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Till Chicagos mest kända bluesklubb kom såväl lokala stamkunder som bluesvänner och
artister från andra delar av världen.
Hösten 1972 öppnade L.C. Thurman och den 36-
årige bluesartisten Buddy Guy en klubb på 423 E.
43rd Street i hjärtat av den afro-amerikanska stads-
delen Bronzeville på Chicagos sydsida.

The Checkerboard (formerly the Psychadelic Shack) …
on weekends Phil Guy’s band or Fenton Robinson’s
entertain, with Buddy sitting in for a couple of
numbers … Among others you can catch here are
Junior Wells, James Cotton, Lefty Diaz, Hound Dog
Taylor and Carey Bell (Living Blues 1973).

Inledningsvis blev klubben samlingspunkt för huvud-
sakligen lokala stammisar, men ganska snart letade sig
även vita bluesvänner dit liksom kända artister.

While in town, Bonnie Raitt dropped by Buddy Guy’s
Checkerboard Lounge, attracting one of the largest
white crowds ever seen in a black Chicago blues club
(Living Blues, 1975).

Checkerboard Lounge uppmärksammades i Europa
1977 genom BBC:s TV-serie All You Need Is Love, där
det ingick avsnitt från klubben med Buddy Guy,
Junior Wells och Magic Slim.

Den 1 juni 1980 spelade Buddy Guys bror Phil
och “Jimmy Reed, Jr” på Checkerboard; och två
dagar senare framträdde Sylvia Embry, Andrew “Big
Voice” Odom och Lefty Dizz. Barägaren själv före-
drog dock sin vanliga plats vid kortspelsbordet, med
avbrott för pratstund med Jeffersons utsände.

Jag köpte den för att okända, men bra, skulle få en
chans att spela. Men så kommer en del hit och tjatar
“Jag vill se Buddy & Junior”, och ibland så bara vägrar
jag att spela och ser förbaskat väl till att dom lyssnar
på vad som pågår, och ibland blir dom då arga och går
(förf. intervju 1980).

Checkerboard Lounge, Chicago

Lefty Dizz och Sylvia Embry.

I november 1981 besökte Rolling Stones Checker-
board Lounge när Muddy Waters och hans band
spelade där. Efterhand fick Muddy sällskap på
scenen av Mick och Keith, liksom av Buddy Guy,
Junior Wells och Lefty Dizz. Händelsen dokument-
erades och kom att resultera i en cd och DVD kallad
Live At The Checkerboard Lounge.

Buddy Guy sålde
1985 sin del i klub-
ben, för att några år
senare starta Buddy
Guy’s Legends. L.C.
Thurman drev
Checkerboard
Lounge vidare, om
än på annan adress
från 2003. År 2015
upphörde klubben
sedan Thurman
avlidit.

Jimmy Reed Jr och Phil Guy.

“Blir det bra såhär?”


