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Så var det höst igen
Fördelen med hösten är att alla lite till mans är hemma när man
försöker att finna varandra. Under sommaren var det hektiskt
med musik på flera platser. Man hann inte alltid med. Vädret har
ju i sommar varit strålande varmt inte minst i början av augusti.
Nu har det inte varit någon speciell Duke Eilington-sommar pre-
cis. På Skeppsholmen hördes inte Ellington mer än i något speci-
ellt nummer av de olika grupperna. Festivalen var också lite stra-
mare hållen i år och folkfesten med mycket olika typer av mat
uteblev, men å andra sidan blev det pengar över till arrangörerna.
Det var nytt i år med två mindre scener som samlade lite folk,
men hur,rrdscenen var olatsen där allt skulle hända. Tazzinnehål-
let var inte så påtagligt och det var utspritt över alLa 9 dagarna.
Arne Domn€rus och Putte Wickman gjorde dock bra ifrån sig
sista dagen. Vi får hoppas att nästa års festival kommer att inne-
häLla mer iazz av intresse för oss än i å1, nu när man har pengarna
under kontroll.

Alice Babs var i Strömsholm den 31 iuli och giorde succ€
förstås tiilsammans med Titti och Tittis man Ehrling. Det \.?r
utsålt i förväg, det har aldrig hänt förut. Ak gärna till Ströms-
holm. I år var det 60 konserter under praktiskt taget varje dag
från den 16 maj till den 24 argust| och publiken böriar nu efter
tre år att hitta dit. Musikutbudet passar oss väI. Många av våra
mest kända artister kommer dit och uppträder. Det finns också
ett museum med mycket bilder att se på och under evenemang-
en serveras mat och öl m.m. Ring tfn. m. 0220-43774 och fråga
efter programmet.

På Skansen avslutade Arne Domn6rus ännu en säsong den 4
augusti. Denna gång tillsammans med Charlie Norman. Deras
spelglädje tog över så till den milda grad att programmet förläng-
des med över 30 minuter. Ovanligt mycket foik fanns på plats i
det fina vädret och alla gick hem med glada miner. En del Elling-
tonkomoositioner blir det numera även med Charlie.

Grattis Alice

Alice Babs fick
guldmedali av

regerrngen
Alice Babs har tilldelats regeringens belöningsmedalj Illis Quo-
rum av guld i åttonde storleken. Utdelningen skedde den 7 au-
gusti på Rosenbad i Stockholm. Medalien överlämnades av kul-
turminister Marita Ulvskog. Motivet till utmärkelsen är "för
enastående och mångsidiga insatser som sångerska i olika musik-
genrer och för hennes varma och positila artisteri".

Utdelningen skedde i Rosenbad i närvaro av Alices familj och
några nära vänner samt massmedia. Marita Uivskog ville göra
denna utdelning nu när Alice befinner sig i Sverige i stäilet för
att vänta till nästa år då Alice fyller B0 år, då befinner sig Alice
hemma i Spanien. Januari månad är ingen favoritmånad för Ali-
ce att vara i Sverige.

Dagens officiella erkännande är ett bevis på Alice's storhet
som artist och regeringens medali bekräftar den uppskattning
som det svenska folket visat Alice sedan genombrottet med fil-
men från 1940 "Swing It Magistern". Redan 1937 var Alice igång
som 13-åring och uppträdde trots Barnavårdsnämndens förbud.
Under 65 år har Alice Babs arbetat som sångerska och gör det
fortfarande, det är enastående. I Helsingfors nu senast i april
mötte Alice Babs en grupp pensionärer som var finska krigsbarn
1941. De ville tacka Alice för den ekonomiska hiälp, som giorde
det möjligt för dem att komma till Sverige under kriget.

Under senare år har Alice gjort över 70 konserter i Sverige , Norge
och Finland och alla har varit utsålda tlll sista plats.

