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Med sin legendariska superkvartett: tenorsaxofonisten och flöjtis-
ten Tommy Koverhult (1945-2010), basisten Torbjörn Hultcrantz 
(1937-1994) och trumslagaren Leif Wennerström (f.1937), ut-
forskade de tillsammans under närmare 10 år den improviserade 
musikens möjligheter på ett sätt av sällan skådad art i den svenska 
jazzhistorien. De spelade mycket och träffades dagligen i reploka-
len. Attityden var öppen och sökande och musiken hade inte en 
slutgiltig form. Speltillfällena inför publik var däremot något be-
gränsade. Kvartettens intressanta historia hoppas jag få möjlighet 
att återkomma till i artiklar längre fram.

För kvartettens del började det hela runt 1967, i en tid då jazzen 
genomgick stora stilistiska och formmässiga omvälvningar, påver-
kad av de strömningar som i USA gick under namnet ”The new 
wave” med viktiga företrädare som: Albert Ayler, Ornette Cole-
man, John Coltrane, Archie Shepp och Cecil Taylor m.fl. En svart 
musik som var mycket omedelbar i sitt tilltal.

Till Sverige flyttade också musiker som den turkiska trumpeta-
ren Maffy Falay och amerikanen och sedermera ”världsmusikern” 
Don Cherry, vilka fick avgörande betydelse för kretsen av musiker 
kring Rosengren.

Den amerikanska jazzen, med rötter i bluesen och med melodier 
ofta lånade från Broadwaymusikaler, utmanades här av folkmusik 
från andra delar av världen och det konglomerat som uppstod vi-
sade sig vara en särdeles god mylla för ett kreativt musikskapande.
Det är i detta gränssnitt, med en öppenhet till annan musik, som 
Rosengren med sin kvartett gör något av den mest intressanta mu-

sik i svensk jazz under 70-talet.
Notes from underground, som är ett dubbelalbum, gavs ut som-
maren 1974 på skivbolaget EMI:s underetikett Harvest. Producent 
var Gunnar Lindqvist och inspelningarna gjordes i EMI:s studio i 
Skärmarbrink, Stockholm i september 1973. 

Det är totalt 16 nummer med titlar som: In the ocean, Gerda, Fly 
me to the sun, Gluck, Some changes (i fyra delar), Markitta blues, Splash 
och Psalm, som på ett varierat och övertygande sätt ger uttryck för 
Rosengrens musik i alla dess skepnader vid denna tidpunkt. 

Det är den sammansvetsade kvartetten och den för skivproduktio-
nen utökade gruppen med några av våra främsta musiker: Maffy 
Falay, Bertil Strandberg, Gunnar Bergsten, Bobo Stenson, Björn 
Alke, Bengt Berger och Okay Temiz, som medverkar till att göra 
skivan till ett mästerverk. Stensons genomgående mycket drivna 
pianospel måste här särskilt framhållas. 

I två nummer, Meyhane och Hakim Hanim, med traditionell 
turkisk musik hörs också violinisten och sångaren Salih Baysal, 
som ingick tillsammans Falay, Rosengren, Bergsten och Temiz i 
gruppen Sevda, som förenade turkisk folkmusik med jazz.

Första låten är mäktig med den utökade gruppen, Theme from piano 
concerto no.2 in C minor, op.18, lånad från Sergej Rachmaninovs 
stycke. Denna eller snarare hans arvingar kom dock att vålla skiv-
bolaget en del upphovsrättsliga bekymmer. I ett pressmeddelande 
från EMI daterat 30 januari 1976, kan man läsa att bolaget inte 
uppmärksammat att op.18 inte var fri att använda till skillnad mot 
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op.1-12. Detta ledde till att skivan togs ur EMI:s katalog och 
inte pressades på nytt. I CD-utgåvan från 1992 är låten bort-
plockad. Men visst är det som Lindqvist skriver i samma press-
meddelande: ”Nog tål den store Rachmaninovs musik ett möte 
med en av samtidens största improvisatörer! Alla bedömare är 
också eniga om att här händer något unikt och vitalt”.

Att det händer något ”unikt och vitalt” kan sägas utmärka 
samtliga låtar på Notes from underground som förutom de 
traditionella numren, är skrivna och arrade av Rosengren med 
något undantag. Låten Iana has been surprised in the night bygger 
på en traditionell melodi från Bulgarien. Förutom tenorsax, så 
spelar Rosengren även altsax, flöjt och taragot, ett blåsinstru-
ment med rumänskt ursprung.
Ibland är låtarna mer fasta till sin struktur och ibland utgör 
de snarare en grund för ett relativt fritt och utlevelsefullt spel. 

Svensk frijazz när den är som allra bäst!
Skivan utnämndes till ”Månadens skiva” i OJ och fick 5 stjär-

nor (OJ nr.6, 1974). Den vann också omröstningen till ”Gyllene 
skivan” 1974.

Det finns musik som man aldrig tröttnar på och som alltid känns 
lika aktuell och som rymmer så mycket av livsglädje. Notes from 
underground är ett sådant album!

roger bergner

Notes from underground finns tyvärr i dagsläget inte till-
gänglig i fysisk form annat än som begagnad vinyl (EMI 
Harvest E 154-34958/9). CD-utgåvan (EMI 1364622) är 
sedan länge utgången. Däremot finns den att tillgå nedladd-
ningsbar i mp3 format mot betalning.
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