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Sommar Sommar Sommar
Till semestern har man nu tid att göra som "Frippe" Nordlund,
fri-jazz-musikern, sade en gång : "Min LP ska du spela mitt på
dagen utan att irritera dina hemmafruar. På kvällen går det inte."
Men nu spelar vi ju Ellington så det blir nog möjligt att spela
även på kvällen med öppen dörr till glädje för grannen och sam-
tldigt få in lite frisk luft.

Med sommaren kommer också festivalerna. Skeppsholmen,
Åland, Sandviken m.fl. Och Alice Babs gör ännu en turn€ ( se
den förra Bulletin). Jazzen lever på flera sätt inte minst Senom
Konserthusets "Blue House"- program. Det var Bengt Säve-Sö-
derbergh som kom på id6n för några år sedan och nu har även
Göteborgs konserthus börjat med en lyckadJazzserie (tel: 031-
726 53 IO). Under våren har det dessutom varit några nostalSlska
träffar, bl.a. på "Gyllene Cirkeln" Det var exakt 40 år sedan
restaurangen öppnades.

I övrigt har det inte så mycket Ellingtonnytt förutom några
böcker och CD-utgivningar.

Vårt eget program till hösten håller på att utkristalliseras.
Klart är följande:
9 september: HotJazz Trio med Bent Persson, Jacob Ullberger,

Frans S jöström, frågesport samt föredrag av Lars
Berglund med titeln "Några Ellingtonspår - i den
svenska litteraturen"

14 oktober: "Jonte" Högmans kvartett, frågesport, samt före-
drag av Olof Barton, trombonist i flera orkestrar.
Olof berättar om olika trombonisters egenskaper
bl.a. Tricky Sam, Tizol, Brown m fI.

25 november: Anders Lindskog, tenorsax med trio, frågesport.
Victor Montero, trumslagare återkommer med ett
nytt föredrag i ämnet Ellington.

Frågesporten är en ny id€ och lär nu och begrunda om våra
id6er nedan på denna sida. Om tiden räcker till kommer vi
att fylla ut med räddningsplankan en "DVD-film".
Kompletterande information kommer löpande under hös-
ten,

Från vårt årsmöte finns att rapportera att två nya medlem-
mar har tillkommit i styrelsen. Det är Victor Montero , bekant
för många och Bo Ahnegård. Bo har ett förf lutet inom företag-
samheten och är en stor jazzälskare. Vi tackar speciellt avgående
Alf Lav6r för allt arbete han lagt ner under alla år i styrelsen. Alf
kom med redan 1993 när vi planerade vår Ellington 94'konfe-
rens. Tack Alf.

Vänliga sommarhälsningar, vi ses på Skeppsholmen
We Love You Madiy

Giiran

Donation
tiIIDESS

Sven Eriksson, vår senaste DESS-medlem, har donerat sin
egen korrespondens från Duke Ellington Jazz Society,
Box 2486, Hollywood 28, California. Korrespondensen
omfattar brev och bulletiner från luni 1%8 till 1961. DESS

tackar si älvklart för förtroendet.
Det är ju alltid spännande att se vad som hänt i tidigare
Duke-föreningar. I OrkesterJournalen, augusti 1958 un-
derrubriken "Pickles" hittade vi följande upprop:
Ellington-klubb: Ett nytt sällskap av beundrare till Duke
Ellington och deras musik har biidats i Los Angeles. ICub-
ben, som har till uppgift att på olika sätt befrämia Dukes
och hans musikers populadtet i olika länder, ämnar starta
med att ge ut en s.k. Ellingtonla Blue Book, som skall
uppta alla medlemmars namn och adress. Den som vill
rara med har bara att skrila till DUKE ELLINGTONJAZZ
SOCIETI 8669, Sunset Boulevard, LosAngeles 46, Cali-
fornia. Uppge då också ett par favoritskivor av Duke ll

Sven Erikson överlämnar sin donation för tryggt förvar
tiII DESS.-ordföranden Göran WaIIön.
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\rEM VILL BLI E,LLINGTON-MASTARE?
Brush up your Ellington för till hösten startar vårt klubbmästerskap i Ellington,

en tävling i vilken vem som helst kan delta, men bara en bli Mästare.

Utslagstävlingen är tänkt att löpa genom hela verksamhetsåret, såväl höst- som vårsäsong. Först tre utslagstävlj ngar under
tre på varann föl jande höstmöte n med frågor att besvara enligt alternativmodellen (7 x 2). De två bästa resultaten av tre
räknas för varje individ och läggs alltså samman - det innebär att man faktiskt kan gå vidare även om man missat en
tävlingskväll.

De sex bästa går till två semifinaler som får karaktären av estradfrågesport,.med andra ord rätt offentliga föreställningar.
Från vardera semiflnaien går vinnarna till en Grande finale i vilken KLUBBMASTAREN koras.

En tävlingskommittö under ledning av Göran Wal16n, Bo Scherman och Thomas Eriksson använder sommarlovet till att
förbereda frågorna inför den spännande striden. Upplägget gör att alla kan delta, i rarle fall i de inledande stadierna, även om
man inte betraktar sig som expert på ämnet Ellington.

Klubbmästerskapet kommer förhoppningsvis att skapa både spänning och underhållning under hela nästa verksamhets-
år. Kanske dags att börja repetera gamla fakta för dem som aspirerar på den fina titeln Ellingtonmästare?

Vi återkommer med detaljer om regler och priser inför höststarten.



Billy Strayhorn ( 1915 - L967)
Det har gått över 35 år sedan Billy Strayhorn avled. Det tra-
giska slutet kom den 31 maj 1967 -dödsorsaken var cancer.

Strayhorn blev alltså blott 52 år. Men än i dag kommer
det fram nytt material av Billys hand. Nu senast är det tre
nyinspelade CD av en holländsk orkester som levandegör
Strayhorns musik (mera därom här nedan). Vad Billy Stray-
horn betydde för Ellington och hans orkester är väl omvitt-
nat. Tre artiklar av lika många författare förstärker det in-
trycket i denna bulletin.

En artikel skrevs nyligen av hustrun till trumpetaren och
violonisten Ray Nance. Gloria Nance uppehåller sig vid fö-
rebudet till Strayhorns frånfälle och hans begravning. Få
musiker orkade framträda vid begravningen, bland dem
Alice Babs.

De övriga artiklarna kommer från Duke Ellington So-
ciety, Toronto, Kanada, och från Richard Ehrenzeller, TDES,
New York, som gör en översikt av Strayhorns inspelningar
påCD.

Billy Strayhorn Remembered
ByGloriaNance

The last time Ray and I were with Billy Strayhorn was at the
annual "Cooasetics" dance. We sat at the same table and that was
wonderful. Billy was so Strayhorn - like that night - stylish and
civilized. He had on a pink cotton hat (the kind I used to see gays
wear on Martha's Vineyard) worn at a iaunty angle - on closer
inspection, though, it wasn't so wonderful. His face was very
drawn, and he had a symmetrical hole in the front of his throat
caused by the esophagus surgery done sometime before. He was
using the opening as a means to smoke.

We didn't stay long at the dance, and Ray and I were very
quiet on the way home. In fact, Ray was uncharacteristically
silent for the next week or so. Of course we know what we had
glimpsed. The friend who had brought Ray to Duke's attention,
the perfect replacement for Cootie Williams, who brought new
colour and tone to the band - all this was made possible by
fabulous Sweet Pea introducing Ray to Duke.

Ray, being Ra, went into our spare bedroom and started
wood shedding - working on what he could present in Billy's
honour and memory when the time came. The time came even
sooner than he had expected though. It seems it was only a short
time before Pastor Gensel called and asked Ray to play at

Strayhorn's memorial -as if anything could stop Raymond from
making that gig.

The hang-up was choosing something from the fantastic
selection Billy had left us. Finally Ray settled on "Take the A
Tfain" -the signature piece that brought fame to both men. Ray
chose to do "A Train" as a beautiful ballad - far different from the
original record.

The ceremony was held at Saint Peter's Church. I sat directly
in back of Duke Ellington, who had been joined by his sister
Ruth, his nephews, and Lena Horne. When Ray hit those gorge-
ous notes on his violin, I saw the tears spring from Duke's eyes.
I believe there wasn't a drv eve in the church that dav. Evervone
loved Saxhorn, and we knew the magnitude of our loss.

The end of the story is such that about a year later, we suc-
cessfully sued the Bell Telephone Hour for their failure and neg-
lect in not getting an artist's release from Ray Nance. They broad-
cast Strayhorn' s funeral without getting the necessary legal pa-
perwork attended to, and thus violated Ray's privacy at a particu-
larly sad and sensitive time.

Nofe; GloriaNance is widowto RavNance. Thevmarried inthe 40's.

A TRIBUTE TO BILLY STRAYHORN
fromToronto Chapter40

On May 31, 1967, William "Billy" Strayhom succumbed to cancer
at age 52. Over the intervening 34 years his stature as a pianist,
arranger and composer has grown markedly. During much of his
lifetime he lived in the shadow of Duke Ellington, but today he is
celebrated for the great body ofwork he left behind.

Born November 29,1915, in Daytoq Ohio, he spent most of his
youth in Pittsburgt4 PA, where he honed his musical skills. In 1938
he submitted a manuscdpt to Duke backstage at a Pittsburgh thea-
tre. Duke soon began recording Strayhorn's compositions. After
spending a years as pianist with Mercer Ellington's band, he joined
Duke on a permanent basis. Although he appeared infrequently
with the Orchestra he was responsible, either alone or in collabora-
tion with Duke, for most of Orchestra's book. In referring to his
stints in the Maestro's chair Strayhom confessed, "I play like its
leader. My own style away from the band is very different, but I
knowwhat Duke would do in a particular section of a composition,
and I know the band expects it to happen."