Genom denna utdelning har nu våra stora musikanter Alice
Babs, Arne Domndrus och Putte Wickman fått medalien Illis
Quorum. AIla tre är födda 7924.En notabel notering.

Sedan1972 är som bekant Alice utnämnd till hovsånserska.

En annan olats som drar folk är Gröna Lund med Ronnie Gar-
diner och häns orkester. Avslutningen var den 5 augusti och
även här var det mycket folk. Vi får se om det blir något nästa år.
Mattias Algotsson (p) var tillbaka och rev ner välförtjänta applå-
der. Han har iu tidigare under sommaren turnerat med Barbara
Hendricks ute i Europa. Haninge är att gratuiera till sin huspia-
nist.

Beträffande vår konferens så rullar det på. Alla i styrelsen
iobbar för fullt med olika uppgifter. Nya krafter har gett ry.a id6er
och vi ser fram emot nästa år med intresse. Vi har redan böriat få
inbetalningar till konferensen. Intresset att komma till Stock-
holm finns t.o.m. från Austraiien. Från USA är intresset stort och
vi hoppas att det blir ungefär samma antal delegater som 1994.Vi
har en del frågor från musiker som vill deltaga och vi iobbar på
med dessa frågor. Eftersom Alice Babs med Nils Lindberg Third
Saxes Galore kommer att uppträda en kväll kan det bli trångt på
Nalen, eftersom vi har "bara" 500 sittplatser. Detta kan betyda att
vi måste skapa en reservplan.

En annan sak är att vi får några nya medlemmar, vilket be-
hövs eftersom vi varie år tappar några gamla medlemmar av olika
skäI. 81.a. är det roligt attJohn Engelbrekt, från Club Gazell, och
dess grundare, och sångerskan Git Skiöld har blivit nya medlem-
mar. Vi behöver dock mer stöd eftersom bl.a. porto har gått upp
och andra kostnader går också upp. Finns det någon som är villig
att sponsra DESS i någon form eller har idder om dessa frågor så

kontakta någon i styrelsen.

V änliga hö sth äIsningar
Göran

Applåder när RoIf Carvenius just meddelade dagens nyhet om
medaljen. Vid ett fullsatt Strömsholm den 31 iuli. Alice, Titti och
Ehring avtackades med blommor.



Hösten sista möte
den 24 november

Vi ses på SAMI och då får vi lyssna på "Holiday in Harlem". Ett
storband från Täby. Följande personer sitter i bandet: Thomas
Driving, Anders Malm, Fredrik Savander (tp), Claes Brodda, Ari
Haraldsson, Jan Karlsson, Ulf Lundberg (sax), Fredrik Ruud, Asa
Wettermark (tb), Henrik von Horn (p), Lasse Gottfriedz (b), Ing-
emar Björkman (tr) och vokalist är nya sensationen Anna Sise
Andersson, som även spelar bl.a. Tv-teater.

Kväilen börjar med finalen i frågesport under ämnet: "Duke
Ellington och hans musik"
Deltagare i finalen är våra DESS-medlemmar Bertil Lyttkens och
LeifJönsson.

Kvällen avslutas med en videofilm om Duke Ellington om
tiden medger detta.

Avlidna
Aaron Bell, basist
Samuel Aaron Bell, (bas, piano, trumpet, kompositör) avled mån-
dagen den 28 juli 2OO3 i lungcancer på Calvary Hospital i Bronx.
. Han var basist i Duke Ellingtons orkester under april 1960-okto-
ber 7962. Ären därefter öveigick Aaron Bell till aft spela piano i
stället för bas. Under Ellington konferensen 98' i Chicago deltog
Aaron Bell som Dianist i orkestern med oldtimers.

Aaron Bell var född den24 april 7922 i Muskogee, Oklaho-
ma. Efter armetiänsten under 4O-talet och efter kort spel med
Andy Kirk blev det till stor del undervisning under So-talet.
Han spelade bl. a. med Teddy Wilson, Eddie Heywood, Lucky
Millinder och Lester Young innan han kom till Duke Ellingtons
orkester. Han arbetade efter tiden med Duke som lärare i Essex
County College i Newark men arbetade också som kompositör
och musiker.

