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Ellington’s lesser known female vocalists

continued on page 4

Some of Ellington’s singers: Dolores Parker, Chubby Kemp and Wini Brown.

Over the years Duke Ellington employed quite many girl 
singers for his band. Most of our readers are well aware 
of Ivie Anderson, Joya Sherrill, Kay Davis and Alice Babs, 
but what do they know about all the others? Here follows 
a short study of them. But we have to draw a line. The 
study will only cover those who stayed in the band for an 

uninterrupted period. Numerous singers appeared only 
occasionally, like Alberta Hunter, Adelaide Hall, Ozzie 
Ware, Ethel Waters, Rosemary Clooney, Teresa Brewer. 
This list could be made longer but we leave it like this.
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När ni läser det här är vi på väg in i novembermörkret 
som är sista chansen att få rejält med ål i hommorna såsom 
ryschorna benämns längs Skånes ålakust. Sedan återstår 
för ålafiskarna att ta in sina väldiga fångstredskap som 
det krävs pråmar och traktorer för att få in. Mer än 90 
dagar får emellertid inte ålen fångas numera.
  Närmast firade en del av oss Mårtensafton med gås 
och svartsoppa. I augusti fick vi njuta av kräftor och 
surströmming; denna utsökta läckerhet som många 
skryter med att de uppskattar om de får linda in en 
strömming i mjukt tunnbröd, mosad potatis och 
finskuren rå lök. Men hur skall man då kunna uppleva 
den sublima arom och smak som kännetecknar en 
surströmming levererad av Oskars?
  Höstens musik finns det många exempel på. Duke hade 
Autumn Leaves på sin repertoar framför allt på slutet av 

50-talet, och min favorit är den med Ray Nance på fiol 
och med Ozzie Bailey som sångsolist.
  En mindre känd höstmelodi av Duke är Autumn Serenade 
från 1945. Vid tiden runt mitten av 50-talet hade ju Jimmy 
och Tommy Dorsey återförenats och deras version av 
Autumn in New York är i en klass för sig. Inte undra på att 
min gamle vän Julius Jacobsen ansåg att det var den bästa 
orkester han någonsin hade hört i samband med att han 
då var i New York med Operan som ackompanjatör för 
baletten. Och då skall man veta att han hade hört såväl 
Lunceford som Duke i slutet av 30-talet i Stockholm.
  Närmast ser vi fram mot en klubbafton i den gamla 
stilen med föredrag och lite annat smått och gott såsom 
det var när vi hade våra klubbaftnar på SAMI, som 
dessförinnan hette Club Alexandra på Döbelnsgatan. 
Den 28 november blir det åter en konsertafton på Gyllene 
Cirkeln. Mer uppgifter om kommande evenemang finner 
ni på vår hemsida www.ellington.se

Classic Jazz Quartet - Jesse Lindgren, Göran Lind, Isabelle Lundgren, Holger Gross och Klas Lindquist.

Leif Jönsson, Ordförande i DESS

Den siste ännu levande medlemmen från Blanton-
Webster-bandet firade den 24 september sin 
nittioåttonde födelsedag. Han har fram till för 
ungefär ett halvår sedan sporadiskt uppträtt vid 
olika musikaliska evenemang i USA, vid de sista 
sittande i rullstol. 
  Jeffries hälsa är för tillfället inte den bästa, och 
enligt uppgift lär han ha drabbats av någon form av 
cancer. För att få bästa behandling för sin sjukdom 
har han flyttat till Wichita, Kansas. Låt oss hoppas 
att vi får tillfälle att fira hans hundraårsdag. 
  I årets första DESS-bulletin finns en längre artikel 
om Herb Jeffries.

Herb Jeffries



Duke´s Place:

Isabella vår nya jazzstjärna som spås en lysande framtid
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Text: Bo Holmqvist   
Foto: Bo Haufman

En väldigt fin start på höstterminen fick vi i 
Ellingtonsällskapets säsongupptakt den 19 september 
2011 -  Duke´s Place praktiskt taget fullsatt och ett väl 
varierat konsertprogram  med den stora överraskningen, 
sångerskan Isabella Lundgren med Karlstad som 
födelseort och  snart hela världen som arbetsplats. Jag 
spår henne en lysande framtid och hoppas att hon förblir 
jazzen trogen. Hon kan annars säkert bli vad som helst 
men just den här kvällen var det jazz som gällde. 
  Isabella må vara liten till formatet, en späd och skön 
Tummelisa men vokalt är hon en omfångsrik sångerska 
med en härlig framtoning på en skala mellan O´Day 
(Anita) och Lady Day (Billie Holiday). Än en gång 
kommer ljuset i den svenska jazzen från Värmland 
(för ni alla minns säkert tösen från Hagfors).
  Sångerskor har varit sällsynta gäster hos DESS 
och därför är det desto roligare att få fynda med och 
drabbas av Isabella. Hon har inte bara en vacker röst 
med räckvidd utan också en överraskande emotionell 
mognad i uttrycket vilket t ex gjorde ”I got it bad and that 
ain´t good” rent hjärteknipande, liksom den avslutande 
bluesen i klassisk stil. 
  Och Classic Jazz Quartet med inspirationen tagen ur 
swingen gav sitt stjärnämne en briljant uppbackning 
– Jesse Lindgren med sin gurglande och muttrande 
wawatrombon kommenterande sången, Klas 
Lindquist med sin pratglada altsax/klarinett, och 
de ackompanjerande herrarna Holger Gross, ytterst 
hängiven gitarrist och Göran Lind som spelar en av 
de svängigaste basfiolerna i landet.  Som helhet sett ett 
mycket publikkärt koncept i kvällens auditorium.
  Det var därför ett glatt sorlande sällskap som återvände 

framför estraden efter mellanakt. Nu blev det andra 
och ruffare takter som väntat med tenoristerna Nisse 
Sandström och Kenneth Arnström som slagit sig 
samman i en kvintett av boppigare karaktär. Det blev 
som ofta med Kenneth i frontlinjen en blandning av 
Jam Session och Happening. Arnström själv agerar 
själv gärna bredaxlat macho med ett tungt beat i massiv 
Rhythm & Blues-stil. Han är en jazzsolist som ständigt 
tycks söka risker och gärna ger sig ut på slak lina. På det 
humöret kan han spela de flesta under bordet med sin 
till synes outtömliga experimentella energi. Dock visar 

han en subtilare ådra då och då med överraskande 
fynd ur sitt magiska horn.
  Det kan vara spännande men också arbetsamt att 
hänga med i denna illusionistens arbetsmetod. Nisse 
Sandström, beundrad och beprövad, ter sig vid hans 

sida mer som en fundersam och filosofiskt  lagd utredare 
av musikens möjligheter och hemligheter: ”Secret Love” 

var ett fint exempel på detta. De två tenorerna spelade 
ihop sig allt bättre under kvällens lopp. ”S´wonderful” 
blev ett grant paradnummer, ”La Rosita” en arnströmsk 
enmansorkester när den är som bäst och ”Cotton Tail” en 
parhästarnas stora klimax.
  Allt det goda jag tidigare skrivit om det förtjänstfulla 
kompet behöver jag inte upprepa här. Det fyller 
mycket väl sina roller i denna grupp som är en av de 
mest egensinniga kombinationer jag hört på länge. En 
jazzmusik som lever och livnär sig i nuet, på ögonblicket, 
för stunden – en grund för jazz, så god som någon.

Leif Jönsson, Ordförande i DESS

Giganterna Nisse Sandström och Kenneth Arnström i en tenorduell.



Jean Eldridge – made just one recording with Duke 
Ellington’s orchestra, “Something To Live For” and two 
numbers with Johnny Hodges’s small band “Like A Ship 
At Sea” and “Mississippi Dreamboat”. All three of them 
were made in February/March 1939. New DESOR states 
that she took part in the band only on these occasions 
but Steven Lasker maintains in the booklet of the recent 
Mosaic box that she had been employed by Ellington 
since eight or nine months back. When she actually 
finished her engagement with Ellington is not known to 
us but she was apparently hired by Teddy Wilson who 
at this time was running a big band. She can be heard 
as a vocalist on a few of Wilson’s recordings made in 
September 1939 and January 1940. When digging into 
the discographies we also find her singing with a small 
band led by the trumpeter Skeets Tolbert (Skeets Tolbert 
and his Gentlemen of Swing). These recordings were 
made in 1941. Her career thereafter is unknown to us. 

Marie Ellington – was despite her name not related to 
Duke Ellington. She served with the band from October 
1944 thru September 1945. She quitted to get married 
to Nat King Cole. Ellington preferably featured her in a 
number from “Black, Brown And Beige” viz. “The Blues”. 
During her time with the band Ellington employed a total 
of three female singers and one boy singer. They were 
Marie Ellington, Joya Sherrill, Key Davis and Al Hibbler. 
On 14th and 15th May 1945 Duke recorded “It Don’t Mean 
A Thing” with the girl trio in a featured role and in 
“Solitude” Al Hibbler joins the trio. This recording was 

a peak performance for all of them. 
After Marie got married to Nat King 
Cole she finished her singing career 
and concentrated on supporting her 
husband and the family they raised. 
After the death of Nat King Cole 
she took up her singing career again 
and on 21st January 1966 we find 
her performing in the Ed Sullivan 
show together with Duke Ellington’s 
orchestra.

