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Juan Tizol var nästan jämngammal med Duke Ellington. 
Han föddes på Puerto Rico den 22 januari 1900 och 
han växte upp i en släkt som gjorde sig märkbar i 
olika sammanhang. Flera släktingar var läkare och 
även politiskt aktiva som medlemmar av den lokala 
regeringen. Flera gator i San Juan uppkallades efter olika 
Tizol-släktingar. Juan Tizol blev tidigt föräldralös men 
adopterades av sin morbror Manuel Tizol. Han liksom 
många andra medlemmar i Tizolsläkten var musikaliskt 
aktiva och medverkade i olika orkestrar. Manuel, 

eller Manolo som han oftast kallades, gav unge Juan 
hans första lektioner i att spela violin men det dröjde 
inte så länge förrän Juan föredrog ett blåsinstrument. 
Efter försök med euphonium och althorn fastnade 
han så småningom för trombonen. Att det råkade bli 
ventiltrombon har förklarats med att dragbasunen helt 
enkelt inte var populär i de musikaliska kretsarna utan 
trombonstämman skulle av tradition hanteras av en 
ventiltrombon. 

Juan Tizol
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Det som vår förre ordförande antydde lite vagt i höstas 
att han hade för avsikt att lämna ordförandeposten, var 
det ingen av oss andra i styrelsen som tog riktigt på all-
var. Men allteftersom tiden rann iväg gjorde Jan klart för 
valberedningen och oss andra att han hade beslutat sig 
för att lämna ordförandeposten och i förra numret av 
bulletinen skrev han ju att det sannolikt var hans sista 
ledare.
  Som sekreterare har jag haft förmånen av att lära känna 
Jan Falk ganska väl. Han har som ordförande dragit ett 
tungt lass eftersom mycket av verksamheten har skötts 
från hans kontor där han utan kostnad för kopiering 
och med sin utrustning har sett till att handlingar såsom 
kallelser och annan information kommit medlemmarna 
tillhanda, samt svarat för en omfattande korrespondens 
inte minst med våra utländska Duke Ellingtonsällskap.
  När man blickar tillbaka på de dryga fem åren sedan 
år 2005 då Jan tillträdde efter att ha blivit vald vid ett 
extra insatt årsmöte den 19 september efter en synner-
ligen turbulent period, kan man konstatera att han har 

lett DESS med stor framgång och fått medlemsantalet 
att öka från runt 150 medlemmar till upp emot 270. Jan 
har under sitt ordförandeskap skapat en angenäm och 
trivsam atmosfär i styrelsen som bidragit till att  utval-
da duktiga medarbetare varit lätta att värva till att med-
verka i styrelsearbetet. 
  Jan Falk har många strängar på sin lyra. Han ägnar sig 
åt arkeologi som han nu förhoppningsvis får lite mer 
tid över för. Hans intresse för High Fidelity och att han 
är medlem i Ljudtekniska Sällskapet avspeglas i hans 
fina musikutrustning. Som gäst hemma hos Jan och 
hustrun Ingrid har man fått njuta av Jans fiskrätter och 
goda vi-ner. Vi andra i styrelsen känner stor tacksamhet 
över den förnäma insats som Jan har gjort för vår fören-
ing. Vi hoppas emellertid att vi även i fortsättningen får 
se honom på Duke’s Place vid våra konsertaftnar och 
klubbmöten. Det skall nu bli en utmaning att få efter-
träda Jan och driva verksamheten vidare i hans anda.

DESS har fått 
en ny ordförande

Leif Jönsson

Det första mötet i den nya regimen utföll inte bra, kunde 
DESS nyvalde ordförande, Leif Jönsson, i efterhand 
konstatera. Ovanpå det årsmöte vid vilket han utsågs, 
följde ett så kallat litet klubbmöte för medlemmar som 
gärna vill fördjupa sig grundligare i Duke Ellingtons liv 
och produktion. Men tyvärr föll det inte vidare bra ut 
den här gången den 21 mars.
  Tekniska problem med en krånglande CD-spelare 
som bara ville leverera ljud över en kanal gjorde att 
”jazzprofessorn” Jan Bruérs omsorgsfullt förberedda 
föredrag mer eller mindre spolierades av avbrott och 
tekniska diskussioner. Distraktionerna minskade 
visserligen under kvällens lopp men då var skadan 
redan skedd och personligen tycker jag att Bruér borde 
erbjudas ett nytt tillfälle att ta revansch. Som det nu 
blev är det mycket svårt att med ett referat göra honom 
rättvisa.  
  Det gäller också den efterföljande programpunkten, 
då några av sällskapets styrelsemedlemmar valde sina 
favoritobjekt bland Ellingtons många skivinspelningar. 
Idén är i och för sig inte sämre än många andra, men jag 
saknar en tung kommentar i varje presentation, som kan 
göra tyckandet intressantare än bara ett omtyckande.
  Kvällens behållning för mig, som skriver detta, blev 
Anders Asplunds sammanställning av diverse klipp ur 
gamla Ellingtonfilmer som räddats i You Tube-projektets 
skattkammare. Repigt och suddigt skapar detta historiska 

material ändock en unik känsla av samhörighet med den 
ellingtonska orkester-eran i dess olika faser.
  Att ordförande Leif hade laga hinder för sin bortovaro 
gör mig extra säker på att ljudet fungerar 100-procentigt 
nästa gång det gäller. Vad som i ö tilldrog sig vid 
årsmötets förhandlingar står att läsa i en medföljande 
bilaga.

Ljudfel spelade DESS-kväll 
ett fult spratt

 Bo Holmqvist

Exordförande Jan Falk
(till höger) avtackas av
 vice ordförande Bo 
Haufman med blommor
 och Pol Roger.

Jan Bruér höll som 
alltid en intressant och 

initierad föreläsning.
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Rättning mittåt önskas

Duke´s Place:

Jag tycker inte att måndagen den 14 februari var en 
av de mest minnesvärda konserter jag har upplevt i 
Ellingtonsällskapets regi. Det bekymrar mig en aning, 
dels för att mina kamrater i styrelsen hade en annan 
uppfattning, dels därför att publiken i stort delade 
dessas åsikt, det vill säga en bra, väl sammansatt 
konsertkväll med svängig svensk jazz av klass.
  Nu stördes också själva musiklyssnandet av 
de arrangemang som vidtagits för kvällen, då 
orkesterplatsen flyttats till den norra väggen från sin 
traditionella centrala placering vid den östra. Ett välment 
och förståeligt experiment som misslyckades – två 
tredjedelar av publiken fick dåligt ljud, dålig närkontakt 
med musikerna som försvann bakom en skog av 
nackar. Dåligt fungerande mikrofoner och undermåligt 
högtalarstöd runtom i lokalen gav åtminstone mig 
problem med att fungera kritiskt korrekt. Återgång 
önskas till det gamla!
  Det är med denna reservation i minnet mina intryck av 
kvällen bör läsas.
  För aftonens mest spännande besked svarade två unga 
pianister, Daniel Tilling i bandet Dick Nilson & Friends 
och Leo Lindberg i The Golden Circle Band. Den förre 
med en spädare lite pillertrillande spelprofil, den senare 
med en mer aggressiv och platskrävande stil. De gavs 
mindre plats än jag skulle ha önskat förstås – men det 
hoppas vi på en annan gång.
  Dick Nilson är centralgestalt i den orkester som bär hans 
namn. Och det är som crooner i ett oftast melankoliskt 
stämningsläge som han förutsätts dominera scenen 
och lokalen i ett manér som för tankarna ömsom till en 

Chet Baker, ömsom till en Mel Tormé. Jag är tyvärr inte 
svag för stilen (fast en ung Tormé är rätt skaplig i sina 
ögonblick) Och det krävs en mycket exakt och uthållig 

tonträff i de långsamma balladernas avslut för att inte 
hela bygget skall rasa.
  Bertil Strandberg, trombonspelare, tog plats i bägge 
kvällens orkestrar. Den andra under täcknamnet The 
Golden Circle Band visade sig vara ett veterangäng 

med ännu lysande stjärnor i farten. Förutom 
Strandbergs nyttiga och roliga soloarbete hörde vi 

Bertil Lövgren byta från trumpet till flygelhorn med 
skönt resultat, en Jan Allan i en något vacklande form 
ta revansch i sin version av I got it bad and that ain´t good 
och Ulf Andersson föra bandet till en fin final med saxen 
i högsta hugg i Sophisticated Lady. 
  Bästa numret var dock Clark Terrys Spacemen i denna 
kavalkad av representanter för den svenska jazzens 60-
talsgeneration, uppbackade av en ny svensk avlösning 
i kompet. Med undantag för Rune Carlsson förstås, 
bandets primus motor med över ett halvt århundrade 
bakom trumsetet.     

