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Noteringar om sommaren, iazzenoch Duke
-och den spännande höst som väntar

Ännu en fantastisk varm och ljus sommar. Bra väder hade Skepps-
holmen och det kom mycket folk. Festivalen böriade med ett påkos-
tat sponsorsmöte på Berns med Frank Sinatra Jr som kom att upp-
träda tillsammans med Woody Hermans spökband. Att det var so-
nen som sjöng är det inget tvivel om, men att närma sig faderns nivå
är iu ingen idd att ens försöka. Jr klarade sig ändå hyggligt bra och
orkestern spelade med typiskt amerikanskt tryck i ensemblespelet.
Akustiken på Berru är väl inte den bästa för ett storband, men efter
en stund blev ljudnivån lusterad och slutbetyget förbätffat.

Mycket folk har det också varit på Skansen med Arne Domn€rus
som centralfigur. Arne presenterar flera Duke Eilington kompositio-
ner i sina program. Det har varit i år både storband och mindre sätt-
ningar. Sista kvällen blev det en avslutande del med Charlie Nor-
man. Och Charlie öppnade med "Prelude To a Kiss", som vi även
hörde med Alice Babs när Alice besökte Lasse Berghagens Tv-pro-
gram någon vecka tidigare. En ny sångerska hade Arne hittat. Hon
kom från Skåne, heter Marianne Westholm och hon on tog publi-
ken med storm, titta efter henne nästa gång hon uppträder i närzon.

Ken Burns TV-serie årets och sommarens TV-nöie
Nu har vi sett filmproducenten Ken Burns presentation av jazzens
historia och hur en historiker ser på iazzen och dess utveckling. Burns
kan inte iazzen frän insidan utan har presenterat iazzen u en rent
historisk s)'npunkt. Men det är framförallt ett debattinlägg i rasfrå-
gan. Burns har tidigare gjort liknande produktioner om inbördeskri-
get 1860-1865 och amerikansk baseball. Alla tre produktionerna är
inlägg i den amerikanska rasdebatten enligt Loren Schoenberg. Se

separat artikel.
60-talet och senare betraktar Bums som icke historisk tid och

därför blev det inte mycket sagt om den tiden fram till idag. Det som
visades i svensk TV var tolv timmar, men originalet är på nitton tim-
mar. Sju timmar har klippts bort beroende på att amerikansk historia
ansågs ointressant i Europa.

Nu blev det ändå delade meningar om serien. En del tyckte att
det fattades en analys av musiken, några saknade sina favoriter i pro-

grammen eftersom man vill framhäva att deras favoriter har betytt
mycket för lazzen. Den europeiska iazzen saknades helt.

För oss Duke Ellington-medlemmar var det en hel del som visa-
des och sades av intresse. Dukes betydelse inom jazzen gick heller
inte att ta miste på. Att Duke, Louis Armstrong, Benny Goodman,
Charlie Parker med flera är de storainorniazzen är iu ett axiom, som
inte behöver bevisas för oss, men den stora allmänheten behöver
påminnas om varför vissa saker finns och hur jazzen utvecklades.

Säga r,ad man vill, men serien har säkert fått många att titta i den
stora allmänheten. Det kan inte vara fel att presentera jazzen under
lördagslcvällar på hygglig sändningstid. Kanske jazzen har fått flera
anhängare genom detta. De redan frälsta blev säkert också uppdate-
rade på viss information även om det mesta var bekant. Tioligen har
många spelat in hela serien på video. Det kan lu vara bevis nog på att
serien har haft sin mission och betydelse.

Nu är serien nominerad till fem TV-priser vid kommande Emmy-
gala i fem klasser. Bl.a. dokumentärklassen, fotografiklassen. Upp-
märksamhet är bra.

Hösten rymmer ytterligare två möten,22 oktober och 3 december.
Programmen kommer lite senare. Till den 3 december kommer DU-
KEBOX från Uppsala. Bl.a. ingår Bosse Broberg tp och "Dicken"
Hedr€nius, tb.

Jan Lundgren är flitigt i farten i höst. I augusti/september rar han
över en månad i Kalifornien och spelade in två CD med amerikarska
musiker. Producenten är Dick Bank, som även spelade inArne Dom-
n€rus ochJan på CD. Tidigare har Peter Asplund ochJan spelat in en
CD hos Dick. Dick gillar svenska musiker.

Välkommen till höstens inftessanta program, som gwstartade med
ett besök på Svenskt visarkiv.

Göran

DESS-MARKNADEN
Annonsera till försåiljning det Ni inte vill behålla, efterlys det Ni önskar Er av böcker, skivor eller annat iaTzrelaterat rnaterial.

Utnyttia denna gratistiåinst för DESS-medlemmar. Dock högst 20 rader -namn, telefonnummer eller e-postadress obligatoriskt.

TILL SALU (porto tillkommer på nlimnda priser) Pris

L. Ellington pä78 -vanr
Av den i fiol salubludna skivsamlingen finns ännu 250 st. skivor kvar.
Från den sällsynta sk. Masterperioden 1936-1940 finns 73 st. krar.
Bl.a. föIjande amerikanska original:
17 st. "Silver-Brunswick" med The Famous Orchestra
30 st. Vocalion och Okeh med J. Hodges, C. Williams, B. Bigard, R Stewart.

Konditionerna är genomgående N- och samlingen indelad i tre prisklasser:
100 kr , 50 kr samt 25 kr. Det finru också många LP att välja bland.
Ring Bertil Lyttkens, säkrast mellan kl. 9-11. Tfn: 08-667 18 10

2. Souvenir - bagen fuärr 1994 finns att köpa från DESS liksom skivorna nedan. 30 kr

3. Magnus Lindgren, tenorsax, hans första CD-inspelning,
"Unexpected Call from the Duke".
Inspelad den 28 sept. 1998, med enbart Ellingtonkompositioner. 100 kr

4. Arne Domndrus ochJan Lundgren 165 kr
"DOMPAN" Arne Domn€rus with Quartet, plays Duke Ellington and Billy Strayhorn.
Övriga musikanter är Tom Wardngton bas och Paul Kreibich trummor.
Inspelningen är giord i Los Angeles, CA den 6-8 september 2000.
Booklet på nästan 30 sidor som belyser Arnes musikaliska liv. Författare är bl.a-
Quincy Jones, Georg Riedel, Bengt-Arne Wallin m.f 1. Många bilder
Både Arne ochJan är överens om att det är den bästa inspelning, som Arne har gjort
- och med Jan i toppform. Vårt råd: KÖP!
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FRA}{DENSTORA
DUKE ELLINGTON-VARLDEN

plockade av Göran Wall€n

DESS egen hemsida finns nu sedan augusti månad
under föliande adress:

www.ellingtonsweden.com

Den hemsidesadress som vi meddelade tidigare är felaktig.

DESS kommer nu att visa våra aktiviteter och program på ett nytt
sätt som komplement till brev och bulletiner. Vi skall också försö-
ka bygga ut hemsidan ytterligare, men det är fråga om tid, pengar
och om huruvida det fyller rätt funktion. Vi vet att många med-
lemmar idag inte har PC och inte kan nyttia informationen, men
vårt syfte är också att finna nya medlemmar, inte minst de unga
som kan uppmuntras till att upptäcka Duke Ellington och intres-
sera sig för ett medlemskap i DESS.

NewVideos andBooks
from Germany as follows:
VIDEO:s
1. The First Set From The Falcon Theatre,

Copenhagen January 31, 1965. QLO 178, 58 minutes and
QLO 194, 55 minutes, price 2 x 49.90 DM.

2. Duke Ellington in Europe 1959 Zt1ric}l,, KJ 137, price 39.90 DM
From October 9, 1959, 45 minutes.

3. Duke Ellington Master 1967 , QDVD 0249, price 79.90 DM
OBS DVD !!
From January 23, 1967, Copenhagen, 58 minutes

4. Duke Ellington Master 1969, QDVD 0252, price 79.90 DM
OBS DVD !!
From November 2, 7969, Copenhagen

5. Duke Ellington Master 1971, QDVD 0253, price 79.90 DM
OBS DVD I!
From November 7, 7971, Copenhagen, incl. Ben Webster.

BOOKS
1. Jump ForJoy by Veronica Byrd, price 69.95 DM

A4-format with many pictures, 158 pages.
2. Duke Ellington and his World by Austin Lawrence

price 76.55 DM. A book with a lot of etrots.
3. Ben Webster: His Life and Music by Jeroen de Valk,

price 45.90 DM, 280 pages, paperback
A very interesting book already printed 1992 in Dutch.

Add the cost of freight.
Orders to Norbert Ruecker, Books & Video, Postfach 74, D-61382
Schmitten , Germany.

New CD:s
Duke Ellington at Cotton Club Nights, Arpeggio ARJ 009, Mag-
num Distribution.
Two LPs from March -May, 1938, Jazz Archives Recordings No JA-
12 "If Dreams Come True" and JA-13 "Three Blind Mice" are now
arailable on one CD with all 24 titles. The sound is better than on
the LPs.

The Treasury Shows, Vol. 3 from D.E.T.S. 903 9003, 2-CD.
Jerry Valburn's 3'd CD volume of the DETS-series "Your Saturday
Date With The Duke" is now available. The contents are as fol-
lows:

Side one.
Broadcast from Adams Theatre, Newark N.J. May 5, 1945.
Take The " A" Ttain, Blutopia, Bond Promo, Clementine, My Heart
Sings, Sentimental Journey, I Got It Bad, Three Cent Stomp, B &

T, Blue Skies, Broadcast retum,
Three Concertos, I'm Beginning
to See The Light, Main Stem,
Everything But You, Carnegie
Blues, Jump For Joy,
Not released earlier on CD or
LP. Broadcast from The New
Zanziba1, NewYork City, Oct.
t945.
Jumpin' Punkins, A Door Will
Open, West Indian Dance, I
Ain't Nothin- But The Blues,
Jack the Bear.

Side two.
Broadcast from Studio 68, Radio City, NYC, May 12, ,1945.
Take The "A" Train, Carnegie Blues, Riff Staccato, Bond Promo,
All at Once, Yesterday, I Miss Your Kiss, Accentuate the Positive,
Bond Promo, Blue Cellophane, Täke The "A" Train, Prelude To a

Kiss, Caravan, Sophisticated Lady, I Ain't Nothin- But the Blues,
Bond Promo, I'm Beginning To See the Light, In a Mellotone,
Harlem Air Shaft, I Don't Mind, Bond Promo, The Jeep Is Jum-
pin-,
Not released earlier on CD or LP. Broadcast from The New Zan-
zibar, New York City, Nov. 1945
Take The "A" Train, Just A-Sittin' and A-Rockin' , Clementine, The
Wonder of You, I'll Buy That Dream, Come To Baby, Do.
The difference with earlier LP-s in the D.E.T.S-series release is that
these 2 CD:s include two more new sessions to fill up each CD to
stretch over the 70 minutes limit.
Soloists among others are Rex Stewart, AI Hibbler, Joya Sherrill, L
Brown, Ray Nance, Jimmy Hamilton.

