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Det var här det hände
Mississippi delta blues

Hitch up my pony, saddle up my black mare
År 1895 köpte Will Dockery drygt 100 kvadrat-
kilometer mark i hjärtat av Mississippis bördiga
deltaområde i avsikt att odla bomull. Många lant-
arbetare fick jobb hos Dockery, däribland Bill Patton
och hans familj som flyttade dit 1897. Där fanns
också Henry Sloan, en äldre musiker som blev en
viktig förebild för Pattons gitarrspelande son Charley.

Charley Patton kom att leva ett kringfarande liv
som musiker, men hade Dockerys som huvudsaklig
bas under större delen av sitt liv. Kring Dockerys
rörde sig också andra musiker som influerades av
Patton och varandra, däribland Willie Brown, Tommy
Johnson och Son House. År 1930 flyttade Chester
Burnett till området, påverkades mycket av Patton
och blev senare känd som Howlin’ Wolf.

Från 1929 och fram till Pattons död 1934 spelades
ett fyrtiotal nummer in med hans kraftfulla stämma
och drivande, rytmiska gitarrspel. Den påverkan han
hade på andra artister och på bluesens utveckling,

direkt eller genom
inspelningarna, gör
att Charley Patton
verk-ligen förtjänar
epitetet “Founder of
the delta blues”.

Dockery farms grundades 1895 och blev en viktig plats för bluesens utveckling.
I woke up this mornin’, found my li’l baby gone
Hösten 1941 befann sig musikologen Alan Lomax i
Mississippi för att göra inspelningar åt kongress-
biblioteket och kom då till Stovall’s Farm, drygt 6 mil
norr om Dockerys. Där arbetade den 26-årige
McKinley Morganfield som traktorförare, men
spelade även gitarr och sjöng i en stil främst på-
verkad av Son House.

Under senare delen av augusti spelade Lomax in
Country blues och I be’s troubled med McKinley
Morganfield, och året därpå gjorde han ytterligare ett
antal inspelningar både med Morganfield ensam och
som medlem i Son Sims Four.

Sex år senare hade McKinley Morganfield tagit
den jordnära deltabluesen med sig till Chicago, och
med 78-varvaren I can’t be satisfied/I feel like going home
fått den första i en lång rad framgångar under
namnet Muddy Waters.

Charley Pattons klassiskaPony blues (ur DavidEvans samling).


