora delar av USA, bl.a. New York. Johnny
Shines, som är den som umgicks (d.v.s. reste) mest med Robert Johnson under den
här perioden har berättat att man kom så långt som till Ontario i Kanada! Shines
�������
beskrev det hela i närmast poetiska ordalag många år senare: ”See, Robert was a guy
you could wake him up anytime and he was ready to go. Say, for instance, you had
come from Memphis and go to Helena, and we’d play there all night probably and
lay down to sleep the next morning, and you hear a train. You say, ‘Robert, I hear a
train, let’s catch it.’ He wouldn’t exchange no words; he just ready to go” (Guralnick,
1989:31).
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Och då är vi tillbaks där vi började. Robert Johnson hade i flera års tid velat spela
in skivor som Charlie Patton, Son House och Willie Brown – och hans ännu större


idoler Leroy Carr, Lonnie Johnson och Peetie Wheatstraw – hade gjort. Han visste
inget annat sätt än att vända sig till den vite affärsmannen och artistförmedlaren H.C.
Speir i Jackson, Mississippi, som alltså såg till att American Record Company, ARC,
spelade in Johnson. Även om tyngdpunkten inom ’race records’ inte längre låg på
”ensam sångare med gitarr”, så fick Robert spela in 29 låtar för ARC,49 fick en smärre
hit och blev populärare än någonsin i ”sin” värld. Hans berömmelse i det svarta USA
i vidare bemärkelse var dock minimal; där var det hans egna favoriter på skiva som
dominerade. I det vita USA var kunskapen om honom närmast obefintlig. Sedan
mördades han alltså och var fram till 1961 glömd av nästan alla. Förutsättningarna
för hans ”återkomst” skapades dock under mellanperioden, och det är på den som
nästa fokusering kommer att ske.

Del 2. 1938-1961. Robert Johnson ligger lågt
2.1. Efter depressionsåren – staden tar över
Robert Johnson har alltså gått ur tiden (inte mindre än två gånger hittills i artikeln)
och är nu placerad i ett historiskt perspektiv; i sin samtid och bakåt i tiden. Jag har
redan skrivit att han gjorde comeback via en LP-skiva år 1961. Skeendet däremellan
skall skisseras i den här delen. På intet vis vill jag påstå att jag gör en fullödig beskriv�
ning av perioden ifråga – vare sig musikaliskt eller på annat sätt – men jag tänker
göra de kopplingar jag anser vara nödvändiga för att föra berättelsen till sitt logiska
slut. Vår huvudperson kommer själv att lysa med sin frånvaro i den här delen.
Man kan säga att segregation och migration var två grundläggande villkor för
svarta i USA under den tid som här diskuteras. Den förra var en pådrivande orsak till
den senare. Om segregationen var en starkt bidragande orsak till bluesens uppkomst,
så bidrog migrationen till dess spridning. De svarta migranterna från deltabluesens
kärnområde i Mississippi hamnade i stor utsträckning i Chicago. Stadens svarta be�
folkning växte från drygt 44 000 år 1910 till ca 490 000 år 1950 (Rowe, 1973:35).
Det är i Chicago som Robert Johnsons musik lämnade direkta spår efter sig i USA,
men detta är samtidigt att betrakta som ett sidospår i relation till utvecklingen av
övrig svart musik. Detta är ett nödvändigt påpekande, eftersom ”delta blues” och
”Chicago blues” (tillsammans med jazz) ofta fått bli synonyma begrepp för ”svart,
amerikansk musik” från ett europeiskt perspektiv – av orsaker som jag kommer att
behandla senare.

49 För den seriöst intresserade/nördige kan jag rekommendera den genomgång, ’Recordings before
November 1936 of melodic precedents of Robert Johnson’s recorded songs’, där Edward Kamara
listar alla uppenbara influenser bakom samtliga Johnsons inspelade låtar (i Wardlow, 1998:204206). ’Modernisterna’ Leroy Carr och Peetie Wheatstraw leder listan med sina nio respektive fem
influenser på Robert. ’Traditionalisterna’ Charlie Patton och Son House får nöja sig med två var.



Depressionen hade inneburit en dramatisk nedgång i såväl produktion som kon�
sumtion av ‘race records’. 1934 var emellertid det värsta över. Amerika kom långsamt
på fötter, och marknaden för bluesskivor öppnades igen. Icke oväsentligt i samman�
hanget var att förbudslagarna mot alkohol hävdes, vilket ledde till att en mängd barer
öppnades, oftast med juke-box på premisserna. Av de tidigare sju fanns det enbart två
skivbolag kvar som siktade in sig specifikt på den svarta marknaden, ARC-Brunswick
(ägt av Columbia) and RCA Victor (genom sin underavdelning Bluebird).
Den vite affärsmannen Lester Melrose insåg möjligheterna:
In February of 1934, taverns were opening up and nearly all of them had jukeboxes for entertainment. I sent a letter, which was just a feeler, to both RCA
Victor and Columbia Records, explaining that I had certain blues talent ready
to meet their demands. They responded at once with telegrams and long-dis�
tance phone calls. From March 1934, to February 1951, I recorded at least 90
per cent of all rhythm-and-blues talent for RCA Victor and Columbia Records
(Oakley, 1976:192).
Precis som vid övergången från de kvinnliga ’classic blues’-artisterna till mer lant�
liga, manliga sångare kring åren 1927/1928, och vidare till de mer mondäna artister
som kom att bli Robert Johnsons skividoler (Leroy Carr, Lonnie Johnson, Peetie
Wheatstraw), så skedde nu en utveckling mot ett mer gruppbaserat musicerande.
Lester Melrose spelade på det i Chicago baserade skivbolaget Bluebird in hundratals
låtar med artister som Big Bill Broonzy, Tampa Red och Jazz Gillum, i en stil som
inte var så känslomässigt utlämnande som de artister som tidigare nämnts i artikeln.
Det var i stället en stil som kännetecknades av en lättare swing och en med tiden icke
obetydlig likhet artisterna emellan, på grund av att de ofta medverkade som ackom�
panjatörer på varandras skivor. Sångaren backades oftast upp av gitarr, piano, bas
och trummor och ibland saxofon eller munspel (Rowe, 1973:17). Vad dessa artister
sysslade med i Chicago under senare halvan av 1930-talet och 1940-talet är dock
inte vad som idag brukar kallas ”Chicago blues”; utan snarare ett embryo till detta.
Det saknas ett antal komponenter, och dessa finner man vitt spridda i den allmänna
utvecklingen inom såväl vit som svart musik – och inom teknologin – under den
senare halvan av 1930- och 1940-talets USA.

2.2. ’Race music’ blir Rhythm & Blues
1934 satte den vite klarinettisten och bandledaren Benny Goodman ihop ett stor�
band som blev synnerligen framgångsrikt. I kraft av sin position kunde Goodman
i mindre konstellationer av bandet tillåta sig att bryta mot ett tabu – han spelade
med svarta bandmedlemmar; bl.a. Charlie Christian; stilbildare på ett alldeles nytt
och revolutionerande instrument, den elförstärkta gitarren.50 I Goodmans fotspår
50	1936 introducerade instrumenttillverkaren Gibson den första el-gitarren för ’vanligt’ spel (lap-steel/
hawaii-gitarrer fanns tidigare) som tillverkades i kommersiella mängder.



bildades en mängd storband, ledda av namn som Tommy Dorsey, Artie Shaw, Duke
Ellington, Cab Calloway, Woody Herman, Glenn Miller och Count Basie. Många av
de största sångarna under den här perioden framträdde i dessa sammanhang; Billie
Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra och Bing Crosby. Under ’the big band boom’
var bandledare, musiker och sångare lika dyrkade som senare tiders rockstjärnor.
Många av de största banden, ofta med vita medlemmar, var baserade i New York,
men för den svarta jazzen var det här Kansas Citys gyllene år. Hundratals krogar
lockade med någon form av musikunderhållning, och musikerna strömmade dit från
när och fjärran. Staden kunde skryta med mängder av orkestrar. Musikerna kunde
sällan läsa noter, de spelade kanske ”primitivare” än de beundrade förebilderna på
östkusten, men de stod samtidigt närmare bluestraditionen, och de var ohämmade
av den konvenans som tidigt började utbreda sig inom jazzen. Många blev stora
stjärnor inom jazzen, t.ex. Hot Lips Page, Eddie Durham, Jimmy Rushing, Lester
Young och Count Basie. Lokala talanger som blev stora var relativt få; till dem hörde
sångaren/”shoutern” Big Joe Turner. ”Shouter” för att det var en nödvändighet att
ha en gigantisk stämma för att höras bland de många och högljudda instrumenten
(Carlsson, 1983a:8). Den störste av dem alla var Charlie Parker, som blev en av
huvudfigurerna bakom bebopens framväxt.51 1939 var höjdpunkten i en era som
knappast kunde upprätthållas, av varierande skäl. Kostnaden för att driva, repetera
och turnera med ett storband är kanske det mest uppenbara skälet.
Då hade också sedan några år i New York utvecklats en ny stil av saxofonisten,
sångaren och bandledaren Louis Jordan. Han och hans Tympany Five skapade en
dansant och ofta uptempo jazz, men med ett tydligt bluesinslag, och hans texter be�
handlade på ett ironiskt, elegant, humoristiskt och språkekvilibristiskt sätt (s.k. jive)
de svartas liv i storstaden. Louis Jordan var kanske det allra största namnet inom svart
populärmusik under 1940-talet, med ett stort antal hits på sitt samvete. Han kom
också att bli en länk mellan jazz, blues och rockmusik (Chuck Berry t.ex. var starkt
influerad av Jordan).
I New York skedde också något nytt och revolutionerande i den sociala sfären.
Om den tidigare nämnda “Spirituals to swing”-konserten var ett lyckat försök att
i stor skala presentera svart musik för vita så var klubben Café Society motsvarig�
heten i det lilla formatet. Café Society var en nattklubb som öppnades i New Yorks
Greenwich Village 1938, med den allestädes närvarande John Hammond som ’inof�
ficiell musikdirektör’. Klubben hade det specifika syftet att erbjuda en plattform för
afro-amerikanska artister. Publiken kom till stor del från New Yorks intellektuella och
konstnärliga kretsar; ett klientel med avancerad smak och politiskt liberala böjelser,
människor som var beredda att sträcka sin nyfikenhet ännu ett stycke in i den svarta
kulturens okända land (Carlsson, 1983b:10). Klubben var den första integrerade i
Amerika och man bemödade sig om att bemöta svarta och vita gäster på ett likvärdigt
51 Något utanför det här resonemanget om blues eller närbesläktad musik, men av vikt för den senare
diskussionen i artikeln är bebopjazzen. Bebop karakteriseras av ett starkt fokus på improvisation,
sitt ofta höga tempo och avancerade rytmik och harmonik. Med bebopen slutade jazzen att, såsom
under swingeran, vara dansmusik och övergick till att lämpa sig bättre för enbart lyssnande. Charlie
Parker kom att revolutionera jazzen med sitt säregna sätt att spela, med toner som låg helt utanför
de i swingen använda skalorna, dvs musikteoretiskt ”fel” enligt dåtida musikaliska normer.



sätt. Många av de mest berömda svarta artisterna framträdde på Café Society, bl a
Billie Holiday, som 1939 gjorde sitt första framförande av låten Strange fruit där; en
låt som behandlar Söderns lynchningar och som kallats “en krigsförklaring […] en
början på medborgarrättsrörelsen” (Margolick, 2002:19).
Också ute i landet ledde storbandserans slut och Louis Jordans framgångar till
framväxten av nya musikformer, bl.a. ’jump blues’, där små band med blåsare och
en rytmsektion spelade en utåtriktad, livsbejakande stil där shouters som Wynonie
Harris och Roy Brown förde arvet från Joe Turner vidare. I Kalifornien utvecklades
en elegant s.k. club blues; en stil vars stillsamma utspel förde tankarna till vita ”croo�
ners” (smörsångare) som Bing Crosby och Perry Como, men med tydliga bluesinflu�
enser. Sättningen var ofta en trio bestående av piano, bas och trummor eller lågmäld
elgitarr. Nat ”King” Cole var den förste exponenten, som snart följdes av stilbildaren
Charles Brown som ingick i Johnny Moore’s Three Blazers. Deras Driftin’ Blues var
en storsäljare 1945. I New Orleans skapade pianisten och sångaren Fats Domino en
speciell sväng som blev oerhört framgångsrikt (Röhnisch, 1972:13). Vokalgrupper
fanns snart sagt överallt. The Drifters, the Dominos, the Clovers m.fl. skapade i
slutet av 40-talet en sångstil, utvecklad ur blues, populärmusik och gospel som kom
att kallas doo wop. Stilen koncentrerades till storstäderna i USA, som New York, Los
Angeles och Chicago, där man ofta kunde höra unga grabbar stå och harmonisera
tillsammans i något gathörn. All denna musik kom från 1952 att sammantaget be�
nämnas rhythm & blues. Borta var det gamla ”race”-begreppet för svart musik. En
orsak var att den inte längre enbart riktade sig till/var populär bland afro-amerikaner.
Det blev alltmer så att det snarare var en ung publik som anammade de nya varianter
som växte fram. Många av dessa unga var vita.
Charles Keil (1969:99) skriver att vid slutet av 1940-talet började tre nya publik�
kategorier för rhythm & blues bli klart skönjbara. Sedan 1920-talet hade det funnits
en vuxen, svart publik, som dock sakta men säkert minskat i antal sedan inspelning�
arna med ’race records’ i stort sett tog slut under det tidiga 1930-talet. Det fanns två
huvudorsaker bakom detta; dels den hårda konkurrensen inom skivindustrin, som
ledde till att skivbolagen inte vågade inrikta sig på vad som nu sågs som en begränsad
marknad, dels den ökande klassmedvetenheten hos svarta, som inte längre ville iden�
tifiera sig med något som hade associationer till bomullsplantage och underkastelse.
Detta tyckte i än högre grad deras barn, som nu flockade till rhythm & bluesartis�
ternas shower. Dessa unga svarta var den dominerande publiken, men det blev allt
vanligare att också unga vita dök upp vid konserterna. I USAs segregerade sydstater
kunde artisterna spela två gånger per kväll; först för en vit publik, sedan för en svart
(Löfgren, 1984:20).
Den tredje nya publiken fanns i Europa (!), men den återkommer jag till senare.
Parallellt med den musikaliska utvecklingen skedde teknologiska landvinningar
som var väl så viktiga för det skeende som behandlas i den här delen; dels den tidigare
nämnda möjligheten att förstärka såväl gitarrer som mänsklig röst (och andra in�
strument) på elektronisk väg, dels uppfinnandet av bandspelaren. Detta nya, relativt
billiga medium förenklade inspelningsprocessen avsevärt och betydde en möjlighet
för allt fler att starta egna, oberoende skivbolag. Radio etablerade sig som ett medium


