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Ordföranden tar till orda:

Hei alla Duke Ellingtonvänner !

5 februari 1998

I år är Stockholm Europas Kulturhuvudstad och det är en stor
kulturhändelse. Vi får ju hoppas attiazzen syns i vimlet av dans,
film, konst, klassisk musik m.m. Beträffande Ellingtonmusik har
vi skickat in en fråga och undrat om vi kan hjälpa till redan 1996,
men vi har efter 12 månader fått svaret "Tack för visat intresse".
Nej, det blir väl så att vår stora händelse i år blir i Chicago i maj
månad med den 16:e Ellingtonkonferensen. Senkommen infor-
mation berättar att musikerna Bill Berry, Joya Sherrill, Harold Ash-
by, Jimmy Woode, Britt Woodman samt Louie Bellson är inbjuda
att deltaga dvs musiker från My People. Dessutom kommer An-
drew Homzy, Gunther Schuller och Mark Tucker att deltaga som
presentatörer. Mera information angående Chicago kan du läsa
om i vår förra bulletin och en anmälningsbiankett, som är 1ös-
blad i denna buiietin.

Höstens CD utbud med nya CD har varit magert, men vi får
hoppas att den franska utgivningen av Jazz Masters kan fortsätta
efter A Rado's bortgång. Nummer 9 kommer under våren enligt
uppgift. Sedan får vi se vad som händer med Ellingtonutgivning-
en av lazz Masters.

Alice Babs är åter på storturn€.
Kommande turn€ med Charlie Norman har utökas i april och maj.
Tillkommande orter är Wäxjö 30 april, Kalmar 1 maj, Linköping 2
maj, Gävle 7 mai, Västerås 8 maj, Uppsala 10 mai samt Umeå 15

maj. Bilietterna blev omgående slutsålda. Förutom Putte Wick-
man medföljer Bosse Broberg tp, Kjell Öhman p, Jan Adefeldt bas
och ev. Ronnie Gardiner tr.

Ett annat evenemang är ett antal iazzkonserter i Stora Salen,
Konserthuset. Följande datum gäller: tisdag 31 mars, lördag 25
april, lördag 23 rnaj, fredag 25 september, fredag 23 oktober,

fredag 20 november. Januari och 20 februari har ju redan passe-
rat. Programmen kommer att publiceras i tidningarna.

Till nästa möte den 29 aprll, Duke-s födelsedag, kommer vi att få
ett besök av författaren och musikvännen Oscar Hedlund. Det
kommer att bli mycket intressant. Dessutom kommer tenoristen
John "Jonte" Högman med egen grupp och amerikanen Dave Wil-
czewski att spela för oss. "Jonte" är medlem i bl.a. Kustbandet och
Bosse Broberg's orkester. Vi öppnar kvällen med vårt årsmöte för
åren 1996 - 1,997.Vi har ju haft en 18 månadersperiod bakom oss
och börjar nu att använda kalenderåret som bokföringsår. Om det
finns några förslag, skicka in dessa i tid till årsmötet.

I detta nummer har vi en diskografi och en radiointervju med
Otto Hardwick frän 1964. Vi tackar vännen och diskografen Sven
Åke Ved€n, som har haft vänligheten att hjälpa till med Hard-
wickdiskografin.

I nästa Bulletin återkommer "NärJazzen kom till Sverige" med
Bertil Lyttkens.

SISTA MINUTENINFORMATION!
"Duke Ellington -A Listener's Guide", Eddie Lamberts bok kom-
mer tidigast i handeln till december 1998.

We love you madly

med vänliga hälsningar
Göran

Rapport från våtr Klubbmöte
den 10 novemberLggT

I förra numret av Bulletinen skrev jag om pianistenJan Lundgren och hans trios lysande
konsert den 25 september på SAMI och en dryg månad senare, den 10 november, var det dags
igen for ett DESS-arrangemang och då var det en annan pianists tur att visa sig på styva linan,

nämligen Mathias Algotsson, och även han med trio.

Mathias Algotsson har upp-
märksammats mer och mer i
rr,änga jazzsammanhang på
senare år. Han är ledare för
husbandet i Haninge Jazz-
klubb, en jazzklubb med s;,n-
nerligen sparsmakade pro-
gram och i somras spelade
han bl.a. i Ronnie Gardiners
succ6orkester på Gröna Lund.

Nu kunde vi denna kvä11 på
SAMI verkligen spisa in Ma-
thias Algotsson briljanta pia-
nospel, ja hela han: utmärk-
ta ftio. Kontrabasen exekve-
rades av Patrik Boman på der-
na konsert, en musiker som
profilerat sig väl bland jazz-

[ens Lindgren " Kustbandets"
Iedare ritar och berättar.
Foto Olle Lindholm

basister och ibland fick mig att minnas Jimmy Blanton. Trummisen
Jesper Kviberg är också ett säkert kort med ett läckert och drivande
komp. Nu lar det emellertid så att den eminenta trion också hade en
gästsolist. så det blev följaktligen en kvartett vi fick lyssna till. Te-
noristen Magnus Lindgren, som också spelar klarinett och flöjt, var
alltså gästsolist. Honom har jag inte hört live i någon konsert tidigare
men jag minns honom när han, oerhört gripande, spelade Stal Dust
vid Stickan Anderssons iordfästning och det blev en upplevelse att
nu få lyssna till denna unga musiker som fullkomligt brann med sitt
lnstrument.

Första numret vat C-lam B/ues, svängigt och fint som följdes
av Ellingtons Come Sunday med utmärkt fin pianointroduktion
och avspänt tenorspel. Suveränt klarinettspel med svåra trumspel-
sinpass i Sing, Sing, Sing. På duo, med klarinett och piano, fick vi
höra I Let A Song Go Out Of My Hearf med Mathias spelande lekan-
de 1ätt stride-piano. Så bjöd Magnus på en egen komposition, tyd-
ligen Ellington inspirerad, som han kallade One To Duke, minst
sagt mycket begåvat för att sedan trollbinda publiken med under-
bart balladspel i ltt A Sentimentdl Mood. Nu var stämningen förtä-
tad. Alla spelade på topp med en enorm lyhördhet och timing. I
Got It Bad där Mathias arrat och specialskrivit för flöjt. nu var
Magnus ett med sitt instrument. Artisteri på högsta nivå. En in-



Mathicls Algotsson, piano. Patrik
Magnus Lindgren, tenor och flöjt.

Botnan, bas. lesper Kviberg, trummor.
Foto Olle Lindholm

Här följerJens' förteckning

1. THE MOONLIGHT BROADCASTERS: Immiqration Blues
I.nsp: 1a86 i Göttingen (Väst-)Tyskland.
Ovr: Arrangemang/transkr. av saxofonisten Claus Jacobi. Soli av
Mac White cl. Guy Barker tp. Grodon Blundy tb och Keith Nichols p.
Tid:3'26"

2. N.Y. Repertory Companywith C-ootie Williams: Echoes of Harlem
Insp: Juli 1977 i Nice (Festival deJazz)
Ovr: Orkestern leddes av Dick Hyman och numret ingick i "A Tribu-
te To Duke Ellington".
I orkestern ingick bl.a. Bob Wilber, Eddie Bert, George Duvivieq, Bob-
by Rosengarden, Bucky Pizzarelli och Vic Dickenson (?).
Tid: 4'30"

3. ANACHRONICIAZZ BAND: Duke's Idea
Insp: 1978 i Paris
Ovr: Orkestern som existerade några år leddes av pianisten Philippe
Boudoin, som skrivit denna hyllning till Duke tillsammans med
Daniei Huck (vo och scatsång hör). Bandet hade som "gimmick" att
spela moderna kompositioner i äldre stil.
Tid:4'28"

4. PORTENAJAZZ BAND: Stomp del Jubileo (Jubilee Stomp)
Insp: v. 1975 på jazzfestivalen Breda (Nederländerna)
Ow: Portena Jazz Band kommer från Buenos Aires i Argentina.
Orkestern var en stor sensation vid denna festival, och den visade sig
innehålla flera framstående solister. Den främste av dem, altsaxofo-
nisten Alfredo Espinoza, t),"värr utanför mikrofonens upptagnings-
område.
Tid:.2'26"

tensitet som fick lokalen att vibrera. Oj, mina vänner, vad de som
inte var med missade.

Egentligen skulle det ha varit slut här men publiken ville ha mer.
Då sa Magnus Lindgren: "OK, vi tar en kort paus, sen kommer vi
igen". Så vi bjöds följaktligen på ett andra set med Cotton ThiI, där
Jesper Kviberg fick komma loss ordentligt på sina trummol en latin-
inspirerad calypsovariant för flöjt av Dizzy Gillespie, In A Mellotone
med robust tenorspel och slutligen Autumn Leaves på flöjt.

Före konserten hade vi fått lyssna till ett föredrag av Jens Lind-
gren, Kustbandets oförbrännerlige trombonist, sångare och konfe-
rencier, chef förJazzarkivet mm och självklar DESS-medlem där han
sitter med i styrelsen. Föredraget, DUKE IILLINGTON AROUND THE
WORLD, handlade om hur man tolkar och spelar Duke-s musikalis,
ka arv på andra platser i världen. Med museal noggrannhet tillhanda-
höll Jens åhörarna en förteckning över deltagande orkestrar i sju ex-
empel, som han sedan kommenterade och illustrerade via kassett-
band. Att skillnaderna hur man uttrycker Duke's musik är ganska
stora var lätt att konstatera. Materialet som Jens samlat in på sina
turneer runt om i världen kunde han Dresentera som ett intressant
föredrag. Av applåderna att döma blev äet också mycket uppskattat.

Att denna DESS-afton blivit allt igenom lyckad var nog alla över-
ens om.