Among his hundreds of compositions are "Take The A Train",
'Johnny Comes Lately", "Lush Life", "Chelsea Bridge" and "Rain-
check". His final composition, "Blood C-ount", waslwittendudng
the last stages of his fatal illness. Of Strayhorn, Duke said, "Billy
Strayhorn is my writing and arranging companion. There are no
assigned duties, he has no program to wdte, or anything like that.
When we have something to do, I say, "We have to do this", and it
just happens." "... anytime I was in the throes of debate with mJ'self,
harmonically or melodically, I would turn to Billy. We would talk,
and then the whole world would come into focus. He was not, as he
was often referred to by many, my alter ego. Biily Strayhorn was my
brainwaves in his head, and his in mine. Our rapport was the closest.

Of his lengthy association with Duke, Strayhorn said, "He ne-
ver places restrictions on my writing. There are no restrictions on
material or length. That's why I like working with Duke. Someti-
mes I tum in things, other times we have a conference. We carp at
each other all the time, sometimes he wins out, sometimes I do. I'm
certain Duke has influenced me. He says I've influenced him, but I
don't know. I'm not even sure he knows. That's inevitable. We've
been together so long."

Other musicians were strongly influenced by Strayhorn. Not
only those with whom he worked closely in the Orchestra, but
myriad others who are not directly associated with the Ellington/
Strayhorn oeuwe. Benny Carter commented, "Strayhorn's com-
positions were so complete. They weren't iust riffs or chord changes
like so many others were doing. He made us all think a little diffe-
rently about what we were doing. " Canadian composer/arranger Gil
Ewans, who r,ras in the forefront of musical adrarrcement with Clau-
de Thornhill and Miles Davis, says, "From the moment I first heard
"Chelsea Bridge" I set out to try to do that. That's all I did -that's all
I ever did try to do what Billy Strayhorn did."

Bobby Short, noted New York entertaine! said, "Strayhorn's
tunes are like Strayhorn himself. They are at once complex and
pure, aggressive but shy, slyly comical but profoundly melancholy.
When something displeased him about the way his songs were per-
formed he was tactful and gentle in correction the performer It was
easy to tell when he was delighted, a grin covered his face and his
eyes took on a twinkle."

Dizzy Gillespie, who inspired thousands of young, and some
not so youn& musicians, was another of Strayhorn' s admirers. "All
those sevenths - man, I never heard anything like those until
Strayhorn. I got ideas from him that I know I could use forever."

Trombonist Lawrence Brown, whose tenure with Duke placed
him in almost daily contact with Billy, summed up his feelings as
follows. "Billy Strayhorn was one of the most underrated musicians
that I've ever known. All of his tunes have a deep feeling behind
them; the one I particular like is "Something To Live For". He wrote
the music and the words and everything himself. You hear him in
his music. That to me is the mark of a real musician. Strayhorn was
a genius. The power behind the throne all of those latter years.
There were so many things left unfinished that Strayhorn did.
Many of the things you think is new, were things Strayhorn left
unfinished."

This article is from The Duke Ellington Society, Toronto Chapter
40, written in May 2001, volume 41, No.8.



The Digital Jungle
ByRichardEhrenzeller

With the theme of this newsletter being Billy Strayhorn, I felt
it was necessary to discuss the many CD issues of his music.
Unlike Duke Ellington, they are quite scattered.

There were two malor albums with Billy as a leader that
was issued in his lifetime and both are currently out-of -print.
Cue for Saxophone London 820 604-2 (the last CD issue) was
conceived as aJohnny Hodges led album by record producer
and writer Stanley Dance. However, they could not get a rele-
ase from Norman Granz, with whom Johnny had a record
contract. Felstead Records decided to release it under Billy's
name, with Johnny using the pseudonym Cue Porter on it.
Quentin Jackson-trombone, Shorty Baker-trumpet, Russell
Procope-clarinet, Al Hall-bass and Oliver Jackson-drums loi-
ned them. The resulting album sounds like something Granz
would have produced; its two originals are blues and the rest
ofthe tunes are standards.

The Peaceful Side Capitol Jazz CDP 7246 8 52563-2 5 (last
CD issue) was recorded in Paris during the filming of the mo-
vie Paris Blues. This was the one instance where Billy recorded
away from other Ellingtonians and he could have done almost
anything he wanted to. Instead, he recorded what would have
been considered his "greatest hits" up to that point in his
career. This album heavily features his piano. Unfortunately,
this CD is currently out-of-print and is a must for any Elling-
tonian record coliector.

In June 1965, TDES had Billy lead a group for a concert.
The group consisted of Clark Terry, Bob Wilber-clarinet and
soprano sax, Wendell Marshall-bass, Dave Bailey-drums and
Ozzie Bailey-vocals. The concert was not recorded. However,
when Duke returned to New York after it, he had them go to
the recording studio and recreate the concert. It is now availa-
ble on the CD, Billy Strayhorn-Lush Life Red Baron AK 52760.
This CD also contains the version of "Lush Life" that Billy
played and sang from the broadcast ofJanuary 14, 1964.

When Duke and Billy made their piano duets for Mercer
Records in late 1950, these recordings were issued under the title
of the Billy Strayhorn Trio. They have recently have been reis-
sued on the CD Duke Ellington 1950 Classics L2I7 , io far better
sound that previous issues. Incidentally, Billy's composition "In
a Blue Summer Garden" from this date was recycled into The
Newport Tazz Festival Suite's second part, "Blues to Be There."

There are numerous instances of Billy being the pianist on
fellow Ellingtonian record dates in the 1940's and 50's. The
newly released CD Al Hibbler 1946-1949 Classics contains all of
Al's Sunrise recordings, most of them have Billy as the pia-
nist. It also contains the instrumental "Feather Roll Blues,"
Billy's first record as a leader. This CD also contains all of Al's
Aladdin recordings with Lady Will Carr as the pianist. This is
the real name or stage name of a performer. It is not a pseudo-
nym for someone else. Also
in the 1940's Billy appeared on
the Wax label recordings that
appeared under Johnny Hod-
ges and the Ellington Gang's
names. On "Key Largo," he is
playing a bongo type drum
and Jimmy Jones is the pia-
nist. Also in these recordings
is his composition "Triple
Play," in its only studio recor-
ding from that time. Billy also
appears on Johnny's recor-
dings that were issued on Vo-
gue or Sunrise or Mercer from
1947. All these Hodges' recor-
dings can be found on the
CQ Iohnnlu Hodges 1945-1950
Classics 1189.

There has been some con-
troversy on the CD reissue of
Norman Granz' Iazz Scene Ver-
ve 3I4 521 661-2. There is no
doubt that Billv is the Dianist
on the Duke Ellingtoh with
Harry Carney and strings si-
des from this album. Howe-
ver, many people do not be-

lieve Billy is the pianist on the piano solos "Halfway to Dawn"
and "Tailspin." I am of that group. These recordings do not
have any of the "trademarks" sounds of Billy's piano playing.

Billy also arranged and played on the Ben Webster with
strings date of May 28, 1954.lt can be found on the double CD,
Ben Webster-Music for Loving Verve 314 527 774-2. This set
aiso contains the rare track "Almost Like Being In Love" which
is without the strings. During the latter days of Johnny Hod-
ges' sojourn away from the Ellington Orchestra, Billy appears
onJohnny's album Cream)2. This album has never been issued
on CD and was last available in the out of print Mosaic box set
The Complete Tohnny Hodges Sessions 1951-1955 MR6-726.

In the latter 1950's Billv was the pianist on most of the
Johnny Hodges records froå that tim6. Most of them can be
found in the Mosaic box set, The Complete Verve Tohnny Hodges
Small Group Sessions 1956-61 MD6-200. It does not contain the
big band sides from the albums Ellingtonia'56 and The Big Sound
and the alternate takes of "Reelin' and Rockin"' and "Don't Take
Your love From Me." These tunes are from the Hodges album
Blues-A-Plenty which can be found on the double CD The Soul
of Ben Webster Verve 314 527 475-2. Many new compositions by
Billy made their first appearances on these albums.

As the 1960's beckoned, Billy was no longer playing piano on
other Ellingtonians' record dates. On the CD, Iohnny Hodges
With Billy Strayhorn and the Orchestra Verve 314 557 543-2
Billy arranged and conducted the Ellington Orchestra perfor-
ming well-known featured pieces forJohnny. The one time he
does play piano in this time is on some of the tracks of the CD
Io)za Sherrill Sings Duke Verve 314 547 266-2.

There have been quite a few Strayhorn tribute albums, one
of which would be considered essential. The CD, Portrait of a
Silk Thread. Newly Discovered Works of Billlu Strayhorn-The
Dutch Iazz Orchestra Under the Direction of Terrlz van Rooiien
Kokooelli 9O4413IOZ is now out of print in the United States.
Mostäf its pieces had never been råorded before. Hopefully
Chaltenge Records will reissue it soon. Two TDES members
have recorded Strayhorn tribute CD's. Michael Hashim has
recorded two. The Billv Stravhorn Proiect-Lotus Blossom Stash
ST-CD-533 and Multi-Coloured Blue Hep CD2075. This latter
CD has rarely heard pieces "Triple Play," "Multi-Coloured Blue,"
"Suite For the Duo" and "Ballade for Very Tired and Sad Lotus
Eaters." AIso, there is Marion McPartland Plays the Music of
Billv Stravhorn Concord CCD326. The CD, Toe Henderson-
Lush Life. The Music of Billy Strayhorn Verve 314 5ll 779-2was
the criticallv acclaimed iazz record of 1992. It is still available
and it has a version of thä rarely heard "Drawing Room Blues."
One last record to mention, the long out of print LP, Stray-
horn-A Mitchell Ruff Interpretation Mainstream MRL 335 con-
tains the original version of "Suite for the Duo."