som nådde snart överallt; hade man bara råd med initialkostnaden för en radioap�
parat fanns det ett fantastiskt brett utbud av underhållning att ratta in från mång�
falden av kanaler. Discjockeyn blev en familjär och berömd person. Radiostationen
KFFA i Arkansas blev den första radiostationen att presentera en bluesartist för en
masspublik, då man 1941 anställde Sonny Boy Williamson (en av Robert Johnsons
kollegor) att göra reklam för lantbruksprodukter. Och ville man gå ut på stan och
roa sig för en billig penning fanns jukeboxar installerade på även de enklaste ställen.
Pratar man om teknologisk utveckling är dessutom vinylskivans tillkomst icke att
förglömma. LP-formatet med 33-varv/minut kom 1948 och 45-varvaren/singelski�
van kom året efter.
De få skivbolag som inriktat sig på en svart publik efter depressionsåren mång�
dubblades nu. Små, oberoende företag spreds över hela landet; 1952 fanns över 100.
Till skillnad mot under ’race records’ eran kunde också deras skivor spridas över hela
landet via nya distributionskanaler, om efterfrågan (skapad via radio) fanns (Gillett,
1996:10). De stora skivbolagen, som ägnade sig åt populärmusik á la Bing Crosby,
Parry Como, Frank Sinatra etc. visste inte riktigt hur de skulle förhålla sig till det
nya som skedde. De små bolagen var ofta familjeföretag som jobbade i skuggan av
de stora bjässarna. En god försäljningssiffra inom R&B var 30 000 skivor; inom den
bredare populärmusiken krävdes det tiodubbla för att anses vara ett got resultat. En
måhända föga smickrande ingrediens i verksamheten var mutor, sk payola. För att
få sina skivor spelade på de många radiostationerna – ett måste för att nå en bred
publik – betalades generöst till discjockeys. Detta fungerade ”bra” och inga myn�
digheter intresserade sig innan man försökte överföra samma affärsmetoder för att
försöka slå sig in på den större, vita tonårsmarknaden och de stora skivbolagen slog
tillbaka (Escott, 1985). Charlie Gillett, som skrivit en klassisk studie om epoken
påpekar dock att det inte så mycket handlar om “good guys” mot “bad guys” – de
små behandlade ofta sin artister dåligt, bl.a. såg ägarna ofta till att bli noterade som
kompositörer – dom köpte rättigheterna för struntsummor av artister som ofta inte
hade en aning om royalties (Gillett, 1996:xiv). Detta påvisar samtidigt något av det
radikalt nya som skedde. Artisterna inom rhythm & blues komponerade vanligtvis
sina låtar själva, medan de på de stora bolagen sjöng in material som komponerats av
andra och sedan valts ut av skivbolagen (Gillett, 1996:xiv-xviii).
Alan Freed var en av de många discjockeys som förmedlade musik till en ungdom�
lig, och i hans fall huvudsakligen vit publik. Han har gått till historien på grund av av
tre anledningar: han var den förste som – i programmet Moondog’s Rock ’n’ Roll Party
– presenterade den svarta musiken; både live och på skiva, på en radiostation som
riktade sig till vita. Han använde (men myntade inte!) år 1951 termen rock & roll för
att beskriva den musiken utan att ge en omedelbar koppling till den svarta världen
och därmed kanske alienera den vita publiken. Man kan säga att Freed på en popu�
lärkulturell, bred och ungdomlig nivå åstadkom detsamma som Café Society tidigare
gjort gentemot en mer elitistisk publik. Han kom sedermera också att ge payola ett
ansikte, då han åtalades och fick bära hundhuvudet för något som kännetecknade
en hel bransch. Flera afro-amerikanska artister har sedermera uttalat sig om Freeds



insats för att integrera amerikas unga, i en tid då många i samhället fortfarande öppet
förespråkade de gamla segregationslagarna
Samtidigt med att den afro-amerikanska musiken förnyades, föryngrades och di�
versifierades fanns det en marknad, även om den inte var lika stor, för en mer tra�
ditionell blues. Konceptet med en man/en gitarr (men nu elförstärkt) och en mer
rustik musik exemplifierades under efterkrigstiden av t ex Smokey Hogg, Lightning
Hopkins, Li’l Son Jackson (alla från Texas) och framför allt av den i Mississippi födde
John Lee Hooker, vars Boogie Chillen (inspelad på ett obskyrt skivbolag i Detroit)
blev en miljonsäljare 1949. Här fanns tydligen en potential som de flesta skivbolagen
inte visste hur de skulle förhålla sig till bland alla storsäljande shouters, saxofonister
och skönsjungande pianister. Det bolag som med störst framgång kom att vända sig
mot den marknaden blev Chess Records i Chicago.

2.3. Chess Records
Bröderna Leonard och Phil Chess såg i Chicagos snabbt växande svarta befolkning,
till stora delar migranter från Mississippi, en potentiell kundkrets för just den elek�
trifierade blues som John Lee Hooker representerade. Till denna klarsyn bidrog inte
minst att de under senare delen av 1940-talet drev en nattklupp på Chicagos sydsida;
en del av staden där många av de nyinflyttade hamnade. Bröderna Chess inträdes�
biljett i skivindustrin blev Aristocrat Records, som de köpte in sig i 1949. Aristocrat
var ett litet familjebolag som spelat in några artister som behållit sin lantliga prägel,
men på ett lite hårdare, storstadsbetonat, och elektrifierat sätt. 1950 döpte de båda
bröderna sin verksamhet till Chess Records, och investerade i en ny studio, där de
sedan kom att spela in huvudelen av de artister som idag går under benämningen
”Chicago blues”. En av dessa var McKinley Morganfield, mer känd som Muddy
Waters. Dennes första inspelning för Chess var singeln Rollin’ Stone/Walking blues;
två titlar som symboliskt påvisar ett samband som kommer att ytterligare betonas
nedan. Den ena sidan kom sedermera att ge namn åt en rockgrupp; den andra ingick
i Robert Johnsons repertoar.
Muddy Waters representerar dessutom ytterligare ett samband som kommer att
diskuteras senare, nämligen ’folk music revival’. Folkloristen Alan Lomax (som kan
sägas vara en del av denna ”revival”) reste under tidigt 1940-tal runt i USAs sydstater
och gjorde fältinspelningar med såväl vit som svart folkmusik, i bl a Robert Johnsons
gamla hemtrakter i Mississippideltat. Lomax kanske mest kända inspelning är just
den med en mycket ung Muddy Waters; inspelningar som långt senare gavs ut under
namnet ”Down on Stovall’s Plantation”. Lomax syfte var inte att göra kommersi�
ella inspelningar; han gjorde dokumentära inspelningar för Library of Congress av
musikkulturer som sågs som utdöende.52 Enligt Lomax hade Muddy Waters aldrig
träffat Robert Johnson, men kände väl till honom, och framför allt Roberts mentor
52 Också söderns mest feodala kärnområden började under 1940-talet att beröras av förändringens
vind. Jukeboxarna i Clarksdale hade 1941 en låg frekvens av bluesskivor, medan istället Count
Basie, Fats Waller och Louis Jordan var de populäraste namnen (Carlsson, 1982:13).



Son House, som Lomax inte hört talas om tidigare. Muddy hade vid många tillfäl�
len hört såväl Son House som Charlie Patton; men den vagabonderande Robert
Johnson hade han missat. Han spelade in två nummer och Lomax blev tillräckligt
imponerad för att återkomma och göra ytterligare inspelningar året efter. Inspirerad
av inspelningarna flyttade Muddy Waters, i akt och mening att bli proffsmusiker, i
maj 1943 till Chicago, skaffade sig ett fabriksarbete och började spela, först på fester,
sedan på små klubbar. 1944 köpte han sin första elgitarr och 1948 spelade han in I
can’t be satisfied, en av låtarna han spelat in för Lomax, men nu elförstärkt. Det blev
en omedelbar succé.
Samma år knöts också sångaren, basisten, arrangören, kompositören Willie Dixon
till Chess; något som skulle visa sig vara ett lyckokast. Chess Records knöt alltfler
artister till sitt stall; flera av dem från Mississippi och några med direkt koppling till
Robert Johnson, som Sonny Boy Williamson, Elmore James och Howling Wolf.
Deras musik visade sig vara synnerligen väl lämpad att elektrifiera – och att framföras
i band.
Jag nämnde tidigare hur det under Lester Melroses överinseende skapats ett lätt
gungande bandsound i Chicago, ibland med munspel som soloinstrument. Gradvis
utökade Muddy Waters och de andra antalen instrument; en gitarr blev en till (och/
eller en bas), trummor tillkom, liksom piano. Inledningsvis betydde denna utök�
ning av en ensam gitarr till två att man kunde dela på ansvaret mellan bas- och dis�
kantspel; något som kännetecknat Robert Johnsons spel på egen hand, tack vare en
överlägsen teknik. Då Little Walter sedan elförstärkte även munspelet kunde detta
obetydliga instrument ta över den roll som saxofonen hade under jump bluesens
storhetstid på 1940-talet. Med Willie Dixons låtar, som ofta var betydligt mer ut�
vecklade, såväl textmässigt som musikaliskt, än vad som hittills varit brukligt var
konceptet färdigt. 1954 spelade Muddy Waters med band in Hoochie Coochie man;
hans största framgång någonsin, och den låt som mer än någon annan kommit att
symbolisera begreppet ”Chicago blues”. Man hade lyckats skapa en storstadsmusik
som speglade nerven, energin – och även våldet – i den nya miljön, men samtidigt
hade tydliga rötter i deltat. Samma år hade Howling Wolf stora hits med No place
to go och Evil is going on, och Chess hade närmast monopol på den speciella niche
man hade skapat under några få års tid. För majoriteten av svarta amerikaner lät
det dock för mycket ’elektrifierad Mississippi’ om denna nisch; de flesta föredrog de
andra stilar som presenterats ovan. Chicago-bluesen med dess tuffa och ohämmade
attityd förknippades med sångarnas bakgrund i Mississippi, sydstaternas helvetes�
hål där rasismen och bomullsfälten framstod som ungefär lika fasansfulla (Carlsson,
1982:14).
Fr o m höjdpunkten 1955 började problemen hopa sig för Chess Records. Flera
faktorer bidrog till detta, inte minst att TV tog över radions roll som främsta me�
dia. Radiospelningar hade tidigare varit helt avgörande för en skivas framgång. Det
rådde också ekonomisk recession som ledde till en nedgång i skivförsäljningen, inte
minst bland de fattiga afro-amerikaner som var målgruppen för Chess bluespro�
duktioner. Unga människor fortsatte visserligen att köpa skivor, men då inte med
Muddy Waters utan snarare med de doo-wop grupper som var omåttligt populära.


rock & roll (i princip rhythm & blues fast baserat på gitarrer snarare än på blåsare)
fick också sitt stora genombrott med Elvis Presley. Chess satsade, inte utan framgång,
på svarta rockartister som Chuck Berry och Bo Diddley, men bluesens stora stund i
rampljuset var över, åtminstone den sorts blues som hade tydliga rötter i Mississippis
mylla (Rowe, 1973:165-169).53

2.4. Rockabilly, folk revival, outsiders och nördar
Rockabilly
Då Alan Freed 1951 tog till begreppet rock & roll som ett slags radiovågornas tro�
janska häst för att släppa in den svarta rhythm & bluesen, så handlade det om den
musik som uppstod på 1940-talet i efterdyningarna av storbandens upplösning, t ex
jump blues och doowop. Då skivbolag som Chess vid mitten av 1950-talet utmanas
av rock & roll är det dock huvudsakligen vita artister det handlar om. På en handfull
år har det alltså hänt något revolutionerande inom den amerikanska populärkultu�
ren. Det hela började i ett litet enmansföretag i Memphis, Tennessee.
Sam Phillips hade redan som ung blivit bekant med afro-amerikansk musik på
faderns bomullsfarm. Sedermera blev han discjockey på en av de radiostationer som
tillät sig att spela r&b. Han öppnade även en blygsam verksamhet ”Memphis recor�
ding service”, där han spelade in lokala talanger, t.ex. Jackie Brenston, vars Rocket 88
av många ses som den första riktiga rockskivan. Phillips hade inga distributions- eller
marknadsföringskanaler, utan sålde inspelningarna till Chess. De blev stora försälj�
ningsframgångar och för sin del av vinsten startade Sam Phillips ett eget skivbo�
lag, Sun Records. Under den första halvan av 1950-talet spelade Sun Records in en
mängd svarta musiker från Mississippi, Arkansas och Tennessee; inspelningar som
karakteriseras av ett rått, opolerat, elförstärkt sound. Sam Phillips insåg potentialen,
men också begränsningarna, i det han sysslade med. ��������������������������������
Grail Marcus ger ett citat från
Sam Phillips vid början av 1950-talet, som i ett nötskal presenterar problematiken:
”If I could find a white man who had the Negro sound and the Negro feel, I could
make a billion dollars” (Marcus, 1990:11).
	����������������������
Elvis Presley spelade 1954
������������������������������
in ett par låtar på Sun, Blue moon of Kentucky och That’s
allright mama, med ett sound som blandade svarta och vita influenser. Låtarna blev
stora regionala framgångar, och ledde till en mängd inspelningar med artister som
Jerry Lee Lewis, Johnny Cash och Carl Perkins, dvs artister som i likhet med Elvis
spelade tidig rock & roll eller rockabilly; det senare namnet en kombination av orden
rock och hillbilly, d.v.s. lantis. I det segregerade 1950-talet korsades alltså rasgrän�
serna genom mötet mellan vit hillbillymusik, d.v.s. country, och svart rhythm ’n
blues. Rockabillyn skapades av unga, vita lantisar som vuxit upp nära de svarta och
lyssnat på deras gospel i kyrkan och hört bluesmusiker i grannskapet. Elvis tog t.ex.
mycket av sin ”gyrerande” scénstil (’Elvis the pelvis’) från rhythm & blues stjärnan
53 Det finns en sevärd och på det stora hela historiskt korrekt film (även på DVD), Cadillac Records,
om Chess Records uppgång och fall.