Bertil "Buster" Reiibrandt

Den vcilfyllda salen lyssnar med stort intresse.
Foto Olle Lindholm

över uppspelade exempel:

5. DARK BLUE NEW SOUNDS ORCHESTRA: Warm Valley (?)
Insp: oktober 1991 i Kyoto, Japan.
Ovr: Orkestern bestod av studenter från en av Kyotos många high
schools, alla klädda i "Zoot-suits" och bredbrättade hattar. Inspei-
ningen gjordes med min amatörbandspelare från mitten av lokalen.
Tid: c:a 3'3O"

6. BOB HUNT (TROMBONE) & MASATO KOBAYASHI (BAS):
Mood Indigo
Insp: maj 1996 i Breda, Nederländerna.
Ovr: Finaldagen brukar några av de mera framstående solisterna från
festivalen bjudas in till en avsänd konsert kallad "Duo Special".
Tid: 6'09"

7. KEITH NICHOL'S HARLEM ARABIAN NIGHTS
("INTERNATIONAL BAND"): Doin' the Crazy Walk
Insp. i London 7996 (?)

Ovr: Detta (för en CD sammanställda) band består av bl.a. Bent Pers-
son tp (S), Mattias Seuffert cl (D). Ren6 Hagmann as (CH) och Keith
Nichols p (GB). Vid tiltfället inspelades ett flertal melodier som Duke
hade på repertoaren på ZO-talet såsom: Yam Brown, What A Life,
Memphis Wail, Minstrel Days, With You, Here Comes My Blackbird,
Dixie och Rub-A-Tub-Blues.
Tid: c:a 3'00"

En koncentread Magtus i högform. Foto OIle Lindholm



gfi,Plntk FRANDENSToRA
DUKE ELLINGTox-vÄnLDEN

plockade av Göran Wall€n

NU HAR BOKEN OM GUNNAR SVENSSON
KOMMIT UT
Författaren och vår vän Bengt Nyquist har nu fullbordat boken om
Gunnar Svensson lagom till iulen 1997. Boken heter "Å inte nog
me-de-", som ger en fin beskrivande bild av varför norrlänningen
Gunnar kom till Skåne på 4O-talet och träffade alla skånska jazzstorhe-
ter. Sedan blev det iu som bekant Nalen och Hasse / Tage . Vi saxar här
ett litet avsnitt från tiden april 1939.

"När Silas tog tåget till Malmö, det var i april månad, följde Allan och
jag med på halva vägen. Vi, även Silas, skulle nämligen resa till Stockholm
och Konserthuset fiir att höra Duk Ellington's orkster. Detta var faktiskt
Ellington's första Sverigebesök. Bandet gav flera konserter i Stockholm och
vi hade köpt bilietter till konserten clen 16 april. Vi skickade efter dom från
Reuter & Reuter, det musikftrlag som jag senare i tiden skulle komma att
arbeta åt. lag flck kdigt från ASEA; tre dagar utan
lön. Tågbiljetternq tur och retur kostade åtta och
åttio. Så tillkom kostnaderna ftr hotell. Vilket ho-
tell har jag glömt men det låg nära Konserthuset
på Kungsgatan någonstans. Det blev i vart faII en
hel del dyra slantar ftr en ung amatörmusikr med
inte allt/ör hög lön från ASEA. Men det var det
värt fajr den Stockholmssvängen från våren 1939
glömmer jag aldrig.

lag minns den i alla dess delar Atmosfären,
när varo kärc I an, yirtuositeten i de n fenomenala
musikuppvisningen... Det var otroligt helt enkelt
hur denna konsert grep oss alla tre. Och med alla
sinnen! Jag minns att iag i pausen gick ut och rök-
te men - ftrtrollningen ville inte släppa. [ag var
totalt borta från verkligheten av det iag hört. Som
i trance, kan man säga. Och den stämning- en satt
kvar i sinnet så länge att iag än i dag kan känna
hur starktmusikn verkade på oss- The Duks musik
med alla sina skiftningar var nåt ingen av oss dit-
tills hade fått uppleva i musikvä9."

Anm.
"Silas" är tenoristen John "Siias" Slöblom från
Obbola utanför Umeå.
"Allan" ärventilbasunistenAllan Hömberg, som
senare soelade kontrabas.

Duke 1939 i
Konselthwet,
Stockholm.
"From Rolf
Dahlgren
Collection"

FRANK BTJTLER FRAN KANSAS CITY
F. Butier trumslagare, född 1928, spelade med Duke Ellington's orkes-
ter under två veckor i november 1954. Detta beroende oå att Dave Black
stannade kvar i Californien när orkestern skulle genomföra en turnd
genom landet från västkusten över till New York. Väl framme i New
York övertog Louie Bellson sedan trumpinnama den 30 november. Fem
veckor senare återkom Dave Biack till orkestern.

LA\,\,'RENCE BROWN'S UPPSÄGNING TILL
DUKE ELLINGTON'S ORKESTER.
Uppsägningen antyder lite av den spänning som fanns mellan Duke
Ellington och L. Brown under många år. Redan i början av 3O-talet
uppstod bl.a. relationsproblem när L Brown var gift med vocalisten/
dansösen Fredi Washington under en kort tid.

/ä", å 6, /vä /
gl'/'

'Jo u/fr-,*tt'u r,rT1-r. (l rz-r..CuL*--r. -

) t:ctz--<.
,..-i/7'; ./-
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CHARLIE MINGUS PÄ TV
Under julhelgen visades en dokumentär på 75 minuter om Charlie
Mingus. CM har ju alltid hyllat Duke Ellington som sin stora före-
bild. I programmet framkom det också tydligt vissa samband.

Ett samband är vår vän Andrew Homzy, som berättade om hur
det gick till när han 1989 hittade CM stora arbete Epitaph. Epitaph
uppfördes av CM till vissa delar 1962 i Tower Hall under kaotiska
för-hållanden, men glömdes sedan nästan bort. CM talade aldrig
mera om Epitaph. Rolf Ericson deltog och han tyckte att ordningen
minst sagt var dålig. Giinther Schullers och A Homzy-s uruppföran-
de sedan den 3 juni 1989 i Lincoln Center/Alice Tully Hall hela ver-
ket med delvis samma musiker som 1962.Den21mars 1996 uppför-
des faktiskt verket igen hos Sv Radio i studio 3 med A Homzy, med
förstärkt RadioJazzGrupp och Rolf Ericson som solist. Vi får tacka
Lars-Göran Ulander på radion för denna insats. Lennart Åberg var
musikalisk ledare.

Den andra relationspåverkan blev när Duke och CM deltog i en
kvällskonsert den 29 september 1969 i Berkeley, CA. Duke med or-
kester spelade då CM 's " Clown" från 1957 och CM hade med sig sin
egen grupp. Detta tände cM's intresse ti]] att bÖrja arbeta igen och
han började åter att spela med sina gamla musikervänner. Han hade
varit inaktiv under några år i slutet av 60-talet. Kanske berodde det
på barndomsvännen Eric Dolphy's hastiga bortgång den 29 juni
1964. CM speiade också under några dagar jan/feb 1953 med Duke



Ellingtons orkester , men efter lite bråk med Juan Tizol p.g.a. CM
häftiga humör var Duke t)'värr tvungen att avskeda CM. Ingen in-
spelning är släppt från denna tid.

Utanför Tv-programmet kan sedan nämnas att Duke spelade in
en utmärkt trio'LP "MoneyJungle" med CM och Max Roach den 17
september 1962.

CM har i flera kompositioner med egen grupp hyllat Duke bl.a.
finns "For Harry Carney, "Duke Ellington sound of love" samt
"Duke's choice" och 1 övrigt har CM spelat in flera kånda Elling-
tonkompositioner under sln karriår.

En annan barndomsvän till CM var Duke's SO-talstrombonist
Britt Woodman , som spelade med CM under.l0-talet och han del-
tog pä 60-talet vid flera inspelningar med CM.

Anm.
Lyssna gärna på CM i Mood Indigo på "Charlie Mingus" Impulse-S4
inspelad den 20 sept. 1963. Betråffande Tower Hall-LP'n frän 1962
sä nämnde A Homzy i Stockholm att både text och musik innehöll
många felaktigheter i förhållande till orglnalverkets utformning och
innehåll.

LATEST NEWS ABOUT MERCEDES ELLINGTON
In 1997 she won the Dramalogue Award for the best choreography
for her contributions to Play On , which combined two muses -

Duke and the Bard. Her resent credits include co, directing Music
AIDS Harlem at New York-s Lincoln Centre, and choreographing
Duke Ellington's Sacred Concert Music, featuring Wynton Marsa-
lis, at the Manhattan School of Music. She will be involved with
Chicago's Ellington '98 as a key contributor to the tevival of My
People.

NEKROLOGER

NAI WOODARD, TRUMPET
Nat Woodard avled nyligen i New York. Nat ersatte Rolf Ericson i
ma1 1964 och spelade med Duke Ellington- s orkester t.o.m. ianuari
1965. Nat hade tidigare spelat med L. Price orkester.
I övrigt saknas information om Nat.

DISKOGRAFEN OLE J. NIELSEN
Ole J. Nielsen avled den 19 december 1997 endast 60 år gammal. Ole
bodde i Taastrup i Danmark. Han skrev den f.n. bästå Duke Elling-
tondiskografin "Jazz Records 1942-1980 volym 6 Duke Ellington",
som kom ut 1991. Ole deltog i arbetet till flera diskografier hos
andra författare under många år och hade många vänner inom El-
lingtonfamiljen. Ole var en mångårig vän till DEMS vänkrets och
Benny Äslund och han deltog med stort intresse i flera Ellington-kon-
ferenser, nu senast 1997 i Leeds tillsammans med sin maka Bente.

