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Dragspelaren Jack Gill hette egentligen Alvar Karlsson och föddes den 14 juni 1908 i 
Hälsingland. Var kompositör och musiker med dragspelet som huvudinstrument. Spelade 
mindre roller i ett antal filmer, bland annat Herr Husassistenten och Kalle Karlsson från 
Jularbo. Till ett antal filmer gjorde Gill även musik. Johan på Snippen och Two Living One 
Dead är två utav de filmer där Jack Gills kompositioner finns med. 
1926 reste Gill till USA och han kom att stanna där fram till 1935. Det var under denna period 
som artistnamnet Jack Gill uppkom. Efter återkomsten levde han i Stockholm. Turnerade 
tillsammans med både Olle Johnny och Ivan Thelmé. Han startade sedermera en egen 
orkester. Gill spelade in ett stort antal skivor men tyvärr saknas dessa i samlingen. Det som 
finns arkiverat är framförallt noter. Tyvärr saknas även de flesta av Gills egna kompositioner, 
endast ett fåtal finns med i samlingen. Se bilaga för djupare beskrivning. 
Jack Gill avled i Stockholm den 22 maj 1971. 
 
Samlingen inkom till Visarkivet 2004. Innan dess har ett flertal personer plockat ut det 
kommersiellt gångbara och intressanta ur samlingen vilket givetvis innebär att det som idag 
finns arkiverat endast är ett urplock och troligen inte representativt för Gills musikaliska liv. 
Som en raritet kan nämnas en notbok från Jack Gills tid i USA och givetvis de arrangemang 
och kompositioner av Gill som ändå finns med. 

Innehåll 
 
F. Ämnesordnade handlingar 
F1. Handlingar rörande Gills musikaliska liv 
 
L. Trycksaker 
L1. Reklam och artiklar 
L2. Tidskrifter 
 
M. Musikalier 
M1. Jack Gills egna kompositioner 
M2. Melodier arrangerade av Jack Gill 
M3. Arrangemang 
M4. Handskrivna noter 
M5. Tryckta noter 
 

 
 
F1. Handlingar rörande Gills musikaliska liv – förvaras i Klima 21B:3 

• Vol 1  Häri även L1 Reklam, affischer och artiklar 
Rapporter om uppträdande till STIM från Restaurang Japan.  
En handskriven musikrapport till STIM från samma restaurang 
En notbok troligen från Gills tid i USA. 
2 repertoarlistor skrivna på baksidan av tryckta notblad. Den ena daterad 1949. 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-3812


L1. Reklam, affischer och artiklar – förvaras i Klima 21B:3 
• -  Ingår i F1:1 
Reklam för Jack Gills orkester.  
Artiklar där Jack Gill omnämns. 
Musiktidningar med blandat innehåll. 

 
L2. Tidskrifter – dessa har inordnats i SVA: s bibliotek 

Nummer med Accordion Journalen från starten 1949 fram till och med 1953.  
Kompletta årgångar. 

 
 
M1. Jack Gills egna kompositioner – förvaras i Klima 21B:3 

• Vol 1  Häri även  M2 Melodier arrangerade av Jack Gill 
M4 Handskrivna noter 

Nio melodier signerade Jack Gill. Sju handskrivna och en tryckt not. Se bilaga. 
Se även M4 Handskrivna noter. I mappen Okänd kompositör kan det gömma sig melodier av 
Jack Gill. 
Se även M5 Tryckta noter. En melodi av Gill finns registrerad i X-ref under Jalb 080  
 
M2. Melodier arrangerade av Jack Gill – förvaras i Klima 21B:3 

• -  Ingår i M1:1 
35 melodier, alla handskrivna. Blandade stämmor. Sorterade alfabetiskt på titel. Se bilaga. 
 
M3. Arrangemang – förvaras i expeditionen 
Insorterade i JARR 1610 – 1637 
Handskrivna och tryckta noter. Se även bilaga 
 
M4. Handskrivna noter – förvaras i Klima 21B:3 

• -  Ingår i M1:1 
Sorterade under kompositör. Okänd kompositör ligger i en särskild mapp. Sorterade 
alfabetiskt på titel. Se bilaga. 
 
M5. Tryckta noter – förvaras i expeditionen 
Registrerade i X-ref och insorterade i Jn respektive Jalb. Sorterade alfabetiskt på titel. 
Till ett fåtal av notbladen finns handskrivna stämmor. 
Dragspelsnoter  Jn 3765 – 3805, 3851 
Piano- och andra noter  Jn 3806 – 3888  
Album  Jalb 078 – 082 
Folkmusik  Na  
 
 

Gallring 
Samlingen har gallrats på dubbletter enligt SVA: s gallringspolicy. Dessutom har ett fyrtiotal 
arrangemang av salongsmusik gallrats eftersom dessa bedömts finnas i övriga samlingar och 
inte vara specifika för Jack Gill. Se bilaga för vilka noter som gallrats. 
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