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Våren är åter påvä9...
Så nu kan vi åter börja att tänka på d som händer i sommar.

Jag tror att Skeppsholmen blir något aiideles extra i år. Det blir
med viss förväntan som vi kan avvakta programmet.

Årsmötet för är 2OO2 genomfördes utan några speciella dis-
kussioner (se årsmötesprotokoll sida 4). Styrelsen förändrades på
så sätt att fyra nya medlemmar invaldes till stylelsen och fyra
gamla avgick på egen begäran och det varJan Olof Isaksson, Olle
Lindholm, Bo Holmqvist samt Bo Ahnegård. Det var ett tufft år
2OO2 med många evenemang (7 st) så vi får se över ekonomin
under lnnevarande år så att vi orkar med en urladdning till år
2004. Arbetet har nu börjat med pianeringen av en internationell
konferens till maj månad nästa år. Vi måste dock först säkra eko-
nomin och samtidigt arbeta fram ett koncept som är lntressant
för oss alla. Det bör vara klart under våren, dock inte i detalj, men
ett preliminärt program bör finnas klart under våren. Vi har ju
dock lite erfarenhet frän 7994.

Den 12 mai har vi nästa och sista möte inför sommaren. Det
b1lr ett föredras av OIa Anderstedt och musiken kommer att
framföras av den från Kustbandet kände altsaxofonisten Göran
Erikson. Med sig har han Per Inrsson (p), Göran Lind (b), Sigge
DeIIert (tr). Per har tidigare överraskat oss med ett fint piano-
kunnande. Den planerade frågesportsfinalen i ämnet Duke El-
lington får vi tyvärr flytta till vår första träff i höst eftersom

Bertil Lyttkens, som är finalist, är bortrest den 12 maj. Då får ju
samtidigt finalisterna lite mer tid att plugga på ämnet. Den tred je
punkten på kvällen blir ett föredrag av AIf Lavör om Dukes
tenorist Paul Gonsalves.

Den 4 december 2OO2 firades 7S-årsdagenav Dtkes premiär
pä Cottotr CIub i Harlem. I Sverige passade Haninge Närradio på
att fira detta lördagen den 7 december genom en 2 timmar lång
Dresentation av Cotton Club och Dukes orkester och musik un-
äer Cotton Club tiden. Deltagare i programmet r Lennart Öst-
berg, Bertil Lyttkens samt undertecknad. Enligt uppgift från
USA var det nog det enda radioprogram som hyllade Duke på
jubileet!! Lyssna gärna på Haninge Närradio jazzprogram, som
sänder regelbundet på lördagar melian kl. 13.30 och kl. 16.00 på
frekvens 98,5 MHz. Ansvariga för radioprogrammet är Lennart
Ostberg, Olle Frisk och Arne Fransdn.

Till denna händelse har Steven Lasker, Los Angeles, samman-
ställt ett dokument i A5 format på 32 sidor med detaljer om
musiker och tiden kring 1927 . Finns att köpa se nedan på mark-
nadsplats.

Med hopp om en trevlig vår och sommar med mycket musik.

Göran

Senastenytt
Alice Babs turndrar åter i Sverige och Finland

Alice Babs, som mår alldeles utmärkt i Spanien, Iaddar just nu för fullt trots andra uppgifter inför årets turn€ med framträdanden
tillsammans med Charlie Normans grupp i följande städer: Den 11 april i Malmö, 12 april Göteborg, 14 april Stockholm,22 aprllUmeä,
24 apn\ Wasa/ Finland, 25 Helsingfors/ Finland, 27 april Linköping och 28 april Västerås.

Sedan blir det tillsammans med Titti i Glasriket den 29 iuli och den 31 luli hos Jazz Museet i Strömsholm och därefter blir det
Sollerön den 30 aususti.

Årets framträdanden avslutas sedan den 5-6 september i Lycksele med Charlie Norman.

DESS sista SAIv{I-möte för fu 2OO2
Ärets sista möte för DESS rrar den 25
november oå SAMI. I höstkrlan hade
c:a 50 pers6ner kommit föiatt lyssna
oå kvällens händelser.

Var lörsta del bestod i ett före-
drag av Victor Montero. llmnet för
kvälien rzar "Duke's Music Around
The World". Victor hade i sitt oro-
gram, ett magnitikt urral av Dukes
musik inspelad i andra delar av värl-
den än USA. Det börlade i Tyskland,
fortsatte i Buenos Aires osv. Med sin
eminenta förmåga, visade Victor att
Duke med sin musik har nåverkat hela
lazzvär\den, vilket vi tackar för.

Kvällen musikaliska besivenhet
\ar en k\artett med Andcrs Lindskog
(ts), lars Sjösten (p), Arne Wilhelms-
son (b), Jocke Ekberg (tr). En spän-
nande k\aftett med eminenta musiker Anders Lindskog
tillhör det antal musiker som under de senaste åren har
haft för lite spelningar trots sin kvalitet. Det finns helt
enkelt för lite jobb och Anders är nog lite för tillbakadra-
gen för senare års tenoristkonkurrens. Detta trots att
han har visat sådana krzaliteter som att han ruar första lal
som tenorist med Oscar Pettifords inspelning i Köpen-
hamn med bl.a. JanJohansson. Det blev samtidigt Os-
cars sista inspelning. Under många år därefter har sedan
Anders spelat med Gugge Hedrenius och Bernt Rosen-

8ren.
Anders fick frågan inför kväl1en om han ville spela

ett set eller två set. S'r,aret blev ett längre set för att kom-
ma igång. Efter en tveksam inledning såväl musikallskt
som vid mikrofonen blev den musikaliska kr,aiiteten
högre efter hand. Det syntes att respekten för Anders
fanns hos kompet. Under sista delen av kvällen spelade
gruppen strålande. De normalt artiga applåderna som
ges ibland blev under sista delen av kvällen extra starka
som visade en stor uppskattning av det vi fick höra.

Victor och värIden.
Foto Harley Bardh

Anders Lindskog (ts), leder sin kvartett framför /ocke Ekberg (tr),
Arne Wilhelntsson (b), Lars Sjösten (p). Foto Harley Bardh

Gruppen framförde bl.a. följande titlar: "Stompin' At The
Savoy, I Got It Bad, Tickle-Toe, Body & Soul, Cotton Täil, Swing-
in' Until The Girls Come Home" (Oscar Pettifords egen kompo-
sition). Dessutom framförde Lars Sjösten en ballad som extra
solonummer.

Det blev riktigt bra till slut och Anders spelade med en härlig
lyrisk ådra med påverkan av sina klassiska förebilder och kompet
soelade fint bakom Anders.

Frågesporten var den tredje punkten på kvällens program
och den tredje i sitt slag under hösten. Frågesporten leddes av Bo
Holmqvist. Det samlade intresset under alla tre omgångarna har
resulterat i fem stycken semifinalister. Det har skett genom re-
sultatet av två av tre omgångars resultat efter kvällens fråge-
sport. Då visade det sig att Alf Lav€I, LeifJönsson, Claes Englund,
Bertil Lyttkens och Lennart Odlinder hade kvalificerat sig till
semifinalerna. De går alla fem vidare mot t':å semifinaler och en
final under våren 2003.

Göran
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Arets första DESS möte på SAI\4I
inkl. årsmöte

Arets första möte den 3 februari, 2003 inleddes
med årsmöte. Under mötet omr,aldes Göran Wal-
l€n som ordf. och omval av Rolf Dahlgen och
Monica Lövdahl. Dessutom invaldes som nya i
styrelsen Thomas Erikson, Jan Falk, Kerstin
Nordin och Leif Jönsson. Victor Montero hade
ett år kvar av sin mandatperiod. Övrig informa-
tion angående vårt årsmöte se protokoll, sida 5.

Kvällen foftsatte med DESS frågesport i äm-
net Duke Ellington och hans musik. Vi hade
nu kommit fram till vår första semifinal, som
leddes av B Holmqvist med assistans av J-O
Isaksson och B Ahnegård. Semifinalisterna var
Bertil Lyttkens och Claes Englund. Det blev en
fint genomförd omgång, som visade prov på
överraskande god Ellingtonkunskap. Frågorna
var också blandade med bl.a. bilder och musikil-
lustrationer. Kampen slutade med en seger för
Bertil Lyttkens med poängen 17-1,1. Nästa se-
mifinal kommer att utkämDas den 24 mars mellan Lennart
Odlinder, Alf Lav€r och LeifJönsson. Vi får se vem som kom-
mer att få utmana Bertil Lyttkens i finaien.

Nu var tiden på kvällen ganska sen och det beroende på att
årsmötet och frågesporten hade dragit ut på tiden. Det betyd-
de samtidigt att Ola Anderstedts föredrag av tidskäl måste utgå,
men Ola lovade komma igen vid vårt sista DESS-möte i vår den
12maj.