JOHNNY COLES, TRUMPET OCH FLYGELHORN
John "Johnny" Coles avled den 21 december 7997 i Philadelphia.
Han var född i Trenton N.J. den 3 iuli 1926. Johnny började spela i
Duke Ellingtons orkester i juli 1971 t.o.m. Duke's död 1974 och han
var en framstående solist med en varm och lyrisk ton. Han var flera
gånger i Sverige med Duke-s orkester. Tidigare spelade Johnny bl.a.
med Eddie Vinson 48-51, BuIl Moose Jackson -52, James Moody 56-
58, uppmärksammades hos Gil Evans -59 och medverkar i "Out of
the Cool" 1960, medlem i Charlie Mingus orkester under några år
bl.a. turn6 i Europa 1964, Herbie Hancock 68-69, Ray Charles 69-70
och kom sedan tillbaka efter 1974. Johnny spelade även med Count
Basie på 80-talet. Han vann New Star Award DB Critics Poll 1965 och
fick 1997 utmärkelsen "Living Legend of Jazz". Rekommenderad in-
spelning är "Johnny Coles/Little Johnny C" på Blue Note BST 84144.

BILLY STRAYHORN-HYLLNING
I HELSINGFORS
Billy Strayhorn kommer att hyllas i Helsingfors under april månad
av UMO Big Band ( Finska Statens Storband ). Vid inspelningen
kommer från Sverige trombonistern Ulf Johansson att medverka som
solist tillsammans med svenska sångerskan Annika Hultman och
ev. Larry Coryell.

I mitten av maj ges sedan en konsert i Helsingfors med ovan nämn-
da musiker. Annika Hultman, som numera är bosatt i Helsingfors fick
av musikjoumalisten Tom Sandberg i uppdrag att planera för en kon-
sert med Billy Strayhornmusik. Till korrdinator för projektet har hon
sammanfogat musikema enligt ovan. Producent är Leif Nysten frånYLO
Radio och musikproducent :ir Hendk Otto Donner.

Vi tackar Ulf Johansson för information. Vi ser fram emot att få
lyssna till denna inspelning med Billy Strayhorn-musik.

GERT PALMCRANTZ HALSAR FRAN
LIDINGÖ RADIO.
Ring gårna och önska era favoriter till Lidingö Radio på 97,8, (bred-
vid P2-musik). Gert sänder på torsdag fredag mellan kl. 9.00 -11.00
och repris på söndagar meilan kl. 16.30 -18.30.

-lsriGRA 

NYA cD I HANDELN. 

-

1. Earl Hines & Ray Nance " Mostly Fats",
Doctor Jazz FDC 5017.

Inspelningen är från den 13 september 1973 i New York. CD'n inne-
håller sex nummer med Earl Hines , som solist och därefter tillkom-
mer sex nummer i duoform med Earl Hines och Ray Nance vokal,
kornett och violin. Melodiurvalet är ur Fats Waller,reoertoaren. In,
spelningarna är tidigare outgivna.

2. Earl Hines plays Duke Ellington "Volym Two".
New Worlds Records 80 532-2

inspelningarna är från tidigare LP-utgåvor på Master Jazz Records
LP melian 10 december 7971, och 18 mars 1974. Earl Hines spelar
solo och hans melodival är ur Duke Ellingtons standard-repertoare.
Det finns tidigare en CD på NW 361/362-2, "Volym One".

3. Ben Webster
"Cotton Tail",
BMG 07863 66790-2.

CD'n innehåller till stor
del standardinspelningar
med Duke Ellingtons or-
kester, som vi redan har
både på CD, LP och 78-
varvsskivor men innehå1-
ler även Bennie Motens
Kansas City Orch. med
"Toby" och"Lafayette",
Willie Bryant's orkester
med "The voice of old
man river", L Hampton's
orkester med "Early Ses-
sion Hop"och "Cadillac
SIim"med Benny Carter's
orkester från 1946.

OBS !

Det intressanta och ny är en tidigare outgiven tagning med Perdido
frän 2l ian- 42.

Duke Ellington Internetlond Conferenct

ELLINGTON'99
The Washington Chapter of the Duke Elllngton Society will
host the 17th annual international Conference. In celebration
of the 100th anniversary of duke's birth, the Conference will
take place April 28 through May 2, 1999. The Conference will
be headquartered in the Washington Marriott Hotel. The the-
me will be his mother's words, "Edward You Are Blessed". For
further information contact: Ben Pubols, P.O. Box 15591, Wash-
ington, D.C. 20003-0787, USA.

ELLINGTON 2OOO
At the conclusion of Ellington '97, the millennium Internatio-
nal Duke Ellington Conference was awarded to Los Angeles,
California. Details will be published in this Bulletin as they
become available.



INTRODUCTNG IRVING MILTS
Part2 of Zby Arthur Bradley

Reprinted with pernrission from Silver Threads, Aplomb Publishing , El Paso TX 1995

Mills and Ellington
Ellington's Washingtonians - at that time a cooperative - played on
and off from 1923 to 1927 at the Kentucky Club, near Times Square.
Mills and Ellington became acquainted, and in June 1925 shared a
recording date. Everything is Hotsy Totsy NoW with lrving singing
and playing the kazoo, did not set the world on fire. The phrase Hotsy
Totsy remained associated with the entrepreneur for years, and we
assume it was prominent in his working vocabulary. At any rate, the
two men decided they should get together for their mutual benefit,
and most of the Ellington recording dates for the next decade bear
the strong imprint of Mill's advice and consent.

In 1926 they established a Duke Ellington Corporation, with the
two men equal partners. It sounds like exploitation, but it was not
unheard of for a manager to grab half of a band's (or a prize fighter'sl )
net earnings, and in fact, Mills was more than an agent. He was music
director as well, with Duke serving as front man and lieutenant in
charge of keeping order among the musicians. In those days, wor-
king in a band was just a living: you generated real income by selling
sheet music, and Duke was persuaded to view the band as a vehicle
for promoting songs. They were not troubled by illusions concer-
ning acceptance, nor was public recognition a primary goal. If the
music was good and fun to play, so much the better, but these conspi-
rators were mostly in it for the money.

The sidemen, formerly share-owners, were now simply employ-
ees of the Corporation. Incomes rose as the business prospered, but
they couldn't help being aware of their reduced status and there was
inevitably some resentment. You could hardly expect skilied musici-
ans ta be pleased at being told what and how to play by a shifty song-
plugger. We're afraid Irving got very little respect from the Boys in
the Band, but Sonny Greer grudgingly admitted he was plways there
in person when they needed him.(6)

Ellington's recording career started with small independent la-
bels. Worked up to Gennett, Vocaiion, and hit the big time with
Brunswick and Victor in 1927 . The Washing-
tonians became the Kentucky Club Orchest-
ra for a while, and that December took the
name of their best-known residence, the Cot-
ton Club. Duke's original Cotton Club Or-
chestra had Bubber Miley, Louis Metcalf, Joe
Nanton, Harry Carney, Wellman Braud, as
well as his nucleus of boyhood pals: Otto
Hardwick, Fred Guy, Sonny Greer. InJanua-
ry of 1928 they were ioined by Barney Bi-
gard, and a few months later byJohnny Hod-
ges. Irving Mills provided anonymous vocals
in the recording studio for Diga Diga Doo
and Doin' The New low Down. When the
manager sang I Can't Give You Anything But
Love, he identified himself on the iabel as

"Goody Goodwin."
The classic Ellington line-up was essenti-

ally completed in 1929 when Cootie Williams
took over the growl trumpet chair (altho
straight solos and ensemble leads were likely
to be handled by accomplished journe;.men
Freddie Jenkins and Arthur Whetsol). Juan Ti-
zol came aboard in September If you are wai-
ting for Lawrence Brov"n, let it be known that
this choice sideman came two years later, hand
picked by Irving Mills. It is interesting to note
that all of Louis Armstrong's recordings bet-
weenJuly 1930 and March 1931 were issued as
the Sebastian New Cotton Club Orchestra. Was
there actually such a place in Los Angeles, per-
haps intended as the second location of a plan-
ned night club franchise? At any rate, Mills
heard Lawrence Brown- then with Louis- play-
ing a solo on Trees, and wanted his classy in-
tonation to bolster the big band sound.(6)

The Duke had a kind of Bob Cats band-within-a-band he called
the Harlem Footwarmers (or occasionally the Whoopee Makers or
the Jungle Band, as his manager would dictate). Three of his best
recordings were made with iust these seven pieces in 1929, namely
Saratoga Swing, Jungle Jarnboree and the instrumental version of
Freeze 'n Melt. Completely non-commercial, these pieces are proba-
bly the best examples we have of how Eilington sounded without
Mills' influence. It is only natural to expect that Mills would get the
band into one of the first sound movies. In February 1929 they f1l-
med a short entitled Black And Tan Fantasy at the Pathe Studios.
Vocal effects were provided by the Hal1 Johnson Choir, giving the
jazz some ethnic depth. That sombre gospel tone is peculiar to El-
lington, and one feels once again that the manager stayed in the
background. They were not always at the Cotton Club. The band
spent the summer of 1930 in Hollywood, making Check and Double
Check, a film with Amos 'n Andy and Paul Whiteman (whose Rhythm
Boys sang Three Little Words with Duke's men onYr 22528). An-
other pleasant fallout of the movie was the delightful Double Check
Stomp, probably best heard on Vi 38129.