Four new CD's with Billy Strayhorn
with the Dutch Jazz Orchestra,

under the direction of Jerry van Rooiien.
1. Portrait Of a Silk Thread Strayhorn, CHR 70089 This CD was earlier released in 1995 in

Newly discovered works of Billy Strayhorn Pittsburgh during the conference.
Earlier label: DutchJazz 95001.
price: euro 20.34 + freight euro 2.95

2. You Go to My Head, CHR 70090 New CD
Strayhorn and Standards price: euro 20.34 + freight euro 2.95
Eight of it's fourteen tunes are not played by the
Ellington Orchestra.

3. So This Is Love, CHR 70091 NewCD
More newly discovered works of Billy Strayhorn price: euro 20.34 + freight euro 2.95
Original compositions and arrangement by BS

4. Something To Live For, CHR 70092
The Music of Billy Strayhorn
Original compositions by BS

5. Plays The Music Of Billy Strayhorn, CHR 70106 New 4-CD-box
If you want to have all four CD's above you can price: euro 67.O2+ freight euro 2.95
order this 4-CD-box for the orice of three CD's.

You have to order over Internei and the comDanv name is Challense Records in Holland
address "Challenge.nl".

NewCD
price: euro 20.34 + freight euro 2.95



Summerad recension av vid-
stående nva CD.

J
Fyra CD i en box med kompositioner och arrangemang av Billy
Strayhorn, det är en ganska mastig hyllning av ett musikaliskt
öde nära nog oupplösligt sammanknutet med Duke Ellington De
båda stod varandra så nära att det ofta förefaller omöjligt att
avgöravar den ena böriar
och den andre tar vid.

Det är en av de re-
flektioner man gör när
man lyssnar igenom de
58 nummer som här spe-
las av The DutchJazz Or-
chestra, många aldrig in-
spelade på skiva. Stray-
horn lämnade efter sig
nästan 600 arrangemang
av egna kompositioner
ellerskstandards.Han
skrev dagligen och stund-
ligen för Ellington eller
sig siäiv i 30 års tid och
under resans gång föll
mycket vid vägkanten och glömdes bort. Jerry van Roi jen, organ
isatören av denna holländska revival av Strayhorns musik, har
fått välla ur ett överväldigande rikt material.

Och resultatet är om inte storslaget så i vart fall fascinerande
som en inblick i en melodiverkstad som praktiskt taget aldrig
stängde, sällan tog en paus. En gestalt tar form: det är en Stray-
horn med teatraliska drag, känslosam på gränsen tiil sentimenta-
Iitet, med en försmak för smäktande ballader (som skräddarsydda
förJohnnny Hodges glidande altsaxspel) som staplas till ett impo-
nerande bål av Schmaltz och Schmerz. Det är en nostalgi för
vilken inte dagen utan dagens eftermäle är det viktiga och den
får sitt vackraste och fullaste uttryck i "Something to Live For"
som också står som titel för den fjärde volymen i serien. Tenori-
sten Toon Roos är där leading man med stor stjärna i kanten.

Det är vilda språng genom tre årtionden i denna livsomfat-
tande kavalkad och utrymmet tillåter inte en detaljgranskning.
Jag får nöia mig med några mer generella observationer: Man
skall naturligtvis inte göra holländarna otiänsten att iämföra
dem med den ellingtonska orkestern - det vore otiliständigt bru-
talt. Det är ett bra storband som växer med uppgiften. Det värsta
som kan sägas om den är att den ibland spelar väl restriktivt, som
om funnes det ett filter med inbyggd rädsla för snedsteg som
bara silar igenom en ljudkuliss av jazzig Muzak. Men det är inga-
lunda en kritik som drabbar hela antologien, för när det är sagt
återstår mest beröm för ett proffsigt genomfört storprolekt och
beröm också för de utmärkta solisterna - tenoristen redan nämnd

och Ack van Rooiien på f lygelhorn blir jag mycket förtjust i. Det
finns fler...

Och iag tycker mig än en gång ha fått bekräftelse på att
Strayhorns insatser under första hälften av 4O-talet på ett avgö-
rande sätt bidrog till Ellingtons storhetstid.

Bo Holmqvist

Nyutkommen bok om Billy
Strayhorn

Something To Live For: The Music Of Billy Strayhorn, by
Walter Van De Leur
Oxford University Press: 2OO2
En ny bok har återigen kommit ut och är skriven av Strayhorn-
experten från Holland, Walter Van De Leur. Walter har bl.a. un-
der 10 år forskat i frågan "vem skrev vad", som är en känslig
rättighetsfråga i förhållandet mellan Duke och Billy. Billy skrev
över 500 arrangemang och kompositioner och det finns dessut-
om 1.500 signerade manuskript av Billy i den sk "stockpilen".
Efter allt detta arbete säger Walter "boken är ingen biografi av
Billy.... inte heller är syftet att iämföra Duke och Billy, utan att
det intressanta är att analysera, inventera och utvärdera Stray-
horns musik på hans egna villkor.

Den musikaliska diskussionen och genomgången börjar re-
dan före tiden med Duke med komoositionen från 1934 "Con-
certo for Piano and Percussion", senalla åren tillsammans Duke
fram till Billy's sista kompositioner "Blood Count" och "The
North by Southwest Suite".

Det finns fyra tabeller i boken som bl a förtecknar Stray-
horns alla inspelade såväl som icke inspelade kompositioner, dvs
hela "stockpilen". Ett enormt arbete av Walter.

Walter betonar att boken är skriven så att alla med intresse för
Strayhorns musik kan läsa boken med behållning.
Boken illustrerar Då ett utmärkt sätt Dukes uttalande från 1964
när han sade om Slrayhorn att han är "en av de viktigaste perso-
nerna i vår grupp - mycket sällan sedd av publiken - men alltid
hörd". Walter har med denna bok gett oss mö jlisheten att förstå
lad Duke menade med "alltid".

I samband med presentationen av boken i New York i år
framfördes en konsert den 27 april med The Billy Strayhorn All
Star Orchestra under ledning av Micheal Hashim.
Konserten hade rubriken: "American Premieres Of Unknown and
Rare Billy Strayhorn Works"

I orkestern fanns bl.a. Bill Easley, Richard Wyands, Kenny
Washington, Art Baron, Jack Jeffers och Gary Smulyan .. Musi-
ken hade hittats i Billys "stockpile" och av Walter Van De Leur
förberetts för denna soeciella afton.

Uppskattat pris for boken är $35-$40.

De inte så puckliga
iazzkamelerna från Harlem

gästade oss återigen den 11 mars med hahtannat dussin El-
lingtonarrangemang, så närgånget återgivna att de ibland
förefaller mer äkta än originalen. Jag tror att en förklaring
till detta är attHarlemJazz Camels är mer noga med att ta ut
satsdelarna i musiken än förebilderna var. Så måste det rim-
ligen också vara, det är som när man skall lära sig ett främ-
mande språk -grammatiken måste först pluggas in, sen kom-
mer flytet vartefter.

Det sagda skall dock tolkas som en ytterst varsam kritik för
jag gillar verkligen Jazzkamelerna, trots de invändningar som
ibland inställer sig. Det är både hiärta och hiärna i vad de tar sig
före men det givna formatet är ibland en hämsko som ställer sig
i vägen för egna initiativ.

Bandet hade en bra kväll och en solist som trombonisten
Stefan Lindstein är ett rent nöje att Iyssna till. Om alla andra är
det mesta redan sagt ett flertal gånger - rent generellt tycker jag
dock den här gången att kompet (trumslagaren) kunde få bråka
litet mer.

Om de närvarande medlemmarna höll med mig, vet jag inte,
men att DESS gillar HarlemJazz Camels är ställt utom allt tvivel.

Om Ellington och den s k Harlemrenässansen hade dessför-
innan Ola Anderstedt talat. Svart musik och svart litteratur

blomstrade, siälvkänslan bland afroamerikanerna växte och Har-
lem blev som en exotisk trädgård av andlig och underhåliande
odling på 20- och 30-talen - Duke Ellington fick där ett riksge-
nombrott på den mest berömda av alla nattklubbar, Cotton Club,
när radion spred de hotta tonerna över hela nationen i s;'ndikera-
de sändningar. Det r.ar den tid då vi alla hade velat vara där - men
tyvärr få nu levande förunnat!

TompaJahn, den glade trummisen ur svensk iazzhistoria, var
där men lite försent. 7947 for tlan över med Gripsholm för att ta
in på Waldorf Astoria och en lång raden med iazzens dåtida stor-
heter. Äke Hasselgård var på plats och introducerade honom hos
berömdheterna jag har hört Tompa berätta förr och även om inte
allt är nytt mellan varven är det ändå lättekul med hans entusi-
astiska, rzarma och storskrattande vittnesmål - en verklig lirare,
om uttrycket tillåts!

Så r,ar den här kvällen i ett nötsal fast skildrad baklänges....

Bo Holmqvist

Bilder på Harlem /azz Camels, se sid 11



Här fortsätter en lätt frispråkig och nå-
got kortad artikelserie, som kommer att
löpa i flera avsnitt i vår Bulletin. Det är
en lite ovanlig artikelserie och en av de
få som utan skönmålning berättar om
hur Ellingtons vardag kunde gestalta sig.