Wynonie Harris. Framgångarna på Sun Records ledde till en mängd inspelningar
på annat håll, och Buddy Holly, Gene Vincent, Eddie Cochran och Wanda Jackson
blev några av rockabillyns mer kända namn. Även svarta artister som Chuck Berry
och Little Richard brukar räknas in bland det här gänget. Rasgränserna korsades
även på andra sätt. 1954 underkändes i domstol i det epokgörande målet Brown vs.
skolnämnden i Topeka separata allmänna skolor efter rasgränserna. Detta betydde att
de s.k. Jim Crow lagarna förpassades till historiens skräphög. Att segregation inte tog
slut i praktiken var en annan sak. Detta faktum protesterade Rosa Parks emot året
efter i Montgomery Alabama, då hon vägrade flytta sig bakåt i bussen på en medpas�
sagerares uppmaning. 1956 konstaterade USAs högsta domstol att segregation på
allmänna transportmedel stred mot konstitutionen. Den medborgarrättsrörelse som
Parks agerande blev den tändande gnistan till finns från och med nu hela tiden med
som en fond till den här artikeln. Det gör även en rebellisk tonårsanda, inte enbart
inom musiken. Samtida med ovannämnda rockartister fanns inom filmen namn som
Marlon Brando (The wild one, 1954) och James Dean (Rebel without a cause, 1955),
som via klädstil och attityd mot omvärlden personifierade en ung publiks upproriska
känslor (Gillett, 1996:15).
Trots att rockabillyscenen på endast några få år lyckades skapa så många stjärnor,
dog musikstilen nästan lika snabbt som den uppstått. Etablissemanget i alla dess
manifestationer – konservativa politiker, ”vuxenvärlden”, kyrkliga organisationer etc.
ansåg att rockmusiken var fördärvlig för ungdomarna och den motarbetades därför på
alla sätt. Moralens väktare stormade mot de upphetsande alster som spreds över ras�
barriären och som i Elvis Presleys versioner kunde säljas i miljonupplagor (Carlsson,
1996:282-283). Samhället slog tillbaka; men samtidigt var flera av stjärnorna sina
egna värsta fiender. Det uppdagades t.ex. att Jerry Lee Lewis gift sig med en tret�
tonårig kusin, och dessutom var bigamist (Ekman, 2006:64). Buddy Holly dog i en
flygolycka 1959 (’The day the music died’ i låten American Pie av Don McLean),
Eddie Cochran i en bilolycka (i England) 1960, och Chuck Berry satt i fängelse
1961-1962, anklagad för att ha transporterat en minderårig prostituerad över en
statsgräns. Little Richard bestämde sig plötsligt att sluta med den ”djävulsmusik”
han höll på med och i stället viga sitt liv åt gud. Strax därefter blev Elvis Presley – vars
kontrakt med Sun sålts till storbolaget RCA – inkallad till militärtjänstgöring och
försvann i två år.
Parallellt med dessa avhopp och tragedier agerade de stora skivbolagen för att inte
förlora sina marknadsandelar. Jonas Bernholm har beskrivit ’the rockin’ 50s’ som en
kamp mellan fri företagsamhet och monopolkapitalism. De stora bolagen förlorade
pengar på de vilda tonårsfavoriterna och fann sig nödgade att anamma ett antal mot�
strategier:
�. Man gör till en början urvattnade plagiat av r&b-låtar. Det visar sig snart vara en
felsatsning som bara fokuserar intresset till originalinspelningarna och ger upp�
hov till pinsamma jämförelser.



�. Nu bearbetas den allmänna opinionen att tycka att vissa äkta skivor är obscena
och skadligt upphetsande. I spetsen går radiostationer, musikfolk och discjockeys
som krossar skivor, anordnar skivbål och svartlistar viss musik.
3. Det visar sig dessvärre finnas en hel del DJ’s som bara vill spela R&B och rocka�
billy (Alan Freed bl.a.). Nästa steg blir att minska deras möjligheter att välja ski�
vor själva. ”Top 40 programming” växer fram. Man spelar bara 40 olika plattor
varje vecka och dessa väljs ut av programdirektören som förser discjockeyn med
en spellista han har att följa.
�. De stora skivbolagen bygger upp egna stall med urvattnade r’n’r’-artister.
�. Slutligen sätter man upp ”payola-rättegången” där de DJ’s som tagit mutor åtalas.
Syndabock blir Freed (Bernholm, 1976).
Segrare i den här maktkampen blev de stora bolagen. Den vilda rock & roll och
rhythm & blues som i samhällets ögon riskerat att förföra tonåringarna försvann i
stort sett från mainstream media, och ersattes av artister som Pat Boone (som gjorde
några ”saniterade” versioner av rhythm & blues låtar, t.ex. Fats Dominos Ain’t that
a shame), Doris Day, Connie Francis, Frankie Avalon, Fabian, Bobby Rydell, etc.
Gemensamt för dem alla är att de var lika okontroversiella som förutsägbara och,
åtminstone utåt, fullständigt harmlösa. Groucho Marx kommentar om Doris Day är
klassisk: ”Jag kände henne innan hon blev oskuld.”
För många kändes det som att ett vakuum uppstått efter de tumultartade rock &
roll åren.
Folk music revival
Många fyllde detta vakuum med folkmusik; genom att blicka tillbaka mot något
mer ”autentiskt” än den sterila populärmusik som fyllde etern efter rockens kollaps.
Den ’folk music revival’ som kom att ha avgörande betydelse för handlingen i den
här artikeln brukar sägas ha inletts med Pete Seeger, och hans bildande av grup�
pen The Weavers 1947. Då detta inträffade var det dock enbart en logisk följd av
folkloristers envetna arbete med att spela in och dokumentera såväl vit som svart
folkmusik; en process som inspirerats av de kommersiella inspelningar av ”race” och
’old timey/hillbilly’ musik som pågått sedan tidigt 1920-tal. John Lomax, den store
pionjären på området, gjorde mängder av tidiga inspelningar i den amerikanska sö�
dern och han följdes i spåren av sin son Alan (som “upptäckte” Muddy Waters 1941).
Musiken blev en källa till inspiration för Pete Seeger och hans efterföljare, och inte
enbart den musik som var tillplattad på skiva. 1933 och 1935 spelade John Lomax in
Leadbelly, fängslad för ”assault with intent to murder” på Angola State Penitentiary
i Louisiana. Leadbelly benådades samma år och 1937 flyttade han till New York, där
han blev något av en celebritet (Crosby, 1993). Pete Seeger var även starkt influerad
av Woody Guthrie, med bakgrund hos de vita migranter som tvingats iväg från
Oklahoma under ‘the dust bowl’ på 1930-talet. Seeger och Guthrie möttes 1940
och bildade Almanac Singers, en löst sammansatt grupp som bl.a. innehöll Seeger,


Guthrie och Alan Lomax syster, Bess. En något ironisk effekt var att Guthrie då han
anammades inom ”the folk music revival” så distanserades han samtidigt från sin
bakgrund. Som
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Bill Malone något syrligt påpekar, ”’folk music’ was becoming the
province of intellectuals and sophisticates and was becoming farther and farther re�
moved from the ‘folk’” (Malone, 1968:139). Almanac
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singers var tydligt vänsterori�
enterade och stöddes av det amerikanska kommunistpartiet. Denna ”vänsterprägel”
var något som sedan skulle karakterisera hela folkmusikrörelsen – och som skulle
ställa till med problem för många av deltagarna under 1950-talets starkt anti-kom�
munistiska McArthy-era.
Josh White var, tillsammans med Leadbelly, en av de bluessångare som “adop�
terades” av folkmusikrörelsen. Båda bör snarast beskrivas som ”songsters”, d.v.s. de
sjöng också spirituals, worksongs, dansvisor och ballader vid sidan av renodlad blues
(Carlsson, 1996:283). Josh White breddade sin repertoar till att inkludera folkmusik
i största allmänhet, som gamla brittiska ballader (Molly Malone) och t.o.m. Waltzing
Matilda (från Australien). Josh White blev oerhört populär under 1940-talet och
kom att inspirera många, även i Europa där han uppträdde ett antal gånger.
Av oerhörd betydelse blev The Anthology of American Folk Music, Harry Smiths
sammanställning av kommersiellt utgivna men hart när omöjliga att få tag på in�
spelningar med gamla inspelningar (1927-1933) med allt från blues till banjomusik.
Antologin kom i en box med inte mindre än 6 LP-skivor och blev en guldgruva för
alla som sysslade med folkmusik i 1950- och 60-talets USA (Malone, 1968:343).
Riktigt stor blev folkmusiken i och med Kingston Trios version av den gamla
mördarballaden Tom Dooley 1958. Newport Folk Festival blev fr.o.m. 1959 ett fo�
rum för den hastigt eskalerande folkmusikscénen. Där fick t.ex. Joan Baez fick sitt
genombrott. Hon fick också en guldplatta för sin första LP 1960, ett album som låg
två år på topplistorna. Det var till denna etablerade folkmusikscén som en ung Bob
Dylan anlände 1960 och snabbt gjorde sig ett namn. Dylans låtar blev snart kända
via Peter, Paul and Mary och Joan Baez, men hans berömmelse på folkmusikklubbar i
New York ledde även till ett eget skivkontrakt med ingen mindre än John Hammond
på Columbia Records. Jag återkommer strax till detta kontraktsskrivande.
Bluesnördar
Samtidigt med att folkmusiken fick en allt större publik så köptes de populäraste ar�
tisterna (i likhet med Elvis) upp av stora skivbolag och blev allt mer utslätade. Många
grävde sig därför bakåt – ofta inspirerade av Anthology of American Folk Music – mot
en mer arkaisk och ”äkta” upplevelse. Delvis som ett specialfall av folkmusikvågen
uppstod ett intresse för den folkmusik som låg längst bort från den vita medelklas�
serfarenheten – bortom Pete Seeger, bortom Woody Guthrie, bortom Joan Baez,
bortom Bob Dylan. Jag talar givetvis om blues, och mer specifikt om den deltablues
som Robert Johnson, Willie Brown, Son House och Charlie Patton representerade.
Det hela började i ytterst blygsam skala med att James McKune, en exentrisk samlare
av gamla jazzskivor, breddade sitt intresse till att inbegripa även gospel och blues



vid mitten av 1940-talet. Skivorna bytte han till sig från andra samlare som i regel
betraktade bluesskivorna som skräp.
En som inte betraktade blues som skräp var jazzskribenten Rudi Blesh, som i
sin bok Shining Trumpets: A History of Jazz (1946) diskuterade Robert Johnsons låt
Hellhound on my trail och därmed kom att anslå en bordunton för nästan allt som
sedermera skrevs om sångaren; en ton som klingar av terror, skräck, övernaturliga
fenomen och utsatthet. Så
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här tolkade Blesh innehållet i låten:
The images – the wanderer’s voice and its echoes, the mocking wind running
through the guitar strings, and the implacable, slow, pursuing footsteps – are
full of evil, surcharged with the terror of one alone among the moving, unseen
shapes of the night. Wildly and terribly, the notes paint a dark wasteland, star�
less, ululant with bitter wind, swept by the chill rain. Over a hilltop trudges
a lonely, ragged, bedeviled figure, bent to the wind, with his easy rider held
by one arm as it swings from a cord around the neck (Pearson & McCulloch,
2003:22).
Bluessamlarnas antal växte under 1950-talet, men ack så långsamt, och de skivor
som de samlade var i stort sett helt okända utanför deras egna kretsar, bestående av
sisådär tjugo personer (Calt, 1994:216-217). Den första bok som behandlade den
gamla bluesmusiken var Samuel Charters The Country Blues, 1959. I boken tillägnas
Robert Johnson ett kort kapitel, där hans musik sägs ha ” […] a brooding sense of
torment and despair […] Johnson
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seemed emotionally disturbed by the image of the
devil” (Charters, 1975:99). Charters
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spelar helt klart på samma sträng som Blesh.
Tillsammans med boken gavs det ut en LP-skiva med samma namn, inkluderande
Robert Johnsons Preaching blues (Up jumped the devil) Året efter kom ännu en bok i
ämnet, Blues fell this morning, av engelsmannen Paul Oliver. Oliver gör inget större
väsen av Johnson, men nämner – i Blesh och Charters anda – ”[…] ����������������
Robert Johnson,
a singer who walked hand-in-hand with the devil in life, sardonically greeted him as
a friend. He seemed to have had some premonitions of his own death […]” (Oliver,
���������
1990:255). Dessa påståenden grundade Oliver på en bokstavlig tolkning av texten
till Me and the Devil blues.
Här någonstans börjar det rulla på. 1961 bildade Pete Whelan, en ”lärjunge” till
McKune, skivbolaget Origin Jazz Library, som med LPn Really! The Country Blues,
inledde en serie återutgivningar av gammal blues. I kölvattnet på Origin Jazz Library
växte sedan under 1960-talet fram ett antal små skivbolag som ägnade sig åt samma
esoteriska verksamhet (Mamlish, Yazoo, Roots (i Österrike!), Blues Classics etc), och
vars utgivningar idag är hart när lika svåråtkomliga som de 78-varvsskivor som de
återutgav. Detta gäller inte minst de EP-skivor som gavs ut på bolagen Natchez i
Argentina och Pirate Records i Sverige (Atkinson & Groom, 2008). Vissa av skiv�
samlarna gick med tiden så långt att de begav sig till sydstaterna och knackade dörr i
svarta områden för att införskaffa obskyra 78-varvsskivor (Graves, 2008:79). Jag ser
dessa skivbolags verksamhet som en ’kulturell kuvös’ där Robert Johnson och hans
samtida överlevde och t.o.m. fick ett visst rykte, om än i begränsade kretsar, tills