One can't help but notice that the least successful of the band's
records about this time are all Mills Music properties that did not fit
the Ellington groove. A good example is St. James Infirmary, a minor
key blues based on folk material. Some recordings list Don Redman
as composet but you will find it mostly attributed to 'Joe Primrose,"
known to be another of the pubiisher's many alter egos. This song
and When You're Smiling of July 1930 both have vocals by "Surury
Smith," i.e. Irving himself. The latter clearly took control (or Duke
relaxed his standards) when they appeared on small labels as Mills
Ten Blackberries or the Harlem Hot Chocolates. Such "descriptive"
band titles are an ironic reminder of the insensitivity of that era to
racial dignity. Again, all these pseudonyrrs strike us today as being
rather contemptuous of the public.

Duke, Mills och lvie



Opening Doors
Mills had some judgment problems in little things, but in the major
project of promoting the world's first famous black orchestra he found
his path to glory. He pushed relentlessly for respectful even-handed
treatment, holding out for fees, publicity, and accommodations that
a comparable white headliner might receive. l)uke became the first
band leader to play a theatre date as an attraction greater than the
movie. He was the first black to appear at RKO Palace, sharing top
billing with Maurice Chevalier (1930). The band went to Dallas, of all
places, to piay a college prom at the Adoiphus Hotel,(9) which would
probably not admit a Negro guest for another thirty years.

Behind the scenes, the manager and his staff labored to avoid
confronting local mores. They travelled thru the South in three pri-
vate Pullman cars/ one a diner. For short gigs they all slept on the
train, pulled off on a siding.(i) A long engagement would find them
bunked at private homes with hired autos for transportation. All this
was expensive, and the tours sometimes actually lost money,(12) but
they certainly carved out new territory in t}Ie entertainment world.
Picture if you will the dapper Duke, resplendent in tails, mobbed by
white youth, smiling and cordial to all until the lights went out, and
then quietly returning to his Pullman to oblige the restrictive hotel
regulations. Once again we can't help thinking ofJackie Robinson:
shrugging off hate, ignoring preiudice whenever he could do so.

The story is even more remarkable when you realize that Elling-
ton valued style for its own sake. He liked to travel first class (he
demanded new Pullman cars!) and to have a big. clean, well-decora-
ted band stand.(6) He dressed impeccably and cultivated courtly man-
ners. More than money he needed the respect of his associates, digni-
ty in all promotional details, and the opportunity to lead a well-
ordered life.

Nothing finer can be said of Irving Mills than that he under-
stood Duke's needs and strove to fill them. The black aristocrat and
the street character from a Damon Runyan story (we think of Nathan
Detroit) worked together magnificently, with racial barriers toppling
in their wake. A case in point is the recording sessions that Ied to
Vi35962- Almost before they realized it, Victor had released a Black-
birds Medley, with integrated performances by "Warren Mills and his
Blues Serenaders" (a slick white dance orchestra with strings) and
Ellington sidemen. It was backed by Duke's band playing St. Louis
Blues. Consternation! How would it be listed ??...in the standard
catalog or the Black Bulletin?? A Victor executive cried, "You're in
trouble now, Millsl "...but the trouble quickly subsided. The promoter
demanded that his band must be included in the general listing, or
not at all, and he won. Soon the Black Bulletin melted away.

The United Kingdom still included much of Africa in 1933, and
many British subjects could identify with the Duke's jungle rhythms.
He was a sensation at the Palladium, but the highlight of the trip had
to be a reception at Lord Beaverbrook's mansion for all the black
royalty from British colonies. Never were there so many elegant th-
reads, jewels, braids, medals, arm bands, diamond-studded teeth. The
Prince of Wales sat in on drums and the Duke of York begged to hear
Swampy River.(9) Oh Lordy! It must have been tough getting back to
Jim Crow America after that experience!

A popular magazine of the early thirties (New York fue) congra-
tulated Irving Mills for having developed the Ellington orchestra,
whose popularity was compared favorably with Paul Whitman, Vin-
cent Lopez and Ben Bernie.(lo) What, no Guy Lombardo ? This may
strike us as faint praise today, but in its context it can only mean that
the Duke had indeed reached the top of his calling. Did Mills really
think he could sing? To be fair we must admit that there was nobody
in the organizatian any better qualified ta handle Tin Pan Alley ephe-
mera/ nor did the publisher rely on his limited talent exclusively.
Other crooners brought in for commercial work included Frank Mar-
vin, Dick Robertson, Benny Paine, Sid Gurney, Smith Ballew and Chick
Bullock. They were often identified by pseudonyms or not at all -the
label would simply state "with vocal refrain."

Mills could have found adequate Negro vocalists, but he seemed
to be deliberately aiming to erase the color line in what he perceived
as the least offensive manner. He wanted his black and tan properties
to be recognized as first class talents, performing on the same level
and advertised in the same catalogs as the top white bands. He suc-
ceeded and that is the good news. The bad news is that much of the
Ellington output for that period is of marginal interest to a iazz col-
lector. Vocal artists - as opposed to sidemen who could sing - were
beginning to travel with bands in the early thirties (Bing Crosby was
one of the first representatives of tl-ris breed). Less pop mediocrity
had to be endured after 7932, when the band had its on'n more-than-
capable Ivie Anderson available for both ballads and rhythm tunes.
Her smashing debut rocked the music world and put the expression
"lt don't mean a thing if it ain't got that swing" into the vernacular

Irving Mills himself contrived that straightforward credo of the new
hot popular music. Ivie was not the first Ellington "thrush." His fans
will recall that Adelaide Hall had wailed Creole Love Call as early as

19ä. As we understand it today, that session was completely master-
minded by Irving Mills. The promoter had heard Hall in a Lew Leslie
Blackbirds show and thought her talent fitted the pseudo-jungle style
to perfection. He also stimulated the Duke to improve on King Oliver's
Camp Meeting Blues to provide a vehicle for these primitive war-
blings.(10) The result was indeed a jazz masterwork, and it is still a

great arrangement (hear, for example that Bob Wilber orchestra on
the Cotton Club movie soundtrack). No one has been singing it,
however, since Adelaide's definitive version.

Oliver threatened a lawsuit, but as usual Mills came out smelling
like a rose -the original tune had not been properly protected. As for
Adelaide Hall, she was not really a band vocalist, but her recordjng
short career included a few more Mills songs. You can hear her.to
advantage on the wittily-rh)'rned I Must Have That Man on Bruns-
wick with more of the Creole crooning that was evidently intended
ta be her trademark.

Ellington's first extended work originated as a publicist's brain-
storm. The band was opening at a Chicago theatre in 1931 and Mills
felt the need to contribute a little news item (read "press release") to
the papers. He couldn't think of a catchy headline and in desperation
arurounced a major newwork in concert format. Unruffled, the Duke
sketched Creoie Rhapsody in one night.(1) It was never actually finis-
hed, and in fact came out quite different in its two recordings (Bruns-
wick and Victor). Neither label really wanted it, they say, because
two-sided 78's were always iosers in the automatic coin machines. It
must be conceded that there was nothing in Creole Rhapsody wor-
thy of repeated hearing, nor did the Chicago Press find its premier
particularly newsworthy.

Composer Credits
Up to this time Mills had meddled relatively little with the Ellington
iazztunes. He published Mood Indigo (193O, originals Dreamy Blues)
with an inconsequential lyric of his on'n devising, trusting that the
composers would not ob ject if sheet music sales could be enhanced
thereby. His efforts were justified when a Boswell Sisters recording
brought the tune to the attention of a wider audience. Mood Indigo
was a sophisticated blues and a far cry from the comic "darky" jung-
le songs of just a few years earlier (e.g., Diga Diga Doo and Oh By
Jingo). It might be appropriate to reveal at this point that Duke El-
lington was not good at writing things down. He worked out his
tunes on the bandstand, but never provided his publisher with a

manuscript copy of anything. A staff musician transcribed recorded
sounds to paper, which gave the manager an extra dimension of con-
trol over every publication.(9) It is only natural that Mills would
strive to make the music more accessible to the piano-playing public.
Another point worth making is that Irving Mills never quit writing
song lyrics, altho many times they did not catch on. Severai bands
presented Blues In My Heart as a ballad and Lovesick Blues was a

1949 hit for Hank Williams. Ring Dem Bells and Caravan were sung
in the early days, and we should not omit Let's Have AJubilee, writ-
ten with Alex Hill for a Louis Prima Brunswick session. Incidentally,
Prima was yet another of the young artists who Irving Mills encoura-
ged with recording oppoftunities and financial assistance.
In 1934 Mills and Ellington collectively produced one of the top
melodies of the decade, the immortal Solitude. Besides helping Eddie
Delange with the words, the manager (he claimed) personally revi-
sed an overly complex harmony. We have heard from many sides that
Mills had a flair for knowing what the public would buy, and he
certainly had the clout to tell the Duke exactly how many chord
changes he thought the front parlor sing-alongs would tolerate. With
Sophisticated Lady, Mills tried to do good like a real publisher should:
he brought in a skilled wordsmith to convert this charming melody
into a song. On the face of it, it's the Star Dust story all over again -

with the entrepreneur discarding most of his own attempt in favor of
a Mitchell Parish lyric. Unfortunately, the team did not score as well
this time. The words are ungainly, and are rarely heard today. As
more and more Ellington songs showed commercial possibilities, the
publisher could not resist tampering and cutting himself in, and the-
re were undoubtedly abuses. The gruesome fact is that Mills eventu-
ally was to put his name on more than sixty Duke-related items. We
are not sure to this day what Mills contributed to I Let A Song Go Out
Of My Heart or In A Sentimental Mood. Long before he "collabora-
ted" with Ellington, the little knave had written himself rn on songs
he had bought from Elmer Schoebel (House of David Blues), Fats
Waller (Come On And Stomp) and of course Hoagy Carmichael. It is
most unfortunate that he allowed this unpleasantly greedy habit to
stain his memory.