Wini Brown – her stay in the band 
was February thru June 1944. There seems to be some 
uncertainty about her family name. Ellington apparently 
kept high regards for her artistic capacity because he 
dedicates a short chapter to her in his autobiography 
“Music Is My Mistress” under the name of Wini Brown. 
However, in most discographies she is named Wini 
Johnson but it seems to us that Wini Brown was her 
artist name. She was originally a member of the Cotton 
Club chorus line and was primarily a dancer but despite 
her own hesitation Ellington wanted her featured as a 
vocalist. Only two of her performances with Ellington 
exist on tape but have never been released and nothing 
can be said about her singing capabilities although 
Ellington himself gives expression to an excess of 
enthusiasm in MIMM. Under the name of Wini Brown 
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continued  from page one

she careered successfully as a singer during the 1950s 
and 60s. She sang with Lionel Hampton and in 1957 she 
released an LP together with Cootie Williams entitled 
“Around Midnight”.

Betty Roché – was engaged by Ellington on two 
occasions. The first one lasted from September 1942 until 
March 1944 and the second one from December 1951 
thru March 1953. She is probably the most jazz orientated 
vocalist Ellington ever used. She also has a chapter in 
Ellington’s MIMM and he claims her to be 30 years 
ahead of her times. She was originally hired to replace 
Ivie Anderson who had announced her departure. Betty 
Roché is first of all remembered for her interpretations 
of “Take The “A” Train”. We can hear her perform this 
number for the first time in the film “Reveille With Beverly” 
wherein the orchestra plays the tune in a railway car, 

which the producer apparently found very appropriate. 
Betty Roché started her career with The Savoy Sultans 
and later on sang with Hot Lips Page and Lester Young 
before she got her first stint with Ellington who featured 
her in “The Blues”. When the time hade come to do the 
commercial recording of “Black, Brown And Beige” she 
had left the orchestra and in her place Joya Sherrill takes 
over the number. After her term with Ellington she was 
engaged by Earl Hines with whom she made a few 
recordings. When she returned to Ellington in 1951 her 
resources were again used for “Take The “A” Train” and 
she has made a name for herself in jazz history as one 
of Ellington’s best vocalists with the recording that was 
released by Columbia as “Ellington Uptown”. After her 
time with Ellington she seems to have been for a long 
time away from music life but in the discographies we 
find her having made an LP for Bethlehem entitled “Take 
The “A” Train” and two LPs for Prestige “Singin’ And 
Swingin’” and “Lightly And Politely”.

Marion Cox – According to New DESOR she was 
engaged by Ellington for about one year, from May 1946 
until May 1947. During this period she only took part 
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in one commercial recording by Ellington, “Lover Man” 
on 26th August 1946. However, Victor didn’t consider 
the recording worth releasing and collectors didn’t get a 
chance to hear it until the complete collections began to 
be released during the 1970s. Her voice can be heard on 
some Capitol Transcriptions and a few DETS recordings. 
It can generally be said that Ellington never entrusted 
her with any of his own compositions but she was left to 
sing the works of other composers. There is very little to 
be read about Marion Cox and we have not been able to 
find any photo of her.

Dolores Parker – Probably the most beautiful singer 
Ellington ever had and maybe also the most underrated. 
She joined the band in September 1947 and remained 
until January 1948. She had a past as a vocalist with 
Fletcher Henderson’s band up to 1945. In an interview 
she has told about her auditioning for Ellington via the 
telephone. Billy Strayhorn asked her to sing “Lush Life” 
and Ellington hired her after having heard her rendition 
of the song. However, she was never to sing that song 
with the band. She made a number of recordings with 
the orchestra for Columbia and those best remembered 
are “The Wildest Gal In Town” and “Take Love Easy”. In 
the latter number Johnny Hodges plays a very beautiful 
solo and Stanley Dance has in some written comments 
wondered how a vocalist could follow Hodges’s solo. 
But Dolores handles it brilliantly. Exactly why she 

quitted the Ellington 
band is unknown 
to us but she soon 
thereafter started 
a career within 
the film industry. 
However, in the 
1990s she reappears 
as a singer and made 
recordings with 
flutist Herbie Mann. 
We had the pleasure 
of making Dolores’s 
acquaintance at the 
Ellington conference 
in Chicago in 1998.

Lu Elliott – was hired 
by Ellington from August 1949 until February 1950. In 
December 1949 she made a few recordings with him for 
Columbia, “Joog Joog” and “On The Sunny Side Of The 
Street”. In addition to them she can also be heard on a 
few live recordings. There is not much to be read about 
Lu Elliot in the literature but a search on the web reveals 
that she has released a few LPs. As far as we can tell none 
of them has any value from a jazz point of view.

June Norton – had a short stay with the orchestra, July 
thru August 1950, according to New DESOR. A few of 
her performances are registered but none of them has 
been released on record. June appeared at the Ellington 
conference in Washington 1999 and from the program 

we are quoting the following presentation of her: “June 
Norton, a Washingtonian, is a trained classical singer, 
a mezzo soprano. She was introduced to Duke by Jerry 
Rhea, who encouraged him to audition her. She was 
with the orchestra during the prolonged recording ban 
of the 1940s-50s; hence, no commercial recording of 
her with the Ellington orchestra is currently available. 
After her stint with the band, Ms. Norton concentrated 
on teaching; in semi-retirement she still enjoys training 
and encouraging young singers”. She was married June 
Cuff.

Odessa “Chubby” Kemp – was engaged by Ellington 
from February thru September 1950. She can be heard 
on those recordings Ellington made at the time for his 
own label “Mercer”. Here she appears under the name 
“Chubby Kemp and her All Stars” and “The Ellingtonians 
with Chubby Kemp”. Her special feature was “Hello, 
Little Boy”. She was a quite capable singer and it is a 
pity Ellington didn’t make more use of her. Recently has 
appeared a on the web a concert from Hamburg during 
the 1950 European tour where she can be heard singing 
“Hello Little Boy” and “Juke Bop Boogie”. As her name 
implies she was kind of “chubby”.

Chubby Kemp and 
Jimmy Hamilton.

Yvonne Lanauze – was singing with the Ellington 
orchestra from October 1950 until February 1951. She 
now lives in Vancouver, Canada, under the name of 
Eve Smith. On some recordings with Duke she appears 
under her first name only, Yvonne. She was present on 
three Ellington conferences, Toronto 1996, Chicago 1998 
and Los Angeles 2000. On these occasions she proved 
to be a good pianist and she has explained to us how 
her name should be pronounced – Lanautse. During her 
short period with Ellington she was primarily featured 
in “Love You Madly”. Her footprints in the Ellington 
discography consist of the recordings of “Mood Indigo” 
and “Sophisticated Lady” which were released on the LP 
“Masterpieces by Ellington”. After her time with Ellington 
she worked mostly in Montreal as a piano player and 
singer. Later on she formed a family and moved to 
Vancouver where she later on took up her musical career. 
During the conferences she held a fairly low profile 
regarding her stay with Ellington. On one occasion she 
said; “I am not sure Ellington hired me because of my vocal 
capabilities. I rather think it was because I was quite pretty at 
the time”.
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Anita Moore

Rainbow Grill. Her time with the band lasted for about 
a month. When Ellington made his European tour 
the following year Lena was allowed to make a guest 
appearance at the concert at Malmo Stadsteater on 10th 
November 1971. She sang “I Let A Song Go Out Of My 
Heart” which is registered but has never been released. 
Lena Junoff never managed to become known in Sweden 
as a singer but did release a few EPs on the label OLGA. 
She also tried to establish herself under the name of 
Margaret Lee. A low water mark in her career seems to 
be the cooperation she had with Johnny Bode and the 
type of music he became notorious for.

Nell Brookshire – her real name was Bobbie Nell 
Brookshire Gordon but she chose to pick her two middle 
names for her artist name. She was hired from December 
1970 thru February 1972. She was very blues inspired 
and Duke often featured her in “I Got It Bad” and “Rocks 
In My Bed”. Like many of the later singers she also had to 
take care of “Love You Madly”.

 Anita Moore – was Ellingtons final female vocalist. From 
July 1972 until the end. She was discovered by Cootie 
Williams and Harry Carney who happened to hear her 
perform at a pizzabar in Houston. They recommended 
Duke to hire her and he seems to have appreciated their 
recommendation as he kept her for so long. She had 
a varied repertoire with Ellington, who featured her 
frequently in “New York, NewYork” which composition 
should not be mixed up with the one Frank Sinatra made 
popular. After Ellington’s passing away she remained 
with the band for several years under the leadership of 
Mercer Ellington.
     Bo Haufman 

Yvonne 
Lanauze

Norma Oldham – had a very short period with Ellington; 
June thru July 1951. Her contributions can be found in a 
few radio broadcasts and they are all “Love You Madly”. 
She was married to Lloyd Oldham, who also served as 
a singer in the Ellington orchestra for a short time in 
December 1951.