Duke Ellington, Volume 12, l93O-I931, Master of JazzMJCD
t74
This series has now reached Ja-
nuary 1931 and volume 12.
This series includes all Elling-
ton recordings from the be-
ginning. The contents in vo-
lume 12 are as follows:
(Oct 14, 1930) Mood Indigo,
(Oct 30, 1930) Ring Dem
Bells. Three Little Words. Old
Man Blues, Sweet Chariot,
(Nov 8, 1930) I Can't Realize
You Love Me, I'm So In Love
With You, Rockin' In Rhythm,
(Nov 21, 1930) Nine Little Mi-
les From Ten Ten Tennessee (2
takes), I'm So In Love With You (2 takes), (Nov 26, 1930) What
Good Am I Without You, Blue Again, When a Black Man's Biues,
(Dec 10, 1930) Mood Indigo, What Good Am I Without You, When
a Black Man's Blues, (Jan 10, 1931) Them There Eyes (3 takes),
Rockin- Chair (3 takes).
The recording of Mood Indigo (Okeh) from October 30 has been
corrected to the date October 14. All recordings on this CD have
been released many times before.

Harold Ashby plays Duke Ellington, CD Y'AII-O3
En ny CD med Harold Ashby. Tidigare har vi noterat att den bara
kunde köpas genom Harold Ashby, men den har nu släppts i han-
deln.
Medmusikanter är: Lloyd Mayers piano, Earl May bas, Leroy Willi-
ams trummor. Tid 67 minuter. Inspelad den 13 november 1998.
Titlar: Just Squeeze Me, Mood Indigo, Black & Tan Fantasy, Sop-

Duke Ellington
Volumc l2
r97O - t93t

';,t:



histicated Lady, Ducally, Satin Doll, Medley, I-m Beginning to See

the Light, Four Kisses, B.P.

En trevlig musiktävlig
I Avery Fisher Hall i Lincoln Center, New York genomfördes en
musiktävlig under rubriken "Essentially Ellington". Det var 6:e
gången och femton orkestrar deltog från hela USA. Underiaget till
tävlingen hade skickats ut till 2.255 High Schools i 50 stater, Ka-
nada och Puerto Rico. Varie orkester fick sex kompletta Duke El-
lington kompositioner (originalarrangemang). Femton finalister
valdes ut av 163 inskickade bandade tävlingsförslag.

Varje orkester fick välja ut tre kompositioner att framföra från
en lista av åtta Ellington/Strayhorn kompositioner. Kompositio-
nerna var "Almost Cry", "Blue Cellophane", "Blue Feeling", "I
Let a Song Go Out of My Heart", " Pyramid", "Rocks In My Bed",
Rumpus In Richmond" och "Tutti For Cootie".

Domarna var Wynton Marsalis, Carmen Lundy, Charles Mc-
Phearson, Monsignor John Sanders (en av Dukes 50-tals- trom-
bonister, numera präst) och Lalo Shifrin.

Efter två dagars lyssnade blev det föliande vinnare: 1:a plats,
315 All Stars, Syracuse NY (6.000 $), 2:a plats, RooseveltJazz Band,
Seattle WA (5.0O0 $), 3:e plats, Lovett School Jazz Ensemble, At-
lanta GA (4.000 $). Hedersomnämnande (2.500 $) fick Hall High
School ConcertJazzBand, Hartford CN och Foxboro High School
Jazz Ensemble, Foxboro MA. Kanske nåt för Svenska Rikskonserter
och musikskolorna i Sverige ??

Duo-paret Håkan Lewin ochJohannes Landgren
slår till igen
Under de senaste två åren har herrarna Lewin, altsax och Land-
gren orgel, rest runt i svenska kyrkor och spelat Ellington/Stray-
horn kompositioner och nu
senast även Negro Spirituals.
Under första varvet i fjol blev
det över 130 konserter i kyr-
korna. Nu pågår en ny vän-
da med c:a 70 konserter. Och
nu bär det också av till USA
och Baltstaterna.

Första CD:n "In a Soli-
tude" berättade vi om i nr
3,1999. I nr 3, 200O berätta-
de vi om deras besök i S:t
Görans Kyrka. Nu är herrar-
na tillbaka och spelar under
rubriken "Freedom" i kyr-
korna. Föliande titlar finns
på deras program och andra
CD:
Joshua Fit the Battle ofJeri-
cho, Go Down Moses, Free-
dom, A Child Was Born,
Nobody Knows the Trouble
I've Seen, Lotus Blossom,
Rainbow Ref lection, Give Me
That Old Time Religion,
Swing Low Sweet Chariot,
God Bless the Child, He-s
Got the Whole World in His
Hand.

Arrangemangen är gjorda
av Lars Sjösten, Ulf Wessl€n
och Håkan Lewin.

Texten till CD:n är skri-
ven av Patricia Willard, som
bl.a. säger "This is that good
music Duke Ellington was
+^ll,:-^ -L^.,+,LarÄrlrå aueuL

Håkan Lewin

Resterande platser av på-
gående turnd år i oktober lonannes Landgren

föliande: 2:a Mörsil, 3:e
Sundsjö, 4:e Ostersund, 5:e Strömsund, 6:e Nordmaling, 7:e Bjäl-
sta, B:e Mellansel, 9:e Bredbyn, 10:e Skutskär, 11:e Enköping, 12
Lindesberg, 13:e Sala, 14:e Västerås, 21:a Onsala, November 18:e
Alvesta,25:e Säffle och i december 7-76:e turne i Baltstaterna.

Den 18-19:e juli var herrarna och spelade i S:t Görans Kyrka,
Stockholm och Waxholm. Stor succd har denna id€ blivit och myck-
et folk kommer och lyssnar. Att spela jazzinfluerad musik i kyr-
korna har ju förkommit tidigare som bekant så nu får Putte Wick-
man se upp inom sitt gamla revir. Det är väl också roligare att
spela i kyrkan nu när publiken törs applådera.

Denna text står att läsa i programbladet om "frihet", ett uttryck
som Duke använde på många olika sätt under sina framträdanden.
Frihet - ett av de mest brukade, och kanske mest missbrukade orden
i vårt språk. I detta program har vi valt att ta fasta på frihetsbegrep-
pet och den längtan och det hopp som i olika tider förknippats med
ordet. Frihet ör ju både frihet från något. Men också frihet till något.
För slavarna var s.k. "Negro Spirituals" och teaterna i dessa sånger,
ett uttryck för hopP om något som skulle befria från slaveriet och

förtrycket. Mitt i en
till synes hopplös var-
dag, med ändlösa
tvångsarbeten och
gränslös förnedring,
var hoppet om befriel-
se frän detta förtryck
något som bar genom
vardagen och som gav
kraft att leva.

Vi har valt att i
programmet, på vårt
sätt, spela sex spiritu-
als där bl.a. "loshua
Fit the Battle of leri-
cho" är uppbyggd som
ett långt crescendo,
där murarna till slut
faller.

Frihetslängtan är gemensam för oss människor och därmed en av
våra mest elementära och starkaste drivkrafter. I ett allt hårdare sam-
hällsklimat framstår denna längtan som mer aktuell än någonsin
och utgör en av mänsklighetens främstct utmaningar. Dagens slaveri
är något annat än det som födde dessa sångeq men idag handlar det
kanske om en dnnan typ av slaveri genom egoism, habegcir och mate-
rialistiska drivkrafter. Denna nya utmaning handlar då kansk sna-
rare om att befria och förlösa än om att förtrycka och utöva makt.
Det handlar om att skapa en framtid dcir den lilla människan får
plats.

Det är ju faktiskt så. Att makthavare i vcirlden intu drar sig för
att låta barnen bli utslagna eller betala ett högt pris genom försäm-
ringar på olika områden, så vad passar bättre än budskapet i Billie
Holiday/Arthur Herzogs ballad "God Bless the Child".

I vårt program möts två instrument med helt olika kulturell bak-
grund. Saxofonen, som oftast användningsområde inom en väst-eu-
ropeisk kyrkomusikalisk tradition. Vi hoppas att detta musikaliska
möte i någon mån skall få illustrera konsertens tuma och längtan
efter frihet som är central för varje mänsklig strävan.

Förutom redan nämnda musikstyckn cir musik av Duk Elling-
ton, BiIIy Strayhorn, Thad lones och Lars Sjösten representerade i
konserten.

Nu viII vi hälsa Dig välkommen till en konsert, som vi hoppas
skall bli känsloladdad, spännande samt äwn mana till eftertänk-
samhet.

Månganyamedlemmar!
Tolv stycken nya medlemmar har DESS registrerat under den senaste
tiden. Jättekul, och flera nya medlemmar ute i landet.
Birger Dahl Järfälla
Marianne och Sven Lindberg, skådespelare Stockholm
Victor Montero, musikeq notorisk Ellingtonsamlare Stockholm
Jonas Lundell Märsta
Titti Sjöblom Eliasson, vokalist Ullånger
Peter Borner Äkarp
Bengt- Nyström Halmstad
Inga Äkerberg Stockholm
Bob Ellis, musiker Täby
Bo Kaiser Danderyd
Håkan Lewin, musiker GÄrah^ro
Lars Erik Nygren Åk;;;" "

Benny Åslunds samlingar.
Svenskt visarkiv har i juni månad fått ett glädiande besked från
Benny Aslunds änka Birgit att Visarkivet får Benny Aslunds sam-
ling som gåva för att arkiveras. Samlingen har nu överflyttats till
Visarkivet på Norrtullsgatan 6. Arbetet med att sortera är i full
gång. Intressantast med samlingen är alla rullband som Benny
samlat under alla år (c:a 800 st) och klippböcker (13 st stora pär-
mar).

Bland rullbanden finns en del avspelningar av LP-skivor. Dock
finns mycket outgivet material bl.a. inspelningar från 1943 och1944
som inte finns på CD/LP p g a ljudkvaliteten och kanske att mark-
naden inte är så köpstark på fler produktioner från denna tid.



Klippböckerna är sorterade i löpande årtal från 1922 framtlll
1974. Det är finns bt.a. artiklar från USA, England och Frankrike.
Där finns en hel del fakta att hämta om var Duke och orkestern
har rest och spelat under alla år.