Aaron Bell söris närmast av sin hustru De Lores och barnen
med familjer.

Nyligen kom en CD ut på marknaden "After The Party Is
Over" rned Aaron Bell Trlo, inspelad våren 1958, med olika sätt-
ningar. LP: RCA LPM 1876 och CD: RCA 74321180822. Medver.
kande är Charlie Batman (p), HankJones (p), Tyree Gleen (tb),
ElvinJones (tr) Charlie Smith (tr), Ed Thigpen (tr). .

Luther Henderson, kompositör, pianist
Luther Henderson avled den 29 juli 2003 i New York, han var
född 14 mars 1919 i Kansas City. Han arbetade under kriget med
en orkester inom flottan och därefter med Mercer Ellington 1946-
47, blev musikalisk ledare för Lena Horne 1947-50. Han börlade
samarbeta med Duke Ellington som arrangör tillfälligtvis redan
1944. Han orkestrerade New World A-Comin' , Harlem, och Nigftf
Creature oä 5O-talet.

Luther Hendersons orkester ochJoya Sherrill (vo) spelade in
LP : n S uger & S pice, Columbia CL 137 8 och han r.ar äve n rådgivare
till musicalen Play On, 1997, New York. I Elllngton 98' konferen-
sen i Chicago deltog Luther Hendersen och talade om Duke un-
der rubriken "Duke - the Comnoser".

Grover Mitchell, trombonist, composer,
orchestra leader
Grover Mitchell, leader of the Count Basie Orchestra since July
1995, died yesterday in New York. He was 73 and had been suffe-
ring from cancer. His last performance was in Los Angeles this
pastJune. He first loined Count Basie Orchestrain196I and was
also in the Duke Ellington Orchestra, with Lionel Hampton, and
others as well as being a top studio trombonist in Holiywood
during the 1970s. He was on the Flip Wilson show for five years
and appeared in Lady Sings The Blues starring Diana Ross and
recorded countless other movie soundtracks.

Scotty Bamhart

DESS: Grover Mitchell may in September 1960 has subbed for
someone in the Duke Ellington Orchestra. Count Basie Orchest-
ra made several tours in Sweden under the leadership of Grover
Mitchell. The Orchestra played in October 1, 1997 in Sollentuna,
Supermarket See picture below.

Sista minuten information
Karl Emil Knutsen, Köpenhamn/Danmark, grundare och ägare
av Storywille Records har hastigt avlidit i början av september.

En sann vän och producent av LP och CD till Duke Ellington
och hans musik och han deltog med stort intresse i flera av våra
Ellington konferenser.

Mera information kommer i nästa Bulletin.

Grover Mitchell with his friend Willie Cook in
Sollentuna Supermarket 7997.

S trö msho I mspubli ken ap pI åd erar AIi ce.
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OBS!! DESS egen hemsida
hittar man under adressen:

www. ellingtonsweden. com
Information kan även nås via länkar

från vår hemsida till andra
Duke Ellington-föreningar och andra hemsidor

av intresse för DESS- medlemmar.
OBS! Nyinformation uppdateras löpande.

Mindre anekdoter funna i litteraturen.
Cat Anderson blev höjdtrumpetare när han i unga år fann att en
annan trumpetare fick alla flickor till sig genom att spela högt.
Cat böriade då också att försöka pricka in höga C och höga
D. Sedan blev han den berömda höidtrumpetaren hos Duke
Ellington av bara farten.

Clark Telry besökte Randi Hultin i Oslo på 60-talet sc'rr så
många andra musikanter giorde under alla år från 1953 till slutet
av 90-talet. Vid Clarks besök hände det sig att han satte upp en
bild av President Richard Nixon på toalettlockets insida. Sedan
berättade han det glatt för Randi Hultin. Det tyckte Clark var på
rätt plats. Den sitter kvar än i denna dag..
Detta finns att läsa i Randi Hultins egen bok, som är mycket
läsvärd, men svårhittad.

