
Jazzbilder - från då till nu
Jazz pictures - from then ’till now



Stora Vilunda Bomullsplockare - Stampen 1987

Storbandet SVBP vid en av mina första 
spelningar på jazzpuben Stampen i 
Gamla Stan i Stockholm.

Bandets sångerska Kajan Lagerberg 
tar ton

Parad vid det årliga evenemanget till minne av stängningen av den beryktade 
jazzklubben Storyville i New Orleans. Hösten 1987. Spelar tillsammans med stor-
bandet Stora Vilunda Bomullsplockare som jag började i 1985.



Stora Vilunda Bomullsplockare - Askersund 1989 Stora Vilunda Bomullsplockare - Gröna Lund 1987

Gröna Lund i Stockholm hade under sommarmånaderna ibland jazzband 
på besök och SVBP fick chansen 1987. Efter ”giget” spenderades garanterat 
några ytterligare timmar i parken :-)



Stora Vilunda Bomullsplockare - Smögen 1990

Öppningsceremoni vid Smögens jazzfestival augusti 1990. Lars-Göran Björklund 
invigningstalade och sjöng

Stora Vilunda Bomullsplockare - Askersund 1989

Sommaren 1990 medverkade trombonisten Spiegle Wilcox vid spelningar i Askersund och 
Stockholm. Spielge spelade på 1920-talet med Paul Whiteman, Bix Beiderbecke, Frankie 
Trumbauer m.fl.



The Ragamuffins - Väsby centrum 1991

The Ragamuffins Traditional Jazz band, eller kort och gott The Ragamuffins bildades 1991 
som en mindre sättning i Stora Vilunda Bomullsplockare. Bilden är tagen i Upplands Väsby 
centrum vid en av våra första spelningar hösten 1991. Orginalmedlemmarna var Kajan 
Lagerberg, Klas Lagerberg, HB, Mats Engström, Lars-Göran Ohlsson och Björn Öpik (då 
Larsson)

Stora Vilunda Bomullsplockare - Breda 1991

Den kanske bästa musikupplevelsen (så här långt) jag haft är när SVBP deltog i jazzfesti-
valen i Breda, Holland 1991. Vi åkte buss ner tillsammans med två andra svenska band, 
vilket var en upplevelse i sig... Inhysta på en militärförläggning strax utanför standen fick 
vi uppleva god mat och öl, men framför allt musikspelande och -spisande. Oförglömligt!



Stora Vilunda Bomullsplockare - Breda 1991 Ragamuffins - Vilunda Hot Jazz Festival 1992

The Ragamuffins under Vilunda Hot Jazz Festival 1992. Detta var andra året som 
Stora Vilunda Bomullsplockare anordnade denna uppskattade festival i Vilunda 
Gymnasium i Upplands Väsby. Mycket arbete, men det var det värt!



Vilunda Hot Jazz Festival 1992

Minnesvärda spelningar på Vilunda Hot Jazz Festival med den holländske saxo-
fonisten, vibrafonisten och sångaren Joep Peeters. Övre bilden med Ragamuf-
fins och den nedre tillsammans med Bent Persson och Göran Eriksson i blåset.

Ragamuffins - Picchus Café 1992

1992 hade Kajan och Klas, samt Mats lämnat Ragamuffins och ersatts av Jacob 
Ullberger på banjo, samt Börs Anders Öhman på helicon. Här ett klipp från en 
recension av vår spelning på Piccus Café i Upplands Väsby 1992



Mississippi Seven

1993 fick jag en förfrågan om att vikariera i ett Norrtäljeband vid namn Missis-
sippi Seven. Det blev ett långt vikariat eftersom jag fortfarande är kvar... Original-
sättningen var Ingela Nelson, Anders Nelson (då Jansson), Lars Ireblad, Christer 
Wiklander, Bengt Jansson, HB och Jan Skerving som efter ett par år ersattes av 
Bertil Ekman

Spelning på jazzklubben i 
Norrtälje. På den tiden för-
lagd till Brännvinsmagasinet 
på statshotellet. 

Askersunds jazzfestival 
1995

Mississippi Seven 1995

M7, annons inför spelning på Folkets Hus i Upplands Väsby 1995. Kanske lite väl 
”stylat” foto...



Mississippi Seven 1997

Mosebacke i Stockholm spelade vi mycket på under 90-talet.

Norrtälje jazzdagar, Norrtälje

Old time six - Louis 1997

Old time six är ett band jag spelat med vid några tillfällen. Mycket trevliga melo-
dier och mycket kompetenta bandmedlemmar. Fotot är från restaurang Louis i 
Stockholm



Mississippi Seven - Ljungby 1998

1998 deltog Mississippi Seven i jazztävlingen Swedish Open i Ljungby. Efter två 
dagar med spelningar inför publik och jury utsågs vi till vinnare

Mississippi Seven - Norrtälje jazzdagar 1999

Jag fick chansen att spela några låtar med Antonias Harmony Serenaders 
på festivalen. Trevligt! (och nej, M7 spelar inte för kriminalvården...)