I övrigt finns det kassetter, bl.a. Mercer Ellingtons så till
danska radion på kassett och videofilmer att lyssnä till, öm man
hittar i materialet. Bennys korrespondens saknas till stor del samt
LP, böcker, CD och det som var klar av 78-varvsskivor, som har
sålts tidigare. Humddelen av intressanta 28-varvsskivor sålde Benny
redan för över 10 år sedan till en god vän.
Vi får tacka Birgit för denna gåva till Visarkivet, som möilig-
gör för flera att söka efter information kring Duke och hans
musik. För den som är intresserad av samlingen kan ett besök oå
platsen vara lämpligt. Reglerna för att söka i äaterialet kan erhål-
las från ansvariga på Visarkivet.

Duke Ellington, January 18,7972 in Taipei, Taiwan
We have found a cassette with the following recorded music:

En bra veck a f& iazzdiggare i New york
Under denna rubrik i Dagens Industri den 12 mars hittade vi föl_
jande information:
New York: Duke Ellingtons orkester under ledning av paul Elling_
ton spelar på jazzktubben Birdland den 6, 13 och 20 mars. Enlilt
uppgift spelar detta "spökband" varie vecka på Birdland.
Titta alltså i tidningarna vid besök i New york. Det kan bli en
överraskning.

Take The "A" Train, solo Cootie Willianrs
Fife Norris Turney
African Looks East arold Ashby
(the same title as for "Chinoiserie" ??)
Happy Reunion
Take The "A" Train
Medley
CJam Blues, The Mooche, Creole Love Call
. Duke used these words as title.

Ivie Anderson confusion
DEMS (Holland) stated this spring that there exists an interview
with Ivie Anderson that has not been published. This interview is
said to have been executed by Bill Hili, president emeritus of the
Duke Ellington Society Southern California Chapter in 7947. In
reality this interview was made in October 194g, it is 34 minutes
long, and it has been published in our Bulletin no 4 1997, transla-
ted into Swedish.

PauI Gonsalves
Duke, piano introduction

Radioprogram hos Library of Congress
Den som vill finna nytt outgivet material med Ellington kan söka
information på följande adress hos Library of Congiess:
www.lcweb.Ioc.gov
därefter klicka på "General Information,,, klicka sedan på ,,search
the catalog", klicka på "search sonic',, klicka därefter på ,,radio
broadcasts", skriv/fyll i "duke ellington,, och klicka på t,search,,.

Föliande datum med broadcasts finns:
27^ februart 7942, IB mai 19 42, 1 j anuari 1943, 4 aprll 1943, 18 juni
1943, 17 september 7943, 6 maj t944, 29 april 1945, 5 augusti
1945,23 september 1945, 25 november 1945.
Endast 4 april 1943 and 18 juni 1943 finns utgivet på Lp ,,The

Fabulous Forties", Vol. 1. Rarities 56.
I övrigt kan man hitta mycken annan information beträffan_

de Ellington och andra musiker hos Library of Congress.
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DT]KEBOX

Ulf Lindsjö saxofon, Håkan Hedstrand piano, Erik Ojala bas,
Anders Gahnold saxofon, Karin Hallin sång, Bosse Iiroberg

trumpet, Dicken Hedrenius trombone, Gus Dahtberg frummor.

spelar och s.i unger r"r"ttå;lilrrlel l. h armon i skt raffi nerad

Duke Ellington, Billy Strayhorn och
Johnny Hodges

"For Your listening and dancing pleasure ,,

Upplysningar och bokning:
Ulf Lindsjo, Cellovägen 124 F , 7 56 54 Uppsala,

tel 018 400200 (telefonsvarare).

"We Love You Madly,'

(Foto: RolfMrgnusson)

Avliden
Lennart Landström, försäkringstjänsteman, har avlidit efter en
lång tids sjukdom den 11 juli ,77 är.Lennart\iar en av de största
samlarna av Duke Ellingtons musik i Sverige. Han böriade redan
på 3O-talet med att samla Duke Ellington på Z8-varvare, som han
fick från sin far (som arbetade på Nordiska Musikförlaget på Drott-
ninggatan under många år, expert på svensk opera). Lennart lärde
känna Leif "Smoke fungs" Anderson redan 1948 och han var god
vän med Duke-diskografen Bennylslund många år. Sedan tö50
besökte Lennart alla konserter när Duke Eilington besökte Sverige.
På 60-talet bildade Lennart ett Ellington-sällskap med bl.a. vän_
nerna Bertii Lyttkens, LeifJönsson, Bo Scherman, Sture Heilström.
Tidiga Ellingtonv,inner var också Ove Witson, Linköping och Gösta
Liungström, Gävie, båda nu avlidna. 1992 besökte Lennart Elling-
tonkonferensen i Köpenhamn, som deltagare och när DESS bil-
dades r.ar han en given medlem i styrelsän under flera år. Len-
narts inspelningar från radion var också tilt hiälp när Dragon Re_
cords ville ge ut en LP med Sonny Rollins i Stockholm t9S9. Len-
nart kunde då låna ut en av sina många kassettinspelningar.

Lennart var en drivande kraft i Jazz Society under många år
och under 12 år dess ordförande. Lennart var en mvcket omtvckt
person med sin stillsamma, miuka och generösa fiamtoning.

Lennart sörjs närmast av sin hustru Margareta med famili och
musikvännerna Bertil Lyttkens, Leif Jönsson, Bertil Molle och Bo
Scherman samt undertecknad, som var närvarande vid begrav-
mngen.

Musiken i ky'rkan framfördes av Arne Domn€rus och Gustav
Siökvist, orgel. Bl.a spelades flera Ellingtonkompositioner. Många
sade efteråt att iust så hade Lennart önskat sig musiken vid sin
egen begravrring.

Göran



TV-serien "JAU:' handlade inte
om iazz.utan om rasfrågan i USA

Loren Schoenberg om Ellington bakom maskerna
charmade publiken den 23 augusti på Visarkivet

-Jag har rarit konsult i arbetet med filmeq säger Loren Schoenberg. Enligt
producenten Ken Burns beskrivning handlar filmen om den amerikanska
rasfrågan. Ken har tidigare giort fllm om de svartas förhållande till det
amerikarska inbördeskriget och amerikaruk baseball. Alla tre filrnema
behandlar rasfrågan, som än idag är ett hett ärnne för både vita och s rta
i USA. och Ken vill skapa debatt i derma fråga och har ralt just dessa ämnen.
" JAZZ" }rarrll'u inte om jazz. Tyvän har joumalisterna inte heller lyssrnt
när Ken Bums har förklarat filmeru bakgrund. Det är synd att rnan i Euro
pa klippte bort siu tirnrnar av filmen eftersom vissa sammanhang går för-
lorade. I filmen fanru bl.a. en bild som visade en l1'rrchad s rt rxn upp
hängd och lemlästad i ett tläd. Bilden kopplades till Billie Holidays irspel-
ning av "Strange Fruit". Under arbetet med filmen skapade bilden en in-
tern debatt. Det lar en hemsk bild att se, men Ken viUe visa iust denbilden
Det r,ar modigt av honom.

Det betyder också att filmen inte - enligt Ken - är gjord för jazzfars.
Den är gjord för att påverka medelamerikanen och han har siikert llckats i
sitt uppsåt. Jazzfans visste säkert det mesta i alla fall.

Det är inte rzar dag som vi träffar en sådan profil som musikteoretikem
m.m. Loren Schoenberg som kom till Stockholm i siutet av sonuraren..
Han charmade 45 penoner med penonliga reflektioner om och kring Duke
Ellington och hans bakgrund i niira två tirnmar. Siälvklart rar föredraget
tinkt att ra en timme/ men det sprack när Loren kom upp i rarv och
bö{ade att berätta om Duke och hans egen kontakt med Ellingtonfamil-
jen. Loren är född 1958 och av detta enk]a faktum förstår rnan att han
faktiskt aldrig hann träffa eller se Duke livs lerande på en konsert.

Han kom till Stockholm på en priratresa under vecka 34 och han ville
samtidigt träffa sirn slenska "Ellingtonbuffs". Han är mångårig medlem
av Duke Eliington+iillskapet i New York.. Som den diskograf och musik-
teoretiker han är ville han ha kontakt med några diskografiska värmer.
Förmedlande länk rar C-arl A Hällström, som omgående kohtaktade Jens
Lindgren på Svenskt visarkiv

Loren berättade livfullt om hur han som ung 18-19-åring kom i kon-
takt rned Russell Procope, Sonny Greer och Brook Kerr loren spelade
piano och tenorsax. Han rar ingen stöne solist men fams a[tid på plats
och blev ofta uppringd för att spela som vikare på West End C,afd vid 116:e
gatan/ Broadway, där Russells grupp spelade. Han fick därigenom tidigt
bekanta sig med de Ellington- musike4 som ännu levde och rzar aktira.
Han spelade med och träffade även Francis Wiiliams och Harold Ashby.

Loren skrev sedan på tavlan namnen Armshong, Chaplin, Picasso
och Flling161.4lia hade det gemeruamt att de uppfann sig sjäha. De lar
aIIa unika i sitt siag för l90o-talet. D.v.s. niir de föddes farrns ingen förebild
att b)€ga på, men de skapade sig namn med tiden genom eget arbete och
idder. När Duke rar i Europa på 3Gtalet möttes han med respekt, men i
USA rar han ändå bara en dansbandsledare. Men när han dog rar han en
internationellt respekterad person. Det r.ar Armstrong som på 2o-talet öpF
nade dörren tiil den vita publiken. Diirefter kunde Duke träda in genom
denna dörr och uppträda som den stora orkesteriedare han rar inför en vit
publik.

Utbildning
Det finns en mlt som säger att Inuis Amstrong och Duke saknade teore-
tisk utbildning därför att de inte formellt hade studerat vid konser torier.
Men att kalla dem för outbildade är osant. Det r den eviga rasfrågan som
bidrog till det påståerdet. Både louis och Duke hade en god utbildning i
både att anangera, läsa musik och att komponera. Detta sy'ns tydliSt i
Dukes rnanuskript. Manuskdpten är som hos Mozart rena, tydligt skrivna,
organiserade och lätta att förstå och det visar att Duke visste rad han skulle
skrira innan han notemde sina id6er på papperet. Bara en utbildad person
skiver på detta sätt.