Otto Hardwicke (as) hade en egen orkester från våren 1928
till april 1932. Orkestern spelade på "Hot-Feet C1ub" på 142 West
Houston Street, New York. Sammansättningen var sällan densam-
ma mer än 2-3 veckotr, men föliande musiker spelade ibland i Otto
Hardwickes orkester: Chu Berry (ts), Garvin Bushell (as), Ted
McCoy (bars), Wayman Carver (fl-as), Tiny Walters (ts), Herbert
Cowen (tr) och pianisten var under en period F-ats Waller. Fats
skojade och spexade friskt som vanligt. Detvar bra betalt, $30 per
kväll per musiker som på den tiden motsvarade en veckolön.
Hämtat från Ed Kirkebys bok om Fats Waller "Ain't Misbeha-
vin'"

Sjef Hoefsmit, Belgien trappar ner
sitt ansvar för DEMS
'llill iul kommer den sista oublikationen av DEMS ut som är redi-
gerad och skriven av S jef Hoefsmit. I fortsättning kommer S jef
att samanställa och redigera materialet. S jef hoppas att med tiden
skall Washington helt ta över hela produktionen av DEMS. Där-
med avslutas DEMS i sin nuvarande form vid årsskiftet.

Efter årsskiftet 2OO3-04 kommer DEMS att publiceras som en
Internetprodukt från Washington och ansvarig för utgivningen
blir Peter MacHare. Peter kommer att producera DEMS som en
hemsidaproduktion på Internet d.v.s. det blir inget utskick ge-
nom Posten. Betalningen utgår samtidigt genom denna metod.
Det är som bekant svårt med betalnlne för en hemsida och sam-
tidigt genom denna teknik och kostäadsfria distribution kan
vem som helst läsa DEMS och knytas till Ellingtonfamiljen utan
kostnad.

S jef tog över ansvaret för DEMS 1996 när DEMS grundare och
inspiratör Benny Aslund avled. Benny startade D[,MS 1979 och
han hann med 72 nummer fram till 1996. Antalet medlemmar
var över 400 st. från hela väst-världen, varav 50 st. från Sverige.
Bennys nära vän sedan många år var S jef Hoefsmit, som med stor
energi tog över arbetet. Han har gjort ett fantastiskt arbete och
fullföljt Bennys idöer. S jef har hunnit med att producera 28 num-
mer av DEMS sedan 1996.

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
vänligen skicka adressen till DESS. Allt detta
för att spara frimärkskostnaden och lite arbete.
Glöm inte att meddela ändrad E-mail-adress.

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.

Vi får hoppas att denna internationella publikation kom-
mer att överleva efter Benny Aslund och S jef Hoefsmits enorma
arbete. DEMS har varit en ovärderlig plattform för alla Duke
Ellington älskare med informationer om 78' lF,P ILP ICD-utgä-
vor och analyser beträffande l)uke Eliington och hans musik
och musiker.

Vänner till S jef Hoefsmit i Sverige och annorstädes är skyl-
dig honom ett stort tack.

Thank you Sief for your fantastic work with DEMS.

Några Internet-hemsidor att se på och leta
information på regelbundet.
Här finns några hemsidor:
The Duke Ellington Society:
depanorama.net/desociety/
Peter MacHare's Duke Ellington Panorama:
deoanorama.net/
Sief Hoefsmit's DEMS Bulletin:
depanorama.net/dems/
Anthony Brown's Website:
anthonybrown.org
Smithsonian's Duke Ellington Collection Text Tour:
americanhistory.si.edu/archives/de-tour
Smithsonian's Duke Ellington Collection Finding Aid:
si. edu/organiza/museums/nmah/archives/d5301 a. html