Lil Greenwood – had a fairly long time with Ellington. 
She started with the band in June 1958 and didn’t leave 
until December 1960. Before that she made a career 
since early 1950s as a blues- and R&B-singer with 
several record releases. Her hit number with Ellington 
was “Walkin’ And Singin’ The Blues” which was her own 
composition with a certain assistance from Ellington. 
Duke kept high regards for her singing capacity and 
considered her as a mixture of Marian Anderson, Ella 
Fitzgerald, Dinah Washington and Mahalia Jackson. 
When the time came to do “My People” in 1963 Lil 
Greenwood was called in to perform two numbers. She 
continued to be active as a singer well into high age but 
recently passed away in July, 2011.

Trish Turner – was singing with the Ellington band 
from December 1967 until March 1969. She was only a 
teenager when she was hired. We can enjoy her singing in 
several Sacred Concerts often together with Alice Babs. 
Furthermore she was featured in “Willow Weep For Me” 
and “Misty”. During her stay with Ellington’s orchestra 
she married his bassist at the time – Jeff Castleman.

Shirley Witherspoon – spent the time from March thru 
July 1969 with the Ellington band. Before that she was 
engaged on some odd occasions. She was a cousin of the 
well known blues singer Jimmy Witherspoon. For the 
rest of her career she was mainly stationed in Baltimore 
and Minneapolis and was locally know as a blues singer 
in the Bessie Smith tradition.

Darlene Huff – had a short stay with Ellington, from 
mid June thru July 1969. In the discographies she is 
mentioned only once with a performance of “Solitude” 
on 21st July 1969 from a so called “dance date”. However, 
this recording was never released. Otherwise nothing is 
known to us about this vocalist.

Lena Junoff – When Duke Ellington and the band 
toured Europe in July/August 1970 he somewhere met 
the Swedish vocalist Lena Junoff; a fairly unknown 
name even in Sweden. 
Ellington has mentioned 
her in MIMM and Klaus 
Stratemann names her 
briefly in his “Day By 
Day”. Ellington brought 
her along to US after the 
tour and she appeared 
with the band during 
its engagement at the 
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Att beskriva och teckna ner jazzens historia i ord är 
naturligtvis både önskvärt och nödvändigt, men kan 
ibland bli lite torrt och tråkigt. Att beskriva jazzens 
väg med bara musik blir mycket roligare, men också 
betydligt svårare. Att göra en film skulle kanske vara 
en lösning. Så tyckte den kände 
regissören Orson Welles och 
kontaktade därför Duke Ellington 
för att de tillsammans skulle skapa 
en film på detta tema under namnet 
”Det är sant alltsammans”. Man 
påbörjade också projektet, men på 
grund av att filmbolaget RKO och 
Orson Welles inte kunde komma 
överens blev hela arbetet avbrutet.
  Projektet måste alltså läggas 
ned, men arbetet omkring 
förberedelserna hade dock lämnat 
spår efter sig i Duke Ellingtons 
huvud och han beslöt sig många år 
senare för att göra en musikal av den 
ursprungliga idén. En musikal i första 
hand endast för lyssnande, men ändå i 
stort sett uppbyggd efter samma idéer som en musikal 
för scenen. Under några intensiva månader 1956 arbetade 
Duke Ellington och Billy Strayhorn fram projektet och 
under hösten samma år gjordes inspelningarna.
  Duke inleder det hela med några för honom typiska 
pianoackord varefter Margaret Tynes med sin vackra 
operaskolade röst presenterar budskapet ”A Drum Is 
a Woman”. Rytmens afrikanska ursprung och hur den 
påverkar människan demonstreras av en kör och därefter 
berättar Duke om Carrabee Joe och hans samling av 
trummor, hur en trumma blir Madam Zajj. När Joe inte 
vill följa med henne och göra musik över hela världen 
flyger hon i väg till Barbados där hon träffar en annan 
Joe som tolkar hennes rytmer till en calypsosång.
  Madam Zajj uppenbarar sig senare i New Orleans och då 
tillsammans med årets King of the Zulus, Buddy Bolden. 
Clark Terry gör en underbar beskrivning av Buddy 
Bolden och Ray Nance hjälper till innan kören och Joya 
Sherrill rytmiskt porträtterar den store trumpetaren. 
Efter triumfen med Buddy Bolden längtar Madam Zajj 
efter den ursprunglige Carrabee Joe men hon når honom 
inte och ger sig in i mystiska orgier på Congo Square 
där många kvinnor och många trummor spelar Madam 
Zajjs rytmer innan hon rövas bort av någon okänd man. 
Därefter konstaterar orkestern, Margaret Tynes och 
Johnny Hodges att ”A Drum Is A Woman”.
  Ingen skall tro att Madam Zajj kan stanna, hon måste 
vidare och Ellington målar upp hennes fantasier och 
följer henne tillsammans med Clark Terry till ”The 
Emerald Rock Garden”. Hon återvänder dock med de 
flygande tefaten och deras balett för att landa i världens 
metropol där hon stiger ur det största tefatet och tar 
emot folkets jubel.
  Återigen längtar hon till Carrabee Joe och i drömmen 
lurar hon honom till sig, men han återvänder snabbt 
till sin djungel. Hans besök i New York har dock gjort 

honom intresserad av de nya rytmerna varför han vill 
pröva i djungeln och Joya Sherrill framför dem med 
orkestern i ”Rhumbop”.
   Madam Zajj har varit med om det mesta men vill 
återuppleva sitt ursprung och när Joe tar fram sin 

trumma och säger ”berätta en saga 
för mig” svarar trumman ”I am not 
a drum, I am a woman”.
  Alla Ellingtonvänner bör någon 
gång reservera en timme, stänga 
av alla telefoner, även de mobila, 
lägga undan alla prasslande 
tidningar och i lugn och ro sätta 
sig ner i bästestolen, stoppa in 
CD’n ”A Drum Is A Woman” i 
musikapparaten och lyssna på 
denna fantastiska Ellingtonmusikal. 
Bara lyssna. Inte tänka på jobbet, 
inte tänka på det där som måste 
lagas eller det som måste köpas, 
bara lyssna. Som Ellington en gång 

sa till Buster Cooper när denne ville ha 
instruktion hur han skulle bygga upp 

ett solo: ”Listen man, listen!!!”
  Carrabee Joe, the Drum, Madam Zajj, Rhythm – allt 
vävs samman i en surrealistisk tavla, som beskriver 
jazzens tillblivelse och utveckling, sammanhållet av 
Ellingtons fantasifulla vokala inslag. Det hela blir som 
en musikalisk saga med många fina orkesteravsnitt och 
solon samt med underfundiga verbala inslag av the 
Maestro. Lyssna på helheten. Låt den fantastiska sagan 
sjunka in i själen och låt

 the beat of the drum caresse your earthe beat of the drum caresse your ear
 like the soft words you only hear
 when a woman caresses you

A Drum Is a Woman, it’s as simple as that.
     

A Drum Is a Woman

Anita Moore

Originalomslaget till skivan
A Drum is a Woman.

DESS hälsar följande nya medlemmar 
välkomna i vår illustra förening:

Nya medlemmar

DESS behöver fler medlemmar. 
Inspirera Dina vänner och 

bekanta att också vara med!

Birgitta Carlson, Älvsjö
Åke Cederqvist, Saltsjö-Boo
Johnny Grandert, Norrtälje
Kerstin Marcusson, Stockholm
Ingemar Olander, Tyresö
Stefan Torneld, Tullinge

Bertil Swartling
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I jazzhistorien nämns ofta tre namn som de mest 
framstående altsaxofonisterna, nämligen Johnny 
Hodges, Benny Carter och Charlie Parker. Men man kan 
utan tvekan lägga till ett fjärde namn, Willie Smith, som 
också hade ett förflutet i Duke Ellingtons orkester. I en 
intervju blev Charlie Parker tillfrågad vem hans 
favorit som altsaxofonist var och han svarade, 
Pete Brown, Benny Carter och Willie Smith. 
  Även Johnny Hodges har i intervju framhållit 
sin beundran för Willie Smith, främst som 
ledare av en saxsektion. Men beklagligtvis har 
Willie Smiths storhet aldrig uppmärksammats 
till fullo av en större allmänhet. Han har varit 
underskattad och på senare tid på gränsen till 
bortglömd. Med denna lilla livsresumé vill vi 
försöka åstadkomma en ändring härvidlag.
    William McLeish Smith föddes i Charleston, 
South Carolina., den 25 november 1910. Han 
lärde sig tidigt att spela klarinett och uppträdde 
som professionell musiker redan i tonåren. Han sökte 
sig emellertid till Fisk University i Nashville som var 
ett universitet för färgade och som vid sidan av den 
konventionella undervisningen gärna ville få fram 
goda idrottsmän och musiker. Universitetet grundades 
i mitten på 1800-talet och redan då började man utveckla 
den musikaliska utbildningen och mest känd är kören 
Fisk Jubilee Singers som turnerade vida omkring och 
även besökte Europa. 

