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Här skrivs jazzhistoria. I slutet av ja-
nuari 1917 påbörjar en ny orkester sitt
engagemang i Reisenweber’s Restau-
rant i New York. De femungamännen
i Original Dixieland Jass Band, somdet
då fortfarande stavas, är frånNewOr-
leans: Nick LaRocca (kornett), Eddie
Edwards (trombon), Larry Shields (kla-
rinett), Henry Ragas (piano) och Tony
Sbarbaro (trummor). Några veckor se-
nare, den 26 februari, spelar bandet
in världens första jazzskiva för skivbo-
laget Victor: ”Livery stable blues” och
”Dixieland Jass Band one-step”.

Även om värdet av orkesternsmusika-
liska insatser har bedömts ganska oli-
ka kan dess betydelse för jazzen under
den här genombrottsperioden knap-
past överskattas. Och när den svens-
kemusikskribenten Eugène Fahlstedt
i sin artikel om ”Jazzband” (Nordisk
familjebok, 1924)meddelar att ett så-
dant ”lägger an på att härma djurläten
(af oxe, tupp, katt, åsna, groda o.s.v.)”
är det inte omöjligt att det är just ”Li-
very stable blues” som ligger bakom.
Men att orkestern vid det laget hade
en svensk eller åtminstone svenskät-
tadmedlem, det visste Fahlstedt troli-
gen inte.
Original Dixieland Jazz Band fortlev-

de nämligen genom 1920-talet,men
med delvis nyamedmusiker. Klarinet-
tisten Larry Shields sade upp sig i de-
cember 1920 – och han ersattes då
av den knappt 17-årige Artie Seaberg
(1904–57). Uppgifter omdenne Sea-
berg sökerman förgäves i de flesta his-
torieböcker och uppslagsverk om jazz.
Från olika källor går det ändå att sam-
la åtminstone några glimtar sombely-
ser hans bakgrund och jazzmusikalis-
ka gärning.
Som svensk görman dettamed visst

intresse, för här har vi troligen värl-
dens förste svenskättade jazzmusiker!
Artie Seaberg föddes i Brooklyn, Kings,
New York, den 25 januari 1904. I födel-
seattesten bär han namnet Arthur Leo-
nard Sjoberg, och föräldrarnas namn
anges somEdward Sjoberg och Emma
Nilson, födda i Sverige. Arthur hade
två äldre systrar: Minnie (född 1897)
och Irene (född 1899).

Båda föräldrarnahärstammade från
den svenska övärlden. Fadern, hisskö-
taren Edward Seaberg, var roslagspoj-
ke. Han föddes somEdvardWilhelm
Leonard Sjöberg i Värmdö församling
den 9 oktober 1863.
Ochmodern var gotländska! Hen-

nes fullständiga namn var EmmaMa-
ria ElisabethNilsson, född 8 juni 1866
i Othem. Hennes föräldrar var arbeta-
ren Carl JohanNilsson, född 1823 iMo-

heda, Kronobergs län, och hans hustru
AnnaMaria Johansdotter, född 1826
i Othemoch död där 1876. Året efter
AnnaMarias död gifte Carl Johan om
sigmedMaria Elisabeth Ekelund, född
1830 i Tingstäde. Emmas äldre syskon,
födda i Tingstäde, var Johan Fredrik,
född 1852, Carl Niklas, född 1856, och
Anna Carolina, född 1859. Styvmodern
Maria Elisabeth hade sedan tidigare
sonen Lars Petter, född 1862.

Sedan Edvard Sjöberg avlidit i Brook-
lyn 1912 gifter gotlandsflickan Emma,
Arthursmor, snart om sigmedDavid
Bodquist (född 1878). År 1920, då Ar-
thur fyller 16 år, arbetar han som ritare
i smidesbranschen.Menmycket snart
skulle han nå en stor publik sommu-
siker.
Fotografier tagna kring årsskiftet

1922–23 visar den då aktuella orkester-
besättningen i Original Dixieland Jazz
Band: Henry Vanicelli (piano), Artie Se-
aberg (klarinett), Nick LaRocca (kor-
nett), Eddie Edwards (trombon) och
Tony Sbarbaro (trummor/kazoo).
I börjanavnovember 1922 lärdeAr-

tie Seabergochdeandrabandmedlem-
marnakännakornettistenBixBeider-
becke (1903–31), somunder ett par veck-
or vistades iNewYorkCity. I ett brev till
Nick LaRoccakortdärefter skriver Bix:
”Ja,Nick, jagönskardig allt gott –häl-
sa grabbarnaoch säg till dendärkla-
rinettistenatthanharpengar att vän-
tamycket snart–och säg till honomatt
hanärdenbästagrabb jagnånsinmött.
HälsningarB. Beiderbecke.”