Onthe railroad.

Duke tog tillbaka manuskriptet från honom
och fortsatte att arbeta. Mörkret utanför bör-
iade att övergå i grått, och snart gled not-
bladet ur hans hand och hu'urrdet föll fram-
åt som om nacken brutits. En stund senare kom Boyd bullrande
genom vagnen, skrikande åt orkestern att tåget skulle vara i New
York om en halvtimme. Han tvärstannade när han fick se den
sovande Ellington och började skaka honom hårdhänt. "Förbas-
ke mig, tror jag inte att jag skall ta och lämna honom härl" Han
vände sig till de andra. "Om jag skulle göra som jag gjorde i
Tacoma! Den gången Iät jag honom vara kvar tills tåget körde
ivög tiII rangerbangården 8 km dcirifrån. Han fick gå tillbaka
till sta'n. Det botade honom för en tid!" Han släppte taget på
Dukes krage, och den kraftige mannen svängde framåt. Boyd
sneglade på honom. "En gång i San Francisco", sade han, "sov
Ellington på det sättet, och när han klev av tåget, var han så
sömnig, att han kom in I ett led karlar, som föstes in i en trans-
port\zagn. Det var fångar på väg till San Quentin. När Ellington
ville därifrån, hindrades han av vakterna. Jag räddade honom. Jag
skulle låtit honom fölia med till fängelset. Det hade varit en läxa
för honom."

Boyd försöker så att orkestern kommer fram till bestämmel-
seorten någon gång meilan sex och sju på kvällen, vilket gör det
möjligt för Duke att sova en timme eller två före evenemanget.
Om staden ligger i nordstaterna, kan Ellington ta in på ett hotell,
ty där är hans namn välkänt av alla, men de andra medlemmarna
av orkestern få snoka omkring i negrernas stadsdel, om det finns
någon, och försöka ordna sin inkvartering så gott som det går. I
regel få de husrum hos några hjälpsamma, färgade innevånare i
staden, men om detta inte lyckas, få de ofta tillbringa natten i
någon allmän lokal som t.ex. iärnvägsstationen eller ett stadshus.
Dansen börjar vanligen klockan nio och håller på till två på nat-
ten. På dessa kväilar har Boyd ett arbete som nästan tvingar
honom att dela sig i två delar. Han skall dels hålla tili vid dörren
och ta reda på hur mycket som kommer in i inträdesavgifter, och
han skall se till att Ellington är r.aken och kommer i rätt tid. När
klockan är ungefär halv nio, och han i en halv timme förgäves
sökt få llv i sin chef, är han nästan driven till vansinne. Med en
desperat kraftansträngning - Boyd är en liten man, och Elling-
ton är sex fot lång och väger drygt 95 kg - baxar han upp den
medvetslöse orkesterledaren i sittande ställning på sängkanten.
Genom att dra honom i armarna får han Ellington på fötter och
föser honom sedan över golvet. Detta medför vanligtvis en viss
grad av uppr.aknande, som så småningom sprider sig till alla delar
av den sömnige orkesterledaren. När han nått så långt, rusar
Boyd iväg till danslokaien, och överlåter till någon i närheten att
se till, att inte Ellington somnar igen.

Duke tassar därefter sömnigt omkring i rummet, trelande
efter sin röda badrock och sina röda tofflor. Hans långa ben
sticker fram under något som förefaller att rara en kort, gammal-
dags nattskjorta, men om någon kallar plagget för en nattskiorta,
blir Duke djupt förolämpad. Han säger vresig|" Det är en orien-
talisk sovrock. Inte en nattskiorta. Jag beställer dem speciellt för
mig." När han samlat sig någorlunda, går han tiil telefon och
beställer sin frukost - frukt, cornflakes och starkt te med grädde.
När han står vid telefon, händer det ofta, att han tar upp en
pennstump och klottrar ner några takter på ett notpapper. När
han gnolat igenom vad han skrivit ner kanske han säger:" Jag vill
alltid pröva mig fram med hjälp av rösten i stället för pianot, när
lag komponerar. Pianot tvingar en till att välia tongångar som
ligger bra till för fingrarna." Med en nästan omänsklig ökning av
hastigheten äter han sin frukost, och därefter rakar han sig och
badar i något snabbare tempo.

Vanligen går han dlrekt från badrummet och kastar sig rak-
lång på sängen, där han strör över sig talkpuder. Han använder
också toalettvatten, och han brukar ofta berätta om det: 'Jag kan
säga dig något om mitt toalettvatten. Det måste ha två egenska-
per. Det måste vara välluktande och ha en behaglig smak. Jag
låter blanda det speciellt för mig och kallar det "Warm Valley".
När han har klätt sig, tar han en hatt, kastar den och tar en ny
och säger "Jag skall säga er hur det går med mina hattar. Jag

Ett reportage skrivet av Richard O. Boy-
er. Oversättningen stundtals diskutabel
men återges i ursprungligt skick. Det bör-
iade publiceras i tidningen Estrads okto-
bernummer 1945 och fortsatte t.o.m. mai
1946, sammanlagt åtta avsnitt.

Del3.

betalar mellan $25 och $30 för beställda hat-
tar, som jag nästan alltid tappar bort. I stäl-
let går iag ut och köper en keps för $1.95.
Jag älskar små kepsar." Duke kommer vanli-

gen till engagerangen ganska sent, en vana som de flesta orkes-
terledare har, och som de rättfärdigar med att göra en dramatisk
entr6. Dansen hålls i regel i samlingssalar, danslokaler eller gym-
nastiksalar, som rymmer från två till tiotusen människor. När
Duke kommer, säger någon till orkestern, och så snart det går tar
man en paus och då störtar musikerna till omklädningsrummet.
Alla likå ivrigt. Eiler som Sonny Greer sade "För att ge något,
måste man ge allt". Deras spänning uttrycks av en hemsk kako-
foni, i vilket några av musikerna tjuter som ångvisslor, några
imiterar ett ånglok, några sjunger som saxofoner eiler trombo-
ner, några frambringar ljud, så kompiicerade och ovanliga, att
man knappast kan tro att det kommer från en mänsklig strupe.
Mitt i denna villervalla håller kanske Al Hibbler fortfarande på att
klä sig och klagar "Jag kan inte se min kostym" Någon säger med
sträv sympati "Tyst med dig, Squarehead! Du behöver ingen
kostym". -r.arefter man kastar fram den till honom. Någon säger
till Duke, att det är mycket folk på golvet, och han böriar att ropa
"Skynda på, skynda på!Jag vill göra min entr6!" Ingen bryr sig
om honom. Lawrence Brown, står lanligen ett stycke vid sidan
av oredan, som om han rar missbelåten. "Jag bryr mig inte ett
dugg om det här orkesterlivet", säger han. "Jag tror ibland, att jag
hellre borde foftsätta att studera medicin." Brown, 36 år, son till
en frikyrkopräst, har examen från ett collage och brukade spela
trombon för Aimee Semple McPherson i Angeluskyrkan i Los
Angeles, ett faktum, som stör en del av hans beundrare, vilka
med iazzfanatikers omvända moral helhe skulle sett att han bör-
jat sin karriär i en bowlinghall eller något liknande. Under det att
hans kamrater förde ovzisen i omklädningsrummet, kanske Brown
säger med mild stolthet "Jagrarken svär, dricker elier röker". Han
sade för inte så länge sedan, att om han inte kunde bli läkare,
skulle han vilja bli tandläkare eller en företagare av något slag.

I allmänhet tycks orkestermedlemmarna anse, att iu tröttare
Ellingtons band är ju bättre spelar man. Vanligtvis är tempot vid
början av en dans ganska långsamt, både musiker och dansande
måste värmas upp. Vid midnatt är båda i form. Då skriker trum-
peterna i vågor, ibland ger de en bakgrund till ett solo, soft och
känsligt, av den kraftige lilleJohnny Hodges, som hotfullt går
fram mot scenens mitt och som håller sitt instrument som om
det var ett maskingevär med vilket han är i begrepp att spruta död
över massan. Johnny tycker om att tilitala sina "fans" med "Bub"
eller "Bubber", när de kommer upp för att tala med honom un-
der en dans. Junior Raglins bas låter som en gigantisk puls. Juni-
ors ögon är slutna och hans ansikte är förvridet som i smärta.
Dukes ansikte domineras av en frånvarande, sensuell dysterhet,
medan han spelar piano. Sonny Greer, med en cigarrett dinglan-
de framför ett känsloiöst ansikte hoppar upp och ner på stolen så
hårt att han tycks befinna sig på en galopperande häst, och Rex
Stewart, alltmer natten fortskrider, biir mer och mer morsk och
rörlig, då han tar sina solon. Ibland når hänförelsen bland de
dansande en nivå, som faktiskt hotar att riva hela huset. För två
år sedan måste en dans stoppas på ett ställe i Arkansas, då golvet
började ge vika under fötterna på jitterbugs, och för fem år sedan
i Bluefield, West Virginia, samlades så många människor om-
kring Duke på estraden att den rasade - Iyckligtvis utan några
skadade. Nästan alltid samlas en grupp av allvarliga ungdomar/
som kommer till dessa tillställningar för musiken och inte för
dansen, framför estraden och Duke och kommenterar musiken
diupsinnigt. "Killen är skaplig" säger en och överröstar iitterbug-
garnas skrik. En annan mumlar "Terrific mood, terrific content,
terrific musicianship". Små fiickor sitter med sina mammor runt
väggarna - många av Dukes danser besökes av både svarta och
vita - och f länger vilt omkring, när de blir uppbiudna, och åter-
vänder sedan till sina mammor. De allvarliga jazzälskarna tycker
illa om iitterbugs men Duke säger "Om någon sagt, att det \4ar en
folkdans från Balkan, skulle man tycka att den var underbar".