tiderna blev bättre. Kretsarna må ha varit begränsade rent numeriskt, men inte vad
gäller ihärdigheten; Gary Atkinson (idag ägare av Document Records, arvtagare till
ovannämnda Roots), talar i en intervju om ”serious collectors of the most frighten�
ing kind” (Lesicza, 2006). En bieffekt av deras verksamhet var att några av artisterna
på de knastriga 78-varvsskivorna visade sig vara vid liv, ibland också i speldugligt
skick. Personer som var involverade inom återutgivningsbranchen eller som själva
spelade blues ”återupptäckte” på mitten av 1960-talet – till båda parters förvåning
– Son House, Bukka White, Mississippi John Hurt, Fred McDowell och Skip James;
sångare/gitarrister från ’race music’ eran under sent 1920-tal. Dessa gubbar presen�
terades på Newport festivalen och på övriga ställen inom folkmusiksvängen; de fick
också göra skivor och några fick t.o.m., via AFBF (American Folk Blues Festival), se
Europa. Mer om detta senare.
Outsiders
Ytterligare en kategori av vita som kom att bli en del av den nya bluespubliken fanns
att hitta inom en grupp som på 1940-talet kom att bli alltmer fascinerade av svart
kultur i allmänhet, och bebopjazz i synnerhet – och samtidigt orienterade sig bort
från det alltmer konformistiska medelklassamerika. Detta senare hade de gemen�
samt med rockabillypubliken och (ofta) även med folkmusik lyssnarna. Bebop-jaz�
zen – vars fixstjärna var Charlie Parker – hade fått ett följe av vita entusiaster med
samma jargong och klädmode och ibland samma förödande narkotikamissbruk som
sina förebilder. Subkulturgrupper som ”beatniks” och ”hipsters” fann i jazzen en
livsform vid sidan av de etablerade samhällsnormerna; man blev outsiders (Carlsson,
1996:282-283). Med engelsmannen Colin Wilsons The Outsider (1956) blev termen
ett livsfilosofiskt begrepp och knöts till en existentialistisk tradition, där outsidern
blir en människa som omöjligt kan anpassa sig till en konventionell livsföring. Ulf
Carlsson påpekar likheterna med Albert Camus beskrivning av den absurda män�
niskans ”uppvaknande” ur livsrutinen i Myten om Sisyfos (1942) och sambandet med
debatten om den enskildes frihet och individualitet gentemot samhällets likriktning
som inryms i Norman Mailers essä The White Negro (1957). I det senare fallet förena�
des existentialistiskt inspirerade idéer med bohemkretsarnas intresse för jazzmusik
och de svartas kultur (Carlsson, 1996:129). Den s.k. beatgenerationens poeter och
författare spelade en betydande roll i sammanhanget. Allen Ginsburgs och William
Burroughs dikter och framför allt Jack Kerouacs roman På drift (1957) blev ledmotiv
för en generation av sökare; d.v.s. sökare bort från drömmar om radhus och karriär;
människor som ville ha kraftigare upplevelser av sin kultur än vad som erbjöds av
Paul Anka eller Doris Day via mainstream media. Columbia Records satt inne med
just en sådan upplevelse.



Del 3. Robert Johnson gör comeback
3.1. King of the Delta Blues Singers
Det är alltså till ovanstående disparata grupper av människor som John Hammond
vänder sig till då han och Columbia Records år 1961 skapar albumet King of the
Delta Blues Singers av Robert Johnsons inspelningar från 1936-37. Då CBS ger ut
skivan var det efter påtryckningar från de ovannämnda personer som sedermera
kom att bilda specialistbolaget Origin Jazz Library. Man hotade helt enkelt med att
själva ge ut ett album med Johnsons inspelningar om inte CBS gjorde slag i saken!
(Atkinson & Groom, 2008).

Bob Dylan berättar i sin Biography hur han på John Hammonds kontor skriver på sitt
första skivkontrakt och sedan för första gången blir presenterad för Robert Johnson:
John Hammond put a contract down in front of me […] before leaving that
day, he’d given me a couple of records that were not yet available to the public
[…] one was called King of the Delta Blues by a singer called Robert Johnson
[...] I’d never heard of Robert Johnson [...] an unusual painting where the
painter with the eye stares down from the ceiling into the room and sees this
fiercely intense singer and guitar player […] what an electrifying cover [...] I
stared at the illustration. Whoever the singer was in the picture, he already had
me possessed.
Väl hemma med en kopia av kontraktet och sin nyförvärvade skiva sätter han på
LP:n på skivspelaren:
From the first note the vibrations from the loudspeaker made my hair stand up.
When Johnson started singing, he seemed like a guy who could have sprung


from the head of Zeus in full armor […] Over the next few weeks I listened to
it repeatedly […] I copied down Johnson’s words on scraps of paper so I could
more closely examine the lyrics and patterns, the construction of his old-style
lines and the free association that he used […].
Hans mer rutinerade folksångarkollega Dave van Ronk var inte lika imponerad.
Enligt dennes uppfattning var Johnson inte speciellt originell; man kunde tydligt
höra vilka hans influenser var i vissa av låtarna. Dylan
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fortsätter:
I knew what he meant, but I thought just the opposite […] The record that
didn’t grab Dave very much had left me numb, like I’d been hit by a tranqui�
lizer bullet […] It (Arthur Rimbaud) went right along with Johnson’s dark
night of the soul and Woody’s hopped up union meeting sermons and the
Pirate-Jenny framework (Dylan, 2004:280-288).
Dylan kan med dessa citat och med sin person få sammanfatta den här delen av ar�
tikeln och de kategorier som ingick i Robert Johnsons länk gentemot det vita USA.
Uppväxt i ett gruvsamhälle i Mellanvästern, nära den kanadensiska gränsen, har han
berättat hur han som ung bara längtade bort, bort, bort. Highway 61 sträckte sig
ända från Duluth där han bodde som tonåring ned till Mississippi. Populärmusiken
då han var liten var sådant som How much is that doggie in the window/Vad tar
ni för hunden där i fönstret; hans föräldrar var medelklass och allt var ”normalt”.
Under tonårstiden kom så rock & roll, och hans stora idoler var Elvis och Little
Richard, och han började själv spela och imitera dessa. Samtidigt fanns James Dean
och Marlon Brando som rebelliska förebilder, och via radiostationer från andra än�
den av Highway 61 hörde han den svarta musik som presenterats ovan. Han har
sedan beskrivit den stora tomheten då rocken försvann och prydliga tonårsidoler
tog över. Under en kort universitetsvistelse träffade han på presumptiva folksång�
are i Minneapolis och blev själv en av dem. Samtidigt läste han Jack Kerouac; Allen
Ginsburg och Woody Guthries självbiografi Hela härligheten. Ett envist rykte gör gäl�
lande att han rentav stal en kopia av den åtråvärda Anthology of American Folk Music
från en av de lokala folksångarna. Uppfylld av allt detta liftade han mitt i vintern till
New York för att besöka den svårt sjuke Guthrie på ett sjukhus; han presenterade
sig också i New Yorks folkmusikkretsar som en som rymt hemifrån som ung, jobbat
på kringresande cirkusar och varit ledare för blinda bluessångare. Det gällde ju att
vara så ”äkta” som möjligt. Samtidigt lärde han sig allt de andra sångarna kunde; han
fick en flickvän från en ”fin, borgerlig vänsterintellektuell familj” och umgicks via
henne med folk som Pete Seeger och John Lomax, lärde känna modern konst, läste
Rimbaud och Baudelaire och lyssnade på Bertold Brecht/Kurt Weill. Och Robert
Johnson. Allt detta sög han åt sig som en svamp, och skulle 1965 leda till ännu ett
byte av persona. Men då till tonerna av högljudda elgitarrer.
Detta skulle dock inte ske utan inspiration från ett helt oväntat håll, och Robert
Johnson hade förmodligen aldrig blivit större än han var just då – tillsammans med
Dylan det stora samtalsämnet i New Yorks folkmusikkretsar – om inte på andra si�


dan Atlanten unga musiker av diverse amerikanska ingredienser kokat ihop en egen
brygd som skulle leda till 1960-talets ’British invasion’.

3.1. På andra sidan Atlanten
En morgon på våren 1961 (ungefär samtidigt som Dylan skrev kontrakt med
Hammond och fick skivan med Robert Johnson) träffades i London två tonårskillar
på väg till skolan. Den
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ene, Mick Jagger, bar på två LP-skivor från Chess Records,
”The Best of Muddy Waters” och ”Rockin’ at the hops” med Chuck Berry. Den
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an�
dre killen, Keith Richards, visste att sådana skivor inte fanns att köpa i handeln utan
måste beställas direkt från Chicago. Han blev vederbörligen imponerad och de två
började prata (Bockris, 2009:27). Ett år senare ingick de i samma band; döpt efter
Muddy Waters låt Rolling stone. Ingen av dem hade ännu sett en svart bluesartist.
Båda ingick dock i den tredje kategori av nya lyssnare – europeiska blues fans
– som jag tidigare nämnt; förutom de två andra, unga vita amerikaner och unga
svarta amerikaner. I vissa hänseenden hörde dom givetvis till den andra kategorin,
men samtidigt så skiljde man sig genom sin öppnare syn. De europeiska fansen lyss�
nade på allt – akustisk gammal blues, elektrisk ny blues, pianoblues, gitarrblues,
munspelsblues, rock & roll, kända och okända (i USA) med samma entusiasm (Keil,
1969:99-101).
Svart amerikansk blues hade i begränsad utsträckning funnits tillgänglig i England
sedan Andra Världskriget genom skivor som lämnats kvar av amerikanska soldater
eller sjömän. Man kunde få tag i dem via andrahandsaffärer, postorder och ibland då
engelska skivbolag med jazz som specialitet skaffade sig rättighet att ge ut någon ame�
rikansk skiva. Några av de svarta sångare – Josh White, Big Bill Broonzy, Leadbelly
– som kom fram via ’the folk music revival’ gjorde under 1940- och 1950-talen fram�
trädanden i England och övriga Europa.54 Leadbellys besök 1949 var en bidragande
orsak till den s.k. skifflemusikens uppsving; där man med akustiska instrument som
gitarr och tvättbräde spelade huvudsakligen amerikansk folkmusik. Lonnie Donegan
var det stora namnet inom genren.55 Tradjazzen var också popular; det mest kända
bandet leddes av Chris Barber. Några medlemmar i hans band bildade ett ‘band i
bandet’ ”Blues Incorporated” som kom att bli plantskola för många musiker, bl.a.
Brian Jones som var den egentlige grundaren av Rolling Stones. Generellt sett var
dock synen på blues att det var en ”död” musik. Till detta bidrog inte minst Big Bill
Broonzy, som i Europa gärna framställde sig som “den siste bluesmannen”.

54 Josh White framträdde flera gånger i Sverige under 1950-talet. Cornelis Vreeswijk var en av dem som
hörde White på Gröna Lund och på Vispråmen Storken och blev inspirerad; precis som han var av
Leadbelly. Vreeswijk har för övrigt också framhållit hur intresserad han var för outsider litteraturen
(Carlsson, 1996). Det skeende som behandlas i artikeln var inget amerikanskt/engelskt fenomen
utan ett allmänt västerländskt, fast med en något större eftersläpning än vad globala trender har i
dagens samhälle.
55 Några av The Beatles medlemmar inledde sina musikaliska karriärer som skifflebandet The
Quarrymen.



Rock & roll kom in i ekvationen på 1950-talet, delvis tack vare discjockeyn Alan
Freed. 1956 spelade han i New York varje vecka in ett halvtimmeslångt program som
i Europa sändes över den engelskspråkiga kanalen Radio Luxemburg. Där spelade
han precis samma artister som i USA, dvs de vi tidigare träffat på under resone�
mangen om rhythm & blues och rockabilly ovan. Rockmusiken anlände till England
samtidigt som landet upplevde en period av kraftigt ökad ungdomsbrottslighet och
kom därför att i mångas ögon (precis som i USA) att ses som roten till problemet.
Detta inte minst sedan filmen Rock around the clock (efter en stillsam premiär på
‘fina’ biografer) fick publiken i arbetarklassområden att riva ut säten för att få plats
att dansa (Gillett, 1996:254). Hundtatals sk teddy boys arresterades och åtalades för
’insulting behaviour’. Revoltkänslorna tog andra former på andra ställen i det eng�
elska samhället. Under 1950-talet fanns en grupp författare, kallad ’arga unga män’
(angry young men) som formulerade en frän kritik av etablissemanget och sociala
och politiska konventioner. Den ledande av dem var John Osborne, vars pjäs Se dig
om i vrede (1956) vars anti-hjälte ur arbetarklassen, Jimmy Porter, både chockade
och fascinerade en publik som huvudsakligen kom från medelklassen, precis som
Joe Lampton, i John Brains roman Rum med utsikt (1957). Alla ingredienser som vi
känner igen från USA fanns alltså även i England, fast klassmotsättningarna där var
tydligare uttalade.
Samtidigt med att brittisk mainstream musik, precis som i USA, blivit just ma�
instream, i betydelsen snäll, oförarglig, lättlyssnad, så ledde amerikanska influenser
och inhemsk klassrevolt till en motreaktion, där resultatet oftast blev rena kopior av
förlagorna, men ibland också blev till något nytt och vitalt. På små klubbar över hela
England växte fram band som spelade med en helt annan intensitet än det harmlösa
som presenterades på topplistor och på radio/TV. Från och med 1962 fanns en rad
band som uppvisade starka bluesinfluenser, som Yardbirds, Animals, Kinks och inte
minst Rolling Stones och vars medlemmar i stor utsträckning kom ur en miljö av s.k.
red brick universitet, där arbetarklassens ungdomar beretts tillträde till eftergymna�
sial utbildning. Det året fick dom också för första gången tillfälle att höra den äkta
varan. Bluesen var inte död, trots allt.