Kvällen avslutades med att vår inbiudna musikkr,artett fram-
förde ett mycket uppskattat framträdande under 90 minuter
till stor giädje för alla Django-Reinhardt vänner. Gitarrvänner-
na vädrade samtidigt morgonluft och ingen lämnade lokalen i
förtid trots den sena timmen. Gruppen bestod av Andreas Oberg

Andreas Oberg Trio med KIas Lindquist till vänster. Foto Harley Bardh

(sologitarr), Gustav Lundgren (gitarr), Hampus Lundgren (bas)
samt Klas Lindquist (as, kl). Dessa ungdomar är ännu ganska
okända utanför musikerkretsar men efter denna kväll är nos
alla närvarande överens om att vi kommer att få se mycket
mer av Andreas Öbergs trio och Klas Lindquist i olika samman-
hang framöver. De har f.n. f lera bokningar inom den närmas-
te tiden i Stockholmsområdet. Det är också intressant att se att
det kommer fram unga musiker som vill föra Django-Rein-
hardt traditionen vidare och har så god kännedom om Django-
Reinhardts musik. Klas Lindquist är från Göteborg och har på
kort tid etablerat sis väl i Stockholm hos bl.a. Kustbandet.
Enligt många en koÅmande stor altsaxofonist med en härlig
tonbildning och med tanke på kvällens tema utan be-bop-
fraser.

Gruppen framförde bl.a. följande komposltioner: Minor
Swing, D jango's Castle, It Don't Mean a Thing, I Can - t Give
You Anything But Love, Indiana, Jersey Bounce, Out Of Now-
here, Djangology, Jimmy's Song (Andreas egen komposition),
Nuages (solonummer av Andreas) samt Limehouse Blues, som
ett extranummer.

På estraden kämpade Bertil t.v. mot Claes i DESS's första semifinal.
Foto Harley Bardh

Noterat.
Flera kommentarer dagarna efteråt från några av stadens med-
iemmar har gett följande betyg till Jens Lindgren, Visarkivet.
Han berättade:
"Jag har träffat flera personer på iobbet som var på SAMI den 3
februari och lyssnade på Andreas Obergs trio och Klas. De beråt-
tade att man hade blivit musikaliskt mycket Dositi\t öveffaskad".

Göran

Information om Skeppsholmen
Det blir en utökning av antalet dagar av ärets Jazz & Blues
Festival till 9 dagar. Från fredag den 25 luli t.o.m. Iördag
den 2 augusti. Mer information kommer i juni numret av
bulletin. Den preiiminära informationen lolar gott.

Arbetet med
Ellington 2OO 4 planeringen fortsätter
Efter årsmötet den 3 februari blir det nu full fart framåt
med arbetet med DESS konferens nästa år. Arrangemanget
kommer att ske på Nalen, Gata Regerings 74. Plats kommer
att finns för 500 oersoner. Detta innebär att DESS medlem-
mar och konferensdelegater kommer att ha företräde. Se-
dan tror vi att det kan bli 100-200 platser över till företag
som vill deltaga genom sponsring samt allmänheten.
Preliminärt program blir enligt följande:
Get-Together-Party onsdag d,en 12 mai,

kl. 18.00 på Hotel BirgerJarl
Dagsprogram med föredrag torsdag den 13 maj,

kl.09.00-17.00
Dagsprogram med föredrag fredag den 14 ma1,

kI.09.00-17.00
Dagsprogram med föredrag lördag den 15 maj

kI.09.00-17.00
Föredrasshållarna blir i sklivande stund kontaktade och de
blir c:a 14 stycken. Vår id€ är att få sex stycken från USA
och sex stycken från Europa samt två från Sverige.

DESS har redan positiva signaler från Italien, England
och USA av såväl föredragshållare som delegater. DESS
ambition är inte att försöka upprepa 1994-års konferens
och hela det spektakulära programmet. Vi tror inte att
nyhetsvärdet nu är detsamma. Det blir mer ett program
för Ellingtonvänner, som kan samlas igen efter det att kon-
ferenserna har missats under tre år. Det finns ett socialt
värde som inte får glömmas bort. Sedan får vi se om det
tillkommer id6er och andra förslag, men då måste ekono-
min vara under kontroll.

Kvällen den 14 maj blir det uppträdande på Nalen med
artister.
I dagsläget är det oklart vilka som kommer. Ett klart besked
finns redan och det är att Alice Babs kommer att närvara.



DESS Arsmötesprotokoll 2OO3 datum2003-02-03

Plats: SAMI, Döbelnsgatan 3, Stockholm

Närvarande: 47 medlemmar av 262 , varav 2 nva medlemmar.
Fullmakter hade lämnats för 4 medlemmar, varav en anlände senare under årsmötet.

S 1 Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande Göran Wall6n hälsade de närr,arande medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

S 2 Justering av röstlängd
Göran Wall€n informerade mötesdeltagarna om att Bo Töpel registrerade antalet närvarande medlemmar vid entrdn i
samband med att de anlände. Röstiängden finns till förfogande hos Bo Töpel.

S 3 Prövning om årsmötet kallats i behörig ordning
Arsmötet konstaterade att det kallats i behörig ordning.

S 4 Val av ordförande
Årsmötet beslöt att till ordförande för årsmötet välia Rolf Österholm.

S 5 Val av sekreterare vid årsmötet
Arsmötet beslöt att till sekreterare väl ja LeifJönsson.

S 6 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Arsmötet beslöt att utse Bengt Näsman och Alf Lav6r att dels jämte ordföranden iustera protokollet, dels vara rösträknare.

S 7 Föregående årsmötesprotokoll
Arsmötet beslöt att godkänna och lägga föregående årsmötesprotokoll till handlingarna.

S 8 St1'relsensverksamhetsberättelse
Arsmötet beslöt att godkänna den framlagda verksamhetsberättelsen.

S 9 Revisorernas berättelse
Lars Olofsson läste uoo revisionsberättelsen.
Årsmötet beslöt att åäd godkännande Iägga revisionsberättelsen ti11 handlingarna.

S 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
Arsmötet beslöt att bevil ja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsäret2OO2.

S 11 Behandling av styrelsens förslag
Styrelsen hade inte lämnat några förslag.

S 12 Motion från Bo Holmqvist, som en majoritet av styrelsen har tillstyrkt, om ändring av stadgarnas paragraf 2L:
tillgångarnas utdelande i händelse av DESS upplösning
Arsmötet beslutade att bordlägga frågan. Bo Holmqvist teserverade sig mot beslutet.

g Lt Val av ordförande på 2 år
Ärsmötet beslöt enhälligt att välja Göran Walldn till ordförande intili årsmötet 2005.

S 14 Val av styrelseledamöter
Arsmötet beslöt att välja Rolf Dahlgren och Monika Lövdahl, till ledamöter intill årsmötet 2005, samt Thomas Erikson till
ny ledamot intill årsmötet 2005.

S 15 Fyllnadsval av styrelseledamöter med anlbdning av att tre ledamöter begärt att avgå
Arsmötet beslöt att väl jaJan Falk, Stockholm, LeifJönsson, Täby och Kerstin Nordin, Stockholm intill årsmötet 2004.

S 16 VaI av suppleanter
Ärsmötet beslöt att välia Bo Töpel till styrelsesuppleant.

S17 Val av revor och revisorssuppleant
Arsmötet beslöt att omväl ja Lars Olofsson till revisor och Per-Olov Weilemar till revisorssuppleant

S 18 Val av valberedning
Arsmötet beslöt att tiil ralberedning välja Bengt Barkman, Bengt Näsman, Tuss Hyland och Lennart Ostberg.

S 19 Förslag till budget för det kommande verksamhetsåret
Ärsmötet beslöt att godkänna det av styrelsen framlagda förslaget.

S20 Fastställandeavverksamhetsåretsmedlemsavgift
Arsmötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrad, 150 kronor.

S n Preliminärt datum för nästa årsmöte
Arsmötet beslöt att årsmötet 2004 inte skall hållas för'e mars månads utgång

522 Övriga frågor
Frågan om stlpendiekommittens fortsatta tillhörighet togs upp av Ake W. Edfeldt.
Den bar tidigare utgiorts av ledamöter i valberedningen.
Vid årsmötet 2002 förbisågs att stipendiekommitten skuile utgöras av valberedningens ledamöter. Det fick till fölid att man från
vissa styrelseledamöter ansåg att det ei fanns någon utsedd stipendiekommitt€ med fullmakt att till styrelsen lägga fram förslag till
Duke Ellington-stipendiat.
Bengt Barkman yrkade på att stipendiekommittdn i
Ake Edfeldt framförde förslag på att styrelsen skulle
stioendiekommittdn.