PartingCompany
In the mid thirties the great partnership bcgan to uruavel. The Duke's
mother died in 1935 and the leader thought his publisher might spring
for an elaborate funeral, but was denied.(1) One can imagine Mills
foreseeing no useful publicity from that kind of expenditure. We
also suspect that bookings were never quite in the top spots, that big
concert halls like Carnegie were out of reach, and that the rovalty
pal'lncnts (a kind of kickback) were becoming onerous. Another fac-
tor was the emerging militant black press. The Pittsburgh Courier
complained that no black had written a lyric for an Ellington song.
The Amsterdam News reviled white agencies that prospered at the
expense of underpaid Negro talent. On 17 November 1936 the epit
het "Musical Sharecroppers" was hurled at Ellington, Calloway and
Lunceford by future congressmanAdam Clayton lrowell.(6) The break
inevitablv came inJanuary 1937, whcn Downbeat reported that Duke
finally got his band back and at the same time gave up his shares in
the Mills publishing company. 81' 1939 Irving Mills was no longer
representing the Ellington band, and bookings improved.(14) Wil
lard Alexander of the William Morris Agencv had contacts with top
locations that shady Harlem underworld characters could never have
approached. The dissociation from Mills Music, as far as copyrigl-rts
lvere concerned, was only cosmetic. From 1940, Ellington songs were
published by the American Academy of Music, a Mills subsidiary.
Eventually the Duke published his own works (Tempo).

No longer was the band merely a vehicle for promoting song
properties. The Duke himself assumed complete control of repertory
and generally ignored the hit songs of the day. The post-Mills band
was an entity apart from the mainstream of American popular mu-
sic. As a bit of trivia, his last bits of popular f loss were Lambeth Walk
(1938) and You, You Darling (1939). According to Gunther Schulleq
the Ellington creative juices flowed better after his break from Mills.(7)
There are certainly a lot of people who find the

1940-1942 swing band recordings the most satisfying of his long
career. One thing is sure: Willard Alexander never attempted to mold
the Ellington mystique into a conventional entertainment package,
and this wholehearted acceptance gave the Duke a new sense of free-
dom and personal dignity.(8) We are soon to take leave of the Elling-
ton story, but one little incident remains to relate. In 1972 while wri-
ting his memoirs, the bandleader solicited his ex-partner for remini-
scences. The two men met in Las Vegas and reviewed their relations-
hip.(9) They parted on the best of terms and the scrawny agent was to
outlive the strapping (and younger) Giant of Jazz by more than a
decade. Elllngton expressed no regrets about his relationship with
his early partner, and in fact his comments were flattering and appre-
ciative.(17) The elderly publisher sighed with relief.(1)

Irving Mills seems to have been much less active as a band im-
prcssario after World War II. Mills Music was still a dominant force
in its field and no doubt kept him busy. He spent time in Hollyr,vood
where Nat Cole remembered selling him Straighten Up And Fly Right
for $50. Wc know that Mills he$ed assen'rble the cast for the film
Stormy Weather (19a3) and advised the musrcal director. In 1944 thc
Nat Cole song mentioned above sold a lot of records for Capitol and
Mills Music pocketed many thousands of dollars in royalties. The
sinSJer thought he should be entitled to some of that but lost out in
court.(18) It was determined once again that a signed Mills receipt
was a col'ltract with fine print that covered any eventualitv. Rubbing
salt in the wound, Irving had even put his name on the song as co-
composer. The firm never became involved in the Rock 'n Roll busi
ness. Their expansion in the fifties was largely due to the bulk sales
of choral and band arangements to educational institutions. They
continucd to bu1' up Song catalogs and eventuallv owned 25.000
copyrights, essentially a stranglehold on the best rnusic of the cen-
tury. Besides manuscript sales, there was about a half-million dollars
income every vear from performance royalties. Thcy came close to
selling out to United Artists in 1957 , but the offer of four million was
not considered adequate.(2)

The early sixties were big.vears for music publishers, and b1' 1964
the firm's annual gross receipts had soared to 1.4 million. The brot-
hers were now really ready to retire. They accepted a deal with a

holding company now called Utilities & Industries Corp. that would
sell stock to the public and pay them $5 million with the proceeds.
All the song rights were then transferred to MCA (evidently a func-
tional arm of U&l).

Jack Mills had been a director of ASCAP for manyyears, but when
he sought renewal as a representative of U&l he was defeated.(2) The
brothers continued in business in a smaller way, and in 1968 merged
with Belwin, another firm active in the educational market.(19) You
may still find the name Belwin-Mills in school bandrooms and on a
few songs in the public domain, such as The Little Drummer Boy. We
know little about Irving Mi11s' private life. Among his manv children
was a son Paul (born 1921), who also wrote a few songs and eventu-
ally joined Dad in the ASCAP Bio-Dictionary. Never completely reti-
red, the one time song plugger from Tin Pan Alley lived to a mellow
old age in California.(9) One can imagine that he continued to pull
little strings and make small deals until he finally succumbed on 21
Anril 1985.

Reference materiab were assembled, read and abstracted by Mr. Bruce S. Hapano-
witz of Utica, New York, who suggested the article a nd utnsulted in every phase ofits
development. It is a pleasure to acknowledge the effolts of this eanrest collaborator.
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DUKE ELLINGTON RETURNS TO
THE REGAL THEATRE FEBRUARY 10
Den 9 februari 1g35 skrevs i Chciago Defender
om Duke Ellington's återkomst till The Regal
Theatre i Chicago:

Duke Ellington is coming back to the Regal.
That is the good news for thc manv thous-

ands of South siders who were unable to attend
the popular 47th So. Parkway playhouse during
the Duke's recent engagement. lmmediately fol-
lowing Eltington's depart ure from Chicago, Har-
ry Ascher, genial Regal manager, became the re-
cipient ofcountless requests pleading that EIling-
ton return to the Regal.

Then the wires started to hum back and forth
from the Regal theatre to New York. While Ar-
cher conversed with the Irving Mills office, in
an e{fort to dissuade Duke f rom making his Eu-
ropean tour right away. After a good deal oi bick-
ering, the booking maneuver wrs completed, lhe
European engagement postponed, and Duke was
"set" for^the Regal, the entire week starting Fe-

bruary 10.

The famous mu5ician-comnoser is currentlv
rehearsing a brand new shoq which he and hii
orcheslra together with the entire stage person-
nel, including lvie Anderson, the Four Biue BIa
zes, Bessie Dudley and Jigsaw Jackson, will pre-
s€nt to regal audiences. The latterwill see durins
the week;f l;ebruary 10, what is expected to bI
thc hottest and most enterlaining show Duke has
ever presented.

Thank you Sleven Lasker for your contribu-
tiorl with newsDaDerartikels from Chicaco
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Otto "Toby" Hardwick,
Duke Ellington' s första saxofonist

Otto Hardwickvar Duke Ellington's barndomsvän sedan mitten av 1910-
talet i Washington. Otto spelade med Duke Ellington's första orkester
troligen redan 1919 fram till 1928 då han ersattes av lohnny Hodges.

Han deltog även parallellt med i Elmer Snowden's orkester. Under de

kommande fyra åren spelade Otto med olika orkstrdr bl.a. med Fats
Walley Elmer Snowden, ledde eget band, Chick Webb (199) och han
turnörade kort med Noble Sissle i Europa, samt lohn Ricks i Paris. Otto

Den 29 april 1964 inblöds Otto till en radiointerviu av radiorepor-
ten Felix Grant på radiostationen WMAL , 44O0 Jenifer Street N.W.,
Washington DC. Föliande dialog fölide under 42 minuter inkl mu-
sikexempel.

Felix: God afton kära radiolyssnare . Vi uppmärksammar ibland speci
ellt vissa personer och idag den 29 april vill vi celibrera Duke Ellington's
födelsedag och detta av flera orsaker. Duke Ellington är monumental
och han år född här i Washington och för att ge en speciell salut och
en personlig känsla till detta har vi biudit in altsaxofonisten Otto Hard-
wick och basisten Billy Taylor till studion för att minnas gamla tider.
Just nu har vi Otto "Toby" Hardwick här i studion, men Billy Taylor
har inte kornmit ännu. Välkommen Otto Hardwick till vårt radio-pro-
gram.
Otto: Tack Felix, det är en ära att få vara här vid ett tillfälle som idag
och iag tu stolt av att ha varit en del av Duke Ellington's organisation.
Felix: När en förening eller ett företag startar i en liten skala och sedan
växer till en enorm framgång brukar det stå oerhört mycket artiklar i
t.ex. Business Week. Duke är ju idag mycket omskriven, men ni böria-
de i liten skala för länge sedan och växte till en internationell
organisation,eller hur ?

Otto: Javisst, vi började verkligen i liten skala och växte till en interna-
tionell organisation , som för många år sedan har lämnat Washington.
Felix: Ja, och ett faktum är att Duke idag fortsätter att ra framgångs-
rik och iir idag en internationellt erkänd person.
Otto: Det är snällt att säga för länge sedan med tanke på min ålder,
men det startade 1919.
Felix: Böriade det 1919 ? När träffade du Duke första gången ?

Otto: Det var på den tiden när Duke studerade på Armstrong (se anm.
nr 1 ) och jag studerade på Dunbar High School. Duke bodde på 1212 T
Street NW och jag bodde ett kvarter därifrån på 1345 T Street, så vi såg
varandra praktiskt taget varje dag och blev automatiskt mycket nära
vanner.
Felix: Var ni intresserade enbart av musik tillsammans eller var ni kom-
Disar, som var tillsammans ?