Träffar Lunceford
Vid Fisk träffade Willie en ung gymnastiklärare vid 
namn Jimmie Lunceford, som även hade musikaliska 
ambitioner. En orkester bildades (The Chickasaw 
Syncopators) och den kom under senare hälften av 1930-
talet att utvecklas till en av jazzhistoriens bästa och var 
faktiskt en utmaning mot Duke Ellington under denna 
tid och in på de första åren av 1940-talet. I en intervju har 
Smith berättat om en s.k. band battle mellan Luncefords 
och Ellingtons orkestrar och menade med viss emfas 
att den vanns av Luncefords band. Willie Smith var en 
av förgrundsfigurerna i Luncefords orkester och kan 
avlyssnas som solist på både altsaxofon och klarinett på 
mängder av Luncefordinspelningar. 
  Luncefords orkester blev särskilt uppmärksammad 
för sina intrikata saxofonpassager. Smith var den som 
enträget tränade saxsektionen att spela dessa passager 
till fulländning och ett bra exempel på detta är ”Sleepy 
Time Gal” från 1935. Willie Smith kan även med fördel 

avlyssnas som klarinettist i 
två Ellingtonnummer som 
Lunceford spelade in på 
skiva 1934; ”Sophisticated 
Lady” och ”Black And Tan 
Fantasy”. Orkestern spelade 
1935 också in två obskyra 
ellingtonkompositioner, ”Bird 
Of Paradise” och ”Rhapsody 
Junior” som Ellington själv 

aldrig brydde sig om att föreviga på grammofonskiva 
med sin orkester. ”Bird Of  Paradise” spelade han dock 
som pianosolo 1964. Willie Smith bidrog också med 
ett flertal fina arrangemang för Luncefords orkester 
och kan även höras som sensuell vokalist. Den som 

vill närmare studera Willie Smiths karriär 
hos Jimmie Lunceford rekommenderas att 
läsa boken ”Rhythm Is Our Business” av 
Eddy Determeyer (University of Michigan 
Press). I sammanhanget skall också nämnas 
den CD-box som Mosaic nyligen gett ut med 
Luncefords samtliga inspelningar för Decca 
och där Determeyer har författat det mycket 
initierade texthäftet.
  Flera konkurrerande orkesterledare försökte 
locka till sig Willie Smith. Tommy Dorsey 
ville gärna ha honom som sin saxledare och 
det sägs att han vid ett tillfälle skrev ut en in 
blanco-check och bad Smith fylla i summan för 

att därmed locka över honom till sitt band. Men han var 
för tidigt ute. Vid det tillfället hade Willie Smith kvar sin 
lojalitet hos Lunceford och ville inte lämna honom.

Lämnar Lunceford
Jimmie Lunceford förstod dessvärre inte att ta vara på 
sina begåvningar och förvägrade dem de ekonomiska 
ersättningar de var värda. År 1942 såg sig Smith därför 
tvingad att lämna Luncefords orkester och tog ett bättre 
betalande jobb hos Charlie Spivak. 
  Ganska snart därefter blev han emellertid inkallad 
till militärtjänst i marinen där han fick tjänstgöra som 
orkesterledare och musikalisk instruktör. Efter kriget 
blev han medlem i Harry James orkester och där fortsatte 
han sin roll som saxledare och noggrann repetitör och 
var säkert bidragande till de framgångar Harry James 
hade.   
  I en intervju nyligen med Gerald Wilson, trumpetare 
hos Lunceford som även samarbetade med Ellington 
i början på 50-talet speciellt med inspelningarna för 
Capitol, påstår han att Ellington alltid försökte få över 
Willie Smith till sitt band. Wilson hävdar vidare att Duke 
till slut lyckades med detta 1945 och att Johnny Hodges 
välkomnade honom som saxledare. Denna uppgift 
finns inte bekräftad någonstans i litteraturen men vi har 
knappast anledning att betvivla Wilsons uppgift. Otto 
Hardwick var en smula ”unreliable” vid den här tiden 
och tänkbart är att Smith ryckte in en kort tid under en av 
Hardwicks utflykter. Russell Procope kom senare in som 
Hardwicks ersättare. I diskografierna hittar vi emellertid 
Willie Smith som gästartist vid en Ellingtonkonsert i Los 
Angeles den 17 januari 1945 där han framträder med 
”Tea For Two”. 

Ansluter till Ellington
Som vi alla vet hände i början av 1951 dramatiska saker 
i Duke Ellingtons orkester. Johnny Hodges, Lawrence 
Brown och Sonny Greer bestämde sig för att lämna 
bandet. Dessa ersattes genom det som kom att kallas 

Willie Smith - perfektionisten
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för ”The James Robbery” dvs Juan 
Tizol, Louie Bellson och Willie Smith, 
från James orkester ersatte de flyktade. 
Slutet av 40-talet och början 50-talet var 
bekymmersamma år för de amerikanska 
storbanden och även Harry James hade 
svårigheter att finna stadigvarande 
sysselsättning för sin orkester varför 
han lär ha uttryckt en viss förståelse 
för övergången. När trion lämnade in 
sin avskedsansökan och meddelade sin 
övergång till Ellingtons band lär Harry 
James ha frågat ”Can’t you bring me along?”.
  Det fanns säkert lättare utmaningar här i världen än 
att försöka axla Johnny Hodges mantel i Duke Ellingtons 
orkester. En överenskommelse torde ha varit att han 
inte behövde spela Hodges favoritnummer som t.ex. 
”Things Ain’t ..”, ”Day Dream”, ”Passion Flower” m. fl. 
utan hade möjlighet att utveckla sina egna specialiteter. 
”Sophisticated Lady” kom att bli hans feature men han 
kan med fördel avlyssnas i många andra nummer, t.ex. 
”Indian Summer” och ”Jumpin’ With Symphony Sid”. 
Särskilt skall framhållas ”Caravan” med den lilla grupp 
som på skiva gick under namnet ”The Coronets”, en pärla 
bland Ellingtons inspelningar med Willie Smith. ”Tea 
For Two” var också en melodi där han ofta framträdde. 
  Han tog återigen på sig rollen som noggrann repetitör 
av Ellingtons saxsektion, något som förvånade de 
övriga i orkestern och även mötte visst motstånd. Man 

var inte så van vid 
särskilt noggranna 
repetitioner men 
när det gällde 
orkesterspelet var 
Willie Smith en 
perfektionist. 
  Trots sina musikaliska 
kvaliteter och ovan 
nämnda inspelningar 
är det säkert inte fel 
att säga att Willie 
Smith aldrig riktigt 

passade in i Ellingtons orkester. Det samma kan påstås 
om Ellingtons övriga altsaxofonister, Hilton Jefferson, 
Rick Henderson, Norris Turney, Harold Minerve. De 
har alla jämförts med Johnny Hodges och ingen har 
klarat den jämförelsen. Undantaget är kanske Russell 
Procope som till vissa delar kunde fylla Hodges plats. 
Kanske uppskattade Ellington Smiths ledar-kapacitet 
mer än hans kvalitet som solist. Ellington komponerade 
inte heller något specialnummer för honom. Följaktligen 
har eftervärlden aldrig velat erkänna Willie Smith 
som fullvärdig Ellingtonmusiker, även om han enligt 
bokstaven är det. En bidragande anledning kan också 
vara det faktum att han medverkade förhållandevis kort 
period i bandet, ganska exakt ett år. I Stanley Dance’s 
bok ”The World of Swing” finns en längre intervju med 
Willie Smith där han berättar om åren med Lunceford 
men också om året med Ellington. När anställningen hos 
Ellington startade hade bandet ett längre engagemang 
på Birdland i New York som blev en stor succé för 
orkestern, men Smith berättar också om de olater som 

bandmedlemmarna inklusive han själv 
lade sig till med. I pauserna fann han 
sig ofta stående med Paul Gonsalves i 
baren och även när någon hade ett längre 
solo lämnade han tillsammans med Cat 
Anderson estraden för att snabbt ta en 
drink i baren. Vilken orkesterledare 
som helst torde inte ha accepterat ett 
dylikt uppträdande, men som Smith 
säger i intervjun hade Ellington en gång 
för alla bestämt sig för att musikernas 
beteende aldrig skulle få påverka hans 
eget sinnestillstånd. Redan under sin tid 

hos Lunceford hade Willie Smith börjat få problem med 
alkoholen och detta kom att starkt påverka hela hans 
resterande karriär i negativ riktning.