Arsmötet besiöt att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta regler för stipendieverksamhetens fortsatta bedrivande i enlighet med Ake W.
Edfeldts förslag att presenteras vid ett extra sammankallat föreningsmöte hösten 2003.
Bo Holmqvist uppmanade den nya styrelsen att gå igenom gamla styrelseprotokoll för att finna uppslag till programinslag m.m. för
föreni ngens fortsatta verksamhet.
Bengt Barkman framförde ett stort tack till den avgående styrelsen för det arbete den lagt ner och för det sätt som den har skött
föreningens verksamhet del gångna året.
Ovriga mötesdeltagare gav spontana instämmanden.

S23 Ordförande Rolf Österholm tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

foftsättningen skulle ingå i styrelsen.
få i uppdrag att presentera ett förslag till reglemente och stadgar för

Roif Osterholm
Ordförande

Bengt Näsman
j u)rcrdrg

LeifJönsson S 1- 23
sekreterare

Alf Lavdr
justerare



DESS-MARKNADEN
Annonsera till försälining det Ni inte vill behålla, efterlys det Ni önskar Er av böcker, skivor eller annat iazzrelaterat material.
Utnyttja denna gratistiänst för DESS - medlemmar. Dock högst 2O rader - namn, telefonnummer eller e-postadress obligatoriskt.

Pris

100 kr

27Okr

50 kr
50 kr
50 kr
70 kr
70 kr
80 kr
80 kr
80 kr
80 kr
60 kr
40 kr
50 kr
50 kr
40 kr
50 kr
5O kr
50 kr
50 kr
50 kr

50 kr
50 kr

5O kr

Till Salu (porto tillkommer på nämnda priser)

1. Magnus Lindgren, tenorsax med kvartett, Magnus första CD-inspelning.
"Unexoected Call From The Duke"
Inspelåd den 28 sept. 1998, med enbart Ellingtonkompositioner.

2. BokenomNalen
"Gata Regerings 74" av Hans Fridlund
Jazzfolk i Arne Domn€rus Nalenkrarter

3. CD-skivor
Duke Ellington 1951-1958

Jazzin' DUKES Ring Dem Bells
The Brunswick Era vol. 1

Side By Side
HodgePodge JohnnyHodges
Duke Ellington In Sweden 1973
Black Brown and Beige
First Time, Duke meets Basie
The Great Ellington Units
Private Collection Vol. One
Duke Ellington 1941 - 1951
Duke Ellingto n I92O- l93O
Jimmy Blanton Era 1939 -1941
Duke Ellington 1927 -1931
Duke Ellington 1924- 1927
Duke Ellington 1928
Duke Ellington 1929
Duke Ellington 193I-1932
Duke Ellington 1938-1939

4. Azure-kassetter sammanställda av Benny Åslund och Sjef Hoefsmit.

Label
ScanaJazz960O3
JDEKOol
MCAD -42375
YeweSZI 578-2
ColumblaEK66972
Caprice CAP 21599
Columbia CK 65566
cK 65571
ND86751
KAZ CD 501
Giants OfJazz CD 53057
KAZCD 3O7
Giants OfJazz CD 53048
Jazz Portraits CD 14543 2
Classics 539
Classics 550
Classics 569
Classics 616
Classics 747

Duke Ellington "For members only"
Duke Ellington "For members only"

CA.3
CA-8

Tidigare ei utgivna inspelningar på CD eller Ll.

5. TheJimmieLuncefordLegary
Marknadens enda och kompletta discografi sammanställd av Bertil Lyttkens

6. Duke Ellington's program, 1.95Oin Stockholm
Minimumbid $20

incl. Autographed by Duke Ellington (twice),
Johnny Hodges, Alva McCain, Harold Baker, Ernie Royal,
QuentinJackson, Butch Ballard and Chubby Kemp.
This item will be sold to the highest bid.
Last date for a bid will be April 30, 20O3.

7. The Famous Cotton Club Pris 100 kr

Program med information,
annonser, prisuppgif ter,
detaliinformation om Dukes
orkestermedlemmar
från tiden kringl927.

Producent Steven
Venice, CA.

Laske4

Pris 250 kr8. WAX WORKS of Duke Ellington

BennyÄslunds berömda discografi, del 1, åren 6 mars 1940-30 luli
samt del 2, ären 3I inli I942-Il november 1944.
Fint exemplar, begagnad, inkl. pärm.
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gfirylnrk FRÅN DEN sroRA

av GöranWall€n

DUKE ELLTNGTON-VARLDEN

OBS!! DESS egen hemsida
hittar man under adressen:

Iwww. ellingtonsweden. com
Där finns information om vårt

vårprogram 20O3.
Information kan nås via länkar från vår

hemsida till andra Duke Ellington-föreningar
och andra hemsidor av intresse för

DESS- medlemmar.
OBS! Ny information uppdateras löpande.

DESS kommer nu att börja använda e-mail som
en ny informationskanal beträffande våra kom-
mande möten på SAMI. Medlemmar som inte
tidigare har uppgett sina email-adresser kan vän-
ligen skicka adressen till DESS. Allt detta för
att spara frimärkskostnaden och lite arbete.

PS Vid betalning av medlemsavgiften var snäll
och tänk på att skriva minst namnet på avin
så att vi vet vem som har betalat. Dessutom är
det bra att se adressen så att vi kan se om det
har blivit någon ändring.

Anm: Det finns fvra rvska
LP på märket Melodi,a med
Oleg Lundstrem. En LP är
med enbart Duke Elling-
tons komDositioner och he-
ter "In Memory Of Duke
Ellington, conducted by
Oleg Lundstrem," Melodi-
ja 33 C 60-08473-74, inspe-
Iad 1977 ?. Titlar: Take the
" A" Train,In Sentimental
Mood, Happy Reunion,
Carar,an, In a Mellotone, It
Don't Mean a Thing.

Duke Ellington - Ny stor bilderbok
Scott Yanow har sammanstäilt ett bildmaterial, som täcker Duke
Ellingtons hela karriär med
tillhörande text. Förordet är
skrivet av Billy Taylor. Bo-
ken består av 120 sidor och
har över 100 bilder i forma-
tet 30 x 30 cm.
Den som vill veta mera om
boken kan kontakta Fried-
man/Fairfax Publishel Sales
Department, 15 West 26th
Street, New York, New York
10010, USA. Eller Email:
www.metrobooks.com
Det går även att beställa bo-
ken hos Bo Scherman oå
Scheelegatan.

Ny bok-publikation om Duke Ellington
Duke's Diary -The Life of Duke Ellington 1950 -
1974, PartTwo by Ken Vail
Nu har del två av Ken Vails bok blivit publicerad. Part Two (452
sidor, ISBN:0-8108-4119-3) följer upp tiden 1950 till 1974. Priset är
$55. Materialet kommer från flera tidigare publikationer bl.a.
"Duke Ellington, Day By Day and Film By Film" av Klaus Strate-
mann, Timners 4rd Edition, Patricia Willard, Sief Hoefsmit, Gio-
vanni M. Volont€ med flera.

Part One ((ISBN:0-8108-4118-5) kom ut redan 1999 och inne-
håller en kronologisk genomgång av Duke karriär under åren
1927-7950. Priset är $55.

Vår egen DESS-medlem Rolf Dahlgren, Sollentuna har bidra-
git med fotografier till Ken Vails arbeten. Beställning av dessa

Noterat
Rysk orkesterledare hyllar Duke Ellington
"Den orkestern har lag hört talas om" sade Duke
Den 5 januari i år presenterade Sveriges Radio ett TV-program
som en dokumentär om och av den ryska orkesterledaren Oleg
Lundstrem, som var en svenskättling, som 1994 hamnade i Gu-
inness rekordbok efter 60 år som orkesterledare. Dokumentären
hette "Lundstrem -Shanghai Blues". I fiimen finns en intervju
med Oieg Lundstrem frän 199) då han var 83 år och fortfarande
orkesterledare om än inte så ofta. "Duke träffade lag i Moskva
1972ntu han gästspelade här hos oss. Jag ville ge honom en skiva
med våra arrangemang av hans teman. Jag tog mig knappast
fram till honom inträngd som han var i ett hörn. Men jag lycka-
des. Han fick skivan, han såg på den och sade: "Den orkestern har
jag hört talas om." Senare på tu man hand sade jag på engelska:
"Mr Ellington hade inte ni funnits hade jag varit ingenjör och
inte alls sysslat med musik."

Oles Lundstrem blev orkesterledare vid 18 års ålder. Han och
åtta kamrater vid musikhögskolan i Harbin, Manchuriet bildade
Oleg Lundstrem and his Rhythm och året var 1934. "Jag var helt
tagen av Duke Eilingtons musik och försökte uttrycka det som
skilde den från de andra oopulära banden."

Året 1936 hamnade Ölåg -Lundstrem och orkestern i 9-mil-
jonstaden Shanghai, Fjärran Osterns Babylon. Där skapade han
en stor dansorkester som blev stadens ledande orkester. "Vi gav
oss på iazz, inte musikaliskt, utan som dansmusik. I hela världen
dansade man foxtrot."

