
The Spirit of Chris Barber 
 
Fyra av våra förnämsta jazzmusiker i genren förbereder hyllningskonserter hösten 2021. 
 
 

 
 
Chris Barber, trombonist och bandledare (1930 – 2021). 
 
En av de stora inspiratörerna inom den klassiska jazzen – Chris Barber – har gått ur tiden. 
Han föddes 1930 och var en av de ledande gestalterna inom den Europeiska jazzen. 
Tillsammans med Kenny Ball och Acker Bilk var Chris Barber en av de ”tre B” som utövade 
traditionell jazz i England och spred ”Trad” revival-jazz under slutet av 1950-talet och början 
av 1960-talet. Hans intresse för jazz började under 2:a världskriget när han började samla 
78-varvsskivor med sina amerikanska hjältar och blev tidigt expert på inspelad jazzmusik. 
 
Efter kriget bildade Chris Barber sitt första band i London. Han köpte sin första trombon för  
£ 5 av trombonisten i Humphrey Lytteltons band. Den första inspelningen med Chris Barber 
gjordes i slutet av 1940-talet, men det var när han tillsammans med klarinettisten Monty 
Sunshine bildade ett band 1953 under ledarskap av trumpetaren Ken Colyer, som karriären 
tog fart. Året efter reste Ken Colyer till New Orleans och ersattes av trumpetaren Pat Halcox. 
Chris Barbers Jazz Band började spela på mindre jazzklubbar men så småningom blev det 
stora konserthallar, först i England sedan runt om i Europa och från 1959 även i USA. 
  
Chris Barber hade studerat trombon och kontrabas på Guildhall School of Music and Drama i 
London. På inspelningen av Petit Fleur spelade Chris Barber kontrabas och låten blev en stor 
hit. Den låg etta på svenska hitlistor i flera veckor. Samtidigt blev bandets banjoist Lonnie 
Donegan mycket populär och Chris Barbers Jazz Band hade ofta ett litet set med skiffle  
– amerikanska blues- och folksånger – i sina konserter. Bandet spelade oavbrutet så länge 
Chris Barber levde. Chris Barber pensionerade sig från musiken år 2019, efter att ha varit 
bandets ledare i 70 år. Han avled efter en tids sjukdom i mars 2021. 
 



 

 
 
The Classic Jazz Quartet – fyra mycket samspelta musikanter av hög internationell klass, var och en 
virtuoser på sina instrument: Klas Lindquist, Jens Lindgren, Göran Lind och Holger Gross. De har alla 
växt upp med bland annat Chris Barbers musik. Flera av medlemmarna har spelat med såväl Chris 
Barber och Monty Sunshine som med Lonnie Donegan och många andra engelska musiker.  
 
Vi – The Classic Jazz Quartet – kan erbjuda en live-konsert i Chris Barbers anda, med många 
av hans mest kända låtar och med kåserier om honom och hans musik. Många i Sverige har 
växt upp med hans musik, så det finns en stor publik som fortfarande gillar Chris Barber och 
som berörs av bandets unika musik. 
 
The Classic Jazz Quartet spelar i New Orleans-traditionen med tonvikt på traditionell swing. 
Kvartetten består av följande kompetenta musikanter: 
Klas Lindquist, klarinett/altsaxofon, är kvartettens yngste medlem. Klas är en högt 
respekterad jazzmusiker, en strålande improvisatör och solist samt hyllad som kompositör. 
Han har belönats med ett flertal stipendier och internationella utmärkelser. Klas spelar även 
med Stockholm Swing All Stars. 
Jens Lindgren, trombon och sång. Har spelat på sin "hot-swing trombone" över hela världen. 
Han är ju en känd radioröst och kvartettens presentatör och kåsör. Jens är bandledare för 
Kustbandet och Jesses New Orleansband  och har för några år sedan vikarierat med The Big 
Chris Barber band. 
Göran Lind, kontrabas. Svängig, robust och internationellt erkänd basist i den äkta New 
Orleans- och swingstilen. En av få jazzbasister som lyckas få det att svänga så att taket lyfter. 
Göran spelar även med Kustbandet och Stockholm Swing All Stars. 
Holger Gross, banjo/rhythm guitar, är en pålitlig ackompanjatör. I en kvartett som denna 
handlar det mestadels om ”rhythm guitar”, som han behärskar med stor harmoni- och 
taktkänsla, men hans huvudinstrument är egentligen banjo, som alltid har funnits med i 
Chris Barbers band. Han har spelat med bland andra Monty Sunshine och Acker Bilk. 
 
Om du är intresserad, kontakta Jens Lindgren (jesse@jenslindgren.se) eller Holger Gross 
(holger.gross@telia.com) för vidare diskussion. Ser fram emot att höra från dig! 
 
The Classic Jazz Quartet/Jens Lindgren och Holger Gross 