Bubber Miley och Mosaic Record
Enligt information från USA planerar Mosaic Records att släp-
pa en box med Bubber Miley inspelningar under kommande
vinter. Det betyder att Bubber Mileys inspelningar med ett
antal sångerskor under tidigt 20-ta1 kan få ett mycket förbätt-
rat llud jämfört med tidigare utgivningar på 78'or och LP-
skivor. Det är ju också extra intressant eftersom DESS har lagt
ner ett unikt arbete med att kartlägga aIIa Bubber Mileys in-
spelningar och de musiker som han spelade med. I flera fall
har felaktiga namn angivits på skivomslagen. Det finns en
inspelning den 16 januari 1929 som de lårde tvistar om. Enligt
mångas uppfattning, de som har lyssnat intensivt pä Flaning
Youth, Saturday Night Functiott, High Life, Doin' The Voont
Voom sä medverkar inte Bubber Miley vid denna session. Dock
säger andra, speciellt från USA, att det är t.ex. en i dålig form
spelande Bubber Miley som ändå medverkar. Fn delfråga är
hur många trumpetare som deltar i sessionen? Ar det två eller
tre? Ar det Arthur Whetsol som är solist? Se arbetsgruppens
kommentarer i DESS Bulletin nr 2, 2007. Läsarna får gärna ge
slna funderinsar till DESS.

Detta är ändå den sista tiden med Bubber Miley i Duke Elling-
tons orkester oavsett denna diskussion. Bubber Miley lämnade
orke stern under januari månad och därefter kom Cootie Willi-
ams in i orkestern under februari månad.-



Stan Kentons relation till Duke Ellington
I det senaste numret av DEMS finns en längre artikel som hand-
Iar om Stan Kentons relation till Duke Ellington och deras vän-
skao skrlven av Steve Voce. Bl.a. finns ett avsnitt som berättar
om hur Stan Kenton reagerade när Duke avled 7974.

"Stan idolised Duke Ellington. The day Duke passed away on
May 24,1974wewere, of all places, travelling through Washing-
ton D.C. his hometown. How ironic. The band found out that
morning, and then we made a stop at a HowardJohnson restau-
rant. We were trying to keep the news from Stan and tried anyth-
ing to distract him from seeing the headlines. Of all the things
he has to do that day, he calls Willard Alexander's office to discu-
ss business. Willard, the band's booking agent, told him the
tragic news. I can still see it. The band got back on the bus after
lunch. Stan went beside the bus to have a moment to himself.
He had tears in his eyes when he came on. All Stan said was "Well,
he had a great life." He sat down in his seat behind me and was
very quiet about it. The first half of the concert that night in
Maryland, a high school date, Stan didn't say anything.

He opened the second set with Ellington's theme song; Thke
The "A" Train. It wasn't announced and we olaved it at a much
slower temoo than usual.

He sharäd a few words afterwards and looked at the audience.
The people were crying. I remember looking at Stan and he
started to cry, too!

In 1955, KCBS-TV presented a series of 3O-minutes program-
me presented by Stan Kenton called "Music'55". OnJuly 26 the
prolramme inciuded Ärfis try in Rhythm/Take The "A" Tråin play-
ed as a piano duet by Ellington and Kenton. Ellington's Pretty
and The WoIf monologte and Come Sunday, played as a duet by
Ellington and Yehudi Menuhin.

Steve Voce
PS: Duetten med Duke och Yehudi Menuhin (violin) finns på
video.

Paul
Gonsalves
LPpå
auktion
I USA såldes i augus-
ti en läul Gonsalrres'
LP för $1.525.
Hoppsan!
LP:n heter "Boom-
Jackie-Boom-Chick"
Vogue LAE 587.
Inspelad i ianuari
1963, Schweiz med
Pat Swythe (p), Ken-
nyNapper (b), Ron-
nie Stephenson (dr).
Nu blir det intres-
sant att kontrollera
i garderoben om
LP:n finns i samling-
en, man vet iu ald-
rig.