Efter andra världskrigets slut återvände Oleg Lundstrem och
orkestern till hemlandet och hamnade i tatariska Kazan. Ar 1948
förbjöds iazzeni Sovjet. Oleg Lundstrem atrangerade då tatarisk
musik med jazzrytmer och' hävdade att det inte var borgerlig jazz
utan socialistisk iazz.

År 1956 bestämdes att det skulle finnas ett storband i Moskra
och Oleg Lundstrems orkester flyttade då till Moskva och orkes-
terns storhetstid inleddes.

Om Duke säger Oleg Lundstrem i dokumentären: "Ellington
sägi'lazzen en konstform som all annan konstmusik. Han var
den förste som såg jazzen som ett uttryck för känslor och inte
enbart som dansmusik. Dena gjorde honom till den store Elling-
ton och därför firar nu helavärlden hans 100-årsdag. Han lyfte
rpp jazzen på en allmänmänsklig nivå och lade i den in samma
känslor som dittills bara uttryckts i den symfoniska musiken fast
med ett annat språk -iazzens."

TV-dokumentcirefl om Oleg Lundstremvar ettväIgiort do-
kument med mycket musik om ett märkligt musikerliv dcir
Duke Ellington och hsns musikvartt en stark inspirationskäl-
la. Oleg LundstremJazz Orchestra spelade inte bara i Ryssland
utan gästade också Amerika, Europa och även Stockholm den 30
ianuari 1999 med stor framgång.

Lars Berrlund



böcker kan ske genom Scarecrow Press, tel:00i (800) 462-6420,
ellerwebsiten:
www. scarecrowpress.com

"Dompan" Fresh Sound Records FSR 5032 CD
Arne Domndrus CD som
hyllades i Jazz Journal I nter-
national finns att köpa. Den
som vill beställa denna för-
nämliga inspelning från
september 2000 i Holly-
wood av Arne Domn€rus
ochJan Lundgren med två
amerikaner kan ringa och
beställa den hos DESS. Vi
kommer att leverera den till
ett förmånligt pris.

N u h ar den äntlig en kommit
Duke Ellington, The Treasury Shows, Vol. 6.
D.E.T.S.903 9006
DETS-Series "Your Saturday
Date With The Duke" finns
nu att köpa. Inspelningsda-
tumet och platserna är:
Franklin Gardens, Er.ansvil-
le, Indiana, 16 iuni, 1945 (17
tagningar). Musiken är från
LP D.E.T.S. nr. 10.
Palace Theatre, AkrorL Ohio,
23 iuni, 1945 (2O tagning-
ar). Musiken är från LP
D.E.T.S. nr. 11.
Sista datumet är från The
New Zanzibar, New York, 21
oktober (ltagning) och 28
oktober (9 tagningar), 1945. Inspelningarna finns på LP:n, Gi-
ants ofJazz, GOJ 1020. Liudet är ok och förbättrat från tidigare
LP. Priset för denna dubbel-CD är nersatt till 220 kr..

AtThe Hurricane Original 1943 broadcast
Storywille 1018359
Featuring Ben Webster
En CD från den fina perio-
den oå Hurricane Restau-
rant,-1943. Första datumet
mots\arar musiken från den
tidigare utgivna LP:n Azu-
re 431, den 3 april 1943.
Nästa datum är f}ån den 4
aoril 1943. Musiken är från
d-en tidigare utgivna LP:n,
Raretone 56. Sista datumet
är från den 6 iuni 1943. Av
musikens (6 tagningar)
finns bara två tagningar ti-
digare utgivna pä LP:n Jazz
ArchivesJA-15.

IvoryJoe Hunter 7947 -1950
Classics Records Nr 5049
En ny CD har kommit ut med Ellingtonia tillsammans med pia-
nisten och vocalisten lvory
Joe Hunter.
Medverkande är bl.a. Harold
Baker, Tyree Glenn, Johnny
Hodges, Russell Procope
samt Sonny Greer.
Inspelningsdatum är föl-
jande: 5 december 7947,28
februari 1949, 15 iuli 1949.
78-label är King Record.
Det finns en tidigare CD
från Classics Nr 5026 med
IvoryJoe Hunter och ovan
nämnda Ellingtonia från
den 5 december 1947.

New CD fromltaly
"Homage To Duke Ellington" Riccardo Luppi Sextet
SoulNote L21382-2
Orchestra: Riccardo Luppi
(pi-fl-ss-as-ts), Daniele Car.al-
lanti (bar-fl), Beppe Caruso
(tb), Roberto Cecchetto (g-
elec), Paolino Dalla (b), Tizi-
ano Tononi (dr-per). Recor-
ded May 2OO2 in Milano,
Italy.
Titles: Corale, Intro to Koko,
Koko, Intro to African Flo-
wer, African Flower, Intro to
Black and Tan Fantasy,
Black and Tan Fantasy, In-
tro to Blue Pepper, Blue Pep-
per, A Flower Is a Lovesome
Thing, Intro to The Feeling ofJazz, The Feeling OfJazz, Carne-
gie Blues, Corale, Take The Coltrane.
A small group of young Italian musicians made last year their
interpretation of Duke Ellington' s music and compositions.

New CDwithAlice Bobs
Vax Records, Sweden, CD 1O0O

Early recordings from L939 -1949,
with different orchestras such as Thore Ehrling, Lulle Ellbojs,
Erik Frank, Carl Stenbergs Trio and Nisse Lind Hot Trio. These
recordings are issued before
on 78'discs.
The last take is never issued
before. Recorded April 1941,
with the Swedish Broadcast
Orchestra.
Titles: lt's a Hundred to
One, Shoo Shoo Baby, I'm
Beginning to See the Light,
Don't Get Around Much
Anymore, I Can't See For
Looking, I Cover the Water-
front, Gotta Be This or That,
Undecided, Sugar, I'm a Litt-
le On a Lonely Side, The
Blues For Yesterdav, I'll Dan-
ce at Your Wedding, Jingle Jangle Jingle, Idaho, Shine, Hi-diddle-
diddle, Nobody's Sweetheart, Minnie the Moocher's Wedding
Day.

New CDwithCatAnderson
EMr7243 5396s82
AmericansSwinging
In Paris
Recorded March. 2O, 1964
(Cat Anderson His All Star),
October 30, 1858 (Cat An-
derson His Orchestra).
This CD issues earlier well
known recordings from dif-
ferent LP:s such as: "Cat An-
derson plays at 4a.m" , EMI
disc C 048-50665 or Col
FPX116 and LP, "CatAnder-
son The Ellington All Star", Disques Swing SW 8412 or Col FPX259.

En udda LP fränI966
funnen efter många ar
Den 18 iuli 1966 spelade
Duke in tre nummer som
solist och ett nummer till-
sammans med John Lamb
och Sam Woodlard i New
York. Det var ett 50-års iubi-
leum för Field Enterprises
Educational Cornoration.
Dessa inspelninlar finns
bara på denna udda och sä11-

synta företagsprivata LP
(FEEC AR-1705). Speltiden är



15 minuter på enbart en sida av LP:n. Konferencier ärJack Benny.
OBS det är angivet ett felaktigt inspelningsdatum och plats på
LP:ns framsida enligt italienska discografin The New Desor.

Duke spelar och talar i "Tingling Is a Happiness", "Duke
Talking About Field Enterprises" och "Dancers In Love". Sedan
spelar trion "The Shepherd".

ORGELOCHSAXOFON
INSPIRERADE AV DET STARKA MÄNSKLIGA

BUDSKAPET I DEN AFROAMERIKANSKA MUSIKEN
Under de senaste fyra åren har organistenJohannes Landgren
och saxofonisten Håkan Lewin, i Europa och USA, vid ett 250-tal
tillfällen spelat konserterna "In My Solitude" och "Freedom".
Under USA-turn€n spelade man konserter på Manhattan samt
besökte Rochester och " Eastman School of Music" där Håkans
fräscha anangemang och tolkningar av de välkända "spirituals-
låtarna" fick ett fantastiskt mottagande av orgelstudenter och
Iärare.

Musiken vi presenterar i konserten "FREEDOM" har vi valt
med tanke på det starka mänskliga budskapet samt att "negro
spirituals" är grunden för all "afroamerikansk" musik. Samtidigt
som vi presenterar god musik på högsta professionella nivå, vill
vi i ord och ton protestera mot våldet, orättvisorna, egoismen
osv. som genomsyrar vår värld.

Vi spelade våra konserter på Manhattan dagarna efter att
"World Trade Center" hade raserats. Situationen och stämningen
under dessa dagar fick oss att fundera över om inte budskapet i
dessa gamla "negro spirituals" är mer aktuellt än någonsin.

Nu är det väl svårt att förändra vörlden med musik, men vi har
tagit fasta på Kofi Annans uttryck"detvärsta är attvarapassiv",
så vi kommer att fortsätta spela och har "vässat" konserten ytterli-
gare. TiII detta bidrar tiII stor del organisten från Köpenhamn
Kjeld Lauritsen med sin Hammond 83 orgel.