Artikeln fortsätter i ndsta nummer



guplne FRÅNDTNSToRA
DUKE, E,LLINGTON-VARLDEN

av GöranWall€n

DESS egen hemsida hittar man under adressen:

www. ellingtonswe den. co m

Oscar Pettiford
Hela Oscar Pettifords diskografi finns nu på en ny hemsida. Adres-
sen är http://home.t-aonline.de/home/themenschmidt/don.htm.

Alice Babs fickårets "Diango d'Or"-pris
Årets stora iazzfest Swedish Celebiation 2002 ägde rum 7-10 mars
arrangerad av SAMI, svensk Musik, Rikskonserter, SR P2 Musik
samt Kungliga Musikhögskolan. l.okal: Nalen och Berwaldhallen.

DenT 13 avgjordes en musiktävling mellan mtisikhögskolorna i
Sverige, kallad'Jazztratten".

Dagen därpå var rubriken "Kvinnor i jazzen" , med bl a Siidlng
Hammers och Stockholm Jazz Orchestra under ledning av Maria
Schneider.

Den 9 mars ut delades på Nalen ett antal priser till förtiänta
musiker i fiera klasser.

Bl a fick Alice Babs oriset i klassen "Master of iazz" och Lennart
Åberg priset i klassen "Öontemporary Star ofJazz"'. Andra pdstagare
rar Magnus Lindgren, som fick priset "Jazzkatten" med anledning

av CD:n "Paradise OpSn". Äke Hasselgård (1922-1948) fick priset
"legend of Jazz" och "Arets nykomling" blev vibrafonisten Mattias
Ståhl (mycket duktig, mycket intressant).

Norrbottens Big Band fanns på estraden hela kvällen under
ledning av Tim Hagen (dir). SGtalslegenden Bob Brookmeyer fram-
förde ett nummer och LennartAberg (ss) speladeJohn Lewis kom-
position "Django" tillsammans med NBB.

Norrbottens Big band under Tim Hagens ledning avslutade
iazzmötet den 10 mars. B^ob Brookmeyer hade skrivit ett specialar-
rangemang för lennart Äberg som framfördes då. Eftermiddagen
inleddes annars med HotJazz Trio som bestod av Bent Persson (tp),
Jacob Ullberger (g-banjo) och Frans Siöström (bassax). Den trion
kommer vi att bekanta oss med vid ett DESS-möte under hösten ( 9
september). Efter NBB framträdde en nysammansatt sångtrio med
Jeanette Lindström, Rigmor Gustafsson, Lina Nyberg plus komp.
Som avslutning sedan kvintetten Oddjob, som har Goran Kajf€s
(tp), "Ruskträsk" Johansson (as), Daniel Karlsson (p), Peter Fons (b)
ochJanne Robertson (tr). (Många och bland dem DESS-medlem-
marna Rolf Dahlgren och Roland Westerlund ansåg att Oddjob var
en musikaliskt mycket intressant grupp).

Arrangemanget, som gick av stapeln för tredje året, fick en del
negativ kritik men det gar säkert att iindra på. Man söker fortfarande
efter rätt form och rätt tidounkt.

HerrängDance

9a*p
Arets sommarläger med
kurser i lindy Hop, Boo
gie Woogie och Stepp,
äger rum under veckor-
na23,29,30 och 3l.He-
dengäster är de legenda-
riska dansarna Norma
Miller (82-år) och Frank
Manning (BB år), som
träffades redan 1934 och
till och från har dansat
tillsammans sedan mit-
ten av 3O-talet. De har
deltagit i klassiska dans-
avsnitt i bl.a. bröderna Marx's film "A Day at the Races" frän1937 ,
filmen "Hellzapoppin"' ("Galopperande Flugan") från 1941 samt
Dukes "Soundies" från samma år. Till Herräng kommer danslärare
från USA och Sverige och elever från hela Europa. Det brukar bli ett
täitläger om 3-400 personer i Herräng.

Efter de fyra veckorna avslutas kurserna med tre evenemang,
bl a \M i Lindy Hop på Nalen fredagen den 9 augusti. Andra evene-
mang är Herräng Swing bus 20O2, Swing City Stockholm 2002
samt St. Petersburg Swing Dance Festiwl2OO2.

Det finns kurser alltifrån nyböriarstadiet till amnceral..Intres-
serade kan ringa Herräng Dance Camp, Vetegatan 5, 118 59 Stock-
holm (te108-643 40 58) eller eposta: info@herrang.com.

NewCD:s:
"It don-t mean a thing" with Duke Ellington and his Orchestra
LivingEraCD AJA5420
The 26 tracks on this CD are all well known, except the last one,
"Empty Bed Blues" from L. A. Oct7946, which is rare and without
Duke Ellington. The orchestr4 led by Phil Moore, includes Lucky
Thompson and Willie Smith.

At the Alhambra. Pablo.
Radiosändning från Paris, ä-29 oktober 1958. Finns tidigare ut-
given på Magnetic Records MRCD 119.

Duke Ellington: The Treasury Shows, vol 5, from D.E.T.S. 903
9005,2-CD.

Edk Nordström ts och Magnus Lindgren. Foto Bo Flodin, Visarkivet



SaturdayDate with the Duke"
is now ar,ailable. Recording date isJune 2, 1945 from Battle Creek,
Michigan (earlier known as LP-DETS nr 8) andJune 9, 1945 from
ParamountTheatre, Toledo, Ohio (earlier known as LP-DETS nr 9).

Added to this 2 CD-set is a session broadcast from Zanzibar,
NYC, Nov 18, 1945. It was earlier released onJoyce LP 1071. On
the cover the date is given as Sept 18, which seems to be wrong.

Added is also "Emancipation Celebration" and "Let the Zoo-
mers Drool" that were bröadcast from the Zanzibar on Oct 24,
1945. The cover gives the date as Oct 7, l945but also that date is
wrong.

The Church -Duke - Alice
Thanks to Duke and Alice it is nowadays very common that compc'
sitions like "Come Sunday and many other Duke-tunes
are played in Swedish churches. Especially compositions from the
three Sacred Concert. That was not possible iust a few years ago.

This month's concert was called'Jump ForJoy''.
In Stockholm City atJohannes Church in the evening ofApril 7,

2002, there was a program with arrangements of Duke Ellington's

Uunnp@llry[
Duke Ellington
u6w@Metuw@d

Duke Ellington live at Carne-
gie Hall, December 1I,1943.
Stor)'ville Records 103 8341.
As we have said previously, this
CD is now out in the market.
Splendid sound compared to the
earlier LP release from Ember
(two discs) andJazz Panorama
(one LP). The title "Floor Show"
is the same as "Goin' Up".

Jerry Valburn's Sth CD volu-
me in the DETS-series "Your

musig side bysidewiththe Swe-
dishcomposen lans Gullin, I-an
Sjösten and Bengt Hallberg. The
program included music as fol-
lows:
Jump For Joy, Danny's Dream
(Gullin), Come Sunday, Sophis-
ticated Lady, VårJord (Sjösten),
A att jeg kunne (Hallberg), Ring
Dem Bells, Fkarea En Dåre (SiG
sten), What am I here for? I
Have Seen a Miracle (Siösten),
It Don't Mean a Thing Is God a
Three Letter Word For love, l,o
tus Blossom, The Best Things
In Life Are Free and the extra
number was ofcourse Täke The
"A" Train.

years in the 60's.
Third guest star in the res-

taurant was our own Rolf Eric-
son (tp). He played between
Mav 8 - 19.1962 with his Swe-
dish friends.

Some Ellingtonians were
there too - Cat Anderson came
and oiaved in the restaurant bet-
ween March 11 - March 17 ,1963
with Lars Siösten (p), Sture
Nordin and Göran Pettersson
(b), Rune Carlsson (dr). No re-
cords released, but there are
some pri te recordings.

Conductor was Staffan Sandström ano speaKer was brlK uanlDerg
together with a church choir of 25 singers from Mariefred. The
music rnas played by Erik Dahlberg (vib), Claes Brodda (as,ts,cl,bar),
Iars Slösten (p), Arne Wilhelmsson (b), Hasse Carlsson (dr).

A lovely 7S-minute program.

Cat Anderson, Ray Nance and Ben Webster at
Gyllene Cirkeln, Stockholm
The Swedish restaurant Gyllene Cirkeln in Stockholm was a well-
known jazz-spot for European and American musicians 1962 - 1969.

The firsi to play when the restaurant opened were Bud Powell with
Torbiörn Hultcrantz (b) and Sune Spångberg (dr) on April 7,

l96z:Exdctly 40 years later a reunion and a nostalgic meeting took
place in the restaurant with all the friends, listenen and musicians,
when a new book was published with the story of the legendary

Bemt Rosengren ts, Marlene Widmark vo. Foto Bo Flodin' Visarkivet

Bea Benjamin (vcl) visited the Restaurant with Dollar Brand
(p) April 4to ll,7964.- 

Ben Webster played at the Restaurant January 4 -Januaty 76,
1965 when he played with Gunnar Svensson (p), Roman Dylag
(b), Bo Skoglund (Or). Senlatercamebackand playedAprillg -28'
1965 with Gunnar Svensson (p), Biörn Alke or Biörn Dylag (b)'
Leif Wennerström (dr).