Mississippi Seven - Eckerölinjen 2003

2003 hade Mississippi Seven fått en ny medlem i Anders Alm som ersatte Anders 
Jansson. Även Ingela Nelson hade då lämnat bandet och nya sångfåglar blev nu 
Anders och yours truly (plus Bertil på ett antal vackra melodier). Bilden är från 
Eckerölinjen där vi under ett antal år spelade söndagsjazz.

M7 - Norrtälje jazzdagar 2003

Mississippi Seven på Norrtälje jazzdagar 2003.
Med som vikarier/gästartister hade vi Claes Brodda och Ann-Britt Ljusberg.



Ragamuffins - Suseboparken UV 2003

Under ett flertal år hade Ragamuffins ett fast gig på ABFs dag i Suseboparken, 
Upplands Väsby. Denna gång hade vi Erik Persson, Göran Stachewsky och Claes 
Lagerberg med som ersättare. Trevligt!

Ragamuffins - Nordingrå jazzfestival 2003

I juli 2003 spelade Ragamuffins på jazzfestivalen i Nordingrå. Vi inackorderades 
på pensionat Körningsgården där vi på framsidan tillbringade senkvällarna/tidiga 
nätterna efter återkomst från spelningarna som ”utspelade” sig i Mannaminne.



M7 - Cinderella 2004

Jag tror faktiskt att detta var den första jazzkryssningen på Cinderella där Missis-
sippi Seven underhöll. Med som gästartist var vår tidigare sångerska Ingela Nelson

M7 - Gotland 2004

2004 turnerade M7 på Gotland med spelningar i Fåröhamn, Visby och Ethelhem. 
Vikarie för Anders var Stephan Lindstein på sax och trombone. Det blev några 
intressanta dueller mellan mig och honom...



Ragamuffins - Wallin hotell 2004Bröllopsspelning - Tallinn 2004

En kul spelning var den med Ragamuffins på Föreningen Tradjazzens vänner 
(numera Föreningen klassisk jazz) anordnade i samband med årsmötet på Wallin 
hotell i Stockholm.

Sommaren 2006 gifte sig Ragamuffins kornettist Björn Larsson med sin Tiina Öpik 
i Tallinns domkyrka. Anders Alm, Jacob Ullberger och jag underhöll innan ceremo-
nin.



Ragamuffins - Lions julmarknad 2006 2007

Ragamuffins underhåller på Lions julmarknad i Upplands väsby centrum på 
1 advent 2006. Har blivit ett återkommande event.

Mississippi Seven underhåller under utdelningen av Svenska designpriset på For-
resta hotell på Lidingö. Många fanfarer blev det...

Spelning i Visby, som 
följdes av Fårö och
Sudersand



Mississippi Seven - Pskov 2008 Mississippi Seven - Pskov 2008

Sommaren 2008 blev M7 inbjudna att delta i en festival i Pskov, Ryssland 
som en del i en delegation från Norrtälje (vänorter). Det var i själva verket 
en brassbandsfestival, men vi tackade självklart ja!

Bengt och våra vikarier 
Mats Engström och Olle 
Nyman slappar under 
lunchpaus i Tartu, Est-
land, på väg mot ryska 
gränsen. Med på resan 
var dessutom Claes 
Brodda

Att ta sig över gränsen blev en 
mardröm eftersom vår bil sak-
nade nödvändiga papper. Det 
blev till att packa ur och kånka 
allt genom tullen (som tog ca 3 
timmar att klara av...)

Rep inför dagens första 
spelning. 

Spelning inför entusi-
astisk publik som inte 
var vana vid traditionell 
jazzmusik. Gensvaret var 
dock enastående med 
stående ovationer!



Mississippi Seven - Skivinspelning 2008 Svensk Ramelorkester - Västerås 2008

Inspelning av bandets första ”riktiga” CD - ”Diga Diga Doo” i Upplands Väsby



Mississippi Seven - Cinderella 2009 Mississippi Seven - Nordiska museet 2010

Spelning med M7 på Cinderella. Denna gång följde familjen med och min dotter Sara 
hade ingen lust att sitta och titta på när man kunde får vara på scen med pappa...

Nordiska museet körde under några år dans på söndagseftermiddagarna. M7 spe-
lade några gånger till gästernas belåtenhet.



Ragamuffins - Lions julmarknad 2013 Ragamuffins - Bollstanäs bygdeförening 2014

Ragamuffins underhåller på Lions 
julmarknad 2013 (ingen vet för vilket 
år i ordningen)
Bosse Juhlin är ordinarie tubaist.

Några månader senare spelade vi för en glad publik hos Bollstanäs bygdeför-
enings musikkväll. Notera att vi dagen till ära både hade bastuba, sousaphone, 
banjo, gitarr och dessutom en försilvrad fyrsträngad gitarr från 1928....
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