Flytt störde konserten

text: Bo Holmqvist
foto: Åke Olsson och Jan Falk

Den fantastiske pianisten 
Daniel Tilling Jan Allan bjöd som alltid 

på smakfullt trumpetspel, 
eller som här när flygel-
hornet kom fram.

Dick Nilsson & Friends.
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  Den musikform som vi i dag kallar för jazz var inte 
särskilt etablerad på Puerto Rico vid förra seklets början. 
Man spelade mest opera- och operettmusik av europeiskt, 
även latinskt och t.o.m. orientaliskt ursprung. Intryck 
som skulle komma att påverka Juan i hans framtida roll 
som kompositör.
   Efter första världskriget började en kulturell rörelse 
göra sig märkbar i USA och främst då i New York. Det 
var den rörelse som skulle komma att få namnet ”The 
Harlem Renaissance”. De svartas kultur och musik 
började upptäckas av det vita Amerika och de svartas 
musik blev mycket uppmärksammad. Svarta med 
kulturella ambitioner sökte sig till New York och Harlem 
och även om Juan Tizol inte kan klassificeras som färgad 
så hade han sina sympatier hos den svarta kulturen och 
1917 sökte han sig till New York. Men som 17-åring 
kunde han inte göra sig gällande och återvände ganska 
snart till Puerto Rico. 1920 gjorde han emellertid om 
resan och därefter kom han att stanna i USA för gott. 
  Vi finner honom ganska snart i Washington, DC, som 
medlem i orkestern på den legendariska Howard Theatre. 
Denna orkester bestod vid denna tid nästan uteslutande 
av musiker från Puerto Rico som hade mycket gott rykte 
på den musikaliska marknaden. Här blev Tizol god vän 
med Arthur Whetsol och vi kan säkert ta för givet att 
under de närmaste åren därefter gjorde Juan Tizol också 
sin första bekantskap med Duke Ellington. 

I Duke Ellingtons orkester
När Ellington hade etablerat sig på Cotton Club i New 
York fann han det nödvändigt att utöka orkestern med 
en andra trombonstämma. Joe ”Tricky Sam” Nanton var 
fram till dess den ende trombonisten. Han var som vi 
vet en fantastisk musiker med sitt genuina sätt att spela 
growl-trombon. Men han hade klara begränsningar. 
Ellington har någonstans sagt att han bara kunde spela sju 
toner som Ellington kunde använda i sina arrangemang. 
Ellington ville ha en mera traditionell trombonist och 
hans val föll på Juan Tizol som han kände väl sedan tiden 
i Washington. Man ställer sig frågan varför han valde 
Tizol, som ju knappast var någon jazzmusiker i ordets 
egentliga mening. Han var ingen improvisatör. Men han 
besatt andra fördelar som Ellington ville utnyttja. För 
det första var de personligt bekanta med varandra vilket 
hade sin betydelse för den sociala samvaron. För det 
andra behövde Ellington en trombonstämma som hade 
kapacitet att följa saxofoner och trumpeter i snabbare 
passager. En ventiltrombon kunde lättare klara detta 
än en dragbasun. För det tredje var Tizol en skicklig 
notläsare och han kunde konsten att skriva ut stämmor 
för de olika instrumenten i orkestern. Han fyllde rollen 
som s.k. ”copyist” ända tills Tom Whaley kom in i bilden 
1940.
  I juli 1929 anslöt Juan Tizol till Duke Ellingtons 
orkester på Cotton Club. Det finns otaliga bilder på 
orkestern från 1920/1930-talet där vi ser Tizol sittande i 
trombonsektionen. Han ser mycket strikt och ordentlig 
ut. Det är en något falsk bild. Han var visserligen 
mycket noga med att passa tider och att orkestern 
skulle praktiskt fungera bra. Men han var också en stor 

humorist och ”practical joker”. Han har själv i intervju 
berättat hur han hällde klipulver i vissa kollegors 
kläder och sedan med nöje studerat deras reaktioner. 
Men han blev även själv utsatt för samma behandling. 
Stinkbomber var också något som han tyckte var roligt 
att utsätta kollegorna för. Hans häftiga temperament är 
omvittnat. Hans kontrovers med Charlie Mingus utgör 
ett talande exempel på detta. Läsare som vill veta mer 
om denna händelse hänvisas till DESS-Bulletin 2/2008 
där de båda antagonisternas synpunkter ventileras. När 
det gällde hudfärg så var Juan Tizol totalt färgblind. Han 
hade mycket svårt att fördra de orättvisor som färgade 
musiker utsattes för. Han gifte sig 1921 med en svart 
skönhet, Rosebud Browne. Deras lyckliga äktenskap 
varade till 1982 då Rosebud gick bort. 
  När Lawrence Brown kom in i bandet 1932 bildades en 
trombontrio bestående av Tizol, Nanton och Brown. Tre 
helt olika personligheter med totalt olika spelstilar bildade 
en sammansvetsad trio som gått till jazzhistorien som en 
av de finaste som någonsin existerat. När vi hör Tizol som 
solist är det inte fråga om några improvisationer utan 
till övervägande del en presentation av kompositionens 
tema.

Redan i unga år kunde Tizols elegans skönjas: både som 
person och musiker.
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Kompositören Juan Tizol
Det är kanske mest som kompositör av melodier Juan 
Tizols namn har gått till historien. Gemensamt för 
nästan alla hans kompositioner är att de har en latinsk 
touche för att inte säga orientalisk. Detta har naturligtvis 
sin orsak i Tizols ursprung och uppväxt. Hans mest 
berömda nummer är ”Caravan” som väl nästan varenda 
jazzorkester i hela världen någon gång haft på sin 
repertoar. Det påstås att en radiostation i USA en gång 
som en hyllning till Juan Tizol i 24 timmar enbart spelade 
olika Caravan-tolkningar av olika orkestrar.
  En annan av hans jazzstandards är ”Perdido”, som 
Tizol i en intervju berättat att han funderade fram under 
orkesterns bussresa i New Orleans på väg till en konsert. 
Han var så koncentrerad på kompositionen och frågade 
någon i orkestern var de befann sig och fick svaret att de 
befann sig just då på den legendariska Perdido Street i 
New Orleans. Då bestämde han sig för att döpa numret 
till ”Perdido”.
  Av de Tizolkompositioner som Ellington använt sig 
av, förutom de ovan nämnda, kan följande nämnas med 
angivande av datum för första inspelningen:
    Admiration Stomp – 9 januari 1935
    Moonlight Fiesta (Porto Rican Chaos) – 5 mars 1935
    Jubilesta – 20 september 1937
    Lost In Meditation (Have A Heart) – 19 januari 1938
    Pyramid – 7 juni 1938
    A Gypsy Without A Song – 20 juni 1938
    Night Song – 22 juni 1939
    Conga Brava – 15 mars 1940
    Bakiff – 5 juni 1941
    Moon Over Cuba – 2 juli 1941
    Baghdad – 27 juni 1943 

I flera av nämnda kompositioner delar Tizol rättigheterna 
med Ellington och Irving Mills men han var alltid noga 
med att få sina rättigheter erkända. Han ville inte gå i 
samma fälla som t.ex. Fats Waller, som sålde bort många 
av sina kompositioner för en spottstyver. Tizols royalties 
över åren gjorde honom ekonomiskt oberoende och 
han investerade mycket av sina pengar i fastigheter i 
Kalifornien.