Ray Nance visited Stockholm and the Restaurant April 12 to
April 16, 1966. He played with Staffan Abeleen (p), Palle Daniels-
son (b), Thomas Hunter (dr). No recordings are known.

The last guest at Restaurant Gyllene Cirkeln was Bill Evans
Tiio inNovember 1969.

All this information can be found in this new book (CD inclu-
ded), which tells the story of "Gyllene Cirkeln" or "The Golden
Circle" in English. The book's title is "Den Gyllene Cirkeln - jazzen

på 1960-taleti'. Published in Swedish by Prisma (wla/w.prisma.se).
Price about $25-$34 independing on the store plus freight.

Ben Webster is on the CD playing "My Romance". Seven takes
are on label "Vantage LP 510" and "Rarities 45" fromJanuary 18 and
April 23, 1965. The dateJanuary 18 May be a studio recording outsi
de the Restaurant.

There is also a Swedish TV-program recorded with Ben from
April 23, 1965 called "Trumpeten".- 

Other famous recordings from the Restaurant on LP and CD
are Bud Powell's on six LP:s or 5 CD:s and Ornette Coleman's trio
vol. 1 and2onLP/CD.

Splendid pictures by Nils Edström and Christer Landergren.
The text by Ake Abrahamsson and other wdters.

Avliden
Norma Dolores "Peggy Lee" Egstrom, sång och textförfattare,
avled den 21. iar,ilat'r 2002. Hon blev 81 år. 1959 skrev hon texten till
titelmelodin "I'm Gonna Go Fishin' " i filmen "Anatomy Of A
Murder". Duke skrev musiken. Peggy Lee blev känd när hon böria-
de arbeta hos Benny Goodman under 4O-talet.Därefter blev det en
solokarriär med spaÅamma uppträdanden. Samarbete ägde rum med

bl.a. Benny Carter och QuincyJones.
Duke slälv spelade inte in sin egen komposition. Den mest kända
inspelningen blev istället den som Gerry Mulligan giorde med sitt
ConcertJazz Band i mai 1960.

Nyaböckerpåväg
"Living with American Music: from Dvorak to Duke Ellington".
Mauriöe Peress har skrivit boken som dock ännu inte kommit ut på
marknaden. Förlåggare är Oxford University Press. Tre avsnitt be-

handlar hans eget arbete med Ellington och speciellt Ellingtons
måistewerk "Black, Brown & Beige".

New important CD!!
The Duke Ellington 70-years Celebration Party in
theWhiteHouse
All-Star White House Tribute To Duke Ellington
Blue Note 7243 535249 20, recordedApr\|29,1969, neverissued
on LP/CD.
This event and music has earlier been published as a video (17

minutes). The CD has ä tracks. At the gala, Duke was rewarded
the Medal of Freedom by President Nixon.

The only piece Duke plays is "Pat" (1.48 min). ( "Pat" ("Pat"
for Mrs Nixon) was also included on the CD from the Ellington
'99 Conference.) The rest of the CD is played by Bill Berry Band:

Ciark Terry Bill Berry, Urbie Green, JJ. Johnson, Paul Desmond,
Gerry Mulligan, Hanklones, Jim Hall, Milt Hinton, Louie Bell-
son, ioe Wiliiams, Mary Mayo (vcl). Guest pianists were Duke
Ellington, Earl Hines, Dave Brubeck and Billy Taylor.



Clark Terry plays great together with Bill Berry andJoe Williams
sings a wonderful "Heritage".

Meeting atDuke Ellington Society of
Southern California.
In connection with the release ofthe CD from the celebration of
Duke 's 70th birthday, the L.A. Chapter in April invited the trum-
neter Bill Berrv to tell
åbout the happenings
in the White House.
Bill Berry is one of two

trumDeters in the all-star
band on the Blue Note
album. (Clark Terrv is
the other). Bill descri-
bed the recording to an
audience of about 185
people. He noted that in
addition to Ellington,
both Dave Brubeck and
Willie "the Lion" Smith
had played the piano at
the event. (Actually, so
had Richard Nixon, who
played and led the assem-
bled throng in "Happy Birthday" to Duke. I wonder if he is on
the recording?) Bill named a number of other musicians who
were present at the event but noted that a couple, who had been
invited, opted out because of their distaste för the administra-
tion. He didn't say who they were.

The occasion for Bill's remarks was the annual Duke's Birth-
day Party held by the LA chapter. A conceft by Bili's quintet was
the featured event and by all accounts it was the best concert at
a meeting of the LA chapter since it hosted Ellington 2000. The
other members of the quintet were Gerald Wiggins, piano; Her-
man Riley, tenor;John Heard, bass; andJake Hanna, drums. They
played a (mostly) Ellington-Strayhorn programwith a large num-
ber of outstanding moments. One of them was Bili's playing of
"Isfahan." Another was Herman Rilev's feature, "In a Sentimen-
tal Mood," in which both he and Wiggins showed that they had
listened carefully to the Ellington-Coltrane version. Bill himself
has been ill recently but that was only reflected in fis staying in
the middle and lower ranges of his horn. Otherwise his solos were
strong and fluid.

Half way through the program, Bill brought up from the
audience HerbJeffries, who sang three pieces with the band. Herb
sounded great and received a standing o\.ation. Between num-
bers he told some of the familiar stories that many of us have
heard more than once at various Ellington conferences. He knows
how to rary them iust enough so that they are always funny. Jake
Hanna laughed so hard that he almost fell off his stool. Herb and
his large retinue were all dressed in fringed western iackets, cow-
boy hats, and boots. Earlier in the day he had appeared at a
showing of "The Bronze Buckaroo" in Los Angeles.

The Southern California chaDter has had a strins of outstan-
ding programs this year. Mark Cantor showed rarejazz films at
the March meeting. Meetings are held at the headquarters of the
Teacher's union for LA on the third Tuesday of every month
exceptJuly and August. Those ofyou within driving distance of
LAwould enjoy them.

Lee Farley

Ellingtons och Strayhorns
musik mötte Ekerö Storband

i Erskinesalen!
"Det är musikens klangliga kolorit och möiligheten att improvi-
sera på ett rikt harmoniskt och melodiskt underlag som giorde
att vi arrangerade en konsert med jazzkompositioner av de båda
mästarna", säger JörgenJohansson, trombonist och inspirerad
Iedare för Ekerö Storband. "Dessutom", tillägger han," är musi-
ken vi framförde arrangerad av svenska musikel, arrangörer som
Harrv Arnold (han med det klassiska Radiobandet). Gunnar Svens-
son (Nalenpianisten som även arbetade med Hasse och Tage),
Gösta Theselius, Georg Riedel ochJanJohansson, alla välkända
namn i svensk musik. Något som gjorde att musiken gavs en
extra dimension, en nordisk ton adderad tili de fascinerande
melodierna."

JörgenJohansson, som har ett mångårigt förflutet hos Ra-
diosymfonikerna, har också medverkat som sektionsmusiker på
mängder av jazzinspelningar. Bl.a. med Harry Arnolds Radio-
band. Något som inte minst framgår av Harry Nicolaussons nu
omarbetade Svensk lazzdiskografi. Speciell uppmärksamhet fick
han som en av de fyra trombonisterna i Kulturkvartetten där
man spelade samtida musik av k rtettmedlemmarna, komposi-
törerna Folke Rabe och Jan Bark. Jörgen Johansson medverkade
också i TV-versionen av Hasse å Tages "Spader Madame" som
trombonsolist.

Vid konserten hade Ekerö Storband med flera solister som
inspirerats av Ellingtons. Pianisten Lennart Odlinder, elling-
tonfantast av rang, framträdde både som ensamsolist och med
bandet. Lennart hade också arrangerat ett numme! Strayhorns
"Ballad for a very tired and sad lotus eater", för saxkvartett med
komp. Ett välklingande arr som något påminde om dem som han
förr skrev för The Music Makers. En annan solist som ofta och
med glädie framträdde var trombonisten Torgny Nilson som nog
är orkesterns mest namnkunnige medlem. Torgny ärväl att märka
mer en Kenton- än Ellingtonman med favoriter som Frank Roso-
lino och Kai Winding, men smyckade musiken väl med sina
coolt finurliga och oftast mycket humoristiska betoningar. Ett
nummer som väckte den månghövdade publikens förtlusning
rar Ellingtons "The Shepherd" där unge, kraftfulle solisten An-
ders Elman framträdde med trumDeten i ena handen och en
plunger mute i den andra. I saxsektionen spelade förste saxen
Hasse Bergman de flesta solona. Hasse bidrog även med ett speci
alarrangemang av Ellingtons "Come Sunday" som framfördes av
saxsektionen och kompet. Under konserten berättades också om
både Ellington och Strayhorn med bl.a. nedanstående rader.

Duke Ellington (1899-1974) och Billy Strayhorn (1915-67) år
otvivelaktigt två av det förra århundradets viktigaste kompositö-
rer. Ellingtons musik tillkom till en början, under 1920- och ti-
digt 30-tal, när hans orkester ackompanjerade tidens sång- och
dansartister på nattklubbar som Kentucky Club och Cotton Club
i New York. När Ellington under 1930-talet även började spela till
dans, med rader av one nighters över hela USA och så småning-
om med turneer i Europa, behövde han en medarrangör till or-
kestern. Han valde den unge Billy Strayhorn som bl.a. kompone-
rade "Take the A train" som senare blev orkesterns populära sig-
naturmelodi.