3.2. American Folk Blues Festival (AFBF)
Det var två tyskar, Horst Lippman och Fritz Rau, som visade detta omtumlande
faktum. Lippman, född 1927, hade redan som tioåring blivit helt fängslad av ameri�
kansk jazz. Hans var jude, och hade konverterat till kristendomen för att kunna gifta
sig med en tysk flicka. Under andra världskriget blev Horst fängslad för att ha skickat
en egenhändigt skrivet ”jazz newsletter” till tyska soldater med samma musikintresse,
d.v.s. förbjuden afro-amerikansk musik – och Fritz Rau hade som tioåring enrollerats
i Hitlerjugend […].
Joachim Berndt, en ledande jazzauktoritet i Tyskland, råkade under tidigt 1960-tal
bevista ett bluesjam i Chicago, där det med all önskvärd tydlighet visades att bluesen
inte alls var död, utan alldeles vital, elektrisk och högljudd. Han övertalade Lippman,


som i sin tur knöt Rau till sig, att arrangera en turné med tillhörande TV-inspelning
av de bluesartister som hittades – mycket med hjälp av Willie Dixon, talangscout,
basist och kompositör knuten till Chess Records. Man turnerade 1962 under nam�
net American Folk Blues Festival (AFBF) i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike,
Skandinavien och England; i det senare fallet en enda kväll i Manchester.
Denna enda kväll har av en av de närvarande, Dave Williams, beskrivits som inget
mindre än apokalyptisk. Det fanns en liten skara bluesintresserade spridd över hela
England, och dessa kände via djungeltelegrafen till konserten i Manchester. Bland de
som tog sig dit, fanns Jimmy Page (sedermera i Led Zeppelin), Mick Jagger, Brian
Jones och Keith Richards i det nyligen bildade Rolling Stones, alla i samma hyrda
skåpbil. Efter föreställningen med T-Bone Walker, John Lee Hooker, Sonny Terry
& Brownie McGhee, Helen Humes, Shakey Jake och Willie Dixon blev det kaos på
scenen då de unga entusiasterna gjorde allt för att komma i närheten av sina idoler.
”Folk sprang omkring som huvudlösa höns” enligt samme Williams, och under den
nattliga bilfärden hem till London var atmosfären fylld av den närmast sanslösa be�
undran och upprymdhet de framtida megastjärnorna kände. Williams påpekar att
för att förstå det intryck som föreställningen gjort måste man inse att de intresserades
vurm för blues gränsade till det kvasi-religiösa (Bowman, 2003).56
Någonstans här dyker också Robert Johnsons LP “King of the Delta Blues Singers”
upp i England. Eric Clapton, då femton eller sexton år gammal har beskrivit sitt för�
sta intryck:
At first the music almost repelled me, it was so intense […] it was hard-core,
more than anything I had ever heard [...] after a few listenings I realized I had
found the master, and that following this man’s example would be my life’s
work. I was totally spellbound […] (Clapton, 2007:40).
Jag ber läsaren begrunda Dave Williams påpekande ovan om det närmast kvasi-reli�
giösa förhållandet mellan lyssnare/musiker och blues som rådde […].
Keith Richards har en likaledes beundrande men mindre religiöst färgad syn på
det första mötet med Johnson:
Man tror att man håller på att få ett grepp om blues och plötsligt hör man
Robert Johnson – när man hör en del av de rytmer han skapar och spelar samti�
digt tänker man “Den här killen måste ha tre hjärnor!” För mig var han som en
komet eller en meteor som kom och bara BOOM, plötsligt höjde han insatsen,
plötsligt måste man sikta mycket högre (Bockris, 2009:32).

56 AFBF återkom sedan åren 1963-1970, för att sedan dyka upp mer sporadiskt; den sista turnén var
1985.



3.3. Myten tar överhanden
En av de artister som blev omåttligt populära i Europa via AFBF var Robert Johnsons
gamle vapendragare, munspelaren och sångaren Sonny Boy Williamson. Han trivdes
som fisken i vattnet med den beundran han åtnjöt och den repekt han bemöttes
med och beslöt sig att stanna kvar några månader då de andra åkte hem efter turnén
1963.57 I december 1963 spelade han in en liveskiva kompad av The Yardbirds, i
vilket ingick den blott 18-årige gitarristen Eric Clapton. Clapton kände, trots stora
framgångar med Yardbirds, att det han sysslade med till vardags krockade med hans
ideal:
The truth is, I was taking myself far too seriously and becoming very critical
and judgemental of anybody in music who wasn’t playing just pure blues. This
attitude was probably part of my intellectual phase. I was reading translations
of Baudelaire, and discovering the American underground writers like Jack
Kerouac and Allen Ginsburg while simultaneously watching as much French
and Japanese cinema as I could. I began to develop a real contempt for pop
music in general, and to feel genuinely uncomfortable about being in the
Yardbirds (Clapton, 2007:53). […] Up until the time I was 25, if you didn’t
know who Robert Johnson was I wouldn’t talk to you (Clapton, från album�
texten till Robert Johnson, The Complete Recordings).
Han hoppade helt sonika av popkarusellen, isolerade sig och gjorde inget annat än
att öva sig på gitarren. Han återkommer strax.
I början av 1964 fick The Beatles sin första stora hit i USA med I want to hold your
hand, och öppnade därmed fördämningarna för vad som kom att kallas ’The British
invasion’. Från helt oväntat håll fylldes det som av många sågs som ett trist vakuum
inom underhållningsmusiken av något nytt och energiskt. Hack i hälarna på Beatles
kom massvis av andra engelska band, bl.a. Rolling Stones. Under sin USA-tuné 1964
närmast vallfärdade Stones till Chess Studios i Chicago, där dom under två dagar i
juni spelade in ett antal låtar, med samma tekniker som jobbat med deras husgudar
Muddy Waters, Howling Wolf och Chuck Berry. Dom upptäckte snart att dessa inte
på något sätt var avgudade i sitt eget hemland:
Muddy Waters var i studion och höll på att måla det där jäkla taket, för han
sålde inte några skivor just då […] Det får en att haja till, här är Kungen av
blues och han målar väggar […] sade Keith. Vi höll på att packa ur vår skåpbil
och tog in vår utrustning, förstärkare, gitarrer, mikrofonstativ, när en stor svart
kille kommer fram och frågar ’Behöver ni hjälp’?, mindes Bill Wyman. ”Och
vi såg oss om och det var Muddy Waters […] Han började att bära in gitar�
57 Flera av de medverkande artisterna, uppväxta i den amerikanska södern, var mäkta överraskade
over bemötandet i Europa. Lippman och Rau betalade dem hederligt och bokade in dem på bra
hotell och publiken i Europa var (oftast artigt och stillsamt) uppskattande. Inte bara Sonny Boy
Williamson valde att bli kvar; några stannade rentav i Europa för gott – Memphis Slim i Paris,
Champion Jack Dupree i Skåne och Eddie Boyd i Finland.



rerna och allt det där […] det var overkligt.” Ännu mer overkligt var det att
Muddy Waters berömde Rolling Stones för att de hjälpt till att föra ut R&B
från en undanskymd ställning, in i människors hem. ”När jag började”, sade
han, kallade de min musik för ’nigger-musik’. Folk tog inte till sig den sortens
musik. Beatles började, men Rolling Stones gjorde verkligen min sorts musik
accepterad. Jag respekterar dem verkligen för att de banat vägen för svart musik
(Bockris, 2009:66).
I november 1964 släppte Rolling Stones singeln Little Red Rooster, en låt som de
hämtat från en skiva med Howling Wolf. Det blev deras första topplacering på den
engelska listan. Hädanefter skulle dom skriva sitt eget material, visserligen ofta med
influenser från bluesen men i en stil som lämnat de ursprungliga inspirationskällor�
na. I maj 1965 skrev och spelade de in (delvis hos Chess) sin största hit Satisfaction.
Innan den låten gavs ut uppträdde dom i ett amerikanskt popprogram ’Shindig’. Nu
var dom stora nog att ställa krav, och deras krav var att Howling Wolf också skulle
uppträda i programmet. Kontrasten var stor mellan den jättelike, 50-årige Wolf och
dom (fortfarande) rätt snälla Rolling Stones och deras tonårspublik. Hursomhelst,
det var första gången som en amerikansk TV-publik på bästa sändningstid presen�
terats för ett av Chicagobluesens största namn. Samtidigt kan man säga att fr.o.m.
då slutade Stones att vara ett kreativt coverband och blev sina egna. De nära banden
till Muddy Waters och Howling Wolf klipptes av (även om samarbetet sporadiskt
återupptogs) då Stones blev storstjärnor i en megaindustri. Robert Johnson hängde
dock med in i den världen, som vi snart skall få se.58
En annan som kapade band, nästan bokstavligt, var Bob Dylan. 1965 spelade
han in ett album Bringing it all back home, med en sida akustiska låtar och en sida
där han kompades av ett elektriskt rockband. På omslaget poserade han med ’hip
rekvisita’ där bland annat Robert Johnsons LP ingick. Samma år uppträdde han på
Newport folk festival, på ett, enligt många folkpuristers åsikt, närmast hädiskt sätt.
Uppbackad av ett elförstärkt band – med inspiration från England – gjorde han
ett skandalomsusat uppträdande och möttes av publikens buanden. Enligt vad som
förmodligen är en skröna försökte Pete Seeger hugga av elkabeln med en yxa, och
brottades i gyttjan med Dylans manager. ”The folk music revival” hade närt en orm
vid sin barm! Dylan klippte alltså, i likhet med Rolling Stones, banden till det gamla
och gick vidare. Och Robert Johnson hängde med också i det här fallet.
Då vi senast träffade på Eric Clapton hade han lämnat det ’kommersiella pop�
bandet’ Yardbirds och isolerat sig med sin gitarr och sina bluesskivor. Då den redan
tidigare erkände musikern Clapton kom tillbaka i rampljuset som medlem i John
Mayall’s Bluesbreakers blev han snart föremål för den på många ställen i London
förekommande graffitin ”Clapton is God”. Med Bluesbreakers spelade han 1966 in
det album som blev hans definitiva genombrott, och även blev det första tillfället då
58 Man kan också säga att artister som Muddy Waters och Howling Wolf klipptes av från den bredare
utvecklingen inom svart, amerikansk musik. Den musik som ackompanjerade den ökande politiska
medvetenheten, motståndet och medborgarrättsrörelsen var Soul musik, exemplifierad av t.ex.
Sam Cooke, Otis Redding, Aretha Franklin, The Impressions och det sk Motown-soundet från
Detroit.



han själv sjöng på skiva, i Robert Johnsons Rambling on my mind. Förutom att eta�
blera sig själv som superstjärna etablerade han även en tradition bland engelska och
amerikanska artister att ta upp Johnsons låtar på repertoaren.
Här någonstans har vi tydligt passerat ”nördstadiet”, bluesen har blivit en del av
det globala kommersiella mediautbud som nådde snart sagt överallt – precis som
med skivor av Rolling Stones och Bluesbreakers kunde man vid det laget även på
Piano Nisses Musik i Orsa köpa plattor från Chess Records och ”The king of the
delta blues” med Robert Johnson.
Samma år etableras också ’djävulsmyten’; att Robert Johnson sålt sin själ i utbyte
mot sin förmåga att spela gitarr. Tidigare skriverier om Johnson har ju, som vi sett,
betonat mörker, vidskepelse, besatthet och ensamhet, men nu skruvas det hela åt
ett varv till. Detta sker i en artikel, ’Hellhound on his trail” i tidningen Down Beat,
skriven av Pete Welding. Artikeln bygger på en intervju med den 1964 återupptäckte
Son House, Robert Johnsons gamle mentor. Welding
�����������������������������������
skriver att House ”[…] sug�
gested in all seriousness that Johnson, in his months away from home, had ‘sold his
soul to the devil in exchange for learning to play like that” (���������
Wardlow, �����������
1998:203).�
Detta enda uttalande – som Son House själv aldrig upprepade – är det enda som
någonsin gjorts av Johnsons jämnåriga musiker, familjemedlemmar eller älskarinnor,
som på något vis tar upp djävulsmyten (Graves, 2008:54). Då bör man beakta att
alla som ö.h.t. varit i närheten av honom med tiden har blivit intervjuade av en med
tiden allt mer inkvisitorisk omvärld. Son House var då en gravt alkoholiserad man
som själv var djupt splittrad i sitt förhållande till blues. Den svenske blueshistori�
kern Bengt Olsson hälsade på hemma hos Son House i Rochester, New York i april
1969:
House var vid besöket en gravt packad och demonjagande individ […] en splitt�
rad man, kämpande för sin existens i gränslandet mellan Gud och Djävulen,
mellan goda och onda krafter, en ångestskapande konflikt som House försökte
lindra verkningarna av med alkohol (Jannisa & Barretta, 1999:9).
Hursomhelst – djävulsmyten var en image som passade alldeles utmärkt in i den
allt rockigare utvecklingen! 1967 spelade Clapton återigen en låt av Johnson From
four until late nu med bandet Cream som blev oerhört stora, framför allt i USA. Då
bandet 1968 spelade in låten Crossroad, som på spelningarna blev deras tour de force,
och Rolling Stones året efter inkluderade Johnsons Love in vain på sitt album Let it
bleed var Johnson därmed fast etablerad som en del av rockkulturen. Och djävulsmy�
ten var så fast etablerad att den började bli självgående. Att Johnsons lov besjöngs av
musiker med en självdestruktiv image; Clapton och Richards, gjorde sitt till för att
han själv började ses som det ultimata svarta fåret, ’guilt by association’.59
59 Närmast bisarrt blir det då ‘The Surrealist Movement’ i USA tar Johnson under sina vingar. I en
text från 1968 hävdar Franklin Rosemont att: “Surrealism will demonstrate why the blues singers
Robert Johnson and Peetie Wheatstraw are greater poets than T.S. Eliot or Robert Frost or Karl
Shapiro or Allen Ginsburg” (Garon, 1975:32). Vidare:
The ‘Devil’s music’ – that is, the music of the damned, the music of the excluded – embraces the
revolutionary principle of evil which Hegel long ago recognized as the form in which the motive