Lämnar Duke Ellingtons orkester
Det är allom bekant att Duke Ellington och hans orkester 
befann sig på ständig turné med ”one nighters” runt 
om i Amerika, vilket självklart slet hårt på musikerna. 
Våren 1944 tycke Juan Tizol att det räckte. Han vill ha ett 
lugnare liv med sin Rosebud och han lämnade orkestern 
för att bosätta sig i Los Angeles. Men självklart lämnade 
han inte musiklivet. Han anlitades av musikstudios 
i Los Angeles och meningen var att han skulle ingå i 
Woody Hermans orkester men så småningom anslöt 
han till Harry James orkester som vid den här tiden 
hade merparten av sina engagemang i Los Angeles med 
omnejd. Det är säkert inte fel att påstå att Tizol fyllde 
samma roll i James orkester som han gjorde i Ellingtons. 
Han fortsatte att leverera kompositioner som James 
använde sig av: ”Keb-Lah”, ”Joe Blow”, ”Zambu”, ”By 
The Shalimar”
  I april 1946 gör Tizol inspelningar i eget namn för 
Keynote.  Detta var Tizols enda inspelning där han 
uppträdde som orkesterledare. Han omgav sig av 
medlemmar ur Harry James orkester, bl.a. Willie Smith, 
och man spelade in Tizols egna kompositioner: ”Keb-
Lah”, ”The Sphinx”, ”Zanzibar”, och ett något ovanligt 
Tizolnummer: ”You Can’t Have Your Cake And Eat It”. 

Återvänder till Duke Ellington
   I början av 1951 händer det dramatiska saker i Duke 
Ellingtons orkester. Johnny Hodges, Lawrence Brown och 
Sonny Greer bestämmer sig för att lämna orkestern. Ett 
svårt slag för Ellington. Samtliga tre var nyckelpersoner 
i orkestern. Enligt vissa utsagor är det nu som Juan 
Tizol tar initiativet och övertalar sina kollegor Willie 
Smith och Louie Bellson att lämna Harry James och fylla 
luckorna i Ellingtons band. Vid den här tiden hade de 
flesta storband svårigheter att finna engagemang och så 
även Harry James. Det påstås att när de tre lämnade in 
sina avskedsnotiser så lär James ha yttrat; ”Can’t you 
take me along?”. Övergången blev föremål för livliga 
kommentarer i fackpressen och fick namnet ”The James 
Robbery”. 

Den unge Tizol...

...och den medelålders. fortsättning på nästa sida
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Vi som har dator har väl någon gång fått oss tillsänt ett så 
kallat ”Nigeria-brev” som utlovar guld och gröna skogar 
till den som går på det som erbjudes. Nedanstående brev 
cirkulerades nyligen i USA bland mottagare med ett visst 
jazzintresse och riktade sig speciellt till jazzmusiker. 
Redaktionen kan inte låta bli att citera det:

My name is Ndugood. I am a wealthy Nigerian prince who 
loves the jazz of music. I am seeking your help to move 
$200.000.000 from my checking account here in Nigeria to the 
United States. I too love the jazz of music and am planning 
to emigrate to America to open many jazz clubs at which I 
would like you to perform. You will receive $42.000 a night, 
plus a meal. The normal Nigerian Musician’s Union rules 
apply: three one-hour performances with two 15 minute breaks 
allowed, but meals must not include any endangered species.
  My new Tribal Village Vanguard clubs will be of great 

success and you will become rich like so many American jazz 
musicians. But I desperately need your help. My tribe, the 
Swinglisi, a peaceful jazz-loving people, has been horribly 
oppressed by the ruling military junta, which has no sense of 
time.
   My father, the exiled King Dooji and booking agent, was 
recently imprisoned under the Draconian “three gigs – you’re 
out” law, and so I’m forced to escape with all my jazz wealth. 
But I need help in moving it! I therefore want to transfer the 
money through your ATM system. So please to just provide 
me with your full name and address, US Social Security 
number, bank account and PIN numbers, and you will become 
incredibly (literally) rich from playing many jazz gigs.
    Your inordinately wealthy Nigerian brother, Prince 
Ndugood.

Nigeriabrev

Louis Armstrong befann sig på turné 
i Italien. Hans fru medföljde på resan. 
Efter en konsert i Rom hade arrangerats 
en audiens hos påven i Vatikanen. Man 
pratade artigt om musik och andra saker 
och till slut frågade påven om paret 
Armstrong hade några barn. Louis svarade:Louis svarade: 
”No, but we have a lot of fun trying!”

Jazz Humour

  Juan Tizol hade inga problem att återta sin roll i Ellingtons 
band medan däremot Willie Smith, en synnerligen 
begåvad altsaxofonist, hade större svårigheter att fylla 
Johnny Hodges position och stannade bara i bandet 
exakt ett år, den kontrakterade perioden. Louie Bellson 
var mycket uppskattad av Ellington och tillförde bandet 
ett annorlunda trumspel med två bastrummor. Han 
bidrog även med två lyckade kompositioner ”Skin 
Deep” och ”The Hawk Talks”. Det senare numret var 
komponerat redan under hans tid hos James och titeln 
syftar på Harry James som hos sina musiker gick under 
namnet ”The Hawk”.
  Även under denna sejour i bandet levererade Tizol 
sina kompositioner till Ellington: ”She”, ”Rainbow”, 
”Escapade”, de två sistnämnda dock aldrig inspelade av 
Ellington.

Lämnar Duke Ellingtons orkester igen
I november 1953 slutar Tizol sin andra vistelse i Ellingtons 
band och återvänder till Los Angeles. Han återupptar sin 
kontakt med Harry James och fram t.o.m 1956 finner vi 
honom medverkande i bandet.
  Tiden därefter verkar Tizol huvudsakligen som studio-
musiker och medverkar i flera av de skivor Frank Sinatra 
gjorde för Capitol under ledning av Nelson Riddle. Han 
medverkar också i flera inspelningar som Louie Bellson 
gjorde med sitt storband 1959. En intressant skivutgåva 
är ”After Midnight Sessions” med Nat King Coles trio 
med Tizol som gästartist i fyra nummer.
  Juan Tizol gick ur tiden den 23 april 1984, två år efter 
att hans Rosebud gick bort. Det sägs att dödsorsaken var 
brustet hjärta.

Bo Haufman

forts: Juan Tizol: En latinsk krydda...



Sonny Greer som var Ellingtons trummis  
under ett kvartssekel är en av de  som bidragit  

till att göra Nicholsons bok så levande.

Citat-biografi 
med mycket nytt

Den brittiske jazzskribenten Stuart Nicholson har bl 
a skrivit lovprisade biografier över Ella Fitzgerald och 
Billie Holiday, båda tillhör de bästa bland skriftliga 
musikerporträtt. Nicholson kombinerar elegant 
levnadsteckning med musikergärning och analys, och 
han förser oss dessutom med diskografi och annat 
kalenderartat material. 
  Nicholsons mer än 500-sidiga A Portrait of Duke 
Ellington är en biografi byggd efter annan modell. 
 Han inspirerades av Hentoff-Shapiros klassiska 
Hear Me Talkin´ to Ya (1955, på svenska Jam Session, 
första publicering 1957); alla vi aficionados har väl 
entusiasmerats och fåtts att vilja tränga längre in i 
jazzvärlden av denna historik byggd enbart på citat 
från de som var med. Lite missnöjd med den bild av 
Ellington han kunde få av andra skriftliga biografier – 
rättare sagt med otydligheten i de bilder dessa tecknade 
av Maestron – beslöt sig Nicholson för att gå till väga 
som Hentoff-Shapiro för att öka autenticiteten och nå 
längre i sin porträttering. 
  Det betydde ett mycket omfattande forskningsarbete 
men också att Nicholson för första gången kunnat ge 
vidare offentlighet åt mängder av tidigare okänt material. 
Resultatet har sammanfattningsvis blivit en unik direkt-
från-källorna-biografi som verkligen både breddar och 
fördjupar bilden av Ellington.
  Bokens alla citat stammar från en rad olika och olikartade 
källor: klipparkiv, privat ägda dokumentärfilmer och 
bandade intervjuer, en nyupptäckt timslång intervju 
med Otto Hardwick, FBI:s arkiv (ja just det! – här kan vi 
ta del av USA:s kommunistnoja som värst, The Dukes 
uttalade stöd åt humanitära åtgärder på andra sidan 
klotet kunde tolkas som statsfientlighet), Ellingtons egna 
handskrivna papper, osv. 
  Naturligtvis används också mer kända källor som 
Ellingtons självbiografi och t ex Rex Stewarts bok om 30-
talets swing-era. Men dessa citeras sparsamt, de verkliga 
guldgruvorna för Nicholson är dels de nyss nämnda 
mest okända, dels de förnämliga samlingar som numera 
finns vid Smithsonian Institute med dess Ellington Oral 
History Project, Library of Congress och Institute of Jazz 
Studies vid Rutger University. 
  Nicholson poängterar i sitt förord Ellingtons eget och 
särskilt Sonny Greers mycket goda minne. Greer hör till 
de av Smithsonian intervjuade. Bland de många andra 
vi får ”höra”: Lena Horne, Cootie Williams, Irving Mills, 
Lawrence Brown, Billy Strayhorn, Jimmy Jones, Barney 
Bigard, Juan Tizol. Tillsammans blir detta ett synnerligen 
levande porträtt av både mannen Duke Ellington och 
hans karriär, dessutom med ett bildmaterial som till 

betydande del inte är det vanligen förekommande. 
Nicholsons bok är en av de absolut mest upplysande 
om Duke Ellington, och den är dessutom genomgående 
fängslande, sträckläst eller bara vid en slumpmässig 
titt var som helst – oumbärlig, menar jag, också i en 
sparsmakad samling tryckt Ellingtoniana.