I samband med "Göteborg International Organ Academy"
(5 -15 aug. 2002 ), spelade vi konserten i Göteborgs Domkyrka. Vid
denna konsert använde vi oss av kyrkans stora läktarorgel, samt
Hammondorgeln och saxofonen placerade flamme vid koret.

Konserten blev en fantastisk succe och något helt nytt vad
gäIler musik i kyrkorummet.

Förutom sex stycken "spirituals" är musik av Billie Holiday,
Duke Ellington, Billy Strayhom, Thad lones och Inrs Siösten rePre'
senterad i konserten.

Lite information om vår DESS-medlem HÅKAN LEWIN från
Göteborr
Han ör född och uppvuxen i Avesta, som under 50- och 60-talet
utvecklade ettblomstrande musikliv. Lewins karriör som saxofonist
började i slutet av 60-talet och han kom snabbt att bli en mycket
uppskattad jazsolist. 7982 startade Håkan den mycket kända jazz'
gruppen "Excursion". Med denna grupp turnerade han i samtliga
skandinaviska lönder och under åren gruppen existerade giordes
mån ga ol ika insp elningar.

Några år senare började han som leadsaxofonist i det legenda-
riska "Gugge Heilrönius Big Blues Band". Bandet tumerade vid
ett flertal tiIIfäIIen i USA samt i stora delar av Europa. 1987 var
Håkan Sveriges representant i "European Radio Union Orchest-
ra". Orkestem var detta år förlagd i Amiens, Frankrike. Under
många år var Lewin medlem i "Sandvik Big Band" och spelade vid
ett flertal tillft)Ilen i "Svenska Radiojaz-z,gruppen". Våren 1991 tur-
nerade Håkan tillsammans med den estnbke pianisten AIdo Meristo
i Argentina där de besökte ett flertal festivaler Lewin är ockå medlem
i den internationella jazzgruppen "The Baltic Quartet" samt spelar
leadstcimman i "Lasse Lindgren Big Constellation",

Gå och lyssna på Håkan ochJohannes när man kommer på
besök i din kyrka eller på annan plats som har en orgel.

Ännu finns det Reprise inspelningar med Duke
Ellington att köpa hos Mosaic Records.
I dagarna kom ianuarinumret av Mosaic Records. Det går fortfa-
rande att köpa Duke Ellingtons inspelningar på märket Reprise.
Det är en box med fem CD. Dock saknas Alice Babs inspelning i
feb/mars 1963. Pris 80 $ ochart. nr. ärMD5-193.Ävenerrboxmed
sex CD med inspelningar av "The Complete VerveJohnny Hod-
ges Small Group Sessions 1956-t961" finns att köpa. Pris 96 $ och
art. nr. ärMD6-200. Frakt tillkommer. Boxen med Capitolinspel-
ningarna och den tidigare boxen medJohnny Hodges 1951 -1955
är tyvärr slut. Address: Mosaic Records, 35 Melrose Place, Stam-
ford, CT USA 06902-7533. tel: 203 327 7111, fax2O3 323 3526.
Email: info@mosaicrecords.com, website: www.mosaicrecords.com

Fotografiet cir från Mosaic's januarinummer

Konståkning i TV
När man tittar på EM i konståkning så är man inte van vid att
musiken kommer från Duke Ellington och hans orkester som
spelar "Cotton Club Stomp". Plötsligt så dansar ett ryskt par till
Dukes musik. Naturligtvis vann det ryska paret med en sådan
musik !! Till betygsättningen lade man parets föIjsamhet till
musiken. Inte så dåligt tänkt.

NORWTCH IAZZ RECORD CLUB - l1TH SEPTEMBERLggT

,MEX' - ATRIBUTE TO PAUL GONSALVES
I had seen Duke Ellington in Bristol in the early 60's - Faul Gon-
salves was there but I didn't notice. Fot me, as a teenager used to
jjrzinglqAtrelg Orleans iazz, the attraction was the rhythm section
- Sam Woodyard, Ernie Shepard and Duke. Little did I know
then how dedicated to this band I would become in later life!

My admiration for Paul however started as recently as ten
years ago and since then I have, Iike many ofyou I suspect, fallen
into the trap of becoming a collector. Apart from all the recordings
with Duke, which are available to me through Dennis' vast collec-
tion, I have acquired more than 100 LPs and CDs of music Paul
recorded with elhclbands - some of which he belonged to for a
while and others he formed or ioined iust for the recording ses-

sions.
During this time too I have had the privilege of meeting and

becoming a friend of the Frenchman Alexandre Rado - he and
Paul were like brothers and Alex used to iokingly introduce me to
people as 'ze Secretary of ze International Paul Gonsalves Fan Club!

Sadly Alex died inJuly this year and it is to his memory that I
dedicate my prograrnme.

Of Portuguese descent, Paul was born onJuly 72tla l92O in
Boston, Massachusetts to parents who were musically inclined.
He and his two older brothers were taught to play guitar by their

father and became popular as a trio performing at house parties
and other festivities in their home town of Providence, Rhode
Island.

It was Paul's brotherJoseph who introduced him to iazz on
record in the early 30's, buying mainly Jimmie Lunceford &
Duke Ellington records but it was listening to Coleman Hawk-
ins that convinced Paul he wanted to play tenor.

His first saxophone was bought for 50 dollars and for three
years Paul studied withJoseph Pietratelli, an ex Boston Conser-
vatory teacher. It was he who told Paul that "music must always be
beautiful" - he must surely have been proud of his student in the
years that followed.

Paul abandoned his art studies in favour of music and started
his chosen profession playing with HenryMcCoy'sJitterbugs in
Providence and then with the Phil Edmonds New Bedford Or-
chestra.

In December 1942Pat;J was called into the Army and spent
much of the next three years driving a truck in India. Howevetr, he
continued to play for his own amusement and eventually ioined
the Teddy Weatherford band in which he played clarinet and
alto. The first track this evening, entitled '!LC Laay-Iyln-DLnl
Believe in Inve', was recorded by that band in Calcutta in May



1943. The leader, Teddy Weatherford, is the pianist and vocalist.
(Time 2.15)

Returning home to Boston Paul joined the Sabby Lewis Orches-
tra in 1945 taking the place of altoist & violinist Ray Perry.

'Edna' was recorded the following year and includes the first
known recorded Paul Gonsalves solo. (Time 3.02)

It was during this period that Pauiå reputation started to spread and
in the same ye ar (1946) Count Basie asked him to replace Illinois
Jacquet in his band. Reluctant to leave the Lewis band iust prior to
an important two week engagement Paul had to be encouraged by
other members of the band to join the Count in Baltimore.

There were, of course, a great many records made of Basie's big
band during Paul's three year stay but I have chosen a small group
in whlch he is teamed with the now famous Basie rhythm section
plus Emmett Berry on muted trumpet and trombonist George
Matthews playing 'Backstase at Stuffs'- mainly because it was
recorded on 2oth May 1947 - which was my first birthday. (Time
2.OO)

Paul left Basie in 1949 to join Dizzy Gillespie - who is quoted as

saying that, musically, his 1949150 band was the best he had had.
The sleevenotes for the LP conclude otherwise but as a Paul Gon-
salves fan I am qulte happy to agree with Dizzy.

'TaIIv Ho'was recorded by this band in New York on 21st
November 1949 and is taken from the LP entitled 'Strictly Bebop'.
Please note, however, that Bob Dawbarn has wrongly attributed
Paul's solo toJesse Powell. (Time 3.13)

You may have seen from the LP cover thatJohn Coltrane and
Willie Cook were in the band also at that time. Paul was to contin-
ue his association with Coltrane in the months after leaving
Gillespie and is believed to have had an influence to some degree
on the younger player, even to the point of persuadingJohn to
change from a!!q to tenor sax. WiIIie Cook, of course, was to join
the Ellington band in 1951.

After a summer of jamming with Coltrane, Parker and others
ln and around Central Park in New York Paul was running out of
money. Unable to sleep one evening he had an impulse to go to
Birdland . He believed it was Fate that sent him there that Septem-
ber night for it was at the club that he met Duke Ellington who
asked him to come down to his office the next day.

The thirt)z year old Gonsalves was hired by the maestro and
two months later, that's November 1950, his first recorded solo with
the Duke appeared in the band's signature tune 'Thke the A Tiain'.
On this track, taken from a ten inch Palm Club LP which I do not
have with me, you will hear that the rising star was confident in his
new role and already touched b)' the magic of Ellingtonia which
would surround him for the-rc;.lplthis life. (Time 4.00)

For a brief spell in September/October 1953 Paul left Duke's
band and went to play for Tommy Dorsey. After,tlarel,regk! he was
back!