NyaCD-skivor

V.crcalkrqm*coi l*r rar

The Duke In Munich, Storyville STCD 8324
Insnelade den 14 november 1958 i Mtinchen. TVskland
Duke Ellingtons or-
kester gjorde under
tiden5oktober-20
november en turn6
i Europa. Från den-
na turn€ finns det
redan utgivet ett an-
tal konsertinspel-
ningar. Bl.a. från Kil-
burn Gaumont Sta-
te i London (LP, 25
oktober), Paris (LP
och CD, 28-29 ok-
tober), Amsterdam
(video den2 novem-
ber), Göteborg (LP,
6 november), Paris
(LP, 20 november).

Denna nya CD innehåller inga överraskningar. Programmet ser
ut som de övriga kvällsprogrammen på turn6n. Ljudet är slälv-
klart av bästa märke.

Gene DiNovi plays Duke Ellington & Billy Strayhorn
Baldwin Street Music BJC-2O5
Denna live-CD är dedicerad till kna Horne och är inspelad I Mont-
real Bistro &Jazz Club, Toronto, 24-25 april 2002. På denna duo-
CD medverkar Gene
DiNovi (p) och Dave
Young (b). Musiken
känns lite formell
men är väl genom-
förd. Gene DiNovi
var musikalisk an-
svarig i en TV-show
den 29 juni 1967 när
Duke medverkade
som gästpianist.
Titlar: Tomonow
Mountain, Rain-
check, MorningGlo-
ry Cop Out, Single
Petal of a Rose, Flo-
wer Is a Lovesome
Thing, Johnny Co-
mes Lately, Passion
Flower, Lady Mac, Isfahan, I'm Beginning Too See The Light,
Chelsea Bridges, Warm Valley.

Scott Hamilton "ORGANIC DUKE"
ConcordJazzCCD-4623
I en begagnad butik hittades denna CD inspelad mai 18-19,1994
med Scott Hamil-
ton (ts) och rytm.
De övriga var Mike
LeDonne (organ),
Dennis Irwin (b),
Chuck Riggs (tr).
Mike leDonne är en
positiv överraskning
på orgel. Han spe-
lar med tydlig på-
verkan av Jimmy
Smith. Gruppen
spelar mycket av-
spänt känt Ellington
material.
Jump For Joy, Blue
Hodge, Moon Mist,
Paris Blues, Castle
Rock, Just A-Sittin'
and A-Rockin', Rockin' In Rhythm, Isfahan, Love You Madly,
The Old Circus Train Turn-Around Blues.

Reflections On Duke with lean-Yves Thibaudet
Decca46O811-2
Plays the music of
Duke Ellington
Inspelad den 9-13 de-
cember 1998 i Lon-
don, England.
Den franske pianis-
ten Jean-Yves Thi-
baudet framför här
som solopianist sin
hyllning till Duke
Ellington. Han har
tidigare hyllat Bill
Erzans (Decca CD 455
512). Jean-Yves Thi-
baudet är en känd
pianist inom den
klassiska musiken i
Amerika och Euro-
pa. Flera arrangemang är glorda av Dick Hyman.
Titlar: Jubilee Stomp, In a Sentimental Mood, I Got It Bad,
Prelude To a Kiss, Sophisticated Lady, The Clothed Woman, Day
Dream, Tonk, Beggar's Holiday Suite, Lush Life, Fantasy on
Caravan, Come Sunday, A Single Petal Of a Rose, Solitude.
Begger's Holiday Suite består av tre kompositioner: In Bet-
ween, Brown Penny och Take Love Easy.



Ellington For Lovers
Nagel Heyer Records
1009
Detta är en samlings-CD
med 10 st. olika sätt-
ningar till 12 olika El-
lingtonkompositioner.
Bl.a. kan följande grupp-
ledare nämnas: Harry
Allen (ts), Danny Moss
(ts), Wycliffe Gordon
(tb) med Milt Grayson
(vo), Warren Vache (co),
Dan Barrett (tb).
Valet av melodier är från
de mest vanliga av Du-
kes mest kända kompo-
sitioner. Inspelningarna är g;orda mellan 1993 till 1998.