  Claes Englund

Stuart Nicholson: A Portrait of Duke Ellington, 
Reminiscing in Tempo, Sidgwick & Jackson 1999 och Pan 
Books 2000.

7



8

Det finns ju ett stort antal böcker av olikartad inriktning 
(och varierande kvalitet!) om Duke Ellington – t ex de 
av Klaus Stratemann, Stanley Dance, Barry Ulanov, 
Derek Jewell, sonen Mercer och The Dukes självbiografi 
Music is my Mistress. Ändå saknas fortfarande den stora 
heltäckande biografin, den som skulle sätta allt på plats. 
(En särställning bland biografierna håller dock Stuart 
Nicholsons, se anmälan på sid 7.)
  Vår hjälte gjorde ju inte heller uppgiften enklare för en 
hugad biograf! Han underhöll, särskilt under den senare 
delen av karriären, skickligt en aura av hemlighetsfullhet, 
ville minst av allt tala om det förgångna (hävdade t ex att 
han ju ”föddes” 1956). Han såg till att ha kontroll över den 
offentliga bilden väl införstådd med att priset 
för framgång och berömmelse är att finnas i 
medias intressefokus där skandaler är lika 
med nyheter. Hans eleganta distanshållning, 
i kombination med både motsägelsefulla och 
kryptiska utsagor, byggde en myt och en 
legend, inte en sanningsenlig bild av mannen 
Duke Ellington och hans värld.
  Självbiografin blev till en del i detta; den är 
visserligen en underbar bok på många sätt, 
men absolut inte den gruva med fakta som 
väl många av oss såg fram emot när den 
en gång aviserades (den kom 1973). Den 
är i stället en lite ofullgånget splittrad svit, 
faktiskt i likhet med flera av Ellingtons större 
musikaliska verk. Många trådar hänger lösa 
i väven och enskildheterna glänser – eller 
till och med det motsatta. Dessutom speglar 
boken Ellingtons levande i nuet, inte i sin 
historik - som han själv sade när någon ville 
diskutera en ny version av ett klassiskt opus 
som t ex Mood Indigo: ”så här spelar vi den 
idag”. Självbiografin är vad han ville berätta 
just då, inträngande i somligt, närmast 
undanhållande i annat. Maskspelet i full 
gång.
   Vi får själva plocka samman vår bild av Ellington 
och hans gärning. Han har onekligen lyckats hålla 
nyfikenheten levande. Vi får stödja oss på biografierna, 
Stratemanns enorma dokumentation dag-för-dag, 
diskografierna. Och så finns det ju knappast någon bok 
om jazz över huvud taget där inte en betydande del ägnas 
åt fenomenet Ellington – han, Armstrong och Parker 
finns alltid med. Vi tar här inte upp den långa raden 
av sådana oftast standardinformativa minibiografier i 
den mer översiktliga litteraturen. I stället letar vi fram 
uppgifter om Duke och hans värld i annan icke renodlad 
Ellington-litteratur.

Till myterna om Ellington hör att han 
aldrig gav någon medlem i orkestern 
kicken, undantag Charlie Mingus efter den 
mångomskrivna fejden mellan honom och 
Juan Tizol – en händelse som blivit en myt 
i sig. (De olika versioner som förekommer 
och vad som egentligen är sanningen 
utreddes av Bo Haufman i Bulletin nr 2/08.) 
I stället skapade Duke en stämning som fick 
vederbörande att själv relativt snart söka sig 
iväg. Detta återkommer som en sanning på 
många håll. Till uppgiftslämnarna hör t ex 
Mercer Ellington och Rex Stewart, två av dem 
som dock skrivit bäst om Maestron, båda med 
tillgång till betydande intern information. 
Säkert var det som de säger, men lika säkert 
var det inte alltid så. Uppgifter om motsatsen 
dyker nämligen upp här och var, och rimligen 
minst lika trovärdiga som myten.
   En som retade Ellington så att denne gav 
honom ”marching orders” var den store Sidney 
Bechet. Och detta trots Ellingtons ogrumlade 
beundran för Bechet som musikant. Bechet, 
ett par år äldre än Ellington, anslöt till The 
Washingtonians 1924 (den mest troliga 
uppgiften; Ellington påstår i självbiografin 

dock 1926, The Encyclopedia of Jazz anger 1925). Ellington 
var en varm beundrare av Bechets spel. Hans brist på 
disciplin var emellertid frustrerande för den då 25-årige 
orkesterledaren. 
  Vi kan läsa om Bechets korta period hos Ellington 
i John Chiltons förnämliga biografi över Bechet, The 
Wizard of Jazz, liksom i dennes självbiografi Treat 
It Gentle – ett av jazzlitteraturens mest personliga 
och färgstarka dokument som också har påtagliga 
skönlitterära kvaliteter. Bechet vittnar om hur han kände 
sig musikaliskt hemma och hans beundran för Ellington 
är högst påtaglig. De två korresponderade utmärkt 

Other Duke´s Places
Här det första avsnittet i en liten följetong för Bulletinen om 
intressant läsning om Ellington och Ellingtoniana utanför de 
böcker som är helt ägnade åt ämnet.

Pops Foster

Sidney Bechet 
i unga år.

A publicitystill of Sidney Bechet.
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både musikaliskt och mänskligt, tillbringade kvällarna 
hemma vid Dukes piano och diskuterade repertoar och 
arrangemang. ”That was really music”, säger Bechet och 
menar då inte enbart själva musiken.
  Men Bechet trivdes sämre med några av den lilla 
orkesterns andra medlemmar. Tämligen direkt bildade 
Bubber Miley och Charlie Irvis front mot nykomlingen, 
bland annat hånande hans New Orleans-härkomst och 
-stil. Uppenbarligen kände sig Miley som ”dominant i 
varje situation” (Tricky Sam Nanton) hotad av den också 
dominante Bechet. Ellington utnyttjade rivaliteten som 
något som gav bandets musik extra vitalitet. De två 
kombattanterna brukade till exempel duellera, varvtals 
spela en lång rad korus medan den andre drog sig 
tillbaka och samlade sig, med viss hjälp av dryck, för att 
komma tillbaka med nya idéer. Ellington: ”It was reallyEllington: ”It was really 
something.”
  Det var emellertid inte osämjan inom orkestern som 
orsakade Bechets uppbrott. Han berättar inte själv om 
detta, men Chilton har historien: Bechet hade inte 
infunnit sig under en tredagarsperiod och frånvaron 
krävde naturligtvis en synnerligen god anledning. ”Jag 
hoppade in i en taxi och vi for vilse och precis nu kom jag 
till sist på var jag är”, var Bechets nonchalant levererade 
förklaring. Vilket blev väl magstarkt för den uppretade 
chefen och ledde till snabb sorti från orkestern för 
Bechet. 
  Enligt Bechets uppgifter medverkade han 1924 i två 
inspelningar med The Washingtonians för Brunswick 
(Tiger Rag och Twelfth Street Rag), vilka dock aldrig har 
spårats och uppgiften har emotsagts av Ellington. Visst 
skulle det vara minst sagt intressant med ljudmässig 
dokumentation från detta samarbete! Men Bechets 
uppenbara inspiration för The Duke kan höras genom 
hela dennes produktion och Bechets röst ekade förvisso 
hos hans elev Johnny Hodges som ju gjorde entré i 
orkestern några år senare, till en början i betydande grad 
också på Bechets instrument sopransaxen. I Ellingtons 
New Orleans Suite (1970) ingår ju bl a också ett porträtt i 

