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Blues på grammofon tack vare östeuropeiska judiska immigranter i USA

Chess Records
I en artikel i den tvåspråkiga polskjudiska tidskriften
Słowo żydowskie eller hx ῭ ee ryic ¦ii q ῭ c, Dos yidishe
vort, från oktober 2017, kan man läsa om skivbolaget
CHESS Records och dess betydelse för moderna rock-
musiker som Rolling Stones och andra. Den 17 oktober
1961 träffades klasskamraterna Mick Jagger och Keith
Richards på tågstationen i Dartford. Med sig hade Mick
två vinylskivor: Chuck Berrys “Rocking’ at the Hops”
och “The Best of Muddy Waters”. Det blev början till
något stort inom det som kom att kallas popmusik.
I efterkrigstidens Storbritannien spelades populärmusik
på radio och importerade skivor var svåra att får tag på.
Mick Jaggers två skivor kom från skivbolaget Chess
Records, ett Mecka för Chikagobluesen, som kom att in-
spirera den engelska rockscenen, inte bara Rolling Stones
utan även the Animals, Eric Clapton, Fleetwood Mac och
Led Zeppelin.
Grundarna av bolaget var bröderna Lejzor och Fishel
Czyż, som emigrerat till USA från en liten shtetl i Vit-
ryssland, Motal. Först kom pappa Jozef, snickare till
yrket. Han startade en skrotfirma i Chicago och kunde på
det sättet tjäna ihop till biljetterna för den övriga famil-
jen. Pojkarna anpassade sig snabbt till det nya livet i
Amerika men hade andra planer än fadern och bytte namn
till Leonard och Philip. Det svåruttalade efternamnet
Czyż blev nu Chess.
De företagsamma bröderna insåg tidigare än andra att de
svarta musikerna, som under 1930-talet kommit till
Chicago från Södern, innebar en ekonomisk potential.
Deras musik kunde höras i snart sagt vartenda gathörn i
staden. De stora skivbolagen var ointresserade av svart
blues, men det fanns ändå en hungrig marknad för den
sortens musik. 
I mitten av 40-talet investerade bröderna Chess i ett
nedgånget lokalt skivbolag, som de gav namnet Chess
Records. Deras första hit var med den svarte musikern
Muddy Waters och skulle följas av Howlin’ Wolf, John
Lee Hooker, Sonny Boy Williamson och Chuck Berry.
Gruppen Rolling Stones tog förresten sitt nam från en
sång av Muddy Waters. Namnet betyder på slang från
Södern en irrande, hemlös evig nomad.
Under 1950-talet var det gyllene tider för bolagets artister
som Little Walter, Willie Dixon och Etta James.
Under resor i Södern kom man också i kontakt med mu-
sik, som skulle få namnet rock’n roll. 1951 gav Chess ut
singeln “Rocket 88”, som musikologer anser vara den
allra första skivan in denna nya genre. En annan stjärna
fann bröderna Chess i gatumusikanten Bo Didley, senare
ett stort namn inom rythm and blues.
Under sin första USA-turné besökte the Rolling Stones
den legendariska studion på 2120 South Michigan
Avenue i Chicago, en adress som också namngivit en av
gruppens låtar.
Phil Chess, som dog för ett par år sedan, sa i sin sista 

intervju att “Vi hade något
gemensamt, nämligen att vi 
alla var immigranter.
Visserligen kom slavätt-
lingarna till Chicago från
Södern och vi från Polen.
Men hur som helst, vare sig
det är frågan om en plantage i Mississippi eller en judisk
shtetl i Europa, är det ändå en och samma blues...”

Moses Asch och Folkways Records
En annan judisk imimigrant från Polen, som haft stor
betydelse för musiken var Moses “Moe” Asch, son till
jiddischförfattaren Shalom Asch. Familjen Asch hade
flytt det antisemitiska Polen och kommit till Paris 1912.
Då kriget även nådde dit fortsatte de till USA. Moses
Asch utbilde sig efter kriget till radioingenjör i Tyskland.
Pappa Asch arbetade för the Jewish Daily Forward i New
York och fick uppdraget att öppna en radiostation för
yiddishsändningar. Moses blev mannen att utföra uppgif-
ten. Efter ett misslyckat försök med ett eget skivbolag
startade han 1948 ett nytt sådant med namnet Folkways
Records. Han ville dokumentera folk-, världs- och barn-
musik. Under perioden 1948-1986 producerades fler än
2000 album. Några av artisterna i bolagets stall hör till de
stora namnen som Woody Guthrie med succén “This
Land is Your Land” och Leadbelly med “Good Night
Irene”. Sonny Terry, Josh White, Burl Ives och Pete
Seeger är andra. Flera skivor med Ruth Rubin i samarbete
med Pete Seeger gavs ut. Några innehåller barnvisor och
klassiska sånger på jiddisch.
Bob Dylan spelade också in sånger på Folkways Records
men då under namnet Blind Boy Grunt. För honom var
bolagets skivkatalog en guldgruva, där han fann mycket
inspiration. 
Moe Asch satsade på genrer, som i allmänhet ratades av
andra bolag: “svart”, vänsterpräglad och folklig musik,
för att inte tala om dokumentära fältinspelningar, tal eller
musik från andra kontinenter. Detta skulle visa sig vara
en god och fruktbar idé, vilket gav honom möjlighet att
även ge ut musik, som inte var ekonomiskt lönsam. Asch
tog aldrig bort någon inspelning från sin katalog. “Man
tar väl inte bort bokstaven Q från alfabetet bara för att den
sällan används” var ett
berömt yttrande av honom.
Faktum är att 2/3 av utgiv-
ningen hade en begränsad
avsättning. 
Efter Moses Aschs död  för-
valtas det tidigare bolaget
och dess 2168 inspelningar
av the Smithsonian Institu-
tion Center for Folklife and Cultural Heritage. Skivor kan
köpas via Smithsonian Folkways Records.
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