Lämnar Ellington
Willie Smiths kontrakt med Ellington löpte över ett år 
och därefter återvände han till Kalifornien. Han fick 
omgående engagemang i Billy Mays orkester, som dock 
lades ner efter cirka ett år. Under resten av 50- och 60-
talet var han huvudsakligen stationerad i Los Angeles, 
var efterfrågad som studiomusiker och hade långa 
engagemang hos Harry James och även hos Billy May 
vid de tillfällen denne satte ihop kortlivade studioband. 
  Harry James orkester hade vid denna tid långa en-
gagemang i Las Vegas vilket passade Willie Smith 
mycket bra. Norman Granz rekryterade honom även 
för sina turneer med JATP liksom Gene Norman som 
ofta engagerade Willie 
Smith för sina ”Just 
Jazz”-konserter i 
Pasadena. 
 Ett legendariskt 
nummer är ”Star 
Dust” tillsammans 
med Lionel Hamptons 
Just Jazz All Stars 
1947 där Willie Smith 
verkligen ristade in sitt 
namn i jazzhistorien 
med ett enastående 
solo. Han ledde även under en kort tid ett eget band 
för engagemang i New York och hade också kortare 
uppdrag hos Charlie Barnet. Man kan avnjuta solisten 
Willie Smith på mängder av skivinspelningar med andra 
tillfälligt sammansatta grupper, t.ex. Corky Corcoran, 
Kay Starr och Nat King Cole. Capitols ”Session At 
Midnight” liksom ”The Lamplighter’s Jazz Session” är 
höjdpunkter i Willie Smiths karriär. 
  Som solist på altsaxofon var Smith helt underbar att 
höra när han fick spela på sitt eget sätt, dvs enligt den 
litet äldre swingskolan. Men ofta kände han sig tvingad 
att anpassa sig till den modernare bopskolan, särskilt när 
han omgavs av modernister, och då måste man tyvärr 
tillstå att han inte alltid lyckades särskilt bra. Alkoholen 
tog också sin tribut under de senare åren och Willie 
Smith gick ur tiden den 7 mars 1967.

Willie Smith - perfektionisten

    
  Bo Haufman
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Duke Ellington Treasury Shows
I vårt förra nummer av Bulletinen anmäldes den 
senaste utgåvan av Storyvilles DETS-serie. I det läget 
hade undertecknad ännu inte erhållit skivan och det 
exakta innehållet var således inte känt. Ett antagande 
vid tillfället var att den endast innehöll tidigare utgivet 
DETS-material, men glädjande nog visade det sig att man 
lagt in 8 tidigare outgivna nummer från 1943, (DESOR 
4316a, 4312a-d, 4321c, e och f). Detta gör utgåvan än mer 
köpvärd. Dessutom är det bifogade texthäftet med Ken 
Steiners initierade upplysningar och kommentarer en 
sann fröjd att läsa.
  Det kan säkert vara av intresse för våra läsare att få en 
bakgrund till hela serien. Då får vi gå tillbaka till 1945. 
De allierade stod inför ett slutavgörande i Europa men 
amerikanarna hade fortfarande en svår nöt att knäcka 
i form av Japan som fortfarande gjorde hårdnackat 
motstånd i Stilla Havet. För att finansiera kriget gav US 
Treasury Dept ut obligationer, så kallade warbonds, eller 
som de senare kallades Victory Bonds.  I reklamen angavs 
att pengarna inte bara skulle skaffa fram ammunition 
och material till de stridande soldaterna, utan även 
bidraga till att minimera 
risken för inflation, vilken 
sågs som ett ekonomiskt 
spöke i krigets kölvatten. 
I början av 1945 lanserade 
US Treasury Dept ett 
sjunde obligationsprogram, 
”The Mighty Seventh War 
Loan” i syfte att få in 7 
miljarder dollar. För att 
entusiasmera amerikanska 
folket att satsa behövdes 
reklam och i samarbete med 
The Armed Forces Radio 
Service (AFRS) engagerade 
man Duke Ellington och 
hans orkester för att varje 
lördag spela sin musik och 
samtidigt göra reklam för 
lånet. Programmet kallades 
”Your Saturday Date With 
The Duke” och var 55 minuter långt. Det sändes live 
över the Blue Network från den lokal där Duke råkade 
befinna sig och det var ofta från ”400 Restaurant”, 
”Radio City”, ”Zanzibar Restaurant” för att nämna 
några platser. AFRS spelade in sändningarna på 16-tums 
LP och det blev hela 76 stycken. Dessa distribuerades till 
lokala radiostationer runt om i USA för att sändas på de 
lokala näten. För Ellington var detta ett gyllene tillfälle 
att få sin orkester och sina kompositioner lanserade 
via radio. Man skall ha i minnet att krigsåren innebar 
vissa svårigheter för storbanden i synnerhet. Inkallelser 
påverkade och dessutom rådde vissa reserestriktioner 
som ofta hindrade banden att turnera i landsorten. 
  Jerry Valburn, en i Ellingtonsammanhang känd 
skivproducent och samlare, hade i slutet av 1970-talet 

bildat en förening som han kallade ”The Meritt Record 
Society”. Som tidigare ljudtekniker hos Columbia hade 
Jerry vissa ingångar hos bolaget och dess arkiv och han har 
under årens lopp givit ut flera skivor på märket ”Meritt” 
och ”Up-To-Date” med intressanta alternativtagningar 
som skivsamlare världen runt uppskattat. Jerry hade 
samlat på sig alla AFRS 16-tums LP och 1981 bestämde 
han sig för att ge ut hela samlingen som ett komplett 
projekt kort kallat DETS-projektet. Delar av materialet 
hade några år tidigare getts ut på 8 LP på märket Fairmont. 
Valburns DETS-projektet skulle omfatta hela 48 LP och det 
var självklart ett ekonomiskt risktagande från Jerrys sida. 
Hans gode vän Jack Towers stod för ljudöverföringarna. 
Tanken var att 3 LP skulle produceras per månad med 
uppehåll under sommarmånaderna. Priset per LP sattes 
till 6 dollar för mottagare i USA och 7 dollar för européer. 
Priset inkluderade frakten. För att gå iland med projekten 
behövde Jerry minst 300 intressenter som tecknade sig 
för att köpa hela serien och det fick han, tydligen utan 
större problem. Men han befarade att några kanske 
skulle hoppa av efter ett antal utgåvor och därför skulle 

varje skiva betalas med ett 
tillägg av 1½ dollar. Denna 
extrasumma kontofördes 
till kundens kredit så att de 
sista utgåvorna kunde distri-
bueras gratis. Detta ansåg 
Jerry skulle utgöra hans 
garanti för genomförandet. 
Projektet genomfördes 
också över åtta års tid och 
1989 utgavs även några 
bonusskivor. 
  Som man lätt kan inse 
blev Jerry Valburn inte rik 
på sitt DETS-projekt och 
när svenska Phontastic 
visade intresse för att ge ut 
skivorna i Europa nappade 
han på erbjudandet. Det 
innebar ju en välkommen 
extrainkomst. Detta sågs av 

många prenumeranter som ett svek från Valburns sida 
eftersom man garanterat att köpa hela serien direkt från 
honom. Emellertid kunde Phontastic inte få lönsamhet i 
sina utgåvor och efter 5 LP sades avtalet upp.
  För att hålla nere produktionskostnaden gavs DETS-
skivorna ut med en enkel skivmapp i vit kartong. 
Samma mapp kunde användas för samtliga utgåvor. Den 
innehållsförteckning som normalt finns på ena sidan av ett 
LP-konvolut fanns i stället nedskrivet på ett medföljande 
blad som låg instucket i skivmappen.  
  I motsats till Fairmont, var Valburn noga med att hela 
radiosändningen skulle återges på hans DETS-LP. Dvs inte 
bara  konferencierens annonsering utan även Ellingtons 
reklam för obligationsprogrammet. Duke har naturligtvis 
fått sig reklamtexten förelagd och läser pliktskyldigast 
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Butch Ballard in memoriam
Trumslagaren George ”Butch” Ballard har gått ur tiden 
vid en ålder av 92 år.
  När Duke Ellington 1950  tog sin orkester på turné 
i Europa var Sonny Greer sjuklig och i dålig form. 
Butch Ballard kallades då in som ersättare, även om 
Greer medföljde under turnén. Ellington hade en 
hög uppfattning om Ballards kapacitet som musiker, 
och när Louie Bellson annonserade sin avgång 1952 
kallades Ballard in som ersättare.  Men Ballard var 
aldrig helt nöjd med iden att spela med två bastrummor 
som Ellington fordrade och efter fyra månader ersattes 
han av Dave Black.
  Dessförinnan medverkade Ballard i Cootie Williams 
band vid olika perioder under 40-talet och i slutet av 
decenniet spelade han även i Count Basies orkester. 
Därutöver har han vid olika tillfällen spelat med de 
stora namnen inom jazzen som t.ex. Fats Waller och 

Louis Armstrong.
  Hans fru ville inte bo i 
New York och därför drog 
de sig båda tillbaka till 
födelsestaden Philadelphia 
där Ballard verkade 
både som instruktör och 
orkesterledare. Han gick 
bort den 1 oktober.

