
Jan Johansson – En sky Troldkarl

Oplæg udarbejdet af Flemming Vestergaard for Gladsaxebibliotekernes Jazzlytteklub, efterår 2015

Jan Johansson blev født 1931 i Söderhamn ca. 220 km nord for Stockholm. Hans far var amatørmusiker og hans mor 
var skolelærer. Hun lærte ham at spille klaver som 11-årig. Efter studentereksamen flyttede han til Göteborg for at 
uddanne sig til ingeniør på Chalmers tekniske skole. Her spillede han med Kenneth Fagerlunds orkester og senere 
Gunnar Johnsons kvintett. Han møder Stan Getz i Göteborg og flytter senere til København for at spille med ham og 
Oscar Pettiford i Montmartre. Stan Getz var meget betager af Johanssons melodiske spillestil. Johansson kom med i 
'Jazz at the Philharmonics' med Stan Getz i 1960, som den første europæer.

1961 flyttede han til Stockholm og kom med i Arne Domnerus orkester i 'Nalen', et spillested i Stockholm. Samme år  
indspillede han sin første LP '8 bitar Johansson' og den vandt Orkesterjournalens pris som bedste svenske jazzplade.
Året efter udgav han sin 2. LP  'Innertrio' med ny besætning. Han inspillede fra 1962 til 1964 melodierne til albummet 
'Jazz på Svenska', som er hans mest kendte album med stramme fortolkninger af svensk folkemusik.
Årene herefter var Johansson meget produktiv, både med sine egne albums og med andres. Han spillede med 
Radiojazzgruppen, for svensk TV, for Monica Zetterlund, Cornelis Vreesvjik og flere.

Jan Johansson omkom ved en trafikulykke på vej til koncert i Jönköping i november 1968. Få uger efter blev der 
afholdt en mindekoncert hvor hans ufuldendte værk 'Minnet av Sverige' blev opført.

Litteratur og film:
”Trollkarlen”: Film af Anders Østergaard
”A visionary Swedish musician JAN JOHANSSON Jazz pianist composer arranger” af Erik Kjellberg
”Han bar en ljusrymd med sig dit han går” af Bo Bjerknes 



Spilleliste:
Prolog: # Grasshopper (J. Gordon) – Gunnar Johnsons Kvintett ca. 1958, cd fra bog

Blue Brothers (Oscar Pettiford opt. 1959-60 udg. 1973). Jan Johansson (p) spillede i Montmartre med Pettiford (b). Allan 
Botchinsky (tp), Erik Nordström (ts), Louis Hjulmand (vf), Jørn Elniff (d)

# Laverne Walk (Pettiford) # Straight Ahead (Nordström & Johanson) EVT

Stan Gets at Large (1960). Optaget i København, hvor Johansson (p) spillede en serie jobs i Montmartre med Getz (ts). Daniel 
Jordan (b), William Schiøpffe (d). 

# In your own sweet way (Brubeck)  # When the sun comes out (Arlen – Koehler) EVT

8 bitar Johansson (1961): Jan Johanssons første LP-album i eget navn. Trio med Jan Johansson (p), Gunnar Johansson (b), Ingvar 
Callmar (d), begge som han spillede med i Göteborg-tiden i 50'erne i Gunnar Johnssons Kvintett

# Emigrantvisa # Prisma

Innertrio (1962): Jan Johanssons (p)  nye trio med Georg Riedel (b) og Egil Johansen (d), som begge kommer fra Arne Domnerus' 
orkester. Stilen er i forlængelse af '8 bitar' med bop/cool og påvirkning fra svenske viser og nogle standards

# 3,2,1 GO! # Svallvågar (R. Svensson) # I found a new baby (Palmer - Willams)

Jazz på Svenska (1964): Sveriges mest solgte jazzplade, og Johanssons mest kendte. Fortolkninger af svenske folkeviser, spillet 
stramt uden store afvigelser. Indspillet alene med Jan Johansson (p) og Georg Riedel (b).

 # Emigrantvisa # Visa från Utanmyra  (EVT, er i filmen)

In Pleno (1964): Trioen fra 'Innertrio' udvidet med Rune Gustafson (g) og Rupert Clemendore (perc). I stil med 'Innertrio'  med 
elementer af avantgarde / free jazz.

# Fem # Una muy bonita (O. Coleman) EVT

Live in Tallin (1966): Johansson (p) spiller med en trommeløs trio i Tallin, Estland. Georg Riedel (b), Rune Gustavson (g)

# Sommar adjö (G. Riedel)

Jazz på Ryska (1967): Opfølger på 'Jazz på svenska' med russisk folkemusik. Mere bred i stilen, mere rytmisk funderet, men også 
numre i stil med forgængeren. Trioen fra 'Innertrio' samt A. Domnerus (cl) m.fl.

# Pråmdragernas sang på Volga # Kvällar i Moskvas förstader EVT

Jazz på ungarska (1968): Med Svend Asmussen (v). Johansson (p) havde allerede i 50'erne spillet med Asmussen i Göteborg, her er 
det ungarske viser og folkemelodier der fortolkes. Øvrige:  Palle Danielson (b), Egil Johansen (d), Rune Gustavson (g)

# Det våre synd att dö än

300.000 (1968): Titlen refererer til lysets hastighed. Inspireret af astrofysik og rumfart. Avantgarde og eksperimenternde jazz, men 
også afrikansk og traditionel inspiration. Trioen fra 'Innertro' samt Rupert Clemdore (d), Lennart Åberg (fl,ts),  Johansson (vib)

# A+B (Jan Johansson på vibrafon) # Visa från Järna EVT

Den korte Fristen (1968): Med Radiojazzgruppen, som var et bigband dannet 1967 under ledelse af Arne Domnerus. Man spillede 
moderne kompositioner og arrangementer og afsøgte grænser for jazzen. Johansson bidrig med flere kompositioner bla:

# Generalen kommer hem

Epilog:  # Tjocka Martneds Karlsson (Arr. G. Riedel) – fra ”Adventure in Jazz and Folklore” Jan Johansson med stort orkester
# Vem kan segla förutan vind? (trad) – Fra ”Musik genom fyre sekler” TV produktion til quiz  
# Two little pearls (O. Pettiford)  - fra ”En resa i Jazz og Folkton”  (Jan Johansson på guitar med Rune Gustafson, 1961)

Pause. Herefter filmen ” Trollkarlen” af Anders Østergaard
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