Hur skedde då utbildningen? Jo, 1892 ville några rika New Yorkbor att
man skulle utbilda amerikanska klassiska kompositörer genom att htaa in
en europeisk tonsättare och man frågde Antonin Dvoräk (1841-1904) om
han ville komma till USA. Han kom, men han ville först resa runt och
iruupa den amerikanska musiktraditionen innan han bildade sig uppfatt-
ning. Hans rekommendation blev att "Bry er inte om den europeiska klas-
siska musiktraditionery skapa er egen klassiska musik ur er egen tradition
och arv". En av de elever som hörde detta r Will Marion Cook. Will rar
på den tiden Amedkas fräffrsta violinist och kompositör. En anekdot be-
rättar att någon sade till Will att han \ar Amerikas främste svarte violinist.

Loren Schoenberg i undervisningstagen.
Fotograf Harley Bardh

WilI blev så arg att han slog sönder fiolen mot ett bord och spelade sedan
aldrig mera fiol. Denne Will blev sedan en framgangsrik kompositör och
anangör och han rar Dukes främste mentor. Det finrs flera som påverkade
Dukes musikaliska utbildning men Will rar troligen den viktigaste. \4an
ser hädgenom en koppling från Antonin Dvoräk till Duke. Duke hade en
god teoretisk grund att stå på tlots att han inte fick en traditionell konser-
latorieutbildning.

För att förstå Dukes sätt att komponera kan man studera hur konstte-
oretikern Josef Alben (1888-1976) utvecklade sina id€er om fårgkombina-
tioner (tre färger och deras grärsland). På samrrn sätt skapade Duke musi-
kaliska klanger. För att förstå Duke bör man även studera det sociala, histo-
riska och amerikarska an€t. Duke kombinerade ofta klanger och harmo
nier på ett sätt som påminner om Albers id€er. James Lincoln Collier har
skivit en bok om Duke som tyvärr inte stärnmer med verkligheten. Han
nedvärderar Duke som kompositör m.m på ett sätt som gör att jagbehöver
leva 200 år för att bry mig om att läsa hans bok. Jag har arbetat med Bermy
Goodman i fem år och jag vet att Collien bok om Goodman inte stämrner
med den bild jag har av Goodman. "Way out from what I know". Collier
och andra vita författare har en tendens att söka förklaringar till geniala
musikaliska grepp och nedvärdera i stiillet för att hylla Duke och kallar det
för mer tur än skicklighet och iruinuerar att andra hiälpt till med ideerna
m.m. Man vill inte fullt ut erkänna att Duke \ar genial.

Minstrel-traditionen
Mirutlei har en lång historia. louis r en reflex av minshel-tnditionen.
Han bar många masker trots sina glada framträdanden med näsduken. Vi
såg en mask men louis hade mirut fem rrnsker, som han använde och
Duke hade säkert örer 25 masker och mirut 50 anekdoter som han alltid
berättade vid intewjuer. Men lad Duke innerst inne tyckte vet ingen. Hur
Duke levde i verkligheten ä nog som b:ist beslcivet i Stuart Nicholson's
bok "Reminiscing ln Tempo" från 1999. Även en artikel från 1945 skri','en
av Richard O. Boyer har en välgörande bra beskrivning av hur Duke och
orkestern levde utanför scenen och under tum€livet.

Duke behövde inte nyttia minshel-traditionen som artist. Dukes för-
sta film rar Black &Tän Fantasy ftän1929, som hade en helt hopplös
historia. 1930 gjode Duke sin andra film i Holly'wood. Här har scenen
förändrats. Duke uppträder helt utan de stereotypa attribut som en s\.?rt
skulle ha i en amerikansk film. Duke ran r.arken skoputsare eller betjänt,
han rzar en orkesterledare välklädd i frack som tillsarurvms med orkestem
spelade in{ör en vit publik, ett stort steg. När louis skulle slunga kiirlek-
sången 'Jeepers Creepers" i en film fick han inte siunga den till en kvinna
utan till en häst. Roligt kanske, men bakom detta fanns rasfrågan. Duke
behövde aldrig använda minstrel under sin karriär

Några frågor och war
Hur såg Duke på sig siiilv ?

Duke såg sig som en stor artist och kompositör, medan de vita såg
orkestern som ett dansband. Delar av detta fick Duke kämpa med un-
der heia sitt liv.
Duke lärde sig snabbt när någon berättade eller undervisade honom.
Han sade" I-m the worlds greatest listener".
Samarbetet med Billy Strayhorn ?

Billy arbetade inom Dukes idiom. Billy rar en stor kompositö! men han
verkade inom den musikaliska ram som Duke hade skapat. Om Billy hade
arbetat med Count Basie vet nnn inte hur resultatet hade blivit.

Ådunds samlingar
KväUen fortsatte sedan med en presentation av Benny Ästurds samlingar
av Jens Lirdgren från Visarkivet. Bennys hustru Birgit deitog i mötet och
hon lar mycket glad över att Bennys samlingar nu har kornrnit i rätta hän-
der inför framtiden.

Avslutningen på lazällen blev en videofiIm från 1965 i Köpenhamn
med Duke Ellingtons orkester. Under filmens gång kurde de somville titta
på Visarkivets samlingar urder ledsagning avJens.

Det r en trevlig kväll med många tillresta medlemmar och DESS

kornmer att ftamföra ett stort tack till Jens Lindgren för att vi fick rara hos
Visarkivet.

Göran



Britt Bingham Woodman
and some of his recordings

(BornJune 4, in Los Angeles 1920 -died October 73,2OOO, in Los Angeles)

Below some of the most known qnd best recordings plus information about Blitt Woodman
os soloist with the help of The Duke Ellington Society of Los Angeles, California.

Said about Britt Woodman:
If you were fortunate to have met Britt Woodman in person, you 'd
highly value his wise counsel, as did his childhood friends such as
Charles Mingus and Buddy Collette. Throughout his life, people who
he met became his friends. Art Baron, in Ellington's last trombone
section, looked upon Britt as not only a valued friend, but a mentor
as well. Baron went on to say that every time he sat next to Britt, he
learned a lesson.

All who met Britt spoke about his quiet grace.

William Woodman, trombonist, was Britt's father. A few records:
1. Tailgate Ramble Teddy Buckner Sextet with Joe

Darensbourg cl, Harvey Brooks p,
Jesse Sailes dr, recorded, October 15, 1955, Concert, L.A.

2. Blue Bell of Scotland
Lp: DixieJub DJ 503
Arthur Pryor with John Philips
Sousa, recorded April 15, 1901

Before the 2"d World War his father started "The Woodman Brothers
Orchestra" with his three sons. They all learned to play different
instruments. Later on Joe Comfort, bass, and sometimes Buddy Col-
lette, reeds, played in the orchestra. At the end of the 30's the brot-
hers met Charles Mingus. Britt then became a lifetime friend of
Mingus. In 7942 Britt and his brother Coney was drafted . Britt got
out of the military in 1946.

Examples of Britt Woodman as a soloist with different orchestras
1. T-Bone Blues Les Hite-s Orchestra recorded in

June 1940, New York with singer
T-Bone Walker and guitar player
Frank Pasley. No Brittsolo.
Nr US-1852-1, Var 8391
Wilbert Baranco Orchestra recorded
inJanuary 1946 with Snooky Young
tp, Jack Kelson as, Lucky Thompson
ts. in L.4., Broadcast, Lp: HEP 15.
Boyd Raeburn and his Orchestra
Recorded, February 5, 19t16 in New
York with Dodo Marmarosa p, Ray
Linn tp, Lucky Thompson ts.
LP: Joyce 5010, Echo Jazz EJLP 13,
Savoy SJL 2250
Baron (Charles) Mingus and his
Octet. This band was also named as
"The Stars of Swing" with "Brother"
Williams Jr.

4. Bedspread

Recorded, May 6, 1946 inL.A.
5. Three Minutes On 52'd St Lionel HamDton and his Orchestra

with Milt Buckner p, John Sparrow
ts, Morris Lane ts, Kenny Dorham
tp.
Recorded, Apr1l 2, 1947 in L.A.

After playing with Lionel Hampton Britt started in 1949 to study at
Wesflake College of Music. He stayed there until 1951 when Britt
received a phone call from Duke Ellington. He ioined the band at the
Thunderbird Hotel in Los Angeles in February, 1951. Britt took over
Lawrence Brown-s chair in the Orchestra.

6. Ballin' the Blues

LP: Col CL 1033, CBS 52421,
CD Columbia CK 65568
Duke Ellington and his Orchestra
Recorded May 3,1957 in New York
LP: Col CL 1033, Philips (Eu)
93221.6-BF
CD Columbia CK 65568

10. Red Garter from Toot Suite Duke Ellington and his Orchestra
Recorded Fibruary 19, 1g5g
LP:Jazz Party, Col CL1323,
CD: JM-CK-4O772

Britt left the Duke Ellington Orchestra in September 1960. He was
tired of traveling after ten years on the road. He settled in New York
and went back to Los Angeles in 7970.

Toshiko Akiyoshi & Lew Tabackin
Big Band
LP: KOGUN, RCAJPL1 0ä6,
recorded Aprll 3-4, 1974
Bill Berry and His All Stan
Recorded January 11-12, 1977
in Beverley Hills Cal.
LP: FOR DUKE, Realtime RT-101
Britt Woodman Quartet
Recorded January 4, 7992 on
GM label withJack Wilkins g,
Ed Schuller b, George Schuller dr.

14. It Don-t Mean a Thing Bob Wilbur & Dick Hyrnan Group
CD: A Perfect Match, recorded
August 1 I Z, 7997, maybe Britt-s
last recording.

Another well known solo of Britt-s is with Miles Davis on the LP
"Miles Davis-Blue Moods". This can be found on LP Debut (D) DEP
27 or OJC-O43, recordedJuly 9, 1955. Britt's old friend Charles Mingus
participates.

Britt married Clara in 1955. She passed away in 1991. They had
no children.

Britt's brother Coney Woodaman, pianist and oldest of the Wood-
man Brothers, died June 20, 2OOI in Los Angeles, 83 years old.

The teacher and ftombone player Sam Burtin, who knew Britt
said that "Britt was one of those men I think of as an honest
musician...He was the soul of kindness, a good gentle man. What he
left behind, which is infinitely more important than what he played,
is the way he carried himself."

PS. Earlier articles about Britt Woodman can be found in Bulle-
tin no 1, 2000 and No 4 , 2000. Both in English.