Tom Graves (2008:81) ser det som att ”atomkärnan splittrades” efter Creams/
Stones versioner som presenterade Robert Johnson för en masspublik världen runt.
Otaliga andra artister gjorde nu sammaledes, d.v.s lyssnade igenom King of the Delta
Blues Singers och hämtade en låt eller två – Led Zeppelin, Canned Heat, Steve Miller
band, etc., etc. Robert Johnson hade vind i seglen, och Columbia Records passade
1970 på tillfället att ge ut King of the Delta Blues Singers, Vol. II. I texten till skivan
slår man mynt av Stones inspelning av en av låtarna, och betonar Johnsons bety�
delse för kontemporär rockmusik. Dessutom fanns också de vanliga referenserna till
mörka ting:
No other blues are so apocalyptic in their life view. They are shot through with
dark foreboding, and almost total disenchantment with the human condition
[…] the besetting, mindless terrors that haunted all his days and nights […] his
songs are the diary of a wanderer through the tangle of the black underworld,
the chronicle of a sensitive black Orpheus in his journey along the labyrinthine
path of the human psyche. In his songs one hears the impassioned, unheeded
cries of man, rootless and purposeless. The acid stench of evil burns ever in his
mind (Pearson & McCulloch, 2003:34).
1971 publicerade David Evans boken Tommy Johnson, (en av musikerna i kretsen
kring Charlie Patton). Robert Johnson (inte släkt med Tommy) nämns inte i boken,
däremot görs stor affär av Tommy Johnsons påstådda pakt med djävulen. Evans ci�
terar från en intervju med Tommy Johnsons bror LeDell Johnson (som på äldre dar
gått och blivit pastor):
Now, if Tom was living, he’d tell you. He said the reason he knowed so much,
said he sold himself to the devil. I asked him how. He said, “If you want to
learn how to play anything you want to play and learn to make songs yourself,
you take your guitar and you go to where the road crosses that way, where a
crossroad is. Get there, be sure to get there just a little ‘fore midnight that night
so you’ll know you’ll be there. You have your guitar and be playing a piece there
by yourself […] A big black man will walk up there and take your guitar, and
he’ll tune it. And then he’ll play a piece and hand it back to you. That’s the way
I learned to play anything I want.” (i Wald, 2005:271-272).
Till saken hör att Tommy Johnson söp ihjäl sig och att LeDell kraftigt tog avstånd
från Tommys och andra bluessångares livsstil. Tommy hade ytterligare en bror,
Mager, som betraktade pastor LeDells utsaga som rent nonsens; Tommy hade inte
sålt sin själ till djävulen, och inte till någon annan heller (Graves, 2008:52). Dock
bidrog även Evans bok till mytbildningen om Robert Johnson – deltablues, korsvä�
force of historical development presents itself. […] one finds in the blues old but neglected truths
gushing forth in geysers of inspiration prophesying the eventual triumph of the damned over
those who now hold the reins of power […]. Blues and jazz have their place among the chosen
vehicles by which paradise will be established on earth (Franklin Rosemont i Garon, 1975:1415).



gen, pakten med djävulen, allt flöt ihop och blev synonyma och sammanhängande
begrepp.
Då vi kommit så här långt i historien börjar Johnsons senkomna inflytande på
vissa få rent stolliga proportioner. Två personer, Mack McKormick och Steve LaVere,
kom att fokusera hela sina existenser på att spåra Johnson och allt som hade med
denne att göra. De lyckades, oberoende av varandra, spåra upp Roberts halvsyster
Carrie Thompson och via henne något som kan ses som bluesens Heliga Graal. Först
McKormick (1972) och sedan LaVere (året efter) fick se inte bara ett utan två foton
av Johnson. Det ena var taget i en fotoautomat; där han poserar med gitarr och en
cigarett i munnen, det andra var ett studioporträtt där han är iförd snitsig kostym
och återigen med gitarr.

McCormack har hävdat att det också finns ett tredje foto (vilket understöds av förfat�
taren Peter Guralnick som McKormick visat kortet för) som dock aldrig publicerats.60
Steve LaVere ingick ett fifty/fifty avtal med Carrie Thompson, enligt vilket han skulle
bilda ett företag som kontrollerade rättigheterna till fotografierna och Johnsons låtar,
som ditintills betraktats som public domain (Graves, 2008:80-81).
LaVere kontaktade sedan Columbia Records och de båda parterna kom överens
om att man skulle producera en LP-box med samtliga Roberts inspelningar och sam�
tidigt för första gången publicera fotografierna offentligt. Projektet stoppades dock
då Mack McCormick 1975 hotade att stämma dem. Columbia drog sig ur, snarare
än att riskera en kostsam rättegång (Graves, 2008:90).
Detta satte dock på intet sätt stopp för mytbildningen kring Johnson. Samma
år gav den inflytelserike musikskribenten Greil Marcus ut en storsäljande bok om
amerikansk rockmusik Mystery Train. I ett kapitel tillägnat Robert Johnson tar han
återigen upp det numera självklara temat med Johnsons kopplingar till mörkrets
makter:
Johnson’s vision was of a world without salvation, redemption, or rest; it was
a vision he resisted, laughed at, to which he gave himself over, but most of
all it was a vision he pursued. […] There were demons in his songs – blues
that walked like a man, the devil, or the two in league with each other – and
Johnson was often on good terms with them; his greatest fear seems to have
60 McCormick har också sagt sig veta vem som mördade Johnson, men att informationen givits i
förtroende och inte kommer att publiceras så länge informanterna är i livet (Schroeder, 2004:51).



been that his desires were so extreme that he could satisfy them only by becom�
ing a kind of demon himself (Marcus, 1990:21ff ).
Fortsättning följde i Robert Palmers bok Deep Blues (1981) och Peter Guralnicks
artikel ‘Searching for Robert Johnson’ (i Living Blues 1982; den trycktes som bok
1989), med referenser till ‘Papa Legba’61 hos Palmer och en återupprepning av och
koppling mellan Ledell Johnsons uttalande om sin försupne broder Tommys försälj�
ning av sin själ och att Son House “was convinced that Robert Johnson had done
the same thing” (Guralnick, 1989:18). 1984 sker det intressanta att Robert Johnsons
verkliga värld (i motsats till myten) tittar fram, då lastbilschauffören Claude Johnson
stegar in på advokaten Jim Kitckens kontor i Jackson, Mississippi och presenterar
sig som Robert Johnsons son (Graves, 2008:103). Då hade Johnsons huvudarvinge,
Carrie Thompson, dött året innan och testamenterat sin del av arvet till två släk�
tingar. Plötsligt blev arvsfrågan mycket mer komplicerad, speciellt som tillgångarna
i kvarlåtenskapen nu passerat miljondollarstrecket (Graves, 2008:105). Claudes fall
stöttes och blöttes sedan under större delen av 1990-talet tills myndigheterna slut�
ligen i oktober 1998 fastslog att han var Robert Johnsons utomäktenskaplige son
(Freeland, 2000:49).
	1986 blev ännu ett märkesår i Robert Johnson senkomna karriär. Det börjar med
att filmen Crossroads, med uppenbar inriktning mot en mainstream publik, breddar
mytens genomslagskraft rejält. Storyn är ungefär så här: huvudpersonen (spelad av
Ralph Macchio, tidigare ”Karate Kid” i publiksuccén med samma namn) är en ung
man som studerar klassisk gitarr på konservatorium, men vars egentliga kärlek är
blues. Han får nys om en okänd inspelad låt med Robert Johnson. Han får också
veta att Willie Brown, en av Roberts gamla vänner, bor på ett vårdhem. Killen tar
jobb där, knyter kontakt med Willie Brown, varpå de båda rymmer och beger sig till
Mississippi. Willie Browns hemliga ärende är att försöka vinna tillbaka sin själ som
han bytt mot förmågan att spela blues (på munspel).62 För att göra en lång historia
kort: de träffar ”den onde” och gör att avtal med honom – huvudpersonen ska på en
‘juke joint’ duellera med ‘hans gitarrist’ (spelad av hårdrockaren Steve Vai) och om
han förlorar så ryker bådas själar. Det hela ser illa ut, tills den konservatorieutbildade
unge mannen förbryllar den ondes hantlangare med att spela ett klassiskt stycke av
Paganini.63 ”Karate Kid” (i den här filmen kallad Lightning Kid”) vinner duellen, alla
behåller sina själar och de båda hjältarna vandrar bort längs landsvägen.
Filmsuccén fick specialisterna på ”nördbolaget” Yazoo Records att ge ut en skiva
med ”The Roots of Robert Johnson” där Johnsons influenser presenterades för en
förhoppningsvis breddad publik. Uppmärksamheten ledde också till att Johnson
1986 valdes in i ”Rock and Roll Hall of Fame” i kategorin ”tidiga influenser”. I
61 Legba är en afrikansk ‘trickster’ figure som på amerikansk mark blivit förknippad med de kristnas
satan. Inom flera afrikanska kulturer är Legba en länk mellan människor och högre makter och
‘korsvägarnas väktare’. Han är även nära associerad med musik. Legba är oberäknelig och sprider
gärna kaos och förvirring, men har inget att göra med synd eller eviga straff (Schroeder, 2004:34).
62 Verklighetens Willie Brown – Son House kompis – var gitarrist och dog 1952.
63 En lite skojig vinkling, eftersom även Paganini enligt motsvarande mytbildning sålt sin själ för att
uppnå sin virtuosa violinteknik.



samband med detta lät Steve LaVere tidskriften Rolling Stone (med miljonupplaga)
publicera ett av fotografierna. Detta ledde inte till någon stämning från McCormack
(Graves, 2008:90). LaVere släppte sedan även det andra fotografiet, först försiktigtvis
i den synnerligen obskyra publikationen 78 Quarterly (tillägnad samlandet av s.k.
stenkakor), sedan som omslagsbild till Peter Guralnicks bok “Searching for Robert
Johnson” (den bearbetade artikeln från 1982) (Graves, 2008:90). Återigen – ingen
stämningsansökan från Mack McCormick. LaVere/Columbia Records gör därmed
bedömningen att kusten är klar och återupptar arbetet med en Robert Johnson box,
fast nu på det allra senaste medieformatet – CD-skivan.

3.4. Det definitiva genombrottet
1990 gav så CBS/Columbia Records (nu ägt av japanska multijätten Sony) ut CDboxen Robert Johnson: The Complete Recordings, bestående av två CD-skivor och ett
59-sidigt häfte. I medföljande reklammaterial till media fanns kopior av de två fo�
tografierna, med bestämda instruktioner om hur de fick användas. Med tydligt an�
givande av copyright fick de återges i samband med recensioner av CD-boxen. Att
använda dem i annat syfte krävde tillstånd från, och betalning till, rättighetsinneha�
varen, d.v.s. Steve LaVere. Detta senare gällde även bilder som framställts med fo�
tografierna som förlaga, t.ex. teckningar eller målningar. Restriktionerna väckte stor
harm hos många, andra påpekade att tack vare Steve LaVere hade Robert Johnsons
kvarlåtenskap gått från att ha varit i stort sett värdelöst till att ha blivit en smärre
industri (Graves, 2008:92). Ingen skivbolagsdirektör kunde i sin vildaste fantasi ha
förutspått försäljningsframgången för dessa mer än femtio år gamla inspelningar. I
stort sett varenda musiktidskrift och varenda dagstidning ägnade långa recensioner åt
utgåvan, detsamma gällde musikprogram på radio/TV. 1991 fick boxen en Grammy
för bästa historiska inspelning, några år senare hade den sålt i över en miljon exem�
plar (Graves, 2008:98).
Led Zeppelin hade 1969 spelat in Robert Johnsons Travelling riverside blues, som
hitintills enbart varit tillgänglig på vissa specialutgåvor. Led Zeppelin hade som band
inte existerat sedan 1980, men nu gavs låten ut i kölvattnet på Johnson boxen – i Led
Zeppelins namn – och hamnade som nummer sju på Billboards topplista. Det gavs
också ut en video från en livekonsert 1976 och med inslag av ”Mississippiromantik”.
Jag skrev ovan att 1986 var ett märkesår i Johnsons karriär, men det var ett intet
mot 1990. CD-boxen, skivan med Led Zeppelin plus alla skriverierna ledde till den
hitills värsta hysterin kring Johnson. Alla ingredienserna fanns med: sex, sprit, blues,
Satan, rock. Rockfolket fick en ny favoritartist, hemmapsykologerna fick någonting
att analysera, t.o.m. den kristna högern fick något att bita i, d.v.s. länken mellan rock
och djävulen. Nu hade, som Pearson & McCulloch uttrycker det, myten slukat verk�
ligheten och livnärde sig på sig själv. Johnsons koppling till Djävulen var nu allmän
kännedom och oåterkallelig (Pearson & McCulloch, 2003:55).
Jag tar resten som punkter i ett CV:


• 1991 kom dokumentären Deep Blues. A Musical Pilgrimage to the Crossroads, ba�
serad på Robert Palmers bok från 1981, och återigen med kopplingen till Legba
och givetvis med en ödesmättad korsväg i scenariot.
• Ytterligare en dokumentär, men nu specifikt om Robert Johnson The Search for
Robert Johnson, av Chris Hunt 1992.
• 1992 kom en prisbelönt teaterpjäs, regisserad av Bill Harris, Robert Johnson: Trick
the Devil.
• 1994 kom det mest osannolika av allt, då Robert Johnson hedrades på ett fri�
märke i form av den lilla bilden med cigarett – fast med cigaretten bortretuscherad
i den politiska korrekthetens namn.