Otto: Nej, hela vår vänskap var genom musiken. På den tiden var jag
bara elev inom musiken och jag ville gärna spela med i bandet, men jag
tyckte inte att iag var tillräckligt bra. Duke uppmuntrade mig och gav
mig flera chanser att spela och han sade "Kom och spela med mig!".
Jag tvekade , men Duke sade "Du är tillräckligt bra , plocka upp saxen
och spela med mig".
Felix: På den tiden var Duke redan lokalt ett känt namn i Washinston
eller hur ? Var han tillräckligt bra ?

Otto: Javisst, han fick ju betalt !

Felix: Jag har nu några andra frågor. Du är infödd Washingtonbo ?

Otto: Ja, det är jag .

Felix: Och Duke är också född i Washington ?

Otto: Ja, det är han .

Felix: När vi talade om l9l9 var ni då tillsammans när Duke hade ett
litet band och spelade på lokala dansplatser ?

Otto: Ja, och vi spelade på alla lokaler häromkring och vi hade 3-4
Dersoner i bandet.
Fefix: Vilka var de andra i bandet ?

Otto: Vi hade en trumslagare som hette Lloyd Stewart, som har avlidit
och en banjoist tror jag på den tiden som hette Billy White. Sedan var
det en saxofonist , som de inte visste om han var en bra eller dålig.
Felix: Och du var saxofonisten ?

Otto: Ja, lag var 4:e mannen.
Felix: När ni spelade på den tiden var det enbart för dansmusik ?

Otto: Ja, det var enbart för dans.
Felix: Jag spelade igår en gammal rag, som är från den tiden vi talar
om.
Otto: Ja, jag hörde det igår på radion eftersom iag lyssnade på ditt
program. Vad lar det som spelades ?
Felix: Det var "Maple Leaf Rag".
Otto: Personen som skrev den var en person som iag händelsevis kän-
de.
Felix: Det var Scott Joplin. Här talar vi om en person som var en legend
och som har skrivit en av de mest kända Ragtimes av alla "Maple Leaf
Rag". Det är stor skillnad idag, jag är själv ledsen för det, men nu dan-
sar inte folk längre till orkestrar eller grupper. Nu talar vi om en grupp

återvcinde 1932 till Duke Ellingtoru orkester och stanndde kvar till april
1946. Kort dcirefter slutade Otto inom musiklivet och blev farmare i
Maryland.

Otto föddes den 31 maj 1904 i Washington och avled den 5 augusti
1970 i Washington. Otto's huvudinstrument vdr altsax och C Melody
sdx, ten han spelade även soPransax, bassax, barytot'tsar, klarinett och

även violin tidigt på 2}-talet.

på fyra personer och ni spelade till dans och improvise-rade som ni
ville. Ni spelade sånger som folk ville höra. Men så är det inte nu, det är
förändrat, eller hur ?

Otto: Ja, en förändring mer eller mindre, men om vi talar om Ellington
och hans orkester så är det en sak jag vill säga. Alla musiker i orkestern
hade sin frihet att uttrycka sig fritt i musiken. När vi spelade efter
utskri\.na arrangemang och du ville ändra något så hade du din fulla
frihet att föreslå ändringar och ändra. Eller att spontant göra något
som du ville.
Felix: När vi ser till orkestern och arbetet med orkestern i dessa tider
var det mest spelningar lokalt och runt omkring Washington till par-
tys och dansställen. När blev det tal om att åka till New York ?

Otto: När Sonny Greer kom till Washington anslöts han till orkestern.
Lloyd Stewart hade lämnat orkestern p.g.a. saker som jag inte vill näm-
na. När Sonny kom rar det helt sensationellt. Vi brukade kalla honom
för "Little Willie from Long Branch". Han var en sensation med sina
trix med trumDinnarna. Han r.ar vår första kontakt med New York. Han
rar "inne" och alla var glada över Sonny och vår popularitet ökade
med Sonny.
Felix: En radiolyssnare har ringt och frågat hur Sonny mår idag ? Han
har inte hört något på länge ?

Otto: Sonny mår bra. Det går bra för honom. Jag har ständig telefon-
kontakt med honom. Han bor i New York.
Felix: Om vi går tillbaka till de första inspelningarna med gruppen,
som hette Washingtonians och ni befann er i New York, skedde de
första inspelningarna i New York ?

Otto: Det är korrekt. Det lar i New York.
Felix: Kommer du ihåg vilket år det var ?

Otto: Ja, jag tror det var 1926.
Felix: Anledningen till att jag frågar ar att iag har en återutgivning i
min samling med utmärkt ljud. Nu kan man spänna över 30 år i tiden
av musik under tre timmar.
Otto: Jag år intresserad av att höra din skiva efter alla dessa åL
Felix: Jag tänker spela en inspelning från 7926, lagundrar om du kom-
mer ihåg det sofistikerade "sound"som Duke Ellington's musik hade.
Lyssna på det sofistikerade slutet. Här är 1926. (anm. Choo Choo ).
- musik -
Felix: Det r ett av dessa sofistikerade slut.
Otto: Jättekul, jag hade glömt det.
Felix: Det är trevligt med dessa återutgivningar. På den tiden var detta
ett häftigt "sound"och människoma dansade till detta. Jag vet inte
vem som skrev Choo Choo ?

Otto: På den tiden skrev vi alla något. En person böriade och andra
fölide upp med andra id6er.
Felix: Var det mycket uppmärksamhet 1926 kring orkestem i New York?
Otto: Inte alls, populärmusiken som spelades då kommer iag aldrig att
förstå.
Felix: Det var ju två-tre populära orkestrar för dagen och deras skivor
spelades ofta. De var "häftiga". Det är ju en sak , men rad som gör mig
illa är skillnaden mellan personer som skriver något som är långt ifrån
värdefullt och de som gör något värdefullt, jag talar nu om musik och
inte personer, Dessa återutgivningar vi nu talar om har stort värde och
det finns mycket att lyssna till. Detta därför att dessa musiker på 20-
talet var i högsta grad innovatörer och hade ingen annan att kopiera.
Det v"r nytt, men idag 1964 kan du lyssna på allt från Ornette Cole-
man tili Scott Joplin. Men på z0-talet var det mycket få personer som
du kunde lyssna på. Detta innebar att det som du spelade måste vara
mycket innoratirt och intressant. Vad hände i New York ?

Otto: Vi spelade på mindre platser och som du säger med pioniärkäns-
la. Det var också begränsat med möilighet att spela in skivor. Med an-
dra ord för att speia in något fanns det ingen möjlighet om du inte
spelade blues. Så för att förbättra vår situation, för att kunna göra in-
spelningar fick vi spela blues och plocka in fler musiker i orkestern.
Och som jag sade tidigare så hade varje person sin frihet att uttrycka
sina egna id€er. Det var en riktig inställning.
Felix: Pg.a. det skapades det under flera år ett eget "sound" som gjorde
att du hör och vet att det är Duke Ellington's orkester. Det är naturligt-
vis en av orsakerna till att när någon började i orkestem........
Otto: ......såhade han något med sig från sig själv.
Felix: Javisst, och stannade under många år t.ex. i 30 år ( skratt).
Otto: Ta. ibland blev det så.



Felix: Genom det gav personen också en speciell påverkan och känsla
till orkestern. Förresten hur länge spelade du i orkestern ?

Otto: Innan jag svarar på det vill jag säga något annat. Vad mig
beträffar så, eftersom jag var med länge, Duke avskedade aldrig nå-
gon från orkestern. Han har heller aldrig anställt någon. Vi anställ-
de dem.
Felix: O.K. om man tittar på listan över musikerna från inspelning-
ar mellan 1928 till 1949 finns flera namn med hela tiden. T.ex. Har-
ry Carney. Han var med sedan Florida (se anm. 3 )
Otto: Rätt, när Harry kom till oss måste vi få tillstånd av hans mam-
ma. När vi mötte honom i Boston, fick vi försäkra hans mamma att
vi skulle ordna det bra för Harry. Jag tror att vi giorde ett bra jobb.
Felix: Ja, och jag tror att Harry var hos oss här för två år sedan. En
oerhört trevlig person. Annars i denna fantastiska framgång av or-
kestern, genom åren att döma, var det inte så lätt att alltid få rätt
känsla för framgången, men när det hände var ni medvetna om er
fantastiska framgång ?

Otto: Nej, det var inget problem, vi tyckte om vad vi spelade och
allt bara hände och vi accepterade det och det var mycket roligt. Jag
tror inte att pengarna betydde något. Vi hade vårt uppehälle och
det var allt. Vi arbetade med glädje.
Felix: Ni jobbade i första hand i och omkring New York-området ?

Otto: Ja, mestadels fram till 1925. Vi mötte många personer och
platser och alla ville att vi skulle komma och spela hos dem. Vi var
som en stor familj, även med personer som vi arbetade för, och vi
ville inte lämna dem. Pengarna hade ingen betydelse.
Felix: Det här har varit den största musikfamiljen i historien och
det kommer inte att hända igen. En parallell som finns är relation
mellan Count Basie och Freddy Green. Duke år idag fortfarande ak-
tiv och har flera bokningar än han kan ta. Berätta för mig lite om
dessa fantastiska sångeq de blev ju presenterade på ett mycket eget
sått.
Otto: Ja, och alla deltog i sångerna. En del säger att Duke skrev
praktiskt taget allt åtminstone på senare tid. Först tyckte vi att sång-
erna var "fyrkantiga", men vi förstod före genomsnittslyssnaren
att sångerna måste växa inom dig. Sedan kunde vi verkligen kom-
ma in i sången och den fick det resultat, som sången förtiänade.
Felix: Under tiden från 1926 t1il 1933 måste orkestern och Duke ha
skrivit en hei del ? Många av sångerna som kom fram då är sånger
som framförs ån idag. Men ser vi på återutgivningarna är det intres-
sant att återuppleva några sånger som skrevs då, men som inte har
överlevt fram till idag. Ni måste ha skrivit en hel del under den
tiden? Sånger som "Ducky Wucky" och "Blue Ramble" var ju en del
av "boken" oå den tiden.
Otto: Helt rått. Vi var mycket aktiva och vi hade mycket roligt.
Felix: Vad som förvånar mig när jag nyligen lyssnade på Duke r.ar
att Duke var lancerad med vokalt inslag. Han siöng inte mycket eller
hur?
Otto: Nei, men här fanns det.
Felix: Ja, och det är "Saddest Tale" från september 1934 och från
skivomslaget ser iag att du är med. Förresten hade Bing Crosby nå-
got problem med Duke ?