upp den men sett ur dagens perspektiv utgör texten ett 
intressant tidsdokument som tydligt visar hur man i 
USA uppfattade sina motståndare i kriget.
  Musiken är synnerligen varierande. Åtskilliga av 
Ellingtons både mera kända och mindre 
kända orkesternummer spelas men 
naturligtvis tar Ellington ofta chansen att 
lansera några av de nummer som han vid 
den här tiden gärna ville popularisera, 
t.ex. ”I’m Beginning To See The Light”, 
”Kissing Bug”, ”Everything But You” 
och ”Subtle Slough”. Även längre verk presenterades 
som ”Diminuendo and Crescendo In Blue” och vissa 
kombinationer ur ”Black Brown And Beige”. Många av 
de gamla käpphästarna från 20- och 30-talet spelas men 
nu med nya solister vilket utgör grund för intressanta 
jämförelser.
  När CD-skivan hade gjort sitt inträde på marknaden 
och i det närmaste slagit ut LP:n bestämde sig Karl Emil 
Knudsen och Storyville Records i Köpenhamn för att ge 

ut hela DETS-serien på CD. År 2000 kom volym 1 och 
sedan efterföljande volymer med jämna mellanrum. 
En förbättring förutom själva ljudbäraren var det 
faktum att varje volym innehöll ett ambitiöst häfte med 

värdefull information om den musik 
som presenteras. Dessutom hade man 
lagt till en del extra material som inte 
tidigare funnits utgivet, vilket självklart 
gjorde utgåvorna intressantare. 
  När Knudsen avled för några år 
sedan befarade många att utgivningen 

skulle upphöra men vi kan glädjande nog konstatera 
att Storyvilles nuvarande chef Mona Granager lovat 
att slutföra projektet som kommer att omfatta totalt 
24 dubbel-CD. Den senaste utgåvan är volym 15 och 
Storyvilles avsikt är att ge ut en volym per år. Det 
kommer alltså att dröja ett antal år innan vi har hela 
serien tillgänglig men den som väntar på något gott 
väntar aldrig för länge.

Bo Haufman 
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Big Sid 
Sidney ”Big Sid” Catlett was in a true sense a great 
drummer; in the eyes of many jazz musicians, drummers 
and others, considered to be the greatest drummer in 
jazz history. This high esteem is confirmed by the great 
amount of recordings he made with a great variety of 
musical constellations from Chicago styled traditionalists 
to Charlie Parker-Dizzy Gillespie´s first quintet. His 
time was totally reliable, his technical skill impeccable 
and his talent for style and capacity of listening to the 
personality of the soloists was the ground for his often 
sensational sudden rim shots, coloring effects etc. He hit 
the nail on the head in an absolutely personal manner. 
For the larger public his best known appearances are as 
part of Louis Armstrong´s first All Star sextet. He passed 
away all too early 1951, only 41 years old.
  It is little known that Catlett for short periods and 
on occasions also was the drummer in the Ellington 
orchestra. During Sonny Greers absences caused by 
illness Catlett played with 
Ellington January-March 1945 
(maybe also late 1944) and 
for about a week in October 
the same year. Very few 
recordings exist documenting 
this, and only one or two are 
clearly demonstrating Catlett’s 
sensitive ear and catching 
drive. Happily parts of the 
October 7th appearance at New 
Zanzibar, NYC, was recorded. 
A high point is a happily swinging version of Main Stem 
where Catlett really drives the band (on DETS cd vol 2). 
   To play with Duke was for Catlett “a dream come true”. 
This we can read about in a book that is a real treasure 
for those of us with a special interest for drummers: 
Drummin’ Men, The Heartbeat of Jazz by Burt Korall. It is 
the singer and piano player Nellie Lutcher, a friend of his, 
who tells us about Catlett’s joy: “He was just in heaven. 
He told me, ‘Just think, I got a chance to play with Duke’ 
– you know as if he was nobody. But he loved Duke”. 
  Korall is to a great extent building up his book on 
interviews with a lot of musicians. The presentation is 
rhapsodic and somewhat anecdotic. It doesn´t offer any 
deep analysis of how different drummers actually played. 
This is a bit surprising since Korall besides writing on 
jazz was also a drummer himself. Still, the book is really 
an entertaining and comprehensive story of swing era 
drumming and the leading artists of the time. The main 
part of the book consists of portraits of – besides Catlett - 
Chick Webb, Gene Krupa, Ray McKinley, Jo Jones, Dave 
Tough and Buddy Rich. Among “other major figures” 
to whom are devoted shorter presentations we find 
Ellington´s long time drummer Sonny Greer.

Other Duke´s Places 4:
Om Ellington och Ellingtoniana i annan litteratur än den som helt ägnas ämnet. Tidigare avsnitt i denna följetong för 
Bulletinen publicerades i de två närmast föregående numren. �ortsättning följer.�ortsättning följer.

The Heartbeat of Jazz
Papa Jo
Maybe Jo Jones coined the Ellington expression “a drum 
is a woman”? “Papa Jo”, the long time Basie drummer 
and like Catlett a father figure for all jazz drumming to 
follow, was also a big chatterbox full of anecdotes and 
sharp opinions. He tells Korall: “If I were the lady of the 
evening, I wouldn’t go with a drummer. Most of them 
aren’t tender enough. Bang, bang, bang – that’s no good. 
I told Duke forty years ago: a drum is like a woman. You 
play it.” (An absolutely splendid bang, bang, bang by 
Jones together with Duke can be heard on the Ellington-
Hodges blues albums Back to Back and Side by Side – listen 
to the Duke-Jones dialog in Stompy Jones!)
  Jo Jones was also a great admirer of Duke Ellington. 
There are stories of how he, when an opportunity was 
offered, could travel 
across the American 
continent just to 
listen to the Ellington 
band. Well known is 
his appearance at the 
important concert at 
Newport 1956 where 
he contributed to the 
frantic atmosphere 
on Diminuendo and Crescendo in Blue by keeping time with 
a newspaper roll. (Different versions exist concerning the 
position of Jones in relation to the band and drummer 
Sam Woodyard. This is one of those jazz stories that 
have become somewhat mythical with many variations, 
including fantasies.)
  Korall also tells us (via George Wein) in Drummin’ 
Men how Jones when visiting the cathedral of Lourdes 
in France always bought some of the very expensive 
candles there. (Jones lived for periods in France during 
his later career.) A clergyman asked Jones for whom he 
lighted the big candles, and the reply was: “They’re for 
the very big people: Sid Catlett, Louis Armstrong and 
Duke Ellington”.

Mr Empire State Building
Sonny Greer was not a kind of paragon for other 
drummers like Catlett and Jones, even if the latter 
has honoured him with the epithet “Mr Empire State 
Building”. Korall’s short chapter on Greer is mainly a 
description of his career including the close relation to 
Ellington. Korall also quotes some statements made by 
Lawrence Brown and Mercer Ellington. Brown tells how 
Greer functioned as Duke’s contact man. Mercer says: 
“He was one of the few people from whom Ellington 
readily took advice.” Korall concludes: “no one played 
with such sense and relevancy in the Ellington band”. (A 
surprising point of view considering the existence of e g 
Harry Carney, but it is to be presumed that Korall here 
refers to drummers exclusively.)
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Close to the Music and the Musicians
Another jazz commentator makes the following 
statement about Sonny Greer: “he was, with Sid Catlett 
and Jo Jones, the best of the big-band drummers”. This 
judgement originates from a review by Whitney Balliet 
of the release of the record from the Fargo dance date 
with Ellington on November 7, 1940. 

  Balliet (1926-2007) was a jazz and literature critic in 
The New Yorker for close to fifty years - and “yours 
truly” would like to nominate him as a main candidate 
as the foremost among reporters and interpreters of 
jazz. Ballietts articles on jazz over the years have been 
collected in several books and most of them has later 
been assembled in one of the most important books in 
the field: Collected Works: A Journal of Jazz 1954-2001, a 
volume of not less than 880 pages which, however, 
should not discourage anyone from reading it.
  A significant part of Balliett’s collected works deals 
directly or indirectly with Ellington, his orchestra, 
individual Ellington musicians, performances, record 
releases and inside reports from recording studios. 
Altogether this is considerably more of facts and 
valuable points of view about the world of Duke and his 
music than can be found in other places, although the 
information isn´t systematically arranged in this day by 
day report.
  Ben Webster is the Ellington collaborator who gets 
most space. Much can also be read about Harry Carney, 
Sonny Greer, Johnny Hodges and Cootie Williams. 
Hodges’ way of playing is given a thorough study, 
Balliett examines how Jimmie Blanton (playing a 
fraction ahead of the beat) and Greer (with a tendency 
to play behind the beat) together creates an unbelievable 
swing. He registers how Ray Nance after only two notes 
is immediately recognizable with “an ardent, unplaned 
beauty that has almost gone out of the music”. He tells 
us about Carney’s keen work with tone control and why 
Greer was “an incomparable accompanist”.
  It appears from Balliett’s writing that he got to know 
Ellington personally. He travelled e.g. together with him 
and Carney during nightly car rides. It is obvious that 
he came close to many of the masters of jazz. However, 
he is balancing these friendships very skilfully in his 