•
•

•

•

Det är här som Johnson från den andra sidan fäller de sedermera bevingade orden
”ur led är tiden vriden”. Den kontrovers som retuscheringen utlöste, ledde för�
resten till ännu mera massmedial uppmärksamhet, vilket inte alls skadade försälj�
ningen av CD-boxen (Graves, 2008:100-101).
Ännu en dokumentär, Can’t you hear the wind blow, av Peter Meyer 1997.
Den som kanske mest (tillsammans med Rolling Stones) bidragit till Johnsons
berömmelse, Eric Clapton, genomgick efter många års missbruk av såväl heroin
som alkohol en lyckad rehabilitering och skapade sedan ett eget center för att
rehabilitera andra. Detta center inledde sin verksamhet 1998 på den karibiska ön
Antigua och döptes till – vad annars? – Crossroads.
1998 dök det upp en lokalt inspelad gammal film på en rulle som förvarats i en
biograf i Greenville, Mississippi. På filmen fanns ett kort inslag på ca 5 sekun�
der (!) som filmens ägare hävdade var Robert Johnson. En enorm ryktessprid�
ning satte igång, bl.a. om rockstjärnor som flugit in från England för att erbjuda
fantasisummor för filmen; det hävdades också att Johnsons fortfarande levande
kollegor Robert Lockwood och Honeyboy Edwards bekräftat att det var Robert
Johnson. Inget av detta var sant. Det visade sig i slutändan att bakom den förmo�
dade Johnson fanns en reklamaffisch för en film som kom ut 1942, tre år efter
Johnsons död.
Samtidigt höll Robert Mugge på att göra dokumentärfilm om Johnson, Hellhounds
on my trail: The afterlife of Robert Johnson. Under arbetet med den avslöjades bluf�



•

•
•

•

fen med den gamla filmen. En scén i Mugges film består av bluesexperter disku�
terande den förmodade Johnson filmen – en film om en film som inte var Robert
Johnson (Schroeder, 2004:155).
År 2000 kom sedan bröderna Caens film, Oh Brother Where art thou, som handlar
om tre rymlingar från en straffanstalt i depressionens USA. Vid ett tillfälle plockar
de i en stulen bil upp en svart man med gitarr som står och liftar vid en korsväg i
Mississippi. Det visar sig att han tillbringat natten där och bytt sin själ mot förmå�
gan att spela gitarr. På en av rymlingarnas förskräckta fråga hur i all världen han
kunde byta bort sin själ, svarar musikern ”I wasn’t using it […]”. Filmen byggde
givetvis på den nu etablerade myten om Robert Johnson, samtidigt som den bi�
drog till att ytterligare förstärka den (Schroeder, 2004:2).
2001 utkom en antologi där andra artister tolkade Johnsons låtar, givetvis (höll jag
på att säga) betitlad “Dealing’ with the Devil – Songs of Robert Johnson”.
Året efter kom en svensk skiva på samma tema ”See you in hell, blind boy”
(Amalthea CDAM 79), där Fjellis (Jan-Erik Fjellström) framför låtar av Robert
Johnson. Titeln på skivan är inte namnet på någon låt av Johnson; däremot en av
låtarna på soundtracket till filmen Crossroads (av Ry Cooder) – och givetvis ännu
en anspelning på ”djävulsmyten”.
Eric Clapton ger 2004 ut albumet ”Me and Mr Johnson”, med enbart låtar av
Robert Johnson.

Ovanstående var enbart ett axplock. Robert Johnson dyker numera upp snart sagt
överallt (inte enbart i USA); i romaner, pjäser, noveller, filmer, konstinstallationer, på
t-skjortor, posters, kalendrar, universitetskurser, på Internet, etc., etc., etc. (Schroeder,
2004:2). Och i recensioner av norska hårdrocksband i Sydsvenskan […] Vad gäller
den uppsjö av litteratur som behandlar Robert Johnson kan jag enklast hänvisa till
den inte på något sätt uttömmande litteraturlistan till den här artikeln.
I Mississippi har allt detta även inneburit en explosionsartad ökning av turister
från hela världen. Bluesturism var ett fenomen som tidigare bestått av ett litet antal
“nördar” som velat besöka kända platser ur blueskanon, men från och med 1990 blev
det ett allmänt fenomen som drog alltfler till den amerikanska Södern, och då främst
Mississippi. Många av dessa vill naturligtvis besöka “korsvägen” och Robert Johnsons
grav. Eftersom Johnsons låt Cross road blues inte ger någon närmare geografisk angi�
velse så kan ju vilken korsväg som helst i Mississippideltat göra anspråk på att vara
den rätta, och flera gör det också (Graves, 2008:47). Den mest kända kandidaten är
förmodligen korsningen av Highway 49 och Highway 61 utanför Clarksdale. ������
Steve
Cheseborough påpekar dock att:
Johnson was almost certainly referring to a lonely country crossroads, not a
busy intersection next to a big town. Throughout rural Mississippi, people
refer to the intersection of the two most important roads as “the crossroads”.
Since Johnson was a rambling guy, it is impossible to tell which crossroads he is
talking about, if any in particular, in his song (Cheseborough, 2001:68-69).


Cheseborough (författare till turistguiden Blues Traveling. The Holy Sites of Delta
Blues) rekommenderar i stället korsvägen utanför Beulah, som är den som användes
i filmen “Crossroads”. Två grusvägar korsas, där finns en kyrkogård med tillhörande
kyrkoruin, farmer med hundar som ylar och skäller på nätterna. Mississippifloden
är också i närheten, och det är mörkt nattetid. Perfekt. Han råder samtidigt hugade
musiker att i stället gå hem och öva några år, snarare än att genomgå någon ’apokry�
fisk ritual’ (Cheseborough, 2001:106).

4. Teoretisk ”turnaround”
Det skeende som ledde till att den i ursprungsmiljön nästan helt bortglömde Robert
Johnson kom att bli en ikon64 för många, och en symbolisk representant för en myt
för oändligt många fler tror jag kan belysas via ett fall från den moderna konstens
värld.
I december 2004 utsåg en prominent jury bestående av 500 konstexperter Marcel
Duchamps “Fountain” till det mest inflytelserika verket i den moderna konstens
historia.65 Det hela började med att Duchamp år 1917 orsakade en skandal i konst�
världen då han lät förflytta en offentlig pissoir till en konsthall, signerade den och
presenterade den som sitt senaste verk. Angående den smickrande (för konstverket)
sentida utnämningen sade Simon Wilson, engelsk konstexpert, att den kom som
något av en chock:
But it reflects the dynamic nature of art today and the idea that the creative
process that goes into a work of art is the most important thing – the work
itself can be made of anything and can take any form (BBC News 2004).
Konstnären själv uttryckte det en gång så här:
All in all, the creative act is not performed by the artist alone; the spectator
brings the work in contact with the external world by deciphering and inter�
preting its inner qualifications and thus adds his contribution to the creative
act. This becomes even more obvious when posterity gives its final verdict and sometimes rehabilitates forgotten artists (Duchamp, 1975:140, min kursivering).
Vad som har skett med verket ifråga – Duchamps pissoir eller Johnsons blues – är,
för att använda Bourdieus begrepp, en transsubstansiering. Bourdieu illustrerar detta
med ett exempel: ”Det är uppenbart att då Dior sätter sitt märke på nylonstrumpor
är hans verkliga bidrag minimalt […] i detta fall är produktionsoperationen en sym�
bolisk transubstantiationsoperation, som inte kan reduceras till en materiell trans�
64 Jag använder begreppet ikon enligt definitionen i Collins Dictionary of Sociology:
A person of major social celebrity – notably in film, popular and rock music or sport – who
becomes an object of identification, hero worship and emulation (Jary & Jary, 2000:282).
65 Picassos ”Flickorna från Avignon” och Andy Warhols ”Marilyn Monroe” kom tvåa, respektive
trea.



formation” (Bourdieu, 1994:118). ”Om påförandet av märket […] på ett nästan
magiskt sätt förvandlar det märkta tingets status, så beror det endast på att märket
är den förnimbara manifestationen – liksom en målares signatur – av en överföring
av symboliskt värde” (Bourdieu, 1994:120- 121). Det handlar om social alkemi, en
transsubstantiationsoperation som utan att ändra något i produktens fysiska natur
radikalt modifierar dess sociala kvalitet (Bourdieu, 1994:122). Bourdieu hävdar att
ett konstnärligt verk inte framställs en eller två gånger, utan “[…] hundratals gånger,
av alla som har ett intresse av det, som finner materiell eller symbolisk vinning i att
känna till, läsa, klassificera, tolka, kommentera, slåss om, äga ett verk (Bourdieu,
1993:111).
Bourdieu refererar till Becker, som ser konstnärlig produktion som ett kollek�
tivt agerande, och därmed bryter med ‘den naiva visionen om den individuelle
kreatören’(Bourdieu, 1993:34). Konstnärliga arbeten kan enbart förstås om man
ser dem som det samlade resultatet av alla vars medverkan varit nödvändig för att
skapa verket som det framstår. En analys av ett verk måsta följaktligen inkludera de
som tänkt och frambringat konstverket (kompositörer, författare, målare etc.), de
som framför verket (musiker, skådespelare etc.), de som framställer den nödvän�
diga kringutrustningen (t ex tillverkare av musikinstrument, inspelningsapparatur)
och slutligen även publiken, konsert-/teaterbesökare, recensenter etc. (Bourdieu,
1993:34-35).
Detta står i bjärt kontrast till hur Robert Johnson togs emot efter utgivningen av
”The King of the Delta Blues Singers” 1961. Här var det verkligen fråga om ett fall
av ’den naiva visionen om den individuella kreatören’. ������������������������
Som Elijah Wald påpekar:
He exemplifies the lifestyles that white listeners have always associated with the
music: a homeless wanderer, alone in the world, haunted by demons, destroyed
by violence. His early death and his introspective lyrics cast him as the early
blues world’s Keats or Mozart, James Dean, Jim Morrison or Jimi Hendrix.
Which is to say that when Robert Johnson became a mythic, godlike figure, it
was as part of the European religion of art, not any African-American spiritual
tradition. He is not famed in black folklore for selling his soul. He is famed
in white folklore as an archetype of the sensitive artist cut down in his prime.
White blues fans elevated him to the pantheon, and it is the pantheon of the
nineteenth-century Romantic movement. […] it nurtured a salutary distrust
of the mainstream and successful. It argued that a thunderstorm was more
awesome than St. Paul’s cathedral, and that an obscure artist dying alone and
unheard could be greater than Bach or Da Vinci (Wald, 2005:262- 263).
Det är som en romantisk, plågad själ Johnson framträder i sin publiks ögon vid
sin ”come-back”. För frustrerade ungdomar på 1960-talet representerade Johnson
– tagen ut ur sin kontext – revolt mot konventioner, ett romantiskt liv på vägarna,
obegränsad frihet och självutlämnande konstnärlighet (Schroeder, 2004:50). Jag an�
ser, i likhet med Schroeder, att det grundläggande för mytens skapande efter 1961



var att han – till skillnad mot Howling Wolf, Sonny Boy Williamson, eller Muddy
Waters – var död.
[…] a final, central fact has helped perpetuate his myth and keep the contro�
versy going: Robert Johnson died young. Like so many other American cul�
tural icons – Marilyn Monroe, James Dean, Buddy Holly – Johnson tantalizes
us with his perpetual youth (Schroeder, 2004:52).
Nanna Gillberg på Handelshögskolan i Stockholm har forskat i hur värden uppstår
i kändiskulturer.66 Enligt henne utgör döden ”den ultimata ouppnåeligheten, den
säkerställer att magin bibehålls, att allt förblir romantiskt icke-materialiserat. Döden
odlar myter och någon sanning direkt från källan går inte längre att få fram” (Jurjaks,
2010). ’De okända’ av Arvid Jurjaks, Sydsvenskan 6/2 2010).
Vad som har skapats i denna transsubstansiering är en hyperverklighet, en ny me�
ning som är ”mer verklig än det verkliga”, där ”verkligheten är upphävd” (Baudrillard,
1994:81). Angående uppståndelsen kring den korta filmsekvensen som många ville
tro var Robert Johnson – men inte var det – skriver Schroeder:
[…] the energy expended on defending, explicating, and finally defusing this
false alarm tells us much about the Robert Johnson industry […] in which
Robert Johnson himself is a completely absent presence, apparently no longer
needed to fuel the R.J. machinery (Schroeder, 2004:152-153).
Bourdieu skriver om konsekrationscykler; ”det cirkulära kretslopp av falskmynt i
vilket symboliskt mervärde alstras”, att de alltid lyder alltid under den grundläggande
lag som stipulerar att […] erkännandet av legitimiteten, är mera fullständigt ju längre
konsekrationscykeln är och följaktligen ju större den sociala energin (mätt i arbets�
tid eller pengar) är som omsatts i kretsloppet. Legitimeringen kan endast ske genom
ombud (Bourdieu 1994:135, min kursivering). I fallet Robert Johnson har inte rått
någon brist på ombud: H.C. Speir (mannen bakom hans första skivinspelning), John
Hammond på Columbia Records, James McKune, Pete Whelan och andra skivsam�
lare/skivbolagsägare, de författare som steg för steg skapade myten – Rudi Blesh, Sam
Charters, Paul Oliver, Pete Welding etc., etc., rockartister som Eric Clapton, Bob
Dylan, Rolling Stones, Led Zeppelin (för att bara nämna de mest kända), de 10 000
som köpte ”King of the delta blues”, recensenter, filmmakare, pjäsförfattare, luren�
drejare och den miljon som köpte CD-boxen. Johnson har genom dem konsekrerats
till att bli en modern ikon och precis som andra ikoner förblir han aktuell enbart om
beundrarskaran förnyas, om det framkommer nya ”ombud”, t.ex. bandet Satyricon
och den inledningsvis nämnda recensenten i Sydsvenskan.
Här vill jag tillägga en liten passus angående själva begreppet ”ikon”. Andy Warhol
– själv ortodoxt troende och uppväxt med ikoner i sin omgivning – skapade sin be�
römda bild av Marilyn Monroe, en av de ursprungliga moderna ikonerna, kort efter
hennes död 1962. I den reducerades Marilyn med hjälp av ett fåtal definierande drag
till ”sex-gudinnan”, fjärran från den desperata, suicida människa hon ”egentligen”
66 Se Magiskt kapital. Värdeskapande i kulturell kontext. Stockholm: Arvinius förlag.