In the 1950's most big bands were experiencing hard times,
especially black bands. Some resorted to pla)zing popular tunes of
the day, some (1ike Basie's) reduced in size whiist others simpllz dis-
banded.

Duke Ellington kept his band going by fair means or foul but
in 1956 it was to be reborn at the NewportJazz Festiral.

Diminuendo and Crescendo In Blue had been written by
Duke in 1937 but since 1945 the two pieces had often been bridged
with other tunes - 'Rocks in Mv Bed', 'I Got It Bad and That Ain't
Good'and 'Tiansblucency' are all examples of tunes used for this
purpose.

The idea of [äul Gonsalves playing the bridge was not a new
one either - he had done so back in 1951 - and on this miserable
night at the NewportJazz Festival Duke called upon him to do so
again. Paul's 27 choruses are etched in jazz history but the fame
which they brought also brought frustration. He was typecast. Ev-
ery'where he went he was expected to play'Dininuendo & Crescen-
do in Blue'. Sometimes his solo was requested iust to see how fitany
choruses he could play and on one occasion he notched up 66!

During the 50's and 6O's Paul recorded with many groups - some-
times under his own name, frequently with other Ellingtonians but
oftenwith less likely partners -John Lewis, Earl Hines, TubbyHayes,
Nat Adderley and Michel Legrand to name only a few.

The choice is raried and extensive but I have selected just three
for you to hear this evening.

The first track is by the then 27 )rear old Ray Charles which sets

the recording date around 1959.
The big band is made up of mainly Basie sidemen plus Paul,

Quentin Jackson & Clark Terry from Duke's band. 'Two Years of
Torture'is the tune - the slightly muddy one minute tenor solo is,

of course, from Paul Gonsalves. (Time 3.22)

This will be followed by probably my all-time favourite Gon-
salves ballad'You Go to My Head' . This number is taken from a
recording made inJanuary 1967 for theJazz'Til Midnight series
broadcast by the Swedish radio station in Stockholm. The trio
backing Paul llas one of the regular groups used to support guest
soloists featured in the programmes. (Time 3.30)

And finally in this_section we heal Paul as a member of the
Emmett Berry Sextet with Panama Francis, Milt Hinton, Skip
Hall and Dicky Wells. 'Miss Chris'is an up tempo number written
by Berry for his daughter and I have taken it from the LP 'Beauty
& the Blues' recorded in New York in 1959. (Time 4.00)

Many musicians write music and Paul was no exception. Titles
in my collection include Cleos Blues, Blues for BA, Chocataw
The Line Up and Tupa which he co-wrote with Tubby Hayes -
hence the name (TU, PA).

Musicians also often olav more than one instrument but there
are few instances on record where Paul can be heard playing any-
thing other than tenor saxophone.

However, throughout 1968 and 1969 he was one of the trio of
clarinets used by Duke Ellington on'Creole Love CaII' when
played as part of a medlelz - sandwiched between 'Black & Tän
Fantasy' and'The Mooche'.

As I mentioned earlier Paul could also play guitar and the next
track'Swallowin the Blues'from 1961 is the first recording on
which his guitar- playing is featured. Here he plays with Sir Charles
Thompson, JoJones and fellow Ellongtonians Harold Ashby and
Aaron BelL

Paul opens the track on tenor sax and is followed by Harold
Ashby before taking up his guitar - returnlng to the tenor again for
the finale (Time 8.00)

Twenty-four years of playing and recording with Duke Ellington
means there are literally hundreds of recordlngs of Paul's playing
ar.ailable to us today and it is an aimost impossible task to choose just
a handful to represent this period in hls 1ife.

However the next two tracks do serve to illustrate the two sldes
of Paul Gonsalves - the grossly under-rated breath)' ballad player
and the better-known rabble-rouser. Both are again features for Paul
and are played back-to-back.

Firstly you will hear Maior' recorded in New York in 1962. This
particular track appears on Volume 3 of the origlnal Private Col-
Iection ten c.d. set.

The cheaper more recently-released Kaz set often cds has been
issued with different volume numbers but, amazingiy, their Vol-
ume 3 contains the same tracks as the original Volume 3.

Following lmmediately on from this is a May Day session from
the same year. The band had assembled to record at A & R Studios
in New York when Duke informed Paul that he nas to play through
the whole of 'C Jam Blues' - despite the tact that this number
usually featured several soloists.

All eight tracks were in fact played in this fashion and the
album was completed in just four hours . 'Iam with Sqm' was often
used by Duke to introduce individual members of the band and this
version is a fine example of how Paul coped so magnificently with
the task of covering everyone's solo - but first let's hear 'Maior'
(Time 4.06 & 3.00).

People in the public-eye often have their private lives distorted
and put on display to the world at large. Paul again was no exception.
His dependence on alchohol and drugs was often exaggerated and
widely publicised - although of course it was to be the cause of his
eventual demise.

Rather than dwell on the sadder side of Paul though I thought
you may like to hear a wonderfully humourous story told to dele-
gates at the 11th Duke Ellington Conference held in New York in
r93.
Alexander Rado tells the tale - (Time 2.00)

Paul died in London on 14th i* ,n n- ten davs before Duke
himself passed away.

Ernie Wilkins, Claude Bolling and Bill Berry were just three of
the many musicians who wrote dedications to Paul after his death -
but instead of using one of their compositions to conclude this
programme I have chosen Ove Hahn of the Grona Lund amuse-
ment park in Stockholm to speak on behalf of everyone who knew
Paul personall)' or learnt to know him, as I did, through hls beauti-
ful music.

I hope you, too, have come to know him iust a little bit better this
evening. (Time 1.00)

Wendy Inwrence, Salisbury, October 20, 2002



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.

OnTheRailroad.

Duke försökte några gånger att få slut på
diskussion, men flyktingens frågor förde
honom åter till föredraset och han höll allt-
iämt på med sina förklåringar, när tåget an-
lände till Pittsburgh, där han och hans or-
kester skulle ge en konsert på Carnegie Hall.
Hallen är vacker. Den har stora, grå marmorpelare och på dem
finns inskrivet namnen på Schubert, Brahms, Bach, Beethoven,
Mozart och Chopin. När orkestern gick genom byggnaden till
omklädningsrummet, tittade Duke på listan med föregångarnas
namn och anmärkte, "Grabbar, vi är i fint sällskap."
En ung reporter frågade nyligen Ellington rad han hade i tan-

karna när han skrev Mood Indigo. "Det är en liten historia om en
liten poike och en liten flicka" sade Duke."De är omkring 8 år
och den lilla flickan älskar den lilla pojken. De talar aldrig om det
förstås, men hon tycker om hans sätt att bära sin mössa. Varje
das kommer han till hennes hem vid en viss tid och hon sitter i
fönstret och väntar. "Dukes röst blir lågmäld och då säger han
lugnt. "En dag kommer han inte." Det blir tyst och så fortsätter
Duke. "Mood Indigo berättar hur hon känner det."

När reportern gått, sade Duke, "Jesus, såg ni att tårarna kom
i ögonen på honom, när jag talade om Mood Indigo. Det gillar
jag. Stora renhåriga tårar. Det var därför jag gillade Whetsol."
Whetsol är en trumpetare som dog för några år sedan. "När han
spelade begravningsmarschen i Black & Tan Fantasy brukade iag
se stora, renhåriga tårar rinna ned för folks ansikten." Duke skrat-
tade be1åtet. Vid sådana tillfälien som detta är det nästan säkert
att Duke och de äldre medlemmarna i orkestern kommer aft tala
om de musiker, som spelat i orkestern.

Jazzens värld är sentimental. När Cootie Williams lämnade
Ellington, skrev en kompositöq, som inte alls hade med saken att
göra, en sorgsen sak som han kallade "When Cootie left the
Duke:" Duke har fortfarande svårt att tala om Cooties avsked.
Duke säger ibland, "Cootie fick mer skönhet in i growl än någon
annan, mer melodisk prakt. Hans öppna horn var underbar -
underbart starkt och underbart soft. Han hade en sorts maiestä-
tisk folklig egenskap. Han hade en jävla stil."

Sådana beundrande hågkomster besvärar ibland nykomling-
arna i bandet. Juan Tizol frågade en gång, när man höil på och
spelade ute i omklädningsrummet, "Vad finner du överhulrrdta-
get i mitt spei, Duke.Jag kan absolut inte kalla mig för en solist."
Det fanns en förnärmad ton i hans röst. "Det är ingenting för
mig. Jag spelar alla mina solon straight - sweet style." "Nå, Juan,
sade Duke milt, "Det finns tillfällen, då en kompositör eller en
arrangör vill höra en fras exakt så, som den är skriven. Man vill
höra den fullkommigt ren, utan några smears eller glissandon.
Dessutom är ditt spelsätt en god kontrast tillJohnny Hodges mer
psykologiska stil."