Otto: Ja, jag tror att Bing blev lite nervös !?
Felix: Vi hör en romantisk sång av Duke och hans orkester. ( anm.
Saddest Tale )
- musik -

Felix: Sjöng Duke ofta ?

Otto: Nej, men nyligen har han gjort flera saker dår han talar och
reciterar.
Felix: Det var från 193t1 och orkestern var i sod form och det verkli-
ga'ElIington-soundet" var uppenbarligen där.
Otto: Ja, det föddes mer eller mindre under den tiden.
Felix: Det finns fortfarande Dersoner som kallar tiden från 1934 till
1942, som den gyllene tiden.
Otto: Ja, Lawrence Brown kom 1933 (Anm. rätt år är 1932) och iag
tror också att Ben Webster var med på den trden och Cootie. Men
glöm inte Sonny Greer med öknamnet "sensational Sorrrry
Felix: De sånger som skapades och spelades av orkestern under dessa
år och är så förbundna med orkestern att det för andra var vissa
svårigheter att undvika att kopiera sångerna. Sångerna hade ju har
en speciell känsla ?

Du hade en del i Sophisticated Lady ?

Otto: Ja, jag och Lawrence Brown, vi kallar oss medkompositörer.
Felix: Det är väl omöjligt att veta vad som blir en "hit"?
Otto: Du vet inte det förrän du kommer ut ifrån studion. Vi kan ha
spelat numret innan dess i veckor utan att tånka på det, men i sam,
ma ögonblick som du gör en inspelning då vet du nästan automa-
tiskt hur det blir. Vi kan spela in fyra kompositioner i en session,
men sen kan du nästan säga vem som kommer att bli en "hit".
Felix: En av bakgrunderna till sångernas framgångar, var att det inte
var absolut nödvändigt att dessa sånger nådde 10-i- topp listan.
Faktum är ju att Sophisticated Lady spelas fortfarande idag och spe-
las in av många musiker. Det betyder ju att det är en "hit".
Otto: Det hade vi aldrig drömt om.
Felix: Låt oss nu lyssna på Sophisticated Lady från februari 1940.
- musik -
Felix: Orkestern blev sedan så framgångsrik i USA att ni reste till
Europa. Når reste ni första gången ?

Otto: Det var 1933. Och vi återvände 1936 (red.anm. Otto minns
fel) och 1939 och sedan följde flera gånger nästan }rraktiskt taget
varannat år-
Felix: Vid första resan spelade ni i flera städer eller var det en tur-
n€?
Otto: Nei, bara några städe! iag tror att den första platsen var i
Paris. Det var en märklig känsla i Europa att alla visste var vi bodde.
Det berodde på att hotellet där vi bodde hade en amerikansk och
nationell flagga på taket. Du kan ju förstå hur bra vi mådde.
Felix: Hur togs ni emot i Europa ? Era skivor var ju framgångsrika i
Europa och fanns att köpa i affärerna ?

Otto: Min kostym som jag har på mig nu saknar en knapp här ! Du
vet fansen I !

Felix: Låt mig säga att skivorna var mer populära i Europa än folket
i USA förstod ?

Otto: Ja, skivorna spelades mycket och det visste vi inte och vi var
mycket populåra. Europererna visste allt om musikernas namn och
vad vi hade giort m.m.
Felix: En vän från en ambassad i Washington frågade ambassadö-
ren i ett land om känslan fd iazz. Han svarade då " Oh ja, Arm-
strong och Duke Ellington ". Det var det enda han visste. Det är väl
en anledning till att Duke Ellington Society's finns idag.
Otto: Det är en underbar samling människor !!
Felix: Tiden är knapp, men iag vill säga för er som nu har börjat
lyssna att vi har Otto Hardwick kallad "Toby" i studion. Förresten
du sade aldrig hur många år du spelade i orkestern ?

Otto: Det var omkring 33 år ( Red.anm. Otto minns lite fel. Från
början till 1928 och sedan från 1932 till, 7946. ).
Felix: När man arbetar i 33 år i en organisation får man en klocka
med lre dialnanter (skratt):
Otto: I den här organisationen måste man be om att få sluta.
Felix: Det är en fantastisk historia. Finns det nåsra böcker annat än
diskografier om Duke Ellington ?

Otto: Ja, en autografi och en bok av Paul Miller för länge sedan
samt en bok av Barry Ulanov. Det finns en del.
Felix: Beträffande signaturen "TakeThe A'Train" så fanns det en
tidigare signatur "East St Louis Toodle-Oo".
Otto: Den skrev Ellington och Bubber Miley och en trombonist
som hette Charlie Irvis, som vi hade på den tiden.
Felix: Jag vet inte hur många gånger ni har spelat in den, men nu
soelar vi "East St Louis Toodle-Oo" frän1927.jmusik -
Felix: Hur uttalas det egentligen ? Toodle-Oo ?

Otto: Nej, det är Toodle-uu och inte Toodle-oo
Felix: Otto, du spelade altsax och sopransax ? Spelade du mycket
sopransax i Duke Ellington's orkester ?

Otto: Bara i början, men det finns inte något inspelat.
Felix: Jag älskar ljudet av sopran, och jag önskar att flera spelade
sopransax. Ett underbart"Reedy-sound".
Otto: Johnny Hodges spelade mycket bra sopransax. Han hade in-
spiration från Sidney Bechet. Det kan inte ha funnits en bAttre in-
spiratör.
Felix: Vår gäst ikväll är Otto Hardwick, som bodde ett kvarter från
Duke Ellington och tln/ärr kunde inte Billy Taylor komma ikväll
och vi hoppas att han kan komma en annan kväll istället. Anled-
ningen till vår träff ikväll är att fira Duke Ellington's födelsedag
och säga "Happy Bifthday to Duke Ellington".
Otto: Jag önskar honom det bästa av allt. Jag hoppas att det blir en
1ång födelsedag.
Felix: Jag vill säga en annan sak, det var igår ett födelsedagsparty
med Duke där man sjöng "Happy Birthday to you" ( se anm. 2 ).
Tack för att du kom hit Otto.
Otto: Det har varit ett sant nöie och det år trevligt att ni låter mig
komma hit och jag önskar alla Ellingtonvänner och alla vänner av
WMAL det bästa av allt.
Felix: Tack Otto och jag önskar att detta kunde hända oftare när
man hälsar på varandra för ett samtal. Jag hoppas att du kan åter-
komma, eftersom du har så mycket att berätta.
Otto: Jag kommer gärna, det skulle g]ädia mig. Det är bara att ringa.
Felix: Tack och Godnatt och låt mig få lyckönska alla Duke Elling-
ton Society's och jag avslutar nu med Duke Ellington-s signatur-
melodi "Take The ATrain". Vårt program kommer från WMAL-sta-
tionen, som sånder från måndag till fredag mellan kl. 20.00 till kl.
24.00. Godnatt.

Anm. 7 Duke studerade under 2,5 år vid Samuel H. Technical High
School och slutade i februari 1917. Otto var då c:a 13 år, men
familjerna träffades ofta och det är möiligt att Duke träffade
Otto när Otto var tonårins.
Duke föddes pä 2129 We;ld Street NW. Huset ar idag rivet och
det är nu en Postcentral med namnet Duke Ellincton Buil-
ding. Föräldrarna och Duke flyttade tydligen många gånger
på den tiden.

Anm. 2 Lena Horne,Nat "King" Cole och Patti Page deltog i hyllning-
arna i New York.

Anm. 3 Yad menar Otto med Florida ? H. Carney började i maj/juni
1927 i DE s orkester. Mark Tucker anger i sin bok sommaren
1926, nen det har visat sig vara en felaktigt.
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LAFAYETTE Theatre i Harlem med Wilbur Sweatntdn, som ibland spexade och spelade med tre klorinetter samtidigt. Vi ser Duke Ellington vid
piatlot, Sonny Greer vid tTuntmolna och Otto Hardwick tiII höge4 här med saxofon. Bilden är från tidigt 20-tal när Washingtonias en kort tid
spelade med Wilbur Sweatmans orkester för ekonomins skull

OTTO HARDWICK -DISCOGRAPHY (OUTSIDE DUKE ELLINGTON-S ORCHESTRA AND UNITS).
Compiled by Göran Wallön arrd Sven Åke Vedön with assistance of Steven Lasker, Venice, CA.

1. Snowden'sNoveltyOrchestra:ProbablyArthurWhetseltp,OHC-mel,DEp,ElmerSnowdenbjo,SonnyGreerd.
luly 26,1923, NYC

Home Victor trial
Note: Reports of another Snowden session for Victor, allegedly on Oct 78, 1923, are unsubstantiated in
Victor-s files. This bit of misinformation originated with Snowden, who maintained the band's lone recording
session occurred on Oct. 18.1923. and also included a second title not noted in Victor's files: "M.T. Pocket
Blues". Given that the July 26,1923 date was noted by the Victor's file keepers at the time, and that Snowden
didn't keep a diary, we favor the date given in Victor's files.