toner av Bechet, tänkt att framföras av Hodges som 
dock hastigt avled före inspelningen. Ellingtons har 
också upprepat uttalat sin förtjusning i den träton 
i klarinetten som Bechet så utsökt levererade. 
Ellington gick medvetet in för att kunna hålla 
denna klang från New Orleans levande i orkestern, 
framför allt genom Russell Procope ända från 1946 
till slutet.
  I Chiltons bok berättas också hur Bechet 1943 
uppvaktar Ellington för att få denne att uppföra 
ett större verk han komponerat. Ellington svarar 
konsekvent med att elegant byta ämne så fort 
frågan närmar sig och Bechet ger till sist upp, 
frågan kommer aldrig senare tillbaka. Men den 
ömsesidiga vänskapen och beundran mellan 
giganterna håller livet ut. Avskedandet satte inga 
negativa spår.
  Också i en annan tidig New Orleans-musikers 
självbiografi dyker Ellington – mera oväntat 
– upp. George ”Pops” Foster, en av de första 
som trakterade basfiol inom jazzen och med en 
av de längsta karriärerna bland dem som Bechet 
kallade ”musicianers”, född 1892, talade in sin 

biografi för Tom Stoddard och resultatet blev en oerhört 
charmerande berättelse om både en musikers liv och 
jazzens människor och miljöer. Särskilt de dominerande 
berättelserna från det tidiga New Orleans fascinerar 
med detaljrikedom och realism om jazzens så ofta 
romantiserade födelsestad.
  Fosters engagemang hos Ellington finns mig 
veterligen inte noterade på annat håll, men det rörde 
sig uppenbarligen också enbart om kortare vikariat 
i trakterna av Philadelphia för kollegan och vännen 
Wellman Braud (också han ju en av de New Orleans-
veteraner som s a s reste vidare med jazzens utveckling). 
Det handlar om 1931 och möjligen de närmast följande 
åren. 
  Första gången Pops skulle spela med orkestern roadeFörsta gången Pops skulle spela med orkestern roade 
sig flera av musikerna med att ta fram de verkligt svåra 
sakerna ur nothögarna: ”I was wise to it and said, ´No, 
man, let´s play some of this stuff´, and I reached way 
down at the bottom of the music and pulled out some 
stuff I knew they never played either. - - - Duke, Cootie 
and some of the guys started laughing at the guys who 
were making the joke. Duke´s band could play real 
good, but they couldn´t read very fast. - - - They don´t 
hardly play from music at all. Sometimes they just write 
a few notes down that are hard to remember. Guys like 
Hodges and Carney don´t use any music at all – they got 
memories like elephants.”

    Claes Englund
Här omnämnd litteratur:
John Chilton: Sidney Bechet. The Wizard of Jazz, första 
utgåva London 1987, Da Capo Press paperback 1996.

Sidney Bechet: Treat It Gentle, första utgåva Cassell, 
London 1960, Da Capo Press paperback 1978.

New Orleans Jazzman, The Autobiography of Pops Foster, As 
Told to Tom Stoddard, första utgåva 1971, Backbeat Books 
paperback 2005.

Pops Foster vikarierade i 
Ellingtonorkestern 1932. 

Bilden är dock från ett
 besök i Stockholm 1956.
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Ljudet i nya Mosaic-boxen
Härom dagen fick jag den efterlängtade Mosaic-boxen 
The Complete 1932-1940 Brunswick, Columbia and Master  
recordings of Duke Ellington and his Famous Orchestra. NärNär 
jag satt på den första CD:n var mitt första intryck att 
bruset framträder på ett sätt som kan vara störande för 
en del, i varje fall för mig så som det lät när jag spelade 
upp den med min integrerade rörförstärkare Cayin A 
100 T, enligt tyska Stereoplays omdöme av ”Absolute 
Spitzenklasse”, kopplad till ett par JM Lab Electra 905:or. 
Jag tänkte för mig själv, skall det låta så här? Hur Steven 
Lasker har tänkt man spela upp dessa CD-skivor vet jag 
inte, men det finnas säkert en tanke bakom detta.
  Jag provade att spela den första CD:n i två andra 
anläggningar med försteg utan filtreringsmöj-ligheter, 
nämligen Lavardin IS integrerad, Quad 
306 (slutsteg) med Audioanalog Bellini 
försteg och till dessa förstärkare har jag 
normala men utmärkta CD-spelare. Bruset 
framträdde här lika markant och störande.
  Då tog jag och kopplade in min magnifika 
Pioneer SA-9500 från 1976 som jag har en icke 
märkvärdig JVC-DVD kopplad till samt ett 
par Celestion DL 6 högtalare. Jag skruvade 
ner diskanten i botten och nu började det 
att låta normalt. Ännu bättre lät det när jag 
kopplade förstärkaren till ett par RECTILINEAR MINI 
III 3 WAY SPEAKERS, en amerikansk högtalare från c:a 
1970 som på baksidan har en ”mid-range” och ”tweeter-
range”-knapp som man kan vrida för att öka eller sänka 
styrkan på respektive diskant- eller mellanregister 
högtalaren (med dubbelkon), vilket man vill. Jag vred 
ner diskantknappen.
  Nu behövde jag inte justera ner diskanten på min gamla 
Pioneer-förstärkare utan kunde stänga av tonkontrollerna 
helt. Men vem har sådana möjligheter att byta från den 
ena anläggningen till den andra för att komma tillrätta 

med ljudet? Ja ni kanske har det, men många saknar den 
möjligheten.
  En annan anläggning som jag har inkopplad, är en Quad 
33&303 förstärkar-kombination, och med den får jag ner 
bruset till noll om jag vill. 33:an, försteget alltså, har en 
filterkontroll-knapp som heter ”slope” och den vrider jag 
till läge 25 samtidigt som jag trycker ner filterknappen 
som det står 5k på. Skatta er lyckliga ni som har behållit 
er gamla Quad 33:a eller har någon annan förförstärkare 
eller integrerad från 70-talet med tonkontroller. Det är 
enkelt att ansluta den till er ”moderna” anläggning.
  Denna lösning på ”brusproblemet” gäller även vid 
avspelning av 78-varvsskivor, tänk på det ni som avser 
att spendera en förmögenhet på en ny dyr anläggning. 
Det kan vara bättre att satsa på en ”second hand-
anläggning” av kvalitet, gärna från 70-talet.
  Men Laskers avsikt har kanske varit att spela in 

musiken totalt utan filtrering och överlåta åt 
kunderna/lyssnarna att själva filtrera ljudet 
till önskad nivå? Men då skulle det medföljt 
en anvisning hur man går tillväga om man 
vill bli kvitt bruset. Men tyvärr har inte alla 
sådan utrustning nu förtiden, dvs. försteg 
med bas och diskant-kontroller och kan då 
således inte justera ner bruset. Vår framlidne 
vän Sven Eriksson ansåg liksom Stig Carlsson 
att det är en fördel att ha ett försteg med bas 
och diskant-kontroller för att korrigera ljudet 

om det finns anledning till det.

   Vi har härintill kunnat läsa en mycket initierad 
artikel författad av Leif Jönsson om ljudåtergivning 
och hur en ljudtekniker uppfattar ljud. Man kan inte 
annat än ha all respekt för den ljudtekniska kunskap 
som här ådagalägges.
   Men det här med ljudåtergivning är en mycket 
subjektiv fråga. Det som en person tycker låter bra 
kan en annan tycka låter förskräckligt. I ett Smoke 
Rings-program med Leif Anderson någon gång 
på 70-talet spelade han upp och kommenterade 
nummer ur en nyutkommen Jimmie Lunceford-LP. 
Han var synnerligen missnöjd med produktionen. 
Det producenten menade var ljudförbättringar 
kallade Leif för ”monstruösa förvrängningar” av den 
ursprungligen inspelade musiken.
  En av våra medlemmar, Göran Södervall, har skickat 
oss följande kommentar till Leifs artikel:

 ”Intressanta synpunkter som Leif framför om det senaste 
Ellingtonalbumet. Steven Lasker anses ju vara en av de bästa 
s.k. ”transfer engineers” och har tydligen Mosaics förtroende, 
när det handlar om äldre inspelningar från 78-varvsepoken. 
Jag har inte hört det aktuella albumet, men har ”The Complete 
1936-1940 Variety, Vocalion and OKeh Small Group Sessions” 
och är inte speciellt imponerad av resultatet. Men det är en 
synpunkt som baseras på det faktum att jag har många av 
skivorna på 78:or och om man har möjlighet att spela skivorna 
på ett korrekt sätt med avpassad EQ och MC-pickuper (65-
90my) hör man direkt vad som saknas. Och det står nog i direkt 
motsättning till Leifs synpunkter om att ”ljudet är filtrerat och 
man hör inget störande brus”. Det gäller visserligen ett annat 
album, men jag anser att man skall bevara så mycket som 
möjligt av originalets klangfärg och karaktär och endast i fall 
då det rör sig om extremt ovanliga skivor göra viss filtrering. 
I de flesta fall är filtreringen för valhänt och okänsligt gjord 
och även med tonkontroller kan man inte påverka ljudet i 
någon riktning. Om man överför en 78:a så dynamiskt och 
korrekt som möjligt finns det ett visst skivbrus som för den 

Alternativa 
synpunkter på ljud

Leif Jönsson

Leif Jönsson, ny ordförande i DESS. 
Här diskuterar han ljudåtergivningen 

i den nya Mosaic-boxen, men en 
avvikande mening får vi i inlägget 

nedan. Se även Nat Hentoffs artikel på 
sid 12.
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Ellington-konferenser
Våra vänner i London, med Anthony Pepper i spetsen, 
planerar att arrangera en konferens nästa år. Fyra dagar 
tänker man anslå för konferensen och preliminärt skall 
den äga rum 23-27 maj. Den 23 maj är avsedd endast 
för registrering och trevligt umgänge delegater emellan 
medan själva konferensen koncentreras till den 24-26 
maj. Söndagen den 27 maj är avsedd för den traditionella 
banketten. Kvällarna kommer att ägnas åt konserter med 
flera av Englands kändare band.
     Konferensen är tänkt att hållas vid Brunel University 
som ligger i West London och påstås kunna lätt nås från 
Heathrow Airport och även ha järnvägsanslutning från 
centrala London. I anslutning till universitetet finns 
hotell, som uppges vara relativt billigt eftersom centrala 
Londonpriser inte gäller.
    Det är fyra år sedan London arrangerade den senaste 
konferensen och Anthony tycker att ett intervall på fyra 
år passande. ”Call for Papers” och anmälningsdetaljer 
kommer att cirkuleras i god tid före konferensen.
    Detta var väl en glad överraskning! Reservera dessa 
dagar redan nu!

    Även i Frankrike finns de som vill hedra minnet 
av Duke Ellington genom vad man kallar för en 
konferens. En organisation som kallar sig ”La Maison 
du Duke” har under våren arrangerat föreläsningar 
om olika Ellingtonrelaterade ämnen. Det är inte fråga 
om konferens så som vi traditionellt menar det i 
Ellingtonsammanhang utan handlar endast om enstaka 
föreläsningar. Nästa föreläsning äger rum den 2 maj 
och är betitlad ”Ellington’s trombones”. Föreläsare är 
Francois Theberge och äger rum i Collège des Bernardins, 
20 rue de Poissy, 75005 Paris. 
    Organisationen sponsrar även en orkester – Duke 
Orchestra – som ledes av Laurent Mignard. DEMS har 
berömt orkesterns prestationer i en av sina bulletiner.
    Fler detaljer om La Maison du Duke kan hämtas på 
deras hemsida www.maison-du-duke.com

Bo Haufman

vane lyssnaren inte påverkar upplevelsen av framförandet. 
Om det är engagerande så blir man involverad i musiken 
och det eventuella brus som finns silar hjärnan automatiskt 
bort. Om man störs av någon anledning så är det självklart 
bra om det finns väl fungerande tonkontroller så att man kan 
justera t.ex. ett brus som upplevs störande. Problemet i dag 
är emellertid ofta att alltför brutal filtrering har skett och för 
den som vill få en mer diskantrik inspelning, hjälper inga 
kontroller överhuvudtaget. Som jag ser det betydligt värre än 
en alltför brusig återgivning. 

  För övrigt anser jag att den förnämlige John R T Davis 
överföringar i de flesta fall var mer trogna mot originalskivornas 
specifika ljudkaraktär och hans sparsamma filtrering mer 
acceptabel än det mesta på marknaden. Man skulle kanske 
önska att några av de som överför äldre material av klassisk 
musik också ägnade sig åt jazzinspelningar. Ward Marston är 
en bra kandidat i så fall.”

Åsikt om ljud kan vara som baken, nämligen delad.
    
 

Bo Haufman

Vid årsmötet den 14 mars lämnade två personer 
styrelsen, nämligen dittillsvarande ordföranden 
Jan Falk och ledamoten Anders Lindgren. 
Som nya ledamöter invaldes Bo Jarwander och 
Göran Axelsson. Den 28 mars hade styrelsen ett 
konstituerande styrelsemöte per capsulam varvid 
arbetsuppgifterna fördelades enligt följande:

Nya styrelsen för Duke Ellington Society of Sweden
Leif Jönsson Ordförande
Bo Haufman Vice Ordförande, Kassaförvaltare 
samt ledamot av redaktionskommittén
Bo Jarwander Sekreterare
Anders Asplund Ekonomiansvarig
Key Jigerström, Programansvarig och ansvarig för 
DESS hemsida
Claes Brodda Ledamot av redaktionskommittén
Bo Holmqvist Ledamot
Peter Lee Ledamot
Göran Axelsson Ledamot

Två nya styrelseledamöter hälsas välkomna: 
Göran Axelsson och Bo Jarwander. 
Foto: Jan Falk.
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I first had the opportunity of being mentored by Duke 
Ellington in the 1940s when I was part of the Boston jazz 
scene. In those days I had a radio show that combined 
music and interviews and as a part-time reporter for 
Down Beat, I got to know Duke. Off the air, he once told 
me: “I don’t want listeners to analyze my music. I want 
them open to it as a whole.” And I was there when he 
played dances, just to get as close to the bandstand as I 
could. One night, the band played a number entirely new 
to me. During one of their quick breaks I whispered to 
a sideman, baritone saxophonist Harry Carney, “What’s 
the name of that?” “I don’t know,” he said. “He just 
wrote it.”
  Another sideman, Rex Stewart, who played trumpet and 
cornet and with whom I used to hang out, told me – and 
later mentioned in his book, “Jazz Masters of the 30s” 
– “He snatches ideas out of the air…. On the Ellington 
orchestra’s Pullman, he’d suddenly jump as if a bee had 
stung him… and scribble madly for hours – or sometime 
only for a minute.”
  And I learned to come early to performances. While the 
band would wait for some late-arriving “stars”, Duke 
would often sit at the piano, improvising intriguing 
stories, sometimes simultaneously starting a new 
composition.
  After I became New York editor of Down Beat in 1953, I 
talked quite often with Duke, and was instructed not only 
in music (“Don’t listen by category, but to individuals”) 
but also in his deep interest in the history of his people in 
this land, which became part of his music.
  In 1957, I was very surprised and honoured when the 
RCA Records label asked me, with Duke’s approval, to 
select and write the notes for a compilation, later titled “In 

a Mellotone,” of 1940-42 sides – previously unreleased 
on album – by what was then regarded internationally 
as his especially nonpareil orchestra. I felt I had been 
knighted.
  Having treasured his music of that period, I knew little 
of his earlier recordings on other labels until now, with 
the release of the invaluably illuminating “The Complete 
1932-1940 Brunswick, Columbia and Master Recordings 
of Duke Ellington and His Famous Orchestra” (Mosaic), 
produced by Scott Wenzel and Steven Lasker. The latter 
also wrote the deeply researched and absorbing liner 
notes that are of permanent value to global listeners, 
including jazz historians of the Ellington phenomenon. 
Mosaic’s overall executive director is Michael Cuscuna, 
who has developed jazz reissues into a high art. He and 
his team search unremittingly for the original masters 
and then contact the surviving participating musicians to 
ensure discographic accuracy. They also take care of all 
licensing requirements and payments to the musicians’ 
estates. Anything on the Mosaic label is – in jazz parlance 
– “in the pocket.”
  As Mr. Lasker notes, when the first recordings in 
this set were made in February 1932, Duke was nearly 
33. He had come to New York from his hometown of 
Washington nine years before with his five-piece combo, 
Duke Ellington’s Washingtonians. The band continued 
expanding, reaching eight musicians by 1927. The 
Ellington impact was being felt strongly at Harlem’s 
Cotton Club. At the same time, he was beginning to be 
heard nationally on the radio. (Being only 2 at the time, I 
missed those broadcasts.)
   During the summer of 1929, the orchestra appeared 
in Florenz Ziegfeld’s revue “Showgirl”. Its performance 
roused that legendary producer to call the orchestra 
“the finest exponent of syncopated music in existence…. 
Some of the best exponents of modern music who have 
heard them during rehearsal almost jumped out of their 
seats over their extraordinary harmonies and exiting 
rhythms.”