The Woodnnan Bros.
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The Bfufilert Little Band In The World
luft to ritht: BriltW@draL G.orgc R.ed.,

Willim Woodtnan, Conct riladmn

9. The Telecasters
"Such Sweet Thunder"

11. American Ballad

12. Perdido

13. Britt-s Blues

2. Bugie Call Rag

3. Boyd Meets Stravinsky

7. Theme For Trambean

8. Sonnet To Hank Cinq
"Such Sweet Thunder"

Duke Ellington and his Orchestra
Recorded, April 9, 1953 in
Hoil)ryvood.
LP: Capitol 2503, F,F'P -t2O714,
CD: Mosaic MDS-160
Duke Ellington and his Orchestra
Recorded May 18, 1955 in Chicago,
written / arranged byJimmy Hamil-
ton. LP: Ellington Showcase,
CapitolT-679
CD: Mosaic MDB-160
Duke Ellington and his Orchestra
Recorded May 3, \957 in New York



Helen OakleyDance
(February L5,l9L3 - May 27,2OOl)

The first female iazz iournalist
Helen Margaret Oakley was born on February 15, 1913 in Toronto,
Ontario, Canada. A member of the prosperous Simpson Knitting Mills
family, she was educated in her youth with her sister Crrmthia by a

succession of English governesses, often wintering in Nassau, the
Bahamas. She attended Ovenden College, a private school in Toronto
ftom 1926 to 1930, and then spent a year at Tiinity College at the
University of Toronto prior to finishing school at Les Fougeres in
Lausanne, Switzerland. She and C;'nthia were presented together as

debutantes to Toronto society in the 1932-1933 season, culminating
in a visit to London, England where she attended Duke Ellington's
premier concert at the Palladium. Always a committed jazz enthusi-
ast, she subsequently made Ellington's acquaintance at the Fox Thea-
ter in Detroit, Michigan where she re-located with her family's bles-
sing, to ostensibly pursue a career as a jazz singer.

She moved to Chicago ln 7934, where she freelanced as a music
ioumalist for the Herald Tribune and founded the Chicago Rhythm
Club. From 1934 to l94l she was a regular and principal contributor
to the fledging Down Beat magazine. In association with Squirrel
Ashcroft, she organized Monday night performances of famed iazz
performers such as Earl Hines and Billie Holiday. She produced her
first recording sessions for Okeh records with performers Paul Mares
and Charles Lavere. In late 1935 and 1936, she organized Sunday af-
ternoon iazz concerts, for listening rather than for dancing, at the
Congress Hotel. In this venue, she brought together the Benny Good-
man Trio with black pianist Teddy Wilson, pioneering such interraci-
al collaborations.

By 1937 she had established herself in Irving Mills office in New
York City, hosting the famed Master/Variety record label parties and
producing the legendary Ellington small bands recordings withJohn-
ny Hodges, Bamey Bigard, Rex Stewart and Cootie Williams. Through
1942, sh'e served as a freelancing public relations organizer and pro-
ducer, closely associated with Red Norvo and Mildred Bailey, the Bob
Crosby Band, and the Chick Webb Orchestra with buddtng vocalist
Ella Fitzgerald. She organized many Battles of Swing, often with her
mainstay, the Chick Webb Orchestra as host at the Savoy Ballroom.
The New York introduction of the Kansas City-based Count Basie
Orchestra occurred at srrch an event. She wirs one of the principal
organizers of Benny Goodman's wildly successful 1937 conceft at
Carnegie Hall. After the untimely death of Chick Webb, she joined
Joe Glaser, Inc, briefly covering Louis Armstrong. Her joumalistic
contdbutions expanded to include Tempo, Swing, and JazzHot as

well as Down Beat. Her friendships blossomed with performers Mild-
red Bailey, Billie Holiday, and Mary Lou Williams as well as writers
Barry lJlanov, Maurice & Charlotte Zolotow, Marshall Stearns, Geor-
ge Frazier, Ned Williams and Hugues Panassie, as well as her future
husband, Stanley Dance, whom she hosted during his first New York
city visit in 1937.

The early 194Os brought a deeper relationship with Duke Elling-
ton, his talented band, and his frequent recording sessions, where
she was usually present for such spontaneous events as his writing of
"Solitude" in iust 20 minutes. World War II brought personnel chan-
ges and rising blues popularity through her friends, Jay McShann,
Joe Tumer, AlbertAmmons, Meade Lux Lewis and Pete Johnson. With
John Hammond, she promoted his "From Spirituals to Swing" con-
cert. This period also saw the early emergence ofbebop as Earl Hines
hired Dizzy Gillespie, Charlie Parker, and Billy Eckstine.

OnAugust 19, 1942, her brother Rupert (and close friend of Stanley
Dance) died in the ill-fated attack on Dieppe, France (precursor to the
more successful D-Day invasion). Helen immediately volunteered for
the Women's Army Corps and was assigned to boot camp in Dayto-
na Beach, FL, while her sister Cynthia volunteered for the Canadian
equivalent. Due to her background, Helen was assigned to the OSS
(wartime predecessor of the CIA) and was assigned to Algiers, Moroc-
co under Secret Operations officer Gerard, Marquis de Piolenc for
training. She assisted in the disposition of US undercover operatives
and radio technicians being sent to occupied countries. In December
1943, she rendezvoused in the recently declared open city of Rome
with her sister, now Captain Qmthia Oakley, who headed the debar-
kation in Italy of the first female contingent. This event was featured
worldwide on Pathe news. Helen was relocated to US headquarters in
Leghorn, where renegade German soldiers were trained as spies. In
March 1945 she was reassigned to act as an undercovet courier bet-

ween Paris and Berne after Germany's surrender. These orders were
quickly cancelled after President Truman's edict disbanding the OSS.

By early 1946, Helen had re-established herself in New York City,
where the jazz scene had dramatically changed from big band swing
to be bop through ttre war years. Stanley Dance made the arduous
air ioumey to New York to see Helen, leading to their engagement
and subsequent marriage on January 30, 1947 in Braintree, Essex,

England. The new bride agreed to relocate to Braintree, adioining the
Dance family home at Little Bradfords in a 15th century home called
Cottesmore. Four children followed: Teresa on April 13, 1948, Ru-
pert on October 20,7949, Francis on October 29, 1952, and Cynthia
Maria on July 2, 1958. Stanley renewed his iournalistic avocation,
now with Helen's collaboration, in periodicals such as the Melody
Maker, Jazz Journal, Jazz Weekly, and the Bulletin du Jazz Hot. Elling-
ton and Rex Stewart, amongst others, visited Cottesmore, with El-
lington tickling the ivories in a room henceforth known as The El-
lington Room. Reunions were held with Mary Lou Williams, Billie
Holiday, Mezz Messrow Johnny Danlavorth and Cleo Laine, while
concerts of Basie and Ellington were attended in both Paris and Lon-
don. On April 3, 1954, her sister C;'nthia and her husband, Rodney
Adamson died in a plane crash, leading Helen back to Canada for a

thwarted adoption attempt for her sister's only son, Christopher.
During these years their real income came from ttre family who-

lesale tobacco and hairdressing activities. InJanuary 1959, these busi-
nesses were sold and the family moved to Rowayton, CT so that He-
len and Stanley's iazz interests could be pursued principally in New
York City and the United States. They lived in one of her father's
rental properties, called Oakleigh Court, while Stanley's father allo-
wed his son to take his legacy early from the sale of the family busi-
ness. Stanley initially pursued a role as an arranging and recording
producer for Decca Records, as a result of his successful revival of
swing era musicians through his Felsted recording sessions, suppor-
ted by Sir Edward Lewis, president of English Decca. Over the next
twenty years over 70 albums are released containing their studio
contributions. The team also received writing assignments for the
Saturday Review, Music Journal and Down Beat as well as countless
album liner notes.

Jazz and their contributions were recognized, even at the White
House as they attended state dinne$ with Presidents Nixon, Ford,
Carter and Clinton. The highlight was in 1969 when President Nixon
awarded Duke Ellington the Medal of Freedom, coinciding with Duke's
70th birthday celebration at a gala dinner party and concert. In March
1964, Stanley revitalized Earl Hines' sagging career via an acclaimed
three-night performance at the Little Theaffe in Manhattan. Stanley
subsequently was pressed into service as Earl's rrnnager until his death
in 1982, while Helen handled HICUE, the Johnny Hodges and EarI
Hines music publishing company.

Stanley's wdting career blossomed, winning a Grammy for best
liner notes for "The Ellington Era" and five subsequent Grarnrny nomi-
nations, as well as the ASCAP Deems Täylor Award in 1979 for his
collaboration with Mercer Ellington on the book "Duke Ellington in
Person." A lucrative Charles Scribner's book contract saw the release
of "The World of Duke Ellington', "The World of Swing", "The
World of Count Basie" and "The World of Earl Hines." Duke
Ellington's autobiography, "Music is my Mistress", was organized and
compiled by Stanley as he travelled on global tours as personal aide
and historian to the maestro. Da Capo Press assumed the paperback
rights and continues distribution of most of these books to this day.

Stanley's saddest, yet ironically most famous, moment came on May
27, 1974 when he delivered Duke's eulogy at St. John the Divine
Cathedral before 10,000 moumers and a global radio and television
audience.

In the 1960s, Helen became active in the local and national civil
rights movement, founding the Catholic Interracial Council and
Human Relations Commission in South western Connecticut. She

served as editor of DIALOG, a diocesan publication committed to
social and interracial iustice. Throughout these years, Helen conti-
nued her collaboration with Stanley, raised their 4 children, and con-
ducted interviews for the Smithsonian and Rutgers. Subiects inclu-
ded Cootie Williarns, Jonah Jones, Red Norvo and Mildred Bailey,
Helen Humes, Arnett Cobb, Walter Fuller, in London, Bud Freeman
and in Paris, drummer Kenny Clark.



ln 1977, she interviewed Aaron "T-Bone" Walker backstage at Car-
negie Hall and later in New Jersey and Canada, beginning her re-
search on the book "Stormy Monday: the T-Bone Walker Story" pub-
lished in 7987 by Louisiana State University Press and subsequently
by Da Capo Press. Featuring exhaustive family interviews and many
in-person interviews, it is the definitive work on this seminal blues
musician. This book is now arailable through Lightning Press. On
May 23,2001 her book was inducted into the Blues Hall of Fame at
the Blues Foundation's annual gala event in Memphis ,TN.