Nu kommer den tredie CD:n av Håkan Lewin samt
bifogade kommentarer.

A Unique Blend Of Church Organ, Saxophone and Hammond Organ
FREEDOM THE VISION. Linx Music LXD 115
New, unique CD/SACD with music by, a.o. Duke Ellington, Billie Holiday, Thad
Jones and "Negro spirituals" in new arrangements for 2 organs and alto saxopho-
ne, recorded December 2-6, in Angelholms Church, Sweden.
Musicians:
Johannes Landgren, pipe organ
Kjeld Lauritsen, Hammond 83 organ
Håkan Lewin, alto saxophone

The music is full of contrasts and ranges between meditation, despair, lyrical
melodies and rhythmical variety.
The project aims to unite the Afro American and European music tradition, a. o.
through the use of the Hammond organ, the pipe organ and the alto saxophone
together. The purpose behind the proiect is also to protest against the violence,
injustice, egoism etc. that so strongly affect world today. It is hard to change the
world as a plain musician, but as Kofi Annan states: "The worst sin is being
passive". So, this is our contribution.
During the last three years Håkan Lewin and Johannes Landgren have perfor-
med more than 250 concerts togethet in Europe and in the USA. The concert
was also played on Manhattan, only a few days after the tragic September 11

events in 2001. This experience made us realise that the actual message of these
old "Negro spirituals" are more important today then ever.

This recording is made with the new SACD technique,

"Freedom is a word that is spoken and sung loudly
and softly all around the world and in many langu-
ages. The word freedom is used for many purposes,"
adding slyly, "It is sometimes even used in the
interest of freedom."

Here, in "FREEDOM the vision" Freedom is used
At it's most meaningful!

Patricia WiIIard
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"Friendship" with Clark Teny / Max Roach
Eighty-Eighty/Columbia CK 87 171
med Clark Terry (tp), Max Roach (tr), Don Friedman (p) och
Marcus McLaurine (b).
En nylnspelning, övrig information saknas.

"Big Sweet n' Blue" Norris Turney's Alto
Maole shade 02632
meä Larry Witlis (p), Walter Booker (b) och Jimmy Cobb (tr).
Inspelning 5 1 6 april 1993.
Norris Turney spelar bl.a. Checkered Hat, hans tribute till John-
ny Hodges, som han efterträdde i Duke Ellingtons orkester. I
övrigt hör vi bl. a. Blood Count, Come Sunday och In a Mellow
Tone.

Från vönster Håkan Lewin, lohannes Landgren och
Kield Lauritsen

but the record is, of course, possible to play on an ordinary CD player.

"Freedom-the vision" is not only 58 minutes
of music at a very high artistic level, but it also
imparts an important message to all of us.

Hans Davidsson

Professor, Eastman School of Music
Rochester, New York, USA

Associated editor to Duke Ellington
Washington, DC USA

Tifiar: Nobody Knows The Trouble I've Seen, Go Down Moses, (3) It's
Freedom, A Child Is Born, Joshua Fit The Battle of Jericho, (6) Lotus
Blossom, Rainbow Reflection (av Lars Sjösten), Give Me That Old Time
Religion, Swing Low, Sweet Chariot, God Bless The Child, He's Got
The Whole World In His Hands.

Ulf Wessl€n has arranged number three and sex.