writing and he sometimes delivers tough criticism, far 
from being tied of friendship. (Balliett criticizes many 
of his fellow jazz critics for being salesmen rather than 
critics Ellington’s TV-appearance of A Drum Is a Woman 
receives a sharply negative criticism, “Sacred Concert 
no 2” is according to Balliett an example of how Duke 
“allows  himself to be pressured into taking himself too 
seriously”, a solo piano performance is reported as slack 
and meaningless, the Newport Festival performance of 
1971 as a tired flop where even Duke himself showed 
dissatisfaction and left the stage without his customary 
elegant farewell. On the other hand, e. g.: The Fargo 
record is praised as an outstanding document of fantastic 
music. An extensive article discusses the records by 
the 1940-42 orchestra as 
true masterpieces. When 
Ellington celebrated his 40th 
year as a band leader he 
is cleverly honoured in an 
analysing article. To miss 
Duke’s performance with 
his octet at the Rainbow Grill 
would be like “switching off 
the radio just when Lindberg 
was about to land”.
  And so on. Balliett’s 
collected works are bristling 
with facts, analysis and short 
notices of humorous character 
as well as essays, reports, portraits, obits, interviews, 
announcements of records and books. Balliett was 
awarded prices as a master of the English language 
and it is a true pleasure to read his journalistically brisk 
and exhaustive prose, but primarily because of his 
functioning as a knowledgeable guide into the centre of 
50 years of jazz life.
  A definite climax for all Ellington fans is Balliett’s 
thorough report from the celebration of Ellington’s 70th 
birthday in the White House with the Nixons as hosts. 
Ellington is immensely funny and Balliett not far behind. 
This is one of the many occasions where one would have 
liked to be present but Balliett manages to convey it almost 
“live” to his readers. This is his great merit: bringing the 
readers close to the music and its performers. “Beyond 
category” as another master, Nat Hentoff, said about 
Balliett, with an expression borrowed from Duke.

Sonny Greer

Whitney Balliet

Claes Englund

Burt Korall: Drummin´ Men, The Heartbeat of Jazz, The 
Swing Years, Schirmer Books 1990, also in paper back 
editions.

Whitney Balliett: Collected Works, A Journal of Jazz 1954-
2001, St Martin´s Griffin, 2002. – This book contains most 
from Balliett´s earlier books, e g: The Sound of Surprise - 
Dinosaurs in the Morning - Such Sweet Thunder - New York 
Notes - Night Creature - Jelly Roll, Jabbo and Fats – American 
Musicians I-II – Barney, Bradley and Max – Goodbyes and 
Other Messages.

Books introduced here:
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Här följer Billy Bengtssons minnesbild från samma tillfälle:

Hard and soft facts concerning the 
Ellington concert in Charlesport 1963

Den här konserten ägde rum en söndagskväll i början 
av juni 1963 i Bellevueparken i Karlshamn. Konserten 
fick en officiell inramning med tal av drätselkammarens 
ordförande i Karlshamn Rune Malmros, som överlämnade 
stadens minnesgåva till Duke Ellington. Den amerikanska 
flaggan prydde fonden. Det syntes att maestro Ellington 
trivdes med det högtidliga protokollet.
  Jag är något osäker beträffande orkesterns sättning. Helt 
säker är jag på att saxsektionen var den ordinarie med 
Russell Procope, Johnny Hodges, Jimmy Hamilton, Paul 
Gonsalves och Harry Carney. Helt hundra ingick Ray 
Nance, Rolf Ericson och Cootie Williams samt nästan lika 
säkert Mercer Ellington i trumpetsektionen. Möjligen kan 
en femte trumpetare varit med, kanske Bill Berry, kanske 
Roy Burrows eller Harold Shorty Baker. Mera tveksam 
är jag till uppgiften att Cat Anderson deltog. I varje fall 
minns jag intet av hans klassiska höjdnummer. Gamle 
Lawrence Brown återfanns i trombonsektionen. Sam 
Woodyard bankade som vanligt skiten ur trummorna. Är 
osäker på om ordinarie Aaron Bell eller Ernie Shephard 
var basist. Kanske framgår det om bilderna kopieras och 
förstoras. I så fall kan fler uppgifter korrigeras.
  Så började då konserten. Håller mig till de låtar som 
jag är säker på framfördes: ”Mood Indigo” med Harry 
Carney, Russell Procope och (tror jag) Jimmy Hamilton. 
”Rockin’ In Rhythm” med hela saxsektionen i fronten, 

Duke Ellington i Karlshamn den 16 juni 1963
I kölvattnet efter den diskografiska utredning som ett antal 
av våra medlemmar ägnat sig åt de senaste åren för att 
kartlägga Ellingtons aktiviteter i Sverige (se vår hemsida 
www.ellington.se) är det både roligt och intressant att ta emot 
personliga intryck från medlemmar som upplevt konserter och 
danskvällar med Duke Ellingtons orkester ute i landsorten. 
  DESS-medlemmen Sven-Gunnar Schröder, boende i 
Hässleholm, har låtit oss få ta del av både fotografier och 
tidningsrecensioner från kvällen i Karlshamn den 16 juni 1963, 
som han så träffande kallat ”En dag på jobbet”. Egentligen 
var det Billy Bengtsson (jazzentusiast och f.d. chefredaktör för 
Norra Skåne) som drog i gång denna återblick. Han hade i sin 
ägo diabilder från Karlshamnsbesöket och ställde frågan till 
Ellingtonentusiasten Sven-Gunnar om han var intresserad av 

dem. Det var han självklart och efter att ha restaurerat de gamla 
bilderna, som tidens tand gnagt hårt på, tog han sig dessutom 
för att forska i tillgängliga arkiv om Karlshamnsbesöket. 
  Efter ett inte alltför lätt detektivarbete hamnade han så 
småningom på Karlshamns Bibliotek där man lagt upp gamla 
tidningslägg på mikrofilm. Där fanns bl.a. den tidningsrecension 
som var införd i Karlshamns Allehanda några dagar efter 
konserten. Den återges här. 
    Billy Bengtsson som upplevde konserten på plats i Karlshamn 
har rannsakat sitt minne från kvällen och låter oss få ta del 
av dessa minnen liksom andra intryck från sin ungdomstid i 
Bellevueparken i Karlshamn.   Signaturen H.S. recenserade i 
Karlshamns Allehanda Ellingtons framträdande i Karlshamns 
Folkets Park:

Ingen bör vara missnöjd med den jazzspis som Karlshamn 
Folkets Park i går kväll bjöd på. En månghövdad publik 
tog tillfället i akt att in natura uppleva formidable Duke 
Ellington och hans lika formidabla orkester. Nu var 
sommarkvällen ljum men inte ens bistra nordanvindar 
kunde tagit udden av den höga stämningen och den 
förväntansfulla publiken fick vad den ville ha. Det 
framgick tydligt av applåder med en intensitet som man 
sällan hört.
  Den tio nummer långa konserten som föredömligt 
började prick klockan åtta inleddes med rytmisk 
uppvärmning i form av en bolero ”Afro Bossa” som 
genom härlige trummisen Sam Woodyard redan från 
början satte upp stämningen på en hög nivå. Jimmy 
Hamiltons lyriska klarinett var nästa godbit och efter 
denna ansågs stunden vara inne för the Duke himself. 
En oefterhärmlig pianointroduktion och sedan visade 
en orkester av världsklass vad jazz är då det verkligen 
”svänger”.
  ”Lullaby of Birdland” med äkta Ellington-touch och vår 
egen Rolf Ericson som trumpetsolist tillhörde konsertens 
höjdpunkter, liksom Johnny Hodges vilsamma altsax i 
”I Got It Bad” och Cootie Williams långtifrån vilsamma 
men desto mer stingiga trumpetakrobatik. Cootie var 
för övrigt solist i kvällens kanske mest uppskattade 
nummer, en blues för sordin och naken trumpet med 
orkestern som suggestiv uppbackning.
  Ellingtonorkesterns lustigkurre Ray Nance är 
betydligt mer sympatisk när han spelar än när han är 
”lustig” och hans lite bökiga clowneri jämte en illa 
dold trötthet hos orkestermedlemmarna blev kvällens 
plumpar i protokollet. Aldrig har man sett någon på 
scen gäspa så ogenerat som Johnny Hodges. Bortsett 
från detta gjorde rutin och skicklighet att behållningen 
blev stor. Hur njutbar var inte det långa potpurriet av 
Ellingtonstandards och evergreens. Där fick vi höra de 
flesta av de melodier vi förknippar med Duke Ellington; 
”Solitude”, ”Caravan”, ”In A Mellotone”, ”Sophisticated 
Lady” m.fl. och de flesta av orkesterns världsberömda 
solister lät höra sig.
  Publiken visade sig vara högst följsam och de många 
applådåskorna kulminerade i en slutapplåd som inte gav 
vika förrän ett extranummer annonserades. Det blev en 

något förkortad version av ”Crescendo and Diminuendo 
in Blue” och Paul Gonsalves intensiva solo på tenorsax 
satte punkt för en timmes jazz av högsta kvalitet. Duke 
Ellington avtackades förutom med applåder också med 
en bronskopia av Utvandrarstatyn. ”Den kommer att 
pryda mitt piano” sa Duke och kan vi kanske då hoppas 
på ett återbesök. Duke Ellington är högst välkommen 
tillbaka.