In 7978, with their children grown, Helen and Stanley relocated
for the last time, to supposedly retire in Vista, California, a sleepy
community ensconced between San Diego and Los Angeles. But Stan-
ley continued as book editor forJazz Times until 1998 and the couple
made numerous Jazz Cruises as guest speakers on jazz history. Helen
wrote liner notes for a Mosaic box set on T-Bone Walker and for Yale
University's issuance of previously unreleased Benny Goodman ma-
tedal. The Helen Oakiey Dance and Stanley Dance Archive was esta-
blished at Yale, becoming the domicile for their eight decades of jazz
correspondence and visual/audio references. With Mercer Ellington,
more than 20 albums of Ellington's music were issued, much of it
never oreviouslv released. Thev contributed to the oroduction of a

local San Diego publication, called lazz Link. Jimmy and Jeannie
Cheatham's career, as well as those of Scott Hamilton, Duke Robil-
lard and Roomful of Blues, were promoted and encouraged. On Fe-
bruary 23,1999 Stanley died at the age of 88 as a result of complica-
tions from a broken hip. In March 2000, Helen relocated to Silverado
Senior Care in Escondido, CA, nearby to her daughter, Maria. On
May 27, 2001, Helen Oakley Dance peacefully passed on to her re-
ward in the presence of all her 4 children. She was 88 years old,
succumbing to complications from a heart attack and broken hip
suffered on Mother's Day, May 13, 2001. She and Stanley are buried
at Mission San Luis Rey in Oceanside, CA.

She is survived by her four children, Theresa Bennink-Dance of
Peterborough, Ontario, Canada, Rupert S. Dance of Hopkinton, NH,
Francis J. Dance of Woodbury, CT and Maria Lindley of Carlsbad, CA
two sisters, Jacqueline Hickson of New Smyrna Beach, FL and Doris
Barry of Wilton, C! brother, John Gillespie of Toronto, Canada and
three grandchildren.

Copyright:

Francis l. Darce, CT, USA
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TAZZPAINTE,RNET
(Bo Holmqvist skriver: När Svenskt visarkiv biöd in ett 30-tal
jazzdiskografiskt intresserade till Norrtullsgatan 6 i Stockholm
den 20 mai koncentrerades intresset kring den nya svenska iazz-
diskografi som förhoppningsvis kommer i tryck till hösten. Det
finns dock allgämt många problem att lösa och s;'npunkter och
ändringar mottas alltiämt med tacksarnhet, förstod nrzln av re-
daktörerna. Intresserade kan ta del av diskografien i det skick den
nu föreligger på arkivets hemsidor, remarkabelt redan det som
Blörn Englund påpekade i sin diskurs med titeln "Things ain't
what they used to be ...". Datorerna präglar numera också forska-
rens värld och Internet är fylld av sajter vars namn bö\ar pä iazz
eller anknyter till personligheter och företeelser i iazzens värld.
Det är en diungel av kommersiella, personcentrerade eller helt
idealistiska digitala publikationer, som det kan kosta en förmögen-
het i tid och pengar att ta sig igenom och söka kadägga. Biöm
Englund, en av de verkligt stora spindlama i det svenska diskogra-
fiska livet, gav konferensen en grundkarta i handen som vi tycker
att också DESS kan ha glädie av med Biöms benägna tillstånd.
Artikeln är kort och koncis och talar för sig själv - dock torde
begreppet "trunkering" kräva en kort förklaring. Det betyder helt
enkelt möjligheten att söka å bara en del av ett visst ord, tex
"solo" som softerar fram både trumpetsolo och gitarrsolo om
det skrivet *solo är vänstertrunkerat - och skrivet högertrunke-
rat dvs (solo*) skulle det kunna visa både solosång, solorush och
t o m Solomon. Observera att Englund här begränsar sig till na-
tionella databaser -med ett viktigt undantag).

En hiälpreda för den som söker
i azzdiskografisk i nfo rmat i o n

Av Björn Englund

SVERIGE (SLBA)

rwvr,v.l j udochbildarkivet. se

78-varvsbasen.
Fri textsökning. Trunkering fungerar AIla fält i databasen syns
inte på Internetnedladdningen, men de firurs med och kan an-
vändas vid sökning. Om man t ex viII ha Bengt Hallberg enbart
som musiker (ej kompositör/arrangör) söker man Bengt Hallberg.
medv: BH i MEDVerkandefältet. Söker man bara Bengt Hallberg
får man hans namn även under TIT1 (TITel 1/2) och ANMA (AN-
VÄrkning).

Om man söker ett visst märke kan det r.ara klokt att söka det
bara i märkesfältet (MARK), särskilt om det är ett ord som kan
finnas i t ex melodititlar eller orkesternamn (Artist, Star m fl).
Star söker på Star.mark Om man söker ett stort märke som t ex
Columbia och enbart vill se de svenska Columbiaskivorna, får
man skrirra Coiumbia.mark.not suecana (då slipper man nämli-
gen alla ufländska Columbia med svensk anknytning, "sueca-
na"). Posterna innehåller alla väsentliga uppgifter: skivrnärke,
katalognummer, fullständig artistangivelse, titlar med komposi-
törs-/textförfattarnamn, matrisnummer inkl tagningar och ev

prefix/suffix, inspelningsort och -datum, utgi\ryfngsmånad, för-
sta supplement, ev återutgi\.Tringar på vinyl och/eller CD samt
ev tillkommande uppgifter som arrangör och medverkande (om
de inte anges på etiketten).

DANMARK nås via SLBA:s länk.
Denna bas är svår att arbeta i då den är inlagd i Danmarks natio-
nella bokdatabas och hopblandad med cirka 1 miljon böcker.
Söker man t ex skivrnärket "Schou" får man 100-tals böcker skriv-
na av personer med samma namn. Det finns inget särskilt skiv-
märkesfält att söka i. Matrisnummer och årtal anges sällan. Fri
textsökning, trunkering är möjlig.

FINLAND nås via National Sound Archives länk (se nedan).
Har två 78-varvskataloger, en uppställd ski',.rnärkesvis och en spe-
ciell över seriösa finländska sångare. I märkeskatalogen kan man
bara söka genom att bläddra under respektive skir,rnärkesnamn.
Det går inte att söka på en viss titel eller ett visst namn (men hela
databasen finns också utgiven i bokform med person- och titel-
register). Nästan lika fylliga uppgifter som i den svenska basen.

NORGE - Norsk Lydarkiv har ingen databas.

STORBRITTANIEN - National Sound Archive i London nås via
SLBA:s länk.
Här söker man på Everything, Name eller Subiect. Matrisnum-
mer och år saknas nästan helt. LPIEP/CD katalogiseras "spår för
spår" och 78:or sida för sida, d v s varje post har endast en titel.
Trunkering är inte möilig.

USA - Library of Congress
Nås lättast genom NSA:s länk (ovan) men det går också via SLBA:s
Iänk, även om den är något omständligare. Här finns en bas för
78:or, 45:or och MC. Det gäller bara de skivor som har kommit
sedan 1982, men det finns väldigt många jazzskivot och special-
märken somJazz Man, HJCA, Good TimeJazz m fl. är nästan alla
kompletta. Mycket få akustiska skivor finns med. Sökning sker
på namn, titel, skirrnärke eller katalognummer. (Det finns ett
sökfält med beteckningen matrisnurune[, men det fungerar inte).
Man kan välja om man vill söka alla tre forrnaten eller bara 45/
78lMC.För varje fält kan man dessutom välia att söka endast på
det exakta sökordet. (om man söker i märkesfäItet "Jazz" rrLed
denna begränsning får man bara de märken som heter enbart
"Jazz", annars får man även de märken där ordet "lazz" ingär pä
något sätt. Tiunkering är inte möjlig. Matrisnummer anges ofta
för iazzskivorna, sällan för de ölriga. Ärtal anges nästan aldrig.

SPECIALBASER
Den bästa översikten ger Cleanhead-s Blues and Jazz Disco-
graphy Page (www.iiubao.com,/discographylinks.html), som
nås lättast genom länken under NSA:s Jazz-rtbrik. Här finns
alfabetiskt länkar till diskografier över artister/grupper och
skivmärken.



Ellington som mestlntime. Del 3 av 3
Under alla de år som Duke Ellington odisputabelt varit ledare för
världens främsta lazzorkester och dessutom den störste bland jazz-
kompositörer har hans karriär gått framåt på tre olika plan. Ur eko-
nomisk synpunkt har det viktigaste av dessa varit hans arbete som
melodiskaoare. En del av hans största fullträffar har kommit till mera
av en hänäelse i taxi, på tåg och i inspelningsstudios (men aldrig i
flygplan - i själr,a verket har Ellingtons aversion mot att flyga vid
flera tillfällen stjälpt planerade europaturn€er) och utgöres av enkla
enstaviga toner avsedda att användas till redan befintlig text. Andra
kompositioner åter har ursprungligen skrivits för orkestern och har
senare försetts med text. På detta plan är Ellington jämlike med Cole
Porter, Richard Rodgers och Jimmy McHugh.

Ur estetisk s)'npunkt ligger Ellingtons verkliga betydelse som bi-
dragsgir.are till tjugonde århundradets kultur i hans arrangemang av
originalmusik för det instrument han spelar bäst - hans egen orkes-
ter. Här omspänner han ett område från enkla blues och stompme-
lodier till sådana fulländade prestationer som "Liberian Suite", "New
World A-Comin Bells of Harlem" och "Blutopia", samtliga
spelade på de årliga Carnegie Hall- konserterna men få blev bevarade
på skiva. På detta plan är Ellingtons samtida stora Jimmy Giuffre,
John Lewis, Shorty Rodgers, Ralph Burns och en mängd andra otvi-
velaktiga talanger, av vilka dock ännu ingen nått tillräcklig storhet
för att kunna peta Ellington från dennes piedestal.

Den kommenielle Duke
För det tredje har vi Ellington, dansorkesterledaren, som försöker få
fram en toppförsäljarskiva och kommer med saker som "Twelfth Street
Rag", "Mambo", " Isle of Capri Mambo" i sina försök att segla med i
den förliga kommersiella vinden. Denne Ellington , som på senare år
blivit mera medveten om hur svävande gränserna är i den kommer-
siella värld i vilken han verkaq, kan nu ses öppna ett dansjobb eller
t.o.m. en scenshow med ett arrangemang på "Stompin- at the Sa-

voy", som larken komponerats eller arrangerats av någon i orkestern
och som har ungefär lika mycket av Ellingtons särmärke som ett
arrangemang av Sammy Kaye på "Solitude". På detta plan heter El-
lingtons konkurrenter bl.a. Ray Anthony, Count Basie,'Les Brown
och Woody Herman. Förutom att Ellington rört sig på alla dessa tre
plan har han också tagit sig tid att kasta sig över andra områden.
Som författare skrev han 19ffi-57 'A Drum Is a Woman", ett sorts
jazzbetonat oratorium i vilket han själv r,ar en ganska bestickande
berättare. Tidigare hade han visat sig vara i stånd att nå en enkel
skönhet i den pyramidliknande konstruktionen av "The Blues", den
enda textförsedda passagen i "Black, Brown &Beige" och en sorts
flott humor i "Monologue".