"Jag spelar med legitim ton", sadeJuan, som om han anklaga-
de sig slälv för någonting absolut oursäktligt. "Duke, vad är det
för nåsot med min trombonton?"

Du har en fullständigt ovanlig förmåga, sade Duke. "Det är
absolut sant. Det finns så många, som betraktar ventilbasunen
som ett biinstrume nt, men det är ditt huvudinstrument. Det är
en tillräcklig förklaring. Du vet, hur många trombonister som
använder draget till att fuska sig fram, och när man sedan anmär-
ker på det, brukar de svara: Va' tror du det finns på det här hornet
-ventileq, va?"

"Om det fanns plats för mig i konsertmusiken, så skulle iag
gå tiilbaka till den, " sade Tizol. Han tycktes otröst1ig. "Jag tycker
om konsertmusik, därför att jag kan göra mig bättre gällande där
än i ett tazzband. Jag känner ingenting för schlagers, men det gör
jag för La Gioconda och Bohöme. Jag tycker om dess ait av ren
romantik. Jag kan känna den bättre."

Duke sade rätt ut i rummet: "Juan har hämningar. Han vill
inte spela hot. En gång, i 12'h Street Rag, speiade han ett ad
libsolo. Men det var också enda gången." Jack Boyd, Elllngtons
reseledare, en liten livlig man från Texas, knackade på dörren och
sade, "Fem kvar, hör ni det, allihopa! - det var fem minuter till
bandet på nytt skulle upp på scenen för ett framträdande. Jonesy
kom in och började hjälpa Duke med kläderna och Tizol reste sig.
"Du är en bra karl, Tizol" sade Duke, görande ett sista försök att
pigga upp sin trombonist. "Vi behöver just dig. En kllle, som

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

Del6.
kanske bara kan en sak, men som gör den
ordentligt. 'Jag är bara konsertmusiker", sade

Tizol.
Det finns tillfällen, då Dukes gladlynta

lugn blir rubbat, och då hans omklädnings-
rum är mer likt en fängelsecell än en fridfull

salong. För några månader sedan kom orkestern till St. Louis för
att spela på Fox Theatre. När tåget kom in på station, kunde
Ellingtons två vita medhjälpare -Tizol och Boyd - genast få tag
i en taxi och åka till ett av stadens bästa hotell. Duke och de
övriga orkestermedlemmarna kunde först efter en timmes ivriSt
bönfallande få tag i bilar, ty de flesta chaufförerna vill inte ha
negrer som passagerare, och därefter kördes de till ett uselt hotell
i de färgades stadsdel. Nästa dag när de färgade musikerna skulle
äta lunch, kunde de inte finna en restaurang i närheten, som
ville servera dem, och de hade inte tid att ge sig iväg till den
avskilda stadsdelen innan de skulle upp på scenen igen. De åter-
vände därför till teatern och fick en vit man att gå ut och köpa
några smörgåsar åt dem. Men när konditoriets ägare på sin fråga
fick veta, att smörgåsarna var avsedda för ett negerband, nekade
han att komma med några. Ett par minuter senare böriade musi-
kerna sitt arbete igen - hungriga. Ridån höjde sig, och från den
vita publiken framför dem kom en orkan av applåder. Auditoriet
ropade, visslade och stampade med fötterna. När ridån gick upp,
försvann missnöiet från de spelandes ansikten lika hastigt, som
när man vrider på en elektrisk ström. Och ersattes med ett ut-
tryck av glädje. Musiken flödade, Duke smålog, kastade tillbaka
hur.rrdet och ropade: Ahh-h-hi" Rex Stewart reste sig och spelade
ett be jublat solo, och när han bugade sig, mumlade musikern vid
hans sida: "Bocka dig, din hungriga fetknopp! Bocka dig!" Allt
var lius och lycka, till dess att ridån sänkte sig igen. Då försvann
glädjen, och kvar rar bara en grupp arga, hungriga negrer, grälan-
de om sin rätt att äta.
"Kan vi inte få äta i vårt eget land?" undrade Rex Stewart.
"Och jag som har en son i arm€nl" sade en annan.
"Ar vi straffångar eller något sådant?" frågade Harry Carney.

Orkestern trampade omkring i dunklet bakom scenen. "Jag
skulle vilia vara för mlg slälv", sade Stewart. "I en dal omgiven av
höga berg - bara jag ensam. Det skulle wra Utopia."

Chefen för teatern tillkallades och han erkände, att om or-
kestern skulle arbeta, måste den också få någonting att äta. Han
ordnade, så att man fick in mat på teatern. Några minuter senare
befann sig Boyd i en restaurang mitt emot teatern, när en av
musikerna som kom ut och steg in i en väntande taxi.
"Såg ni?" frågade en kvinna på barstolen bredvid honom.
"Såg -vad då?" sade Boyd.
"Såg ni negern som steg in i bilen?"
"Nåia, det är en bra grabb. Han är med i Ellingtons band, och det
finns många, som anser honom för en stor artist."
"En stor artist?Ja, men jag bryr mig inte orn r.ad ni tycker, jag har
alltid tyckt, att den värsta vita man är bättre än den bästa neger
man kan fä tagi."

Duke försöker glömma sådana saker, och om han inte alltid
lyckas riktigt, så låtsas han att han gör det. Efter en föreställning
presenterar han för en polis, som entusiastiskt utropade: "Om du
varit en vit man, Duke, skulle du varit en stor musiker." Dukes
leende var brett och äkta, när han lugnt svarade: "Jag antat att
saker och ting hade varit annorlunda, om jag varit en vit man."
När Duke väl kommit ombord på sitt tåg, hjälpt av beundrande
bärare och uppassare, tycker han om att koppla av och tala om
musik. Han vill gärna göra långa uttalanden, och ofta när han
tillfrågas om han minns en händelse, kommer han snarare ihåg
vad han brukade säga om den än sjä1va händelsen. Han tycker
om att berätta om hur han kom att skriva den eller den kompo-
sitionen. "I mitt komponerande", sade han för en tid sedan till en
vän på en tågresa, "finns det alltid en viss inre bild. Det är alltige-
nom jag kommit fram till inom musiken. Förr i tiden, när en
grabb hittade på en fras, brukade han säga vad den gav honom
för tankar. Han kunde spela en viss gest och säga: "Det påminner
om när farsan ramlar nedför en trappa eller det låter som en
snurrig kille som gör det eller det".
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Rex Stewart-Boy Meets Horn
Penr 3 oe 3

By Richard Ehrenzeller from TDES, New York

Rex Stewart will be best remembered for the years he spent in the
Ellington Orchestra. His "half valve" effects and the humor of
his solos were put to good use by Duke in showcase pieces that he
wrote for Rex such as "Boy Meets Horn," "ltumpet in Spades,"
"Frantic Fantasy" and "Menelik." In the last installment of this
series, I wrote about Rex's Dixieland recordings. He was playing
that type of music out of necessity; the demand for swing era
music had greatly decreased in the 1950's. However, Rex made
many swing style recordings in the last years of his life. I am
going to write about his best ones.

In early 1955, Rex recorded his half of the album, Rex Stewart
Plays Duke Ellington/Illinois Iacquet and His All Stars Play
Uptown Iazz Grand Award GA 33-315. The late TDES member
George T. Simon produced this album, Iike many others of Rex's
from this period. Rex is joined by Lawrence Brown-trombone,
HiltonJefferson-alto sax, Danny Bank- baritone sax and clarinet,
HankJones-piano, Milt Hinton-bass and Osie Johnson-drums.
The album opens with Rex's feature "Boy Meets Horn." It is
followed by "Take the A Train," "In My Solitude," "Don't Get
Around Much Anymore," "Mood Indigo" and "I Let a Song Go
Out of My Heart. " Besides Re>; Lawrence and Hilton get most of
the solos. The cover of the original LP has a nice drawing of Rex
playing the trumpet, not cornet. This album has never been
reissued on CD.

Rex led the Fletcher Henderson Alumni in appearances at
the Great South BayJazz Festirzal in 1957 and 1958 to rave reviews.
In November 1957, this resulted in the studio album, The Big
Reunion Fresh Sounds FSCD 44. Thls album is quite raucous in
trying to recapture the spirit of the Fletcher Henderson Orchestra
of the 1930's. One of its highlights ls the teaming of tenor giants
Ben Webster and Coleman Hawkins in the sax section. Not only
do they play tunes associate with Henderson, but they also play
Thelonious Monk's "'Round Midnight" and two of Rex's originals
for the date, "Three Thieves" and "The Way She Walks." The
1958 appearance was recorded and released on the LP, Henderson
Homecoming United Artists UAL 4009. One of its sides is devoted
to the extended work composed by Rex and Dick Cary, Georgia
Sketches. I'DES member Nat Hentoff wrote its liner notes.