Nat Hentoffs minnen av Duke Ellington

Den nyligen utkomna Mosaicboxen, som kommen-
teras på annan plats i denna Bulletin och även i 
föregående nummer, har bedömts och skärskådats 
av åtskilliga skribenter i olika tidskrifter. När den 
välkände jazzskribenten Nat Hentoffs avlyssnade 
skivorna så tänkte han osökt tillbaka på Ellingtons 
karriär och de kontakter han haft med Ellington under 
de många år han varit aktiv som jazzkommentator. 
Vi tar oss friheten att här återge den artikel som 
publicerades i Wall Street Journal den 8 mars 2011 
med titeln The Duke, Before My Time.
  Men först kanske något skall sägas om vem Nat 
Hentoff är. Han har skrivit ett flertal böcker om jazz 
och den kanske mest kända är Hear Me Talkin’ To Ya, 
som han författade tillsammans med Nat Shapiro. 
Hentoff var en mångårig kolumnist i jazztidskriften 
Down Beat men skrev också mängder av artiklar 
i olika amerikanska tidningar. Han kan betraktas 
som något av ett jazzorakel.

Nat Hentoff - legendarisk jazzskribent och författare till den 
lika legendariska boken “Hear me talkin’ to ya”.
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   Now, thanks to Mosaic, I have almost jumped out of 
my seat because the sound engineering by Mr. Lasker 
and Andreas Meyer brings these Ellington orchestras 
swinging right in the room. As Billy Strayhorn 
(eventually Ellington’s associate arranger) put it in 
Down Beat in 1952: “Ellington plays the piano, but his 
real instrument is the band. Each member of the band is 
to him a distinctive tone color and set of emotions, which 
he mixes with others equally distinctive to produce 
a third thing, which I call the Ellington Effect.” That 
characteristic sound is as present in these recordings 
as it would later be in the 1940s and beyond. Long ago, 
Duke explained to me: “A musician’s sound is his soul, 
his total personality. I hear that sound as I prepare to 
write, and that’s how I am able to write.” And he added, 
smiling, “I know their strengths and weaknesses.” He 
did have a preference for one section of the orchestra. 
“Duke loves his brass,” sidemen would tell me, and 
throughout these recordings, you hear how gladdened 
his brass made him, as he would smile broadly when 
they drove the ensemble. Also, while his band was his 
instrument, he was a spurring accompanist on the piano. 
With the orchestra as his instrument, this collection is an 
aural kaleidoscope: tone colors, rhythms and tempos of 
longing, romance, an exultant life force, urgent love and, 
of course, what he memorialized in his song, “It Don’t 
Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing).”
  Among the surprises is the vocalist in “St. Louis Blues” 
on disc one. At first I couldn’t tell who it was. He certainly 
had lived the blues, fitted right into the band and knew 
how to scat sing. Then it hit me. It was a young, grooving 
Bing Crosby.
  To younger listeners, two of Duke’s vocalists during 
those years may be new: the vividly magnetic Ivie 
Anderson, and Adelaide Hall. So is a guest, the largely 
forgotten Ethel Waters, who moved so deeply into the 
lyrics that her singing had the power of autobiography. 
Mosaic should issue a boxed set of her career.

  Relatively few sidemen left the 
orchestra. One who did, Ben Webster, 
told newcomer tenor-saxophonist 
Harold Ashby: “Vibe the Governor 
and Rab (Duke and Johnny Hodges) 
a little smile from me. Now you’ll get 
your Ph.D. in music because you’re 
with the Boss.”
  I asked Duke what he looked 
for when he was screening 
replacements. “He has to know how 
to listen,” he said. Trombonist Buster 
Cooper explained what this meant 
in my book, American Music Is: “I 
first joined the band in a recording 
studio. He was writing and said to 
me: ‘Buster, I want you to take eight 
choruses on this tune.’ ‘I said. ‘Fine, 
but where’s the chord changes?’ 
Duke said, ‘Chord changes? Listen, 
sweetie.’”
  Duke was always listening intently 
to the audience. “At a dance,” he 

said to me, “when Johnny Hodges is telling a love story 
in a ballad, there’s sometimes a sigh from someone in 
the audience. That sigh becomes part of our music.”
  In 1966 Duke told interviewer Harvey Cohen (Duke 
Ellington’s America) why he often assured his audience 
he loved them madly: “I gets a giggle every now and 
then, but it’s true. I love those people madly…. You 
go up there and they react and you can taste it…. Oh, 
maybe 30 years ago I used to think, ‘I play for myself. 
I express me.’ And an artist has to please himself first. 
But…. When someone else happens to like what you’re 
doing too, this brings on a state of agreement that is 
the closes thing there is to sex, because people do not 
indulge themselves together unless they agree this is the 
time.”
  The last time I heard from Duke was in April 1974. 
He was in the hospital for what turned out to be a fatal 
illness. Visitors told me that Duke, in bed, was still 
composing. And that April, I – as did others he knew 
– received a Christmas card from him. I was startled 
but not surprised. He always preferred to look ahead, 
and in case he wouldn’t be around in December, he 
was bringing season’s greetings while he could. I was 
depressed at what I took to be “Goodbye.” He died in 
May.
  What came back to me as I looked at that card was 
what sideman Clark Terry told me: “Duke wants life 
and music to always be a state of becoming. He doesn’t 
even like definitive song endings to a piece. He’d often 
ask us to come up with ideas for closings, but when 
we’d settled on one of them, he’d keep fooling with it. 
He always likes to make the end of a song sound as if 
it’s going somewhere.
  Duke Ellington is, of course, still with us. For many 
around the world, it’s always renewing to open ourselves 
to his music, as it keeps us going.

Nat Hentoff
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Bilder på Lawrence Brown och Johnny Hodges 
tillsammans finns det mängder av. Är det något speciellt 
med just denna bild? Ja, det är det faktiskt. Den är 
nämligen tagen på turkiska ambassaden i Washington, 
troligen någon gång kring 1939/1940. Varför spelade de 
där? Historien tar sin början redan i början av 1930-talet då 
två ungdomar i Turkiet råkar upptäcka den amerikanska 
jazzen och blir gripna av den. Ungdomarnas föräldrar 
tillhörde den turkiska överklassen och fadern hade nära 
kontakter med den turkiska regeringen. År 1934 blev 
han utsedd till turkisk ambassadör i Washington och 
han flyttade dit tillsammans med sin familj vari ingick 
de två ungdomarna Nesuhi och Ahmet med efternamnet 
Ertegun. De skulle senare komma att göra sina avtryck i 
jazzhistorien som skivproducenter.
  Pojkarna Ertegun torde ha blivit överlyckliga över att 
få flytta till Washington och att få möjlighet att lyssna 
på jazz direkt vid källan så att säga. De besökte Howard 
Theatre regelbundet för att lyssna på de turnerande 
orkestrar som spelade på den kända estraden. Oftast 
var det svarta orkestrar som spelade där. De blev så 
engagerade att de bestämde sig för att arrangera jam 
sessions i ambassadens lokaler med jazzstjärnor som 
råkade besöka staden. Detta skedde med en viss tvekan 
från pappa ambassadörens sida som faktiskt fick mottaga 
kritik från kollegor i ambassadkretsar för att han tog 
emot färgade personer i sin ambassad. Washington var 
vid denna tid starkt segregerat. Ersättningen för att spela 
blev en bättre lunch eller middag. Det tycks som de flesta 

stora jazzpersonligheter någon gång spelat på turkiska 
ambassaden i Washington. Nu har vi alltså ett bildbevis 
på att även medlemmar ur Duke Ellingtons band spelade 
där.
  Bröderna startade år 1947 Atlantic Records med framför 
allt Ahmet som den drivande. De knöt många stora 
namn till sig, bland andra Ray Charles, Big Joe Turner, 
John Coltrane, Bobby Darin, Roberta Flack. Men det var 
framför allt inom Rhythm & Blues och Rock & Roll som 
bolaget hade sina stora framgångar. 
  Även Duke Ellington gjorde ett antal inspelningar för 
Atlantic: ”Recollections Of The Big Band Era”, ”New 
Orleans Suite” och ”The Great Paris Concert”. ”The 
Jazz Violin Session” kom också ut på Atlantic men var 
egentligen en inspelning för Reprise, som såldes till 
Atlantic.