Som librettoförfattare har han haft några små missöden. Vid
sina besök i New York talar han nästan alltid om sina planer på att
sätta upp en egen musik-show på Broadway eller ett riktigt drama
eller en komedi med musik eller också har han någon annan id€ som
efter månader av rykten faller till marken. "What the hell, man mås-
te ha något måI, man måste röra sig åt något hå11", hördes han säga
nyligen, då hans envishet att övergå till dessa ry.a fält ifrågasattes.

Ellingtons fåfänga tar sig underliga uttryck. Hans son Mercer,
1ång och ståtlig som fadern, har haft ett kaotiskt liv - kapellmästare,
trumpetare, manager, spritförsäljare, grammofontjänsteman och all-
män hjälpreda åt fadern - och har rarit ett offer för Dukes oförutsäg-
bara vacklande mellan faderlig stolthet och en önskan att förtiga de
flyende åren. Mercer spelade althorn i Ellingtons band under några
månader 1950 men fick sparken utan uppsägning och utan att ha
r'arit i direkt kontakt med fadern. Mercer har tre fina och trevliga
barnbarn: Mercedes (född 7941, halvsyskon till Edward och Gay),
Edward (född 1946), Gay (född 1947).

Eliingtons personlighet är full av paradoxer, "Jag kanske är en
värdelös människa", påstås han har sagt," men iag tycker illa om ifall
folk tycker det". Det är få människor han verkligen har fäst sig vid.
När hans mor dog 1935 fanns han vid hennes dödsbädd de tre sista
dagarna, lutande sitt hulrrd mot hennes kudde och rar fullständigt
otröstlig. När fadern - som hade kommit honom mycket nära och
som ievt ett liv lika hektiskt och intensi\.'t som Duke själv - två år
senare avled på ett sjukhus i New York lar båda hans barn hos ho-
nom. Dukes syster Ruth, som är 16 år (född 1915) yrrgre, blev då hans
närmaste vän och förtrogna. Husläkaren ägnade sig åt hans hypo-
kondriska tendenser. Ellington upphörde med sin kraftiga drycken-
skap omkring 1940 men lade aldrig band på sin orimligt stora aptit
förrän 1956, då han plötsligt gick in för diet och minskade sin ansen-
liga stofthydda med ungefär 15 kilo.

Leonard Feather publicerade denna artikelserie i Estrad, i följande nununer: oktober 1957, november 1957, december 1957 samt januari 1958

Ellingtons vanliga uppträdande inför främlingar eller tillfälliga
bekanta yttrade sig i sardoniska ordvändningar, en sarkasm så subtil
att offret inte märker den. "Vi är verkligen hedrade att få \,ara när\,"-
rande i ett så lysande sällskap", säger han med en djup bugning till
en musikförläggare, vars sällskap han gärna vill undvika. Hans för-
måga att hålla låda är oändiig. När han fick en komplimang av en
kvinnlig gäst för en ganska blärt kostyrn, som han hade på sig vid sitt

senaste engagemang på Birdland, svarade han genast'Ja, jag satt uppe
vid vävstolen hela eftermiddagen och vävde t).€et bara för att göra
intryck på er". Kvinnor i alla åldersgrupper får sig till livs överdrima
komplimanger vid varie möte. Det är svårt att lura in honom i en
allvarlig, intellektuell diskussion; hans rädsla att såra någons känslor
och hans önskan att aldrig ta ställning är därvid lika ansvariga. I en
"Blindfold Test" som han efter mycket tjatande giorde för några år
sedan, tog han mycket god tid på sig att framlägga sina ärliga sln-
punkter men vägrade att betygsätta plattorna.

Ellington är en magnifik och storordig sällskapsmänniska, vilket
ju passar en som - ensam bland iazzmusiker - åtnjuter respekt från
Leopold Stokowski (som kom in ensam på Cotton Club, satt och
diskuterade musik med Ellington och inbiöd honom till sin egen
konsert dagen därpå i Carnegie Hall), president Truman ("som jag

fann mycket förbindlig och musikaliskt upplyst", under en halrtim-
mes pri t audiens i Vita Huset), prinsen av Wales (nuvarande herti-
gen av Windsor: "Han spelade trummor med oss i London och alla
blev överraskade, även Sonny Greer"), George, dåvarande Duke of
Kent ("Jag snäste av killen för att han tiatade om Swampy River, och
sen fick iag veta att han var kungens son"), påven ("Han hade en
massa att säga mig, men jag måste ha varit överväldigad för jag kan
inte påminna mig en enda sak, som han sade"), Jackie Gleason, som
en gång kommenterade att "Ellington är Wellington utan Waterloo",
Orson Welles, för vars förkortade filmhistoria om iazz Duke skrev
endast 28 takter under 12 veckor och sedan förlorade han manus-
kriptet och därefter erhöll 12.500 $ för icke utförda tiänster, och
slutligen ett kaleidoskopiskt uppbåd av gamla vänner och fattiga släk-
tingat hans egna gamla musiker, fans och riffraff som varje kväll
samlas nära estraden.

"När vi bodde på Edgecombe Avenue var det ett ständigt myste-
rium vilka dessa främmande personer var, som alltid kom till vår
dörr för att be om pengar", säger Ruth EllingtonJames, då hon erin-
rar sig broders generositet, när det gällde gamla musiker och tillfälli-
ga bekanta.

Några av hans beundrare har undrat varför Ellington, som visat
så många nya vägar, på senare år böriat trampa i andra fotspår. Hans
orkester lar den första som begagnade den mänskliga rösten som ett
ordlöst musikinstrument (Creole Love Call, 1927), den första att an-
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slå ett helt verk åt en speciell jazzsolist, den första att gå utanför den
lanliga tre-minuterslängden på en platta (den sex minuter långa Cre-
ole Rhapsody och den tolv-minuter långa Reminiscing In Tempo på
3O-talet), den första att begagna basen som ett melodiskt soloinstru-
ment ( Jimmy Blanton, 1939 ) den första att i stor utsträckning an-
vända latinska rytmer och gummisordiner. Tillfrågad varför han nu
så flitigt spelar arrangemang som "In the Mood" och "One O'Clock
Jump", som inte har något av Ellingtons "sound", eller stycken med
långvariga trumsolon, eller varför han skriver så få nya långa arbe-
ten, anmärker han bryskt, att ingen kan diktera för honom vad som
menas med "the Ellington sound", att de stycken som kritiseras på så

sätt varmt mottages av publiken och att det inte finns någon mark-
nad för de långa arbetena. Det är förståeiigt, att en av hans största
besvikelser är "Black Brown & Beige", som togs emot kallsinnigt av
en rad kritiker och hans stora besvikelse och misslyckande i att få sitt
namn förknippat med en framgångsrik show på Broadway - och
misslyckandet att få sin länge närda dröm om en egen TV-serie. Han
vägrar absolut att godkänna som ett faktum att rasiala fördomar har
något att göra med den sista besvikelsen.

Ellington äldsta och närmaste vän inom orkestern är Harry Car-
ney, som nu spelat 31 år med i bandet och som vanligen åker i säll-
skap med Duke mellan engagemangen. Musikaliskt står Billy Stray-
horn honom närmast.

Anda sedan Strayhorn ingick i orkestern, har Ellington haft en
nästan telepatisk kontakt med "Strays", vars manus för orkestern sä

mycket påminner om hans egna, att de äIdre musikerna ibland har
svårt att veta, var den ena slutar och var den andra börjar. Ellington,
som är en överseende arbetsgirare, ger Strayhorn fullkomlig frihet
att komma och gå som han vill, en frihet som Billy för inte så länge
sedan utnyttlade så pass, att han tillfälligt tog engagemang som ack-
ompaniatör åt sin vän Lena Horne.

Ellingtons politik som arbetsgivare har alltid varit märklig. Thn-
ken att ge någon sparken är så motbjudande för Duke, att han tolere-
rar otroliga fall av olydnad med motiveringen att ändamålen helgar
medlen. Det är inte mindre pinsamt för honom. Musiker som slutar
för att bilda egna orkestrar, har smitit från estraden till ekot av El-
lingtons lakoniskt kommenterande röst: "Han kommer igen", och
inom några månader eller år har detta nästan alltid blivit fallet. John-
ny Hodges, Ray Nance och Cat Anderson, alla medlemmar i fuets

orkester, har vid olika tillfällen slutat för att bege sig ut på egen hand,
vilket inte lyckats.

De som avlyssnat Ellingtons repetitioner och t.o.m. sett publika
framträdanden, vid vilka tillfällen två eller tre musiker släntrar in en
timme försent, finner det svårt att förstå att en så påtaglig brist på
disciplin kan åstadkomma så exemplarisk musik. Det är inte mindre
förvirrande att lagkänslan aldrig vid något tillfälle påverkas av det
faktum, att vissa musiker då och då vägrat att ens tala med Duke.

Hans eskaoism har haft den värdefulla effekten att hålla honom
borta från mulikaliska bastardformer. Han lyssnar sällan på klassisk
musik och han har en lista med idoler som många modernister nog
finner en smula ljuv: Ravels "Daphne" och Chloe", Debussys "La
Mer" och "En fauns eftermiddag", Delius "In a Summer Garden"
och Holsts "Planeterna".

Förutom sitt absoluta oberoende av klassisk och modern kon-
sertmusik, kan inte Ellingtons orkesterteknik sägas ha bildat någon
speciell skola inom jazzen i sig själv. Direkt imitation har dock ofta
skett i inspelningar av Charlie Barnet, Woody Herman och andra.
Påverkan av Eilington (och naturligtvis av Strayhorn) på Ralph Burns
och andra samtida kompositörer är omisstaglig. Andå finns det in8-
en riktig parallell mellan Ellington och någon mindre viktig iazz-
kompositör jämförlig med den som existerar exempelvis mellan
Milhaud och Rugolo, eller Fletcher Henderson och Bill Holman, Sy
Oliver och Billy May. Anledningen är enkel: Ellingtons musik förblir
lika outgrundlig som mannen siälv. Han har aldrig tillåtit sina orkes-
tredngar att bli förlagda.

Detta är Ellingtons främsta insats: att han nått en glamorös nivå,
han har skapat utan att imitera, och han har hållit denna nivå. Vad
han uträttat under 30 år uttryckes bäst i en kväll på Opera House i
San Fransisco av Andre Previn, en musiker som inte var född när
Cotton Club - eran började. "Du förstår", sade han "Stan Kenton kan
stå framför tusen fioler och tusen brass och göra en drarnatisk gest,

och varje studioarrangör kan nicka med hul'udet och säga, "Javisst,
så går det tilI", Men Ellington lyfter ett finger , tre blåsare spelar
något - och jag vet vad det är frågan om".