Writer and Duke Ellington confidant Stanley Dance produced
a dozen LP's of mostly swing musicians in 1958 for the English
Felsted label. One of them was Rendezvous with Rex, which was
reissued on the MasterJazzlabel, #MJR 8123, in the 1970's. All of
its tunes are originais by Rex specifically for this date. On haif its
tunes, Garvin Bushell is playing bassoon. Rex vocalizes (really
talks) through his tune, "My Kind of Gal." While the reissue LP

In the Big Challenge Fresh Sounds
FSR-CD77. On it Rex led a group that
challenged a group led by Cootle
Williams in a jam session style setting.
Rex's group consisted of Bud Freeman
on tenor sax andJ.C. Higginbotham
on trombone. Cootie's consisted of
Lawrence Brown and Coleman
Hawkins. Generally, when one
musician soloed, the other musician
on the same instrument in the other
group followed. It is good that Cootie was
recorded in a lazz setting, for around this time, Novembe r 1957,
he was mostly playing rhythm and biues at the Savoy Ballroom.
On "Alphonse and Gaston," the two leaders trade volleys. First
they play with mutes, then in a growling style, the "half valve"
and finallv ooen horn.

In conjunction with the movie, many albums of the music
of the Gershwin Brothers show, Porg)z and Bess were released in
1958 and 1959. One of the more interesting ones needs to bc
mentioned, Porgy & Bess Revisited by Stewart-Williams & Co. It
was last available on the DRG LP #SW8414 in the 1980's. On this
LP, each of the characters is instrumentally portrayed. Rex is
Sportin' Life, Cootie Wiliiams is Porgy, HiltonJefferson is Bess
and Lawrence Brown is Serena and Clara. Rex gets to use all his
"half valve" tricks on his feature, "It Ain't Necessarily So."
Lawrence Brown is great on his two features, "My Man's Gone
Now" and "Summertime." Cootie has many moods to portray in
"I Got Plenty O'Nuttin'," "Bess, You Is My Woman," "Oh Bess,
Where's My Bess" and "Oh Lawd, I'm On My Way." Jim Timmens
is the orchestra leader and arranger for this a1bum. This is another
LP that merits reissue on CD.

The only album that Rex recorded for a maior label during this
time was the one he did in 1959 with trombonist Dickie Wells,
Chatter Tazz RC A74321 18585 2. On this CQ both of them play and
talk through their horns in this novelty album. This thot'oughly
enjoyable album was reissued on CD in Europe in the 1990's.

As the 1960's wore on, Rex was less involved in playing
music. A collection of his writings were published postl-rumously,
in the book, Iazz Masters of the Thirties.In 7966, he did a

European tour and recorded an album in Switzerland, Rex
Stewårt Meets Henri Chaix Polydor International 623 234. On
this rare Ll Swiss pianist Henri Chaix brought into the recording
studio a rather large small group for the date. Many of the
tunes were originals for the date written by Rex, such as the

ba11ad, "Love Do I." The group does
a fairly good version of Duke's
"Happy Go Lucky Local." Rex sings
on "St. Louis Blues."

,'w

is not that hard to find, this LP has never
been reissued on CD.

One of the more interesting albums,
in concept in this survey is Cootie & Rex
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Wendy Lawrence's Collection, Salisbutf r England
Dennis Dimmeq, Part 4 of 4

Duke Ellington collector in England
March 15, 2003

Paul Gonsalves's recordings outside the orchestras of Duke Ellington and Count Basie:

Note nr 1; Underlined EP/LP/ CD is NOT included in the Wendy Lawrence Collection.
Note nr 2: This discography about Paul Gonsalves ends up on page 8-9 with an article:"MEX-A Tribute To Paul Gonsalves",

written by Wendy Lawrence.

Titles and musicians of the EP/LPICD:s
53. Triole Plav

JH; PG, ec, nN, Hank Jones (p), Tiny Grimes (g),
Milt Hinton (b), Gus Johnson (dr), Jimmy Jones (2"" p)
PG participates only on four tracks. January 9.

54. Harlem On My Mind
Hank Johnson with the lazz Heritage Ensemble
Fredrick Waits (dr), CT, PG, Billy Butler (g),
Jackie Byard (p), Milt Hinton (b)

55. Encuentro, The Buenos Aires Session
WC, PG, Enrigue Villegas (p), Alfred Remus (b),
Eduardo Casalla (dr)

56. Humming Bird / Paul Gonsalves
Different -oersonnel

57. Paul Gonsalves. l-rancois Guin
Avec les Swingers & le Four Bones
trencn lJls bano

58. Paul Gonsälves and his All Stars
CA, PG, Nl Prince Woodyard (org), JBe,
Art Taylor (dr)

59. Paul Gonsalves / Ray Nance
iust a-sittin- and a-rockin'
hN, Nr, PG, Hank Jones (p), Raymond Fol (p),
A1 Hall (b), Oliver Jackson (dr)

60. laul Gonsalves In Paris
Same orchestra as above }uly 6, 197O, two takes Nov. 17.

61. Earl Hines / Paul Gonsalves
It don't mean a thing if it ain't got that swing
PG, Earl Hines (p), A1 Hall (b), Jo Jones (dr)

62. Roy Eldridge / Paul Gonsalves
Mexican Bandit meets Pittsbursh Pirate
PG, RE, Cliff Smalls {p), Sam Johes (b), Eddie Locke (dr)

63. Paul Gonsalves / Paul Quinchette
Orchestre G.'DAVE" Pochonet

64. Born Under the Sign of Jazz (book inc cd)
1 track with Finn Enser
Different personnel

ADDITIONAL INFORMATION FROM

65. Al Hibbler
After the Lights Go Down Low

66. Phil Barboza-So Sab€

PB & His Latin American Music
Navy Swings
Charlie Barnet and his Jazzpickers
CT, Charlie Barnet (as), PG, Sir Charles Thompson (p),
Dempsey Wright (g), Harry Babason (cello),
Ben Tucker (b), Bill Douglas (dr)
Wild Bill Davis-One More Time

The Fabulous Pescara Jam Sessions
Take "I Cover the Waterfront"

Date of the recording and labels
January 9 -7O, 1967, New York
LP: RCA Victor Mono LPM-3867,
Stereo LSP-3867, RCA Masters IXLI 7lO2

New York 1968
An Action Theatre Production XTV 144313-A

September 15, 1968, Buenos Aires, Argentina
Catalyst CAT 7973, Trova TL-22
(WC autographed)
CD: FSR CD72
Also available: IW-104,
London, 1969
DERAM DML 1064 / SML 1064
Paris, November 17, 7969
Riviera Recording 521 137

Paris, July 6, 1970
Riviera Recording XCED 521 149

August 28, 1970, September 3,797O
Black Lion BLP 30 138, CD: LCD 760148
Äfso availahle: InterCord 7.R447-'l

luly 6, l97O / November 77, l97O
Blue Star 80.703
December 75, 1970, November 29, 1972
Black Lion BLP 30153, Black Lion CA 671,
CD: DA Music 874741-2 (over the rainbow)
Also available: Black Lion 127 O27, 28 476-0 U
Augnst 24, 1973
Fantasy F-9646
CD: OJCCD 751-2
New York, February 4,7974
Communication Album Design CO 300
CD: Sanctuary

RICKARD EHRENZELLER, NEW YORK

Session ofJune 27, I95l
CD: Atlantic 1251-2
LP: Decca
date unknown-must be after 1957
LP: Stereo, Cabo Verde203
EP: Cabo Verde 45-200
February 24, 1958 in L.A.
2 x 16" record

May 1,1962
LP Coral CRL57477
Jttly 19,197O
CD: Philology W96-2

MORE NEW INFORMATION

October 30, 1958 and March 2O, 1964, Paris
CD: EMI 7243 539658 2

March 30, 1964
LP: Inner City IC 1143

MUSICIANS ;

67.
68.

69.

70.

71. Americans Swinging In Paris
Cat Anderson and the Ellinston All Stars
Information: See no. 16 and 43 in the list. PG onlv
participate at March 20, 1964.

72. Cat Anderson In Paris
The :ame takes and musicians

AB Aaron Bell bass
BC Buster Cooper trombone
BW Ben Webster tenor
BWd Booty Wood trombone
BWo Britt Woodman trombone
CA Cat Anderson trumpet
CT Clark Terry trumpet
CW Cootie Williams trumpet
ES Ernie Shepard bass

as on the CD above.

KEY TO

HA Harold Asbhy
H C Harry Carney
jH Johnny Hodges
JHa Jimmy Hamilton
JL John Lamb
JBe Joe Benjamin
lW Jimmy Woode
LB Lawrence Brown
NT Norris Turney

tenor
baritone sax
alto sax
clarinet, tenor sax
bass
bass
bass
trombone
tenor sax

PG Paul Gonsalves
aJ Quentin Jackson
RN Ray Nance
RP Russell Rrocope
SW Sam Woodyard
TG Tyree Glenn
WC Wiliie Cook

tenor sax
trombone
rrumper
alto sax
drums
trombone
rrump et