Duke Ellington var autodidakt och utbildningen fick han i
biliardhallarna och teatrarna i hemstaden Washington, D.C., där
många av tidens stora namn vistades. Ellington utvecklade stän-
digt skrivsättet för sin välkända orkester. Under 1940-talet skrev
han både längre opus och musikaler som "Jump forJoy" och
konsertsviter som bl.a. uppfördes i Carnegie Hall. Ellington in-
spirerades av musikerna som omgav honom och lyssnade alltid
noggrant till tonföltderna i solisternas spel. Många gånger tog
han en följd av toner som han hört och giorde den snabbt till en
egen komposition.

Hans musik är kultiverad i iämförelse med andra samtida
iazzmusikers men har samtidigt ett inslag av förfinad brutalitet
som gör den specifik för sin upphovsman. Strayhorns komposi-
tioneq, framför allt balladerna, som exempelvis "Lush Life", är
närmast smärtfyllda och poetiskt inåtvända, bitterliuva brukade
de kalias av de afficinados som omgav kompositören. I viss mån
liknar Strayhorns musik impressionisternas verk från åren vid
förra sekelskiftet. Både Ellington och Strayhorn var för all del
inspirerade av europeiska kompositörer som exempelvis Debussy
och Ravel. Men genom användandet av swingens rytmik och det
tonspråk som uppstod i smältdegelns USA framställde de båda
något som var helt deras egen version av iazzens idiom.

Mötet mellan Ekerö Storband och de båda mästarnas musik
ägde rum den 16 februari i Erskinesalen, Kulturhuset i Ekerö
Centrum. Nu under sommaren framträder Ekerö Storband med
gästsolister vid olika tillfällen. Först den 29 iuni, då man ger en
kvällskonsert i Ekerö kyrka, tillsammans med bl.a. sångaren An-
ders Lindhe. Den 17 augusti arrangeras EkeröJazzdag i Träkvista.
Förutom Storbandet framträder då de båda trumpetarna lan Al-
lan och Lasse Lindgren. Saxofonisten Roland Keiiser framträder
med kvartett och bland de övriga märks s jumannagruppen Al-
ways, Ekerö RoyalJazz med bl.a. GunnarJohnson bas och Bosse
Kallström vibrafon. Så det siuder på Mälarön två mil från Stock-
holm och ett besök framdeles ger säkert musikalisk utdelning till
de flesta -Välkomna!

Leif wigh

The Wendy Lawrence discography, no 24,
will continue in the next Bulletin.
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Ungdomsorkestern lazzin' Topsies från Upplands Väsby spelar upp under ledning av Bent Persson

Ellingtons 1o3-årsdag
firades grundligt på mötet den 29 april, främst då med
hiälp av ett ungdomsstorband från Uplands Väsby under
överinseende av Bent Persson och The Rhythm Hot Shots,
ett dansgäng med Lindy Hop, Charleston, stepp och myck-
et annat på repertoaren.
Jag tolkar säkert det välbesökta mötets mening om jag säger
att både orkestern och dansarna väckte entusiasm och applå-
der för deras ungdoms skull, deras ohölit nostalgiska inställ-
ning till flydda tider (främst 2O- och 30-tal) och ett högt un-
derhållningsvärde. Orkestern skall här inte recenseras i hög-
tidliga ordalag som om det vore rutinerade proffsmusiker som
skulle värdesättas. Den har uppenbara svagheter på många
håll men bör främst berömmas för sina bättre sidor när den

The Rhythm Hot Shots höjer rums-temperaturen med Göran Lind i
bakgrunden.

inte låter som en mässingsorkester på grönbete utan hävdar
sig som ett storband i tidens stil. Det oefterhärmliga, som
också är det svåraste, är ju inte korrekthet mot oriSinalet utan
att finna den där lätt nonchalanta slängigheten i språk och
musikaliskt umgänge som karakteriserar Ellingtons band från
20- och 30-talen. Det är subtiliteter som gömmer sig i frase-
ring, attack och en kollektiv formvilja och den är alltid svår
att imitera, oavsett å1der eller ursprung.

Man skall inte begära några fulländade mästerverk av Up-
lands Väsby-orkestern för den ger god utdelning på det satsade
intresset ändå. Flera av solisterna kommer säkert att låta tala

om sig, t ex trombonisten Gustav
Lind och trumpetaren LinusJohans-
son - det var i varle fall de som gavs
det största solistutrymmet.

Personligen har jag lite svårt för
en Take the A Train som illustreras
av två steppande kockar i full mun-
dering på estraden - effekten blir
milt sagt surrealistisk och ryms det
en djupare tanke därbakom är den
nog rätt grumlig. Det är annars lätt
att låta sig hänföras av den explosi
on av muskelenergi, vighet och

snygga former som dans-
gruppen The Rhythm Hot
Shots exponerar - bäst är
den då den rytmiska råstyr-
kan får dominera och min-
dre bra är den då det blir
pretentiöst och dubiöst "konstnärligt": ingen skugga
över den vackra kvinna som fick illustrera Black and
Tan Fantasy, men iag blev lika generad å Ellingtons
vägnar som jag blev den gången för 50 år sen då jag
såg en kortfilm gjord efter samma mall - den har inte
biivit bättre!

Bent Persson är att lyckönska i värvet att leda yngre
generationer in i den ellingtonska musikvärlden vilket
sannerligen ligger i linie med vad DESS bör stödja.

Och vad mer - ia det var ju årsmöte, men mer där-
om på annan plats. Lars-Göran Ulander, ansvarig för
P2-iazzen. kom med andan i halsen från en iazzfesti-
val'i Tallinn och var inte överdrivet optimistisk när
han försvarade sitt krympande revft. Jazzens ställning
har försämrats, den är inte en sektor som prioriteras.
Egenproduktion (t ex Radiojazzgruppen) är för dyr i
sparpaketens tidevarv (likadant i Danmark f ö). Utbu-
det av iazz i Sveriges Radio har nästan halverats - sam-
hällets kultursektor har tappat intresset för iazz. Men
slaget är ändå inte förlorat, sade Lars-Göran Ulander,

som satte sitt hopp till internationella samarbetsformeq t ex
med den Eurooeiska Radiounionen, EBU, och fann tröst i att
Frans Siöströnis "Star Dust" tycks kunna bli det program som
kan fylla tomrummet efter Leif Andersons "Smoke Rings".

På detta utrymme ber klubben också att få tacka nyblivne
medlemmmen Sven Eriksson som skänkte en LP att auktione-
ras ut klubbens kassa till godo -"For Duke" av trumpetaren Bill
Berry gav oss 600:- svenska kronor. Tack, Sven Eriksson, med-
lem i amerikanska Duke EllingtonJazz Society redan 1958.

Lars-Göran Ulander,
P 2 - i azzm us i k an sv ari g.

l0

Bo Holmqvist, foto: Harley Bardh



De inte såpuckliga
iazzkamelerna
från Harlem
Se artikel sidon 5. Foto: Harlev Bardh

Harlem lazz Camels hade en bra kväll och en solist som
trombonisten Stefan Lindstein är ett rent nöie att lyssna tiII.

OIa Anderstedt talade om
Ellington och den s k Harlem-
renAssansen.

Tompa /ahn, den glade
trummisen berättar sin
svenska jazzhistoria.

Sista minuten CD
The Duke at Tanglewood, Eastbourne performance, 15
new unreleased performances, recordings from Reader's
Digest, partly unissued before

Compared with Duke Ellington,s extensively published
Swing Era works, the music of his twiiight years has
been relatively neglected. But Bluebird First rt,ditions,
which releases classic lazz albums from RCA Victor,s ca-
talog, will highlight some of the great bandleader,s final
recordings on Duke Ellington: "Live and Rare,,, a th-
ree-CD set. Featured are three complete albums - T/re
Duke at Thnglewood QuIy 28, 1965 ,) The /azz piano from
Pittsburgh (June 20, 1965) and Eastbourneperformance
(December I,1973) - plus 15 previously unreleased per-
formances. The third disc contains 1969 recordings of
pop hits, p_reviously available only on Reader,s Oigeit f_n
sets from September 2-4, 1969.

RCAs St rart Pressman says Ellington ,,was dealing more
in an orchestra setting with his piano as the feåtured
instrument," rather than spotlighting the great soloists
he worked with earlier. "There was an expressive radian-
cy he had in his music."

By Steve Jones, USA TODAY

Earlier releases on LP have been:
The Duke at Tanglewood LP's: RCA LSC-2857, RCA
LM-2857, RCAAGLl.4089
Eastbourne Performance : RCA ApLl - 1023

Bubber Mitey Discography, Paft LZ
(additions, corrections, comments)

June 7Q, 2OO2
By: Bo Scherman, Göran Eriksson, Nils-Gunnar Anderby and Göran wall6n.

Recordings of Bubber Miley, except with Duke Ellington and
his Orchestra, including sessions ior which he has pieviously
been listed but on which his presence is doubtful. The i.ritials
BM will be used for Bubber Miley throughout the discography.

]he e\t disco-graphy was concluded in part lf . Althougir
we have tried to hear, discuss and document every availab'Ie

New York, May 16,1923. HENDERSON'S HOT SIX. Walter Bruy-
ninckx' "60 Years of RecordedJazz" has BM (tp), Ernest Ellioit
(c1, as), rest of personnel unknown. We don,t knbw his source for
it, but all takes of the two titles from this session (Gulf Coast
Blues and Your Time Now) were rejected, so it couldn,t be an
aural identification. According to Walter C Allen (,.Henderso_
nia"), Rust and all other serious discographers, it is a small group
from Fletcher Henderson Orchestra. bn the issued take oi Guif
Coast Blues (81019-4 from June, 1923), there is nothins that
supports BM' s presence aurally. Allen and Rust list Elmer Cham_
bers (tp), which seems likely.