2. Jo Trent and the D C'ns : OH C-mel/bar, DE p, Fred Guy bjo, Sonny Greer d, Jo Trent vcl.

T-2OO7 -1 Deacon Jazz

Nov 1924, NYC
Blu.Disc T-1O03, LP: lazz Panorama (Swe)LP 12
Byg (F)529O7I, Hot'N Sweet (F) HOL6425, CD: Hot'N Sweet/
EPM Musique (F) FDC-5104, Media 7 (F) MJCD-8

Sunny and the D C'ns: OH C-mel/bar, DE p, Fred Guy bjo, Sonny Greer d/vcl.
T-2008-1 Oh ! How I Love My Darling Blu-Disc T1003, LP: Jazz Panorarna (Swe)LP 12, Byg (F)

529071, Hot'N Sweet (F)HOL6425, CD: Hot'N Sweet / EPM
Musique (F) FDC-51O4, Media 7 (F) MJCD-8.

3. Florence Bristol with Duke Ellington and Otto Hardwick: OH C-mel, DE p, Florence Bristol vcl.

T-2018-2
Probably Dec, 1924, NYC

How Come You Do Me Like You Do ? Up-To-Date 2OI9 , LP: Blu-Disc T1001,
CD: Hot'N Sweet/EPM Musique (F) FDC-5O14
Media 7 (F) MJCD8

4. Alberta Jones Acc. by The Ellington Twins, "Lulu Belle's Boy Friends": OH as, DE p, Alberta Jones vcl
Oct 14, 1926, NYC

Gennett 3403, Champion 15180, Herwin 92001, Silverstone
5025, LP: JazzPanorarna (Swe)LP lZ,Byg(F) 529O7I,
Hot'N Sweet (F)HOL6425, CD: Hot-N Sweet /EPM Musique
(F)FDC-5104, Media 7 (F) MJCDS

GE-X324A I'm Gonna Put You Right In Gennett 3403, Champion 15180, Herwin 92001, Silverstone
Jail 5025, LP: lazzPanorama (Swe)LP 12, Byg (F) 529071,

Hot'N Sweet (F)HOL6425, CD: Hot-N Sweet /EPM Musique
(F) FDC-5104, Media 7 (F) MJCDS

5. Clarence Williams' Blue Five: Bubber Miley c, Charlie Irvis tb, OH as, Clarence Williams p, Leroy Harris ? bj
Cyrus St. Clair tu, Eva Taylor vcl.

73957-B I've Found A New Baby Okeh 8286, LP: Natchez NLP3001, CD
Jan 22, 7926, NYC
Hot'n Sweet 151222

73959-B Pile Of Logs And Stones Okeh 8286,
6. Sara Martin & Clarence Williams' Blue Five: Sara Martin vcl, Bubber Miley c, OH as or Don Redman as,

Charlie Irvis ? tb, Clarence Williams p, Buddy Christian bjo, Cyrus St. Clair tu.
March 25. 1926. NYC

GE-X323 Luckv Numbers Blues

74O72-A Brother Ben
74O73-A The Prisoner-s Blues
74O74-A Careless Man Blues
74O74-B Careless Man Blues
74O75-A How Can I Be Blue ?

Okeh 8325
Okeh 8442, Swag 51

unissued
Okeh 8325,
Okeh 8442, Swag 51

73958-8 I-ve Found A New Baby Okeh 8286,

7. Fats Waller & His Buddies : Henry Allen tp, Jack Teagarden tb, vib, Albert Nicholas as, OH as, Larry
Binyon ts, Fats Waller p, Eddie Condon bjo, Al Morgan b, Gene Krupa d, The Four Wanderers vcl.

Sept 24, 1929, NYC
56727-2 Looking Good But Feeling Bad Victor V38086, LP: RCA (F) 741094
56728-l I Need Someone Like You Victor V38086
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8. Elmer Snowden & His Smail Paradise Orchestra : Roy Eldridge tp, Leonard Davis tp, Dickie Wells tb, OH as,

Wayman Carver reed, George Washington tb, Don Kirkpatrick p, Elmer Snowden bjo, Dick Fulbright b, tu,
Sid Catlett d, Mabel Scott voc.

Earlv 1932
Bugle Call Rag
Tiger Rag
Stop The Sun Stop The Moon
Concentration In You
My Man-s Gone.
Note: This recording is taken from the filmsoundtrack " Smash Your Baggage ".

9. Sonny Greer & The Duke's Men : Taft Jordan tp, OH as, Barney Bigard cl, Emmanual St. Claire "Duke "
Brooks p, Fred Guy g, Red Callender b, Sonny Greer d.

Ri<fi. SAa TATRa- 12

Feb 24,7945, Los Angeles
LP: (E) LC6650, (Du) sC0s2-80849

LP Pausa PR 9033 contains the same recordings as 5C052-80849.
Al1 recordings are in Classic CapitolJazz Sessions Mosaic CD-BoxMD72-I7O.

10. Timmie Rosenkrantz & His Barons : OH as, Johnny Bothwell as, Charlie Ventura ts, Harry Carne;u b11, ps6
Norvo vib, JimmyJones p, John Levy b, Spccs Powell d.

Aug 22, 1945, NYC
Continental 60I2,EP: '77" EPEU-3, LP: Continental LP76OO7,
Plymouth P72-146, PIZ-115, Remington LP1031, MJ 50O,
Masterseal MSl.P5013
EP :'77"LPEU-3, LP: Remington LP1O35, Masterseal MSLP 5013
Continental 6O12, LP: 760O7
LP: Remington LP1032,
unissued

581-4 Mood Indigo
581-5 Mood Indigo
582-5 Bug In A Rug
583-3 The Mooche
583-5 alt The Mooche
584-3 Kandy Lamb

W3344 Bouncy

W3344 alt Bouncy
W3345 Blues At Dawn

Timme Time
Aeolia

IOZI-I Old Juice On The Loose
lO2l-Z Old Juice On The Loose
IO22-7 Departure From Dixie
1022-2 Departure From Dixie

1023-1 A Woman Got A Right To
Change Her Mind

IO24-7 Muddy Miss
IOZ4-Z Muddy Miss

Capitol 10028
LP:T-794, M 11035

Capitol 48013 LP: M11035,(E)LC6650,(Du)5C052-80849
Capitol 10028 LP: (E) LC6656
Capitol H 240 LP: M11035,(E)1C6507,(Du)5C052-80849
Capito|r22B LP (E) LC6650, (Du)5C052-80849

unissued
HRS 1014, LP: Halo LP 50229, Storl'viile (DK) SLP808
unissued
HRS 1015, LP: Halo LP 50229, Riverside 12-144,
OJC-1710, Storyville (DK) SLP808
HRS 1015, Halo LP 50229, Riverside 1,2-144, OIC-1710

unissued
HRS101i1, LP: Halo LP50229, Storlwille (DK) SLP808

HRS 1020, LP: Raretone 5011-FC
HRS 1021
HRS 1021
HRS 1020, LP: Raretone 5011-FC

Wax ?

Wax 103 , LP: Crystalette 12503
Wax 103 , LP: Crystalette 12503

Nov 8, 1927
Voc 1150
Voc 1150

June 18, 1931, NYC
Col. 1,4612-D, Arcadia 2008
Col. 1461,2-D, Arcadia 2008

The first four recordinss are on LP Raretone 5011-FC.
11. Jimmy Hamilton And The Duke's Men : Ray Nance tp, Henderson Chambers tb, JH cI, OH as, Harry Carney

bar, JimmyJones p, Oscar Pettiford b, Sidney Catlett d.
Nov 21. 1945, NYC

BN 268-1 Old Uncle Bud Jazz Sel (F) 580, LP: F667 788
BN 269-1 Blues For Clarinets LP: Blue Note BLP 5027, F667 788, CD: BN 4181142
BN 270-1 Slapstick LP: Blue Note BLP 5027, 8-6507, F667 788
BN 271-1 Blues In My Music Room Jazz Sel (F) 580, LP: Blue Note BLP 5027, B-6507, F667 788

Complete session Mosaic Record LP MR1-115.
12. Jimmy Jones Big Eight : Joe Thomas tp, Lawrence Brown tb, OH as, Ted Nash as, Harry Carney bar, Jimmy

Jones p, Billy Taylor b, Shelly Manne d.
Jan 10, 1946, NYC

13. Harry Carney's Big Eight : Joe Thomas tp, Lawrence Brown tb, OH as, Ted Nash ts, Harry Carney bar,

Jimmy Jones p, Billy Taylor b, Jimmy Crawford d
March 18. 1946. NYC

ro29
1030
1031

Minor Mirage
Jamaica Rhumble
Shadony Sands

1032 Candy Cane

W 105 Birth Of The Blues
W 106 Five O-clock Drag
W 1O7 New World A-Coming

14. JimmyJones Quintet : Bill Coleman tp, OH as, JimmyJones p, John Levy b, Denzil Best d.
March 4. 1947. NYC

15. Otto Hardwick Quartet: OH as, JimmyJones p, Al Casey g, Al Hall b
April 17, 1947, NYC

W 104 Come Sunday War 102, LP: Crystalette 12503
16. Otto Hardwick Quintet : OH as, JimmyJones p, Al Casey g, AI Hall b, Denzil Best d

April 17, 1947, NYC
W 108 I Remember Your Eyes Wax 105 , LP: Crystalette 12503

Some reference works show Hardwick as present on two sessions on which he didn't participate:
1. Marguerite Lee

E-6784 You Will Always Live In Our Memory
E-6788 She's Gone To Join The Songbirds In Heaven

2. Trombone Red and his Blue Six.
151615-2 Greasy Plate Stomp
151616-2 B Flat Blues

If there are any errors in this discograPhy please let us know.