var (Jackson 2010). Det är här, i en tidsram som även inrymmer Robert Johnsons
moderna karriär – med början i utgivningen av ”The king of delta blues” ungefär
samtidigt som Warhols ”Marilyn” – som begreppet och företeelsen (modern) ikon
skapas och sedan, först så sakteliga och därefter i hastigt eskalerande tempo, kommer
att inkludera nästan vem eller vad som helst. ���������������������������������������
Suzy Freeman-Greene skriver lätt ironi�
skt i The Age, Melbourne, den 15 september 2009, att ”recently, it has been a busy
time for icon-watchers”. Hon
�������������������������������������������������������
noterar att lokala fenomen som Uluru (Ayers Rock),
Australian meat pies, the Flying doctor service och förre premiärministern Gough
Whitlam alla omnämns som ”ikoner” i media. Utanför det egna landet finner hon
ikonisering vad gäller Michelle Obama, Hubble teleskopet och Vladimir Putin – den
senare har tydligen på grund av sin vana att ibland bli fotograferad skjortlös blivit en
”gay ikon”.
Konsternerad av detta vände sig Freeman-Greene till Susan Butler, redaktör för
Macquarie Dictionary och ber denne spåra begreppets lingvistiska vandring. Susan
Butler konstaterar att i ordbokens första utgåva 1981 har begreppet ikon enbart en
religiös innebörd. ����������������������������������������������������������������
Tio år senare finns även ”symbol på dataskärm”. I den tredje up�
plagan, 1997 introducerades betydelsen ”an artefact, practise, etc, which is associ�
ated with a particular way of life so strongly that it comes to be seen as a symbol of
it”. �����������������������������������������������������������������������
Det tidigaste belägget för den senare varianten hade Butler träffat på �����������
1987. Susy
�����
Freeman-Greene gör reflektionen att ”so widespread is our current iconomania that
it’s startling to be reminded how recent the phenomenon is”. ��������������������������
Att detta sker parallellt
med ikoniseringen av Robert Johnson säger mindre om Johnson själv än det gör om
tillståndet i den moderna världen. Framförallt så säger det att Robert Johnson lämnat
såväl juke joints som mule farts bakom sig, och blivit en del av en värld som rentav
är större än vad John Hammonds värld var – långt bortom och över ”Spirituals to
swing-nivån” delar Robert Johnson nu en värld med Marilyn Monroe, Hubble tele�
skopet; Vladimir Putin, Andy Warhol, Musse Pigg; Jimi Hendrix, Che Guevara och
Michael Jackson.
Jag skrev inledningsvis att Johnsons musik redan vid tidpunkten för hans död
tillhörde en alltmer passé tradition som utvecklats kring ett litet antal inflytelserika
musiker i Mississippi-deltat under 1920-talet. Jag vågar påstå att de flesta ”förstå�
sigpåare” samtidigt ser Johnson som kulminationen på den traditionen; den som
genom att ha utvecklat en djupt komplex och sammansatt hybrid av grundläggande
element och utifrån kommande influenser tagit deltabluesen så långt det gick att ta
den givet de förutsättningar som fanns. Walter Benjamin har i sin bok The Work of
Art in the Age of Mechanical Reproduction noterat att, oavsett konstform, nästa steg
kan tas först efter utvecklandet av ny teknologi:
The history of every art form has critical periods in which that form strives for
effects that are able to find expression without effort only when technology has
reached a new level – that is to say, in a new art form (2008:30).
Exakt detta skedde med Robert Johnsons musik, som återskapades som Chicago
blues av artister som Muddy Waters, Elmore James, Howling Wolf, Sonny Boy


Williamson m.fl., och som gjordes känd för omvärlden främst via inspelningar på
Chess Records. Elektriska instrument sprängde ramarna för vad som ditills betraktas
som möjligt, och – med facit i hand – ter sig utvecklingen från Johnsons inspelningar
under den senare delen av 1930-talet till Chicagos tidiga 1950-tal som fullständigt
logisk. Utvecklingen vidare, via Rolling Stones, Cream, Led Zeppelin etc., etc., etc.,
står sedan på två fötter, skivorna på Chess och den mytbildning som relaterats ovan.
Myten står rejält förankrad med båda fötterna i helvetet.

5. Djävulsmyten
Angående Johnson och djävulen vill jag inledningsvis citera Gayle Wardlow:
[...] a careful inspection of the lyrics to “Cross road blues” and the other 28
songs Johnson recorded does not reveal any verse that remotely says “I went to
the crossroads and sold my soul to the devil” – it is not there […] the first verse
of “Cross road blues” […] has been totally overlooked in the many analyses of
his lyrics. It begins: I went to the cross road, fell down on my knees. Asked the
Lord above “have mercy, save poor Bob if you please” (Wardlow, 1998:200).
En samtida som verkligen sjöng om ett avtal med djävulen var den vite Western swing
artisten Dave Edwards, vars låt “Done sold my soul to the Devil” gavs ut 1938:
I’ve done sold my soul, I’ve sold it to the devil
And my heart’s done turned to stone
I’ve got lots of gold, I got it from the devil
But he won’t let me alone.
He tails me like a bloodhound, he’s crooked like a snake He’s always right be�
hind me every crooked turn I take (Wardlow, 1998:202).
Wardlow spårar liknande historier tillbaka till det tidiga 1700-talets New Hampshire
och Massachusetts, delstater med marginella eller inga kopplingar till det svarta USA.
Det handlar om folkmytologi, och som sådan tog sig historierna olika uttryck (varia�
tioner på ett tema) beroende på geografi och population (Wardlow, 1998:197).
Jag vill snarare göra en koppling till Peetie Wheatstraw, en sångare som Johnson
själv var tydligt inspirerad av. Kamara spårar fem av Johnsons låtar tillbaka till för�
lagor av Wheatstraw. Det var denne Wheatstraw som använde sig av artistnamnen
”The High Sheriff from Hell” och ”The Devil’s son-in-law”. Wheatstraw
�������������������
skapade
en image om sig själv som “a man who has seen it all, know’s what it’s all about […]
likes his whiskey, has plenty of girlfriends, knows their double-crossing, deceiving
ways, knows how to handle them” (Oakley, 1976:187). Det
�����������������������������
förefaller mig sannolikt
att Johnson lånade från Wheatstraws image – inte minst de textmässiga referenserna
the ‘the devil’ – likaväl som han fann musikalisk inspiration hos den storsäljande
förebilden.


Peetie Wheatstraws ‘bad boy image’ var en naturlig följd av att leva upp till de ste�
reotyper som fanns i det svarta samhället under den tidigare delen av 1900-talet. Jag
har tidigare beskrivit hur kyrkan och religionen, som social institution och trossys�
tem, gav det svarta samhället en struktur som för många fungerades som en buffert
gentemot livets hårda realiteter och som en tillflyktsort och källa till styrka för andra.
Det känslofyllda utspelet i såväl predikningar som musik erbjöd ett utlopp för un�
dertryckta känslor och delad glädje. Det fanns emellertid också en parallell värld; en
värld av världsliga nöjen, och det var där bluesen hörde hemma. Relationen mellan
de två världarna var allt annat än friktionsfri. Bluesen sågs som “djävulens musik”;
bluessångaren blev ständigt utsatt för krav på omvändelse och barnen varnades för
bluesmiljön av sina föräldrar (Oakley, 1976:49-50). Reverend Robert Wilkins som
en gång var bluessångare men sedermera bytte sida och bana och blev präst uttryckte
det så här:
Now, the difference between blues and spiritual songs […] you can only sing
the one and not the other […]. See, the body is the temple of the spirit of God,
and it ain’t but one spirit can dwell in that body at a time. That’s the good spirit
or the evil spirit […]. Blues are songs of the evil spirit (Titon, 1994:31).
Bengt Olsson träffade Robert Wilkins 1971:
Robert Wilkins levde fortfarande, och hade dessutom blivit något av en kändis
v����������������������������������������������������������������������������
ia Rolling Stones inspelning av hans låt ”Prodigal son”. Bengt träffade och
umgicks med Robert Wilkins i Memphis, men det gick inte att få denne att
framföra blues [...] Wilkins var pastor i den lokala kyrkan och han var tillika
en ”herb doctor”, en person som hade ett anseende som kunnig inom örtme�
dicinen. Båda dessa respektabla roller var oförenliga med ett icke-respektabelt
bluesmusicerande. Till råga på allt hade han en mycket religiöst lagd fru, som
inte ville veta av något återfall i spelandet av ”djävulens musik”. I hustruns
frånvaro spelade dock Wilkins vid ett tillfälle bluesinstrumentaler […] men
han vägrade att ta orden i sin mun! (Jannisa, 2000:17).
Howard Becker (1966:1) har formulerat motsättningen mellan etablerade sociala
grupper (i det här fallet kyrkan) och avvikare så här:
All social groups make rules and attempt […] to enforce them. Social rules
define situations and the kinds of behaviour appropriate to them, specifying
some actions as “right” and some actions as “wrong.” When a rule is enforced,
the person who is supposed to have broken it may be seen as a special kind of
person, one who cannot be trusted to live by the rules agreed on by the group.
He is regarded as an outsider.
Becker fortsätter:



But the person who is thus labelled an outsider may have a different view of the
matter. He may not accept the rule by which he is being judged […] Hence,
a second meaning of the term emerges: the rulebreaker may feel his judges are
outsiders (Becker,� ��������
1966:1��
).
Det är här vi finner skillnaden mellan den unge Robert Johnson och den åldrande
Robert Wilkins. Johnson (liksom Wheatstraw) struntar högaktningsfullt i de regler
som mer etablerade medlemmar inom samhället ställer upp – och spelar i stället
medvetet (följande exemplet Wheatstraw) just på att göra just detta. Han väljer där�
med också en levnadsbana och en publik som under denna förutsättning står till
buds; den kringflackande bluesmannens liv bland juke joints och tillfälliga förbin�
delser, sexuella såväl som ekonomiska. Även ett ringa mått av framgång på ’den breda
vägen’ betyder frihet från ”smelling mules farts” för usel lön och usel behandling som
sharecropper eller plantagearbetare på ’den smala vägen’. Priset är – om man är tro�
ende – en plats på himlens ängder. Det torde ha varit den insikten som fick Robert
Wilkins att radikalt bryta förbindelsen med sitt förflutna och som fick Son House
att framleva den senare delen av sitt liv i ångest; kroniskt och nödtorftigt dämpad av
alkohol.
Den stereotypa syn på musikern/konstnären/vandringsmannen som lat, begiven
på drycker och droger, sexuellt lössläppt, allmänt oansvarig osv – och i vissa fall som
potentiella länkar till mörkrets makter – än dock inte på något vis begränsad till
sociala strukturer i den amerikanska södern. Den europeiska kulturen – på såväl hög
som folklig nivå – är full av exempel på motsvarande syn. I Svensk folklig tradition
är spelmannens närhet till hin onde ett vanligt förekommande tema. Ett exempel är
den s.k. Hårgasägnen, där ungdomarna i byn Hårga dansar ihjäl sig till tonerna av
en spelman med bockfot.
Följande är de två första stroferna ur Dan Anderssons dikt När Gasken dog, från
1915:
Han vred sig på sin sotsäng i våndande kval,
Gasken, spelman från Särna i Sjö:
”Jag skall spela för djävlarna i Gammal-Erkers sal –
det är kusligt för en spelman att dö!”
Han rev och slet i täckena och sparkade sig sår,
Och väggaveln brakade och brast:
”Jag har tjänat under satan i tretton glada år,
jag har spelat mig i helvetet fast!” (Andersson, 1968:71).
Jag låter Robert Johnsons sonson, Steven, införa något av en antiklimax i resone�
manget. I en intervju den 6/2 2009 sammanfattade han mycket av den här artikelns
innehåll, men tillade att enligt hans förmenande startade hela djävulsmyten med att
farfar Robert och hans mentor Ike Zinnerman brukade sitta och öva på en kyrko�
gård, helt enkelt för att få vara i fred och inte störa någon! ”The audience won’t say a
thing […]” som Steven lakoniskt påpekar.


Om Robert Johnson själv rullar i sin grav åt hela spektaklet, så finns det inte
mindre än tre alternativ där han kan göra detta. Precis som det finns en hel del
orter i Mississippi som gör anspråk på att ha ”korsvägen” inom sina domäner gäller
detta bisarrt nog även Johnsons sista viloplats (Graves, 2008:47). Orterna Quito
och Morgan city ståtar båda med gravstenar som hävdar att Robert Johnson vilar
just där. Såväl Cheseborough som Steven LaVere (han med fotografierna och halva
rättigheten till Johnsons kvarlåtenskap) lutar dock åt att kyrkogården vid Little Zion
Church utanför Greenwood är det rätta stället, helt enkelt för att den är närmast i
förhållande till mordplatsen. Robert Johnson var fattig och hade inga släktingar i
närheten; så det troligaste är att han blev jordfäst så snabbt, nära och enkelt som
möjligt (Cheseborough, 2001:116).
Rest in pieces, Robert Johnson.
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