The following Ida Cox session was probably recorded in New
York, while all of her other 1924 recoidings were made in Chica-
go. We list it, because BM has sometimås (erroneously) been
listed for it, as mentioned in the note below.

recording, on which BM could possibly be present, there are a
few sessions we didn't manage to include in the chronology.
Theywill be listed in this appendix with our comments. Thöie
are still a lot of doubtful points in BM's discography, so please
continue sending us your additions and cor"rections, which
will appear in future issues of the DESS Bulletin.

IDA Cox (vcl), acc. by Lovie Austin and Her Blues Serenades:
unknown (tp), unknown (tb), unknown (cl), unknown (ts),
LovieAustin (p), unknown (bj).

poss. New York, c. April,7924
1714-l BluesAin't Nothin' Else But ! pml22t2,

1774-2 BruesAin, t Nothin - 
Else But, ?i.,'i#fi,' 

DOCD-ss73

Milestone MLP 2015,
Gannet GEN 5372, Fountain F8.304, Document DOCD-5323
Nofe: BM has been suggested on tp in Bruyninckx' ,,60 years....,,
and in the booklet of Documen[ DOCD-5s73, but this theory
cannotöe supported aurally. Rust has Tommy Ladnier (an even
more absurd identification from an aufal point of view), and
Dixon-Codrich have unknown (tp). We cännot identifv him
positively. All previous discographers have omitted thebanjo
player, who is clearly audible.
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BM has been suggested by some discographers for the follo-
wing two Rosa Henderson sessions. We didn't include them pre-
viously, but we now think they should be listed and discussed.

ROSA HENDERSON (vcl), acc. by Choo ChooJazzers: Harry Smith
or BM (tp), CliffJackson (p).

NewYork, c.July, 1924
31607 I Can't Get The One I Want Aiax77049,

Document DOCD-S402
Rev. Aiax 17049 Helen Gross.
Nofe: Harry Smith has been suggested as trumpet player for this
title in all previous discographies known to us. However, Bruy-
ninckx' "60 Years ..." lists BM as an alternative. We haven't seen
Harry Smith's name mentioned as trumpet player for other re-
cordings, and we can't find any further references to him in the
jazz literature. It certainly sounds very much like BM, who piay-
ed on other Ajax sessions c. July 1924 (Hazel Meyers, matrices
31597,37599 and Helen Gross, 31609, 31611, 31613 and31620.

ROSA HENDERSON (as SAILY RITZ) (vcl), acc. by prob. BM (tp),
poss.Jake Frazier (tb), Louis Hooper (p).

New York, c. September 29, 7924

Regal 9760 as by Gladys Murray. Rev. Nettie Potter.
Nofe: Previous discographies have erroneously omitted the trom-
bone player and the kazoo.

JOSIE MILES-JAZZ CASPAR (BILLY HIGGINS) (vcl/duet), acc.

by BM (tp), Louis Hooper (p), Eimer Snowden (bj).
New York, c. November 22-24,1924

5741-1, -Z Let's Agree To Disagree BaM9E,Do3469,Re9796,
Poydras 103, Audubon
AAM, VJMVLP30,
Document DOCD-5467

5651-3 Deep River Blues
9748,
5652-3 The Basement Blues

Ba L452, Do 424, Re
Document DOCD-s403
BaI437, Do 413, Hg 984,
Re 9733, Or 287,
Document DOCD-5403

Domino 413 as by Mae Harris; Domino 424 asby Bessie Williams;
Oriole 281 as by Rosa Green.
Rev. all issues by Kitty Brown, except Oriole 281 by LouellaJo-
nes.
Nofe: Dixon-Godrich date these titles c. early Octob e\ 1924, blut
they were probably made at the same session as the Kitty Brorvn
titles (matrices 5653 and 5654), which the team dated c. Septem-
ber 29, 1924. Rust and Bruyninckx "'60 Years ..." have ?BM (tp),
the latest editions of Dixon-Godrich have unknown (tp), and an
earlier edition has Thomas Morris (tp). We have identified him
aurally as prob. BM, as on the Kitty Brown titles.

c. September, 1924. MAMIE SN4ITH. Two titles were recorded,
one of which has a trumpet player and louis Hooper (p). Bruy-
ninckx suggests BM (we don't agree), Dixon-Godrich have prob.
Louis Metcalf (tp), which seems more likely aurally.

October 28,1924. ROSA HENDERSON. Add the following alter-
native take, which is aurally different from take -B and confirms
our belief that BM is the trumpet player on this date.

9812-A or -C Don't Adveftise Your ManEd 51478,
Document DOCD-1012

The followingJosie Miles title, in two aurally different takes, was
unfortunately omitted in the chronology and should be added.

JOSIE MILES (vcl), acc. by Kansas City Five: BM (tp), Jake Frazier
(tb), Bob Fuiler (c1), unknown (p), prob. Elmer Snowden (bj).

New York, November 21, 1924
9862-B Mad Mama's Blues

9862-C Mad Mama's Blues

Ed 57477,
Document DOCD-5654
F.d 51477 , IAJRC 49,
Document DOCD-5667

Note: This is aurally the same personnel as for the Viola McCoy
and Rosa Henderson titles from the same session. Dixon-Godrich
have the above personnel, with a "prob." before all the names.
Rust has BM orJohnny Dunn (tp), but it is clearly BM.

We had included the next three titles by Clementine Smith, Josie
Miles and Billy Higgins in the original manuscript of the disco-
graphy, but they were omitted in the final printing. The three
consecutive matrix numbers indicate that they were probably
recorded on the same date. Previous discographies give the date
c. November 22 for theJosie Miles title and c. November 24 for
the two Clementine Smith titles. We have listed all three under
c. November 22-24, 1924.

CLEMENTINE SMITH (vcl/kazoo), acc. by Kansas City Five: BM
(tp), unknown (tp). Bob Fuller (c1), Louis Hooper (p), Elmer
Snowden (bj).

New York, c. November 22-24, 7924
5740-5 EverybodyLovesMyBaby Re9760,

Selmerphone SHN-4031,
Document DOCD-5518

Note: It is not known which takes appear on which issues.

CLEMENTINE SMITH -BILLY HIGGINS (vcl/duet), acc. by Kan-
sas City Five: BM (tp), Bob Fuller (cl), Louis Hooper (p), Elmer
Snowden (bj).

New York, c. November 22-24, 1924
5742-71'm Done Done Done With You Ba 1483, Do 3453,

Re9782,
Document DOCD-5518

Domino 3453 as by Charlotte Evans; Regal 9782 as by Gladys
Murray. Revs. all 78rpm issues by Nettie Potter.
Nofe: For all three Clementine Smith, Josie Miles and Billy Hig-
gins tities above, Dixon-Godrich have poss. BM or prob. Louis
Metcalf, Rust has BM or Metcalf. We believe it is definitely BM on
aural evidence.

January 30, 1930. LEO REISMAN AND HIS ORCHESTRA. Add
the following title:

58184-5 She's Such A Comfort To Me Yic22282
Nofe: We haven't heard 58184-5, but Rust's American Dance Band
discography lists BM as being present on this title.

Finally, we think it could be interesting to quote
some comments from musicians, who recorded
withBM.

Garvin Bushell, interviewed in Record Research, issue 57,p.lI.
" I took Elliott's spot with Mamie (Smith) and Bob Fuller took
mine. Buster Bailey made some sides with Mamie while I was

there, Coleman Hawkins came with Fuller... Bubba (sic) Miley
was definitely on OKeh Records with me behind Mamie. Bubba
tookJohnny's place when Dunn went on tour."

Garvin Bushell, in Mark Tircker's biography of Bushell, 'Jazz
from the Beginning".
The Mamie Smith, c. October 12,l92I session is discussed. After
denying his own presence (" I never had that fast vibrato") and
that of Ernest Eliiott (" I never heard him go up to a high G in my
life! "), he suggests Mayland Hall or Nelson Kincaid on clarinet.
He is also doubtfui about BM. " I'd say Ed Cox. I don't think
they'd hire Bubber Mitey for a date like this where reading was
involved. Bubber didn't have much chops then. Besides, that
cornet is too stiff to be Bubber. " For the c. August 22, 7922
session, he says "That could be Ernest EIIiott on clarinet, but it
sounds like me. We played a lot alike then... it may be George Bell
on violin." There are no comments about the trumpet player' For
the Perry Bradford, February, 1924 session, he says " I doubt if I
was playing clarinet on this session, because at that time I was

playing saxophone with Sam Wooding and wouldn't have taken
å clarinet date. That sounds like Brassfield on saxophone. I don't
think Bubber Miley would have been on a date with Johnny
Dunn since by this time he'd established himself down at the
Kentucky Club with Duke Ellington." We still think the promi-
nent trumpet player sounds like BM, and there is nothing that
suppofts the theory of Dunn's presence.

Louis Hooper, interviewed byJim Kidd in Record Research,
issue 77.
The author writes "Hooper was the house pianist for Joe Davis -

Aiax label and was replaced by CliffJackson during a part of 1925

and after he left." It is not specified when that \täs. " Hooper said
he never recorded with Thomas Morris, so Morris cannot be on
the Helen Gross c. may, 1924 session. He identified the trumpet
player on this session as Bubber Miley, but our ears don't agree."

Thank you Bo Scherman, Göran Eriksson,
Nils-Gunnar Anderby for a fantastic work.

GOrAn