Några dagar efter att Bix Beiderbecke
skrev dettamedverkade Artie Seaberg,

ännu inte 19 år fyllda, på sina första
skivinspelningarmedOriginal Dixie-
land Jazz Band för skivbolaget Okeh
i New York: ”Some of these days” och
”Toddlin’ Blues”. I början av 1923 gjor-
des ytterligare tre: ”Tiger rag”, ”Barn-
yard blues”, och ännu en version av
”Some of these days”. Inspelningarna
har senare återutgivits på CD och finns
även tillgängliga på YouTube.

Ett par år senare, 1925, lämnade leda-
renNick LaRocca orkestern och åter-
vände till NewOrleans. Det blev Artie
Seaberg som tog ansvar för bandets
fortlevnad. Artie fick höra talas om
den unge och lovande trumpetaren
Henry Levine från Brooklyn, och han
kontaktade honom, tog honomunder
sina vingar och lärde upp honom, så
att Levine som 19-åring kunde överta
LaRoccas plats i bandet.
Men året därpå, 1926, återfinner vi

Artie Seaberg i en annan orkester, tio-
mannabandet Seattle Harmony Kings.
Orkestern ingick i artistagenturen
Benson Circuits utbud.
När orkestern framträtt på Cinde-

rella Ballroom i Chicago skrev Variety
(9 december 1925): ”Musiken levereras
av Seattle Harmony Kings, och det här
bandet är perfekt att dansa till. Mas-
sor av fart och klämmen ingenting av
skrammelorkestrarnas vilda larman-
de. Seattle Harmony Kings skulle pas-
sa påmycketmer betydande scener än
den här.”

Artie Seabergmedverkade 1926 på fem
skivinspelningarmed Seattle Harmo-
ny Kings för skivbolaget Victor i New
York, varav två gavs ut: ”Breezin’ along

with the breeze” och ”Howmany ti-
mes?” De har senare återutgivits på
CD och finns även tillgängliga på You-
Tube.

Artie Seabergs vänskapmed den le-
gendariske Bix Beiderbecke höll i sig
flera år efter deras förstamöte. I sin
bok omOriginal Dixieland Jazz Band
skriver H. O. Brunn apropåNew York-
musikernas ekonomiska villkor efter
ljudfilmens genombrott 1927: ”Efter
ljudfilmens genombrott stod hundra-
tals orkestermusiker i staden utan ar-
bete. En företagsam jazzman kunde
bilda ett litet band genomatt stå i hör-
net av Broadway och 47:e gatan och
välja vemhan ville av de smokingkläd-
da kolleger sompasserademed instru-
mentväskan i handen, på jakt efter
jobb, alltid redo att spela. En av dessa
förbipasserande var kornettisten Leon
Bismarck Beiderbecke, känd av sina
många vänner i jazzvärlden som ”Bix”.
Bix och Artie Seaberg var jämnåriga
och hängde ihop.Många gånger beta-
lade Artie för Bix’ tågresa hem till Da-
venport, Iowa, när kornettisten var lus-
pank på grund av bristen på jobb.”

Enligt folkräkningen 1930 bor Arthur
då i Queens tillsammansmedhustrun
Gloria, som är ett år yngre än han. En-
ligt folkräkningen 1940 är han från-
skild och bor i Brooklyn tillsammans
med sinmor och styvfar. Då Arthur
Seaberg 1942 rycker in i armén, upp-
ges han ha två års utbildning vid high
school, och han hänförs till yrkeskate-
gorin ”musiker ochmusiklärare”. Ar-
thur Seaberg avlider den 18 juni 1957 i
East Farmingdale, Suffolk, New York,
och han är begravd i Long IslandNa-
tional Cemetery.

Det är lätt att fängslas av hur en ung
andra generationens invandrare – en
avmånga – spelade en roll i händelser-
nas centrumunder den tid då jazzen
med grammofonens hjälp vann sprid-
ning över världen. Här har svenskätt-
lingen Artie Seabergs liv ochmusika-
liska insatser under 1920-talet bara
kunnat belysas glimtvis. Hans öden se-
nare i livet är tills vidare oskrivna blad.
Förhoppningsvis blir detmöjligt att
längre frampresentera hans gärning
mer utförligt. Finns det i läsekretsen
några svenska släktingar, kanske ätt-
lingar till Emmas syskon, somkan bi-
dramed upplysningar?

Sven Bjerstedt
Docent i musikpedagogik

vid Teaterhögskolan i Malmö
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Seaberg – jazzpionjär
med gotländska rötter

Den förste svenske jazzmusikern var Arthur Sjöberg/
Artie Seaberg, som hittills varit fullständigt okänd
i jazzlitteraturen. Färsk forskning av Sven Bjerstedt,
docent vid Teaterhögskolan i Malmö, visar att Seaberg
hade sina rötter i Othem.
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Bilden visar den då aktuella orkesterbesättningen i Original Dixieland Jazz Band 1922–23: Henry Vani
celli (piano), Artie Seaberg (klarinett), Nick LaRocca (kornett), Eddie Edwards (trombon) och Tony Sbarbaro
(trummor/kazoo).
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