Efter den senaste Ellington-konferensen i 
Stockholm år 2004, trädde en ny styrelse för 
föreningen in på arenan. Till en början tycktes vi 
kämpa i en viss motvind, men så småningom gick 
det lättare. En ständig källa till oro var i början 
medlemsutvecklingen, vilken tycktes vara föremål 
för en nedåtgående trend. 
  Nedanstående tabell, baserad på inbetalda 
medlemsavgifter, visar dock att det gått upp och ner 
och att det inte går att utläsa någon egentlig trend, 
trots att 2010 var det bästa året under perioden. 
Anledningen att jämförelsen börjar med 2005 är att 

vi inte har tillgång till några säkra siffror för åren 
före. Vi vet dock att antalet medlemmar minskade 
ganska kraftigt från 2004 till 2005.
  Ur tabellen nedan framgår att DESS i huvudsak 
är en förening bestående av stor-Stockholmare. 
Trots att vi försökt lägga ner omsorg på att göra 
Bulletinen så kvalitativt bra som möjligt för att göra 
medlemskapet så attraktivt som möjligt för folk ute i 
landet, så återspeglas detta inte i medlemsstatistiken. 
I genomsnitt under perioden är fördelningen av 
medlemmar från stor-Stockholm, övriga Sverige 
samt utlandet 70, 25 resp 5 %. Den enda tydliga 
trenden i siffermaterialet är att andelen kvinnor har 
ökat. Antalet kvinnliga medlemmar var 2010 dubbelt 
så stort som 2005.

Jazz på ambassad

Bo Haufman

 

ÅR ANTAL MEDLEMMAR
Totalt Kvinnor Stor-S toc kholm Övriga landet Utlandet

Totalt d:o % Totalt d:o % Totalt d:o % Totalt d:o %
2005 160 26 16,3 101 63,1 45 28,1 14 8,8
2006 218 27 12,4 153 70,2 57 26,1 8 3,7
2007 250 31 12,4 185 74,0 56 22,4 9 3,6
2008 202 30 14,9 138 68,3 55 27,2 9 4,5
2009 211 36 17,1 140 66,4 56 26,5 15 7,1
2010 263 53 20,2 187 71,1 64 24,3 12 4,6
Snitt 217 34 15,6 151 69,3 56 25,5 11 5,1

Medlemsstatistik för 
DESS år 2005-2010

Anders Asplund
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In November 1924 Duke Ellington had the first 
recording date under his own name for Blu-Disc, the 
label probably owned by Jo Trent. One of the tunes 
was Choo Choo (Gotta hurry home). This was written 
in collaboration with Dave Ringle (1896-1965) and 
Bob Schafer (1897-1943) who supplied the lyrics. 
Ringle is best known for his lyrics to Fren Meinken’s 
Wabash Blues (1921) and Schafer for his lyrics to J. C. 
Johnson’s Louisiana (1928). Andy Razaf collaborated 
on the lyrics.

Non-Duke recordings
Choo Choo (Gotta Hurry Home)

Björn Englund

Van and Schenck with orchestra
New York, August 12, 1924.
81910-1 Choo Choo      Columbia 147-D (11/24)

Billy Murray and Ed Smalle with orchestra
(Rosario Bourdon conductor)
Camden, N.J., October 22, 1924.
B 31113-2 Choo Choo     Victor 19516 (1/25)

The Ambassadors, vocal refrain by Gene Austin
New York, October 1924.
13883 Choo Choo     Vocalion 14916 (1/25)
          Vocalion(E) X 9523

Original Memphis Five
New York, c. October 14, 1924.
105610 Choo Choo Pathé 036151 (1/25)
       Pathé(E) 10989
       Pathé(F) 6754
       Perfect 14332
   Grand Pree (Au) 18474
Grand Pree as Kentucky Five

  Ellington’s tune was published by Broadway Music 
Corporation (situated in the famous Brill Building, 
1619 Broadway) around July 1924. The first recording 
was by the vaudeville singers Gus Van and Joe 
Schenck in August and Billy Murray and Ed Smalle 
made another vocal version in October. Of the other 
seven recordings, only those by The Ambassadors, 
The Goofus Five, The Kentucky Blowers and the 
Original Memphis Five are of jazz interest.

The Goofus Five
New York, October 24, 1924.
72932-B Choo Choo     OKeh 40233 (1/25)

Lucky Strike Orchestra
New York c. October 27, 1924.
5687 Choo Choo     Apex(C) 8279

Dixie Daisies (Joe Samuels’ orchestra)
1210-C Choo Choo      Cameo 682 (4/25)

The Kentucky Blowers
New York, November 12, 1924.
9189 Choo Choo  Gennett 5602 (1/25)
         Claxtonola 40347
Claxtonola as Alabama Creole Band

Gene Rodemich’s Orchestra
St. Louis, November 27, 1924.
C 325/328 Choo Choo      Brunswick 2725 (2/25)
             Brunswick(E) 2725
Before issue the masters were renumbered 14350/42

The (Gotta hurry home) subtitle had to be omitted 
from the main listing for reason of space.

DESS hälsar följande nya medlemmar 
välkomna i vår illustra förening:

Nya medlemmar

Thomas Gluck, Bromma
Åke E. Olsson, Luleå

Anders Sjöstedt, Stockholm

DESS behöver fler medlemmar. 
Inspirera Dina vänner och 

bekanta att också vara med!En sentida återutgivning på Blue Disc av Ellingtons 
inspelning av Choo Choo. Kom ursprungligen på 
märket Blu-Disc.
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Barrie Lee Hall Jr. ingick i Duke Ellingtons orkester 
fr.o.m. 8 juni 1973 och fram till mars 1974. När Mercer 
Ellington senare ledde bandet ingick Barrie som en 
mycket väsentlig medlem i orkestern och var i praktiken 
dess ledare. Han avled den 24 januari i sitt hem i Houston 
endast 61 år gammal.
  Barrie har i en intervju berättat hur han engagerades 
av Ellington. När orkestern besökte Houston ordnade 
saxofonisten Arnett Cobb så att Barrie fick träffa Duke. 
Efter ett kortare samtal blev Dukes reaktion; ”And how 
come you’re not playing in my band?” och antecknade 
telefonnumret. Barrie uppfattade detta som ett 
artighetsbevis från Dukes sida, men kl. 3.00 en morgon 
ringde Duke (Duke hade för vana att ringa människor vid 
de mest okristliga tider på dygnet) och erbjöd honom en 
plats i trumpetsektion. Han satt i bandet fram till Dukes 
död och var sedan en viktig kugge då Mercer ledde 
orkestern. Han skötte growl-stämman efter att Cootie 
Williams dragit sig tillbaka. Efter Mercers bortgång 1996 
ledde han bandet ytterligare ett år och har sedan vid 
olika tillfällen ryckt in då bandet letts av Paul Ellington. 

Barrie Lee Hall Jr in memoriam

Vi ber våra medlemmar reservera följande 
kvällar för trevlig samvaro i DESS regi med 
högklassig musik i Dukes anda:

2 maj  –  En helafton på Dueke’s Place  med 
   de internationellt uppmärksammade 
   Stockholm Swing All Stars:

Kommande klubbmöten

Karl Olandersson, trumpet o sång
Klas Lindquist, altsax o klarinett
Fredrik Lindberg, tenorsax o klarinett
Magnus Wiklund, trombon
Gustav Lundgren, gitarr
Daniel Tilling, piano
Göran Lind, bas
Mattias Puttonen, trummor

19 sep - konsert på Duke’s Place

24 okt - klubbafton i Hedénsalen, 
   ABF-huset

28 nov - konsert på Duke’s Place

Program för höstens möten meddelas senare.

ABF-huset, Sveavägen 41, numera 
hemvist för Duke’s Place