*  *  *
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”Tootie For Cootie” med Cootie Williams dansande på 
scenen med growltrumpeten i högsta hugg, ”I Got It 
Bad” med sedvanligt sensuellt glissando och med en 
även i övrigt sedvanligt halvslumrande Johnny Hodges 
bakom notstället, ”Main Stem” med en dubbelvikt Paul 
Gonsalves i ett solo som han framförde med kraften 
hos en lavasprutande isländsk vulkan. Ray Nance lät 
vid något tillfälle höra sin trumpet-ton, varm så att den 
kunde smälta smör samt även sin zigenarinspirerade 
fiol. På det senare instrumentet kan han ha framfört 
”Guitar Amore” från den aktuella LP-plattan ”Midnight 
in Paris”, som getts ut några månader tidigare.
 Efter konserten flyttades föreställningen från 
konsertscenen in i den vidlyftiga danslokalen där några 
av låtarna från konserten spelades upp igen som ”Satin 
Doll”, ”Don’t Get Around” och andra dansvänliga låtar ur 
repertoaren. Jag minns att en kompakt mur av publiken, 
mest grabbar, stod framför orkesterpodiet och spisade. 
Det blev trångt på dansgolvet eftersom en stor publik 
samlats. Tidens mode vilade över samvaron; grabbar i 
mörk kostym, vit nylonskjorta, smal slips och spetsiga 
skor. Tjejer i höga Fara Dibah-frisyrer, decimeterhöga 
klackar, hårt åtdragna skärp och klänningar som spändes 
ut som paraplyer av alla underkjolarna. Ellingtons 
grabbar blandade sig glatt med publiken. I pausen satt 
Paul Gonsalves vid ett bord och drack öl medan han 
ivrigt konverserade några grabbar. Minns att sista låten 
var ”Tootie for Cootie”. Då buggades det på dansgolvet. 
Själv föredrog jag att få hålla om Barbro från Ryd, blond i 
sitt långa hår som en småländsk rågåker, när jag äntligen 
kommit åt att bjuda upp henne. En svag ljusstrimma 
varslade om den nya dagen när vi for hem.
  Varför kom denna stora orkester till lilla Karlshamn? 
Svaret är: Varför inte? Bellevueparken i Karlshamn 
var ovanligt kvalitetsmedveten för att inte säga kräsen 
när det gällde att engagera orkestrar. Under min egen 

dansbanetid, 1960-66, fanns på podiet flera jazziga 
storband som Gert-Åke Walldéns från Kristianstad 
med två stortonade solister på tenorsax i Arne Castell 
och Stellan Gjerling samt en drivande dynamo bakom 
ståbasen i vinslövsbon Einar Johnsson, vilken avled för 
något år sedan. Ett av orkesterns höjdarnummer var 
Count Basie-klassikern ”Corner Pocket” eller ”Until I 
Met You” med ett lika kraftfullt som precist crescendo 
i trumpetsektionen. Flitiga gäster i Karlshamn var även 
West Coasters från Halmstad med Erik Nordström 
på tenorsax och Knud Jörgensen bakom orgeln. West 
Coasters med sitt massiva brass hade evergreen-låten 
”Mr Wonderful” på standardrepertoaren och förtjuste 
även publiken med storbandsarr av gamla 50-dalsdängor 
som ”Mången Gång” (”Many Times”) av Felix Stahl, ”Jag 
ska ta morfar med mej ut i kväll” av Gösta Westerberg-
Eric Sandström och ”I din famn” av Gunnar Hoffsten. 
Någon gång var även de tio bandmedlemmarna i Ten 
Rigos från Jönköping där. Till lilla Karlshamn kom Arne 
Domnerus med Egil Johansen, Jan Johansson, Georg 
Riedel och Rune Gustafsson samt Carl Henrik Norin med 
Andreas Skjold på trombon. Stora och mindre band; alla 
presenterade de en dansant repertoar med swingjazz 
och musikalmelodier. Det gällde även de mera lokala 
orkestrarna som Lasse Palms från Olofström, Loket 
Olssons från Karlskrona och Ingmar Nordström från 
Växjö samt Bosse Lidéns från Borås.

*  *  *

Rockin’ in Rhythm: Duke Ellingtons orkester i Bellevue-parken i Karlshamn. Foto: Billy Bengtsson.

Vid Ellingtons besök i Sverige 1963 bestod orkestern av: 
Eddie Preston, Cootie Williams, Rolf Ericson, Ray Nance (t.); 
Lawrence Brown, Buster Cooper, Chuck Connors (tb.); Jimmy 
Hamilton, Johnny Hodges, Russell Procope, Paul Gonsalves, 
Harry Carney (sax.); Duke Ellington (p.); Ernie Shepard (sb,); 
Sam Woodyard (tr.) (Red. anm.)  
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Styrelsen för DESS vill undersöka möjligheterna 
att utvidga användningen av elektroniska tjänster i 
sällskapets arbete och kontakter.
1. Den första åtgärden är att börja använda e-post för 
inbjudningar till konserter och medlemsmöten. För 
medlemmar blir detta ett komplement till de utskick av 
Bulletiner och inbjudningar som ni får för närvarande.  
  Vi tror också att det ska bli möjligt att få e-
postkommunikation mellan medlemmar och styrelse/
övriga funktionärer samt mellan de medlemmar som så 
önskar. I DESS medlemsförteckning har vi för närvarande 
243 registrerade medlemmar. För de flesta medlemmar 
finns e-postadress registrerad. För 70 medlemmar är 
ingen sådan adress registrerad. Förmodligen vill en del 
av dessa medlemmar lämna e-post adress till DESS. 
  Många icke-medlemmar kommer på våra konserter. 
Vid DESS-konserten den 19 september 2011 deltog 59 
icke-medlemmar. I anslutning till konserten anmälde 21 
icke-medlemmar sitt intresse att få e-postinbjudningar 
till kommande konserter och till medlemsmöten (som 
är tillgängliga för medlemmar). Förmodligen skulle 
DESS fått ytterligare intresseanmälningar om vårt 
anmälningssystem fungerat lite bättre.
2. En möjlig andra åtgärd är att tillföra ytterligare 
kontaktfunktioner i DESS web-sida, www.ellington.

se. För närvarande finns en e-postadress för DESS 
som är duke@ellington.se. Denna adress når en av 
styrelseledamöterna. Till vänster på web-sidan, i mappen 
”Styrelsen” finns en förteckning över ledamöterna med 
bl.a. e-postadresser.
  I flera andra föreningar finns web-sidor där medlemmar 
kan ”logga in” och sedan få tillgång till särskild 
medlemsinformation. För DESS del kan det röra sig om 
särskilt DESS-material, information i pågående projekt, 
länkar till filmer om och med Duke Ellington och hans 
orkester, och till musiksamlingar. Äldre DESS-bulletiner 
kanske också kan göras tillgängliga i pdf-format för 
medlemmar på detta sätt. Vi vill återkomma till detta.
3. I ett särskilt utskick till medlemmar, vilka inte anmält 
e-postadress, erbjuds dessa att anmäla sin adress. I 
särskild e-post till medlemmar ombeds de att bekräfta 
mottagandet, så att vi får veta om anmälda e-postadresser 
är korrekta eller ej.
  Det är naturligtvis mycket värdefullt att få kännedom 
om vad Du som medlem anser om ”ökad användning 
av elektroniska tjänster i DESS”. För närvarande är det 
enklast att använda e-postadresser på www.ellington.
se eller tala med styrelseledamöter, till exempel på 
medlemsmöten.

Ökad användning av elektroniska 
tjänster i Ellingtonsällskapet (DESS)

Vi ber våra medlemmar reservera följande 
måndagar under nästa år för möten i DESS regi 
på Duke’s Place i ABF-huset, Sveavägen 41, 
Stockholm (f.d. Gyllene Cirkeln)
  Inbjudan till varje tillfälle kommer att skickas ut 
i vanlig ordning. Reservation görs för att något 
datum eventuellt kan komma att behöva ändras.

Klubbmötet den 26 mars är tillika årsmöte. 
I enlighet med föreningens stadgar kallas 
medlemmar härmed till årsmötet och eventuella 
motioner skall vara styrelsen till handa senast 
den 31 december 2011.

Alla hälsas välkomna.
   Styrelsen

Kalender för 2012
Konsert Restaurang Två Grabbar
Klubbmöte i Hedénsalen med årsmöte
Konsert hos Restaurang Två Grabbar
Konsert hos Restaurang Två Grabbar
Klubbmöte i Hedénsalen
Jubileumskonsert Rest. Två Grabbar. 
     DESS firar 20-årsjubileum!

13 feb
26 mar
7 maj
24 sep
22 okt
3 dec

Göran Axelsson 
Ledamot av DESS styrelse 

(goran.fe.axelsson@telia.com)


