s.

klubben, anordnade regelbundet danstillställningar och fick ibland ihop rätt vackra slantar till kassan.
För att undvika att få med s. k. pjattar i
klubben bestämdes att nya medlemmar måste
genomgå en hemlig test, innan de kunde
tas emot. Vidare var flickor portförbjudna
vid Jazz Societys sammankomster, vilket
väckte en hel del rabalder, bl. a. i Lidingötidningen, som gärna uppvaktade med reportagebesök. Man skrev att klubben innehöll ungdom från olika samhällsklasser —
där fanns en glasblåsare, en grävmaskinsreparatör, högskolestudefanden och ett par
civilingenjörer —och man såg något socialt
och föredömligt i klubbens existens.
På våren 1952 måse Sune Johansson resa
norrut för en tid och ny ordförande blev
Lennart öatberg. Jazz Society var en av initiativtagarna till Svenska Jazzklubbarnas
Riksförbund och när det hölls s'jazzrixdag» i Stockholm 1953, stod Jazz Society
Styrelsen för nu femtoncåriga Jazz Society, Lidingö, fr. v. Anders Kling, Lennart i7stberg,
för värdskapet.
~
Några år senare skulle Stureborgen bygSune Johansson, Gunnar Norte, Sven-Erik Lindgren.
gas om till ungdomsgård och klubben höll
då på att bli husvill. Eftersom flertalet medlemmar nu bodde i Stockholm, beslöt man
idingöklubben Jazz Society, som fyller
spetsen tog initiativet till klubbens start i
~ femton år denna månad, är ingalunda lanmitten av 40-talet. Mötesplats var Sturebor- " att flytta till Sofia ungdomsgård på Söder,
som för ett par säsonger blev klubbens något
dets äldsta sammanslutning i sitt slag men
gen på Lidingö, där Jazz Society höll till i
oroliga träffpunkt. Numera hålls sammanden enda som haft regelbunden verksamhet
cirka tio år.
komsterna i en privat atelj6våning på Gärdet,
under så lång tid och således Sveriges i särEfterhand utökades medlemsantalet, som
där
det finns Tillgång till piano och förstmusicerande
klass mest aktiva jazzklubb genom åren. Fyra
maximeras
till
De
kom att
3.1.
klassig stereoanläggning. En trevligare och
unga jazzentusiaster med Sune Johansson i
medlemmarna, som alltid varit de flesta i
mer stimulerande miljö för en intim klubb
som Jazz Society kan man nog knappast
tänka sig.
Under årens lopp har oräkneliga program
i de mest skiftande ämnen hållits. Några
gånger per termin ägnar sig klubben åt seriös musik, Gustav Rune Eriks och Gunnar
E. Gredell har bidragit med jazzlitterär
underhållning och Willy Sandberg och Mar~~/
git Lithander har introducerat jazzdans.
Klubben har också gjort en fullständig genomgång av Duke Ellingtons skivproduktion,
där varken V-disc-inspelningarna eller den
kompletta orginalversionen av zBack, Brown
and $eigeb saknades. Glömthas bör inte helc'^—~
ler det lyckade natt-jam med Dizzy Gillespies orkester, som klubben arrangeradd i
Floras kulle vintern -53. Som tack valde
man Dizzy till hedersmedlem. Det har blivit
Förnämligt instrument i den korta populära modellen
åtskilliga Eter sedan dess, om än inte fullt
så namnkunniga som mr. Gillespie.
1 högglanspolerad mässing kostar den 550: —med etui
En EP-skiva med klubbens egna musiker
har man spelat in och vidare finns en smalfilm med glimtar från klubbens verksamhet.
Finns även försilvrad eller lackerad
Flera medlemmar har haft framskjutna poster inom förbundsstyrelsen och fyra från Jazz
Society har vunnit SM i jazzfrågesport. När
klubben fyllde tio år, skänkte man ett vandringspris till denna tävling. Genom åren har
klubben sammanlagt haft ett 80-tal medlemmar och av veteranerna är cre fortfarande
aktiva. Medlemmarnas ålder varierar mellan
40 och 18. Cirka hälften har fyllt 30 år.
Klubben är ett levande bevis för att jåzzintresserade av olika åsikter och ålder mycket
väl kan trivas under samma tak.
Femtonårsjubileet firades den 11 november med gåsmiddag på restaurang Foresta,
dit såväl nya som gåmla Jazz Society-medlemmar var inbjudna.
Palle
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