Anmärkning
Denna artikel-serie finns att läsa i sin helhet på engelska i Nat Hentoffs
och Nat Shapiros bok, "The Jazz Makers" frän 7957 .

Corrections/additions to
Bubber Miley disco graphy.
Did Bubber Miley play with Duke Ellington and
His Orchestra inJanuary 16, 1929?
The writers of the discographt that we have been publi-
shing in the Bulletin, are of the opinion that he was not.
Read the comments in our previous bulletin number. Bub-
ber Miley lef t the Duke Ellington Orchestra inJanuary 1929.
The question is when, exactly.

From Steven Lasker, Los Angeles, California we have got a

fax responding to the published opinion. Steven has also
asked Brooks Kerr about the matter and they both agree
that it is Bubber Miley, who plays on the January 16 ses-
sion.

Steven says:

"Brooks Kerr and I both believe that Bubber Miley is
magnificently present on Ellington's Victor session of
16 Jawary 1929".
"l also can hear Arthur Whetsol and FreddyJenkins". "This
contradicts the RCA Victor files. which note that onlv two
trumpets were presents".

Nofe: Steven Lasker is an authority on Duke Ellington, with
particular emphasis on the early years.
The pianist Brooks Kerr is called the prot€g€ to Duke. Duke
once said when he didn't know the answer to an interview
question "Ask Brooks Kerr - he is our encyclopedia".

Placer.ing^t- .

fdrsälving
Placeringsförsiikring iir en kapitalforsekring där du
placerar minst 250.000 kronor i fonder. Försåkringen ger

dig rnojlighet till hög avkastring, samtidigt som du
beskattas på ett gynnsarnt sått, Vår Placeringsförs:ikring
ger dig alliv och professiönell fondförvaltrring,

Du har err egen placeringsrådgivare och lär regelbundet

aktuella.porfföljförslag. Fondutbudet år bretl och du
viiljer sjilv var pengärDn ska placeras.

Om dr.r avlider ftu dina el'iedevande ut l0l% av foud-
andelamas varde eller mer om du har valt ett höqrc
efterlevandeskydd.

Visst låtcr det intessant? Kontakta oss så berättar vi mer.

lil kffiTflrsiikrinear
ffi,lansforsakringtr.se/rlockholm 09-562 E30 oo
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Bubber Miley Discography, Paft 9
September 15,2OO1

By: Bo Scherman, Göran Eriksson, Nils-Gunnar Anderby and Göran Wall€n.

Recordings of Bubber Miley, except with Duke Ellington and early idols, andJelly Roll Morton) and the white "society band"
his Orchestra, including sessions for which he has previously of Leo Reisman, who didn't like iazz. For reasons of space, the
been listed but on which his presence is doubtful. The initials listing of issue numbers is selective.
BM will be used for Bubber Miley throughout the discography. Please send us youl additions, corrections and other com-

After the Ellington period, BM made some recordings with ments, which wiII be noted after the last section of the disco-
to great New Orleans pioneers (King Oliver, who was one of his graphy.

58608-3 Puttin' On The Ritz

Both titles also on RCA(F) 741.O57.

LEO REISMAN AND HIS ORCHESTRA: Leo Reisman (vln,dir), BM,
Louis Shaffrin, unknown (tp), Emie Gibbs (tb), Jess Smith (cl,ss,fl),
Louis Martin (as), Burt Williams (as,bars), Bill Tionstein (cl,ss,as,ts),
Adrian Rollini (bsx), Lew Conrad (vln,vcl), unknown (vc), Eddie
Duchin (p), unkown (bi), Harry Atlas (bb), Harry Sigman (dr).

New York, January 2O,7930
58138-8 What Is This Thing CaIIed Love Yic22282,24862,

HMV(F) K.7s0B,
RCA LPV565, (G)
LPM565, New World
NW256
Yic223O6, HMV(E)
B 5810, (Au) EA 719

Nofe; The above nersonnel is from Rust. The sleeve note of New World
NW 256 has a somewhat different personnel, with several unknowns
and the trumpet players as kw Sherwood, BM and unknown. BM
can be heard as trumpet soloist on both titles.

KING OLI\T,R AND HIS ORCHESTRA: Joe "King" Oliver (?); Henry
"Red" Allen, BM (tp), James Archey (tb), Bobby Holmes (cl), GIyn
Paque, unknown (cl,as), Walter Wheeler (ts,cl), Don Frye (p), Arthur
Taylor (bj), Jean Stulz (g), Clinton Walker (bb), unknown (chimes),
Carroll Dickerson (dil,vln-l), Frank Marvin (vcl).

New York, January 28, 1930
58527-3 St. James Infirmary

(G) LPM 508, (F) 43O.72O,
730.599, Joker SM 3553,
JSP CD 323, Classics 642,
Music Memoria 30380

59506-1 That'll Never Do Yic 23O79, HMV(E)
B 4836, HJCA HC 76,

Mortonia lO3l7O4,
RCA(F) 741.081, lass 6O2,

JSP CD 323, Classics 642,
Music Memoria 30380

596U-2 I'm l.ooking For A Little Bluebird Vic 23004, Mortonia 103/
1O4, RCA(E) RD 7807,
(F) 741.081, Joker SM
3ss3, JSP CD 323,
Classics 642,Music
Memoria 30380

AII titles and takes also on RCA(F) PM 43690, 74327-26410-2,882367-
2-RB, (G) ND 82361, Masters of Jazz MJCD 108.
Nofe: There has been a lot of controversy about this session. The
personnel above is the one listed in Laurie Wright's "Mr. Jelly Lord",
except that he and most other discographers have Ward Pinkett and
unknown (tp). However, we are certain that Ward Pinkett and BM are
on all three Morton sessions from March, 1930. During this period,
they were both members of the Henri Saparo Orchestra at Bamboo
Inn (Laurie Wright, p.74).In the last few years of his career, BM's
solos were almost exclusively played with a mute, usually a plunger,
but on this session we have identified him as playing the open trum-
pet part on If Someone Would Only Inve Me (with his typical ti-
ming and inflection of ttre notes), with Pinkett playtng the muted
obbligato behind him. AII other trumpet solos on these titles are by
Pinkett.
Wilbur De Paris, Omer Simeon and Cozy CoIe have all named the
mysterious Ernie Bullock on clarinet. In an interviewwith the French
Morton specialist Roger Richard, Cory Cole said that Bullock was a

black musician from New York, a very good one, whom he didn-t
know well but used to see at the Rhythm Club. (k Point du Jazz No.
15, pp. 136-137).

IELLY-ROLL MORTON AND HIS RED HOT PEPPERS: Ward Pinkett,
BM (tp), Wilbur De Paris (tb), unknown (cl), Jelly RoII Morton (p),
unknown (bi), Bernard Addison (g), BiII Benford (bb), Tommy Ben-
ford (dr).

New York, March 19, 1930
59532-2 Litfle Lawrence Vic V 38135, 4O-OI27,

HMV(Au) FA 3680,
(F) SG s3, (Sw) JK 27s6,
vic(|ap) R A-9 I 70 I rI I 12,

RCA(G) CL89808,
(F) 430.269, Swaggie JCS
33791, Fr€meaux FA 203,
BB 07863-6103-2

59533-1 Harmony Blues Vic 38135, HMV(E)
B 10683, (Sw) lK 2757 ,
(I.0ALS 5O59,ELEGm3,
HrlN(L) 7M2O7,
DLP 1016, (H) HFLP 113,

EL WDLP.1O16
Both titles also on Swaggie JCS 33791, Vic(Jap) \'RA 5006, RCA LPV
s08, (G) LpM s08, (F) 741.081, PM 43690, 74327-2641O-2, Joker
SM3553, BB2367-2-RB, (G) ND 82361,JSP CD 323, Classics 642, Music
Memoria 30380, Masters of Jazz MJCD 108.
Nofe: The personnel above is the one listed in " Mr Jelly Lord", by
Laurie Wright, who points out that "Little Lawrence may be a tribute
to Lorenzo Tio and it is possible that he is the clarinet player, for his
daughter....recalls her father coming home and saying I'm Soing to
make a record withJelly Roll Morton tomorrow". On Little Lawrence
BM plays the muted growl solo and Pinkett the following open solo.
On Harmony Blues, the open solo is by Pinkett.

Yic22298, BB 8-5466,
HMV(F) K.6153,
Camden(Arg) CAL 2957,
RCA(G) LPM 10017,
NL 8920, (F).430709,
PM 424rL, (Ir) 42309,
Joker SM3811,
D€la Vu DVLP 2085
Yic22298, BB 8-5466,

Jass 603
58528-2 When You're Smiling

(The \A/hole World
Smiles With You) -1

Both titles also on Vic(Jap) RA 4, RCA(F) 741.057, Halcyon HDL 106,
Classics 607, JSP CD 347.In Laurie Wright's book "King Oliver",
58528-2 When You're Smiling is erroneously listed as being on
HMV(F) K.6153, which couples Oliver's St.James Infirmarywith Duke
Ellington's Mood Indigo (64811-4).
Nofe: King Oliver is said, by Glyn Paque, to have been present in the
studio at this session, but we cannot hear three tumpets playlng
simultaneously, so it is doubtful if he plays at all on tlre issued takes
of these titles. Otherwise, the personnel above is the one listed by
Laurie Wright. On St. James Infirmary, the trumpet soloists are BM
and Allen, although some sources claim that Allen played cornet on
this particular session. BM plays the first solo and the obbligato be-
hind Marvin's vocal, Allen plays the solo after the vocal and proba-
bly the short open break near the end. The muted introduction on
When You're Smiling is by Alleq who also plays solo passages with
the ensemble after the vocal.

JELLY-ROLL MORTON AND HIS RED HOT PEPPERS: Ward Pinkett,
BM (tp), Wilbur De Paris (tb), prob. Ernie Bullock (cl,bcl-l),JeIIy Roll
Morton (p), Bernard Addison (g), Billy Taylor (bb), Cozy Cole (dr).

New York, March 5, 1930
59504-1 Each Day Yic2335l,T 64,

HJCA HC 33, Mortonia
7O317O4, Victor (Jap)
RA s133/4, (F) 741081,

Jass 602, JSP CD 323,
Classics 642,Music
Memoria 30380
RCA(F) 741.081,
Gannet GE-5552,

JSP CD 325

59504-2 Each Day

5%05-2 If Someone WouldOnlyLoveMe -1 Vic 23327, HMV(Sw)
lK286O, Tp\ 525, Jazz
Panorama 1818,
RCA LPV5O8, The discography will be continued in the next issue