Note:
Håkan Lewin and Johannes will perform in St Peter's Chuch,
Citicorp Centre, in New York, January 1a,2OO4. The address is
153 E 53d Street. The name of the day is "Martin Luther King
Dat''-



19:e ELLINGTONKONFERENSEN den 12-16
ANMÄLNINGSBLANKETT (för medlemmar

MAJ, 2OO4
senast 2OO3-12-3L)

Namn/Signatur Namn

Adress Adress

Email Email

Konferensavgift

Bankett (pris exkl. drycker)

Nalenkvälle n 2OO 4-O5 -14:

Period

Scandic Hotel Sergel Plaza

Antal

å 1400:-

å 360:-

12 -16 maj 2OO4 .. . . . enkelrum/.. .. . dubbelrum

Enkelrum å 1790:-kr pernatt 7Zl5+7315
Enkelrum ä 1390:- kr -'t - I4l5 + 7515

Dubbelrumå 1990:- kr Izl5 + 1315

kr

kr

Medföliande make/maka, eller för medlem

som ej deltar i konferensen ä 500:-

SI.IMMA ATT BETALA

Beloppet skall vara inbetalt senast 2003-72-31till postgiro nf 11 63 75-7 eller till
Handelsbanken konto nr 1160 284083992

Anmälningsblanketten skickas till: DESS, c/o Göran Wall6n, Skogstorpsvägen 39, 7g1,39 Sollentuna eller

som länk till: goran.wallen@ellingtonsweden.com eller via fax: 08-653 2440.

Bokning av hotellrum
Vi har förbokat rum på följande hotell:
Sergel Plaza: 80 enkel+ZOdubbelrum. (tel08-517 26300, www.scandic-hotels.com)

KOM Hotel: 20 enkel+20 dubbelrum (tel08-412 2300, rwvw.komhotel.se)

Dubbelrumå 1550:- kr -"- 7415 + t'lS
KOM Hotel Enkelrum ä 1020:- kr -"- 7215 + 1315

Enkelrum ä 820:- kr -"- 7415 + 1515

-"- Dubbelrumå 1200:- kr -"- 7215 + 1315

-"- Dubbelrumä 1050:- kr -tt- 1415 + 15/5

Betalning för hotellrum görs direkt till hotellet med kreditkort.
För att bokningen skall gälla erfordras kreditkortsinformation:
ANGE Kreditkortstyp AMEX/Mastercard/VISA/

ANGEKreditkortsnummer ....Giltighetstid

Sista kostnadsfria avbokningsdag för:
Sergei Plaza är den 12 mars 2004. Nästkommande dag dras hotellkostnaden från kreditkortet.
KOM Hotel är den 10 april 2004. Nästkommande dag dras hotellkostnaden från kreditkortet.



19tu\ ELLINGTON CONFERENCE, MAY l2-L6,2OO4
REGISTRATION FORM

Name/Signature Name

Address Address

Email Email

TOTAL SEK

The amount to be paid latest on December 31,, 2OO3 to:
Svenska Handelsbanken, SE- 106 70, Stockholm Sweden A/C No. 1160 284 O83 992 or
IBAN: SE9560000000-0002 8408 3992

The registration form to be mailed to:
Duke Ellington Society of Sweden
c/o Göran Wall€n, Skogstorpsvägen 39, SE-191 39 Sollentuna, Sweden
or by email as an attachment to goran.wallen@ellingtonsweden.com or by fax: +46 8-653 2440.

Booking of hotel room:
We have made a preliminary booking of rooms at the following hotels:
Scandic Hotel Sergel Plaza (Hilton Group): 80 single + 20 double rooms.
Address: (Brunkebergs Torg 9, SE-103 27 Stockholm, tel08-517 26300, www.scandic-hotels.com
KOM Hotel: 20 single + 20 double rooms
Address: Döbelnsgatan 17, SE-111 40 Stockholm, tel08-412 2300, www.komhotel.se

Room booking for dates: N4ay L2 - May L6, 2OO4 ..... single room / ...... double room

Conference Re gistration

Banquet (price excl. wine)

Alice Babs Celebration at
Nalen 5/14 fee for Spouse:

Sergel Plaza: Single room SEK

-'t- sEK
Double room SEK
-'t' sEK

KOM Hotel: Single room SEK
-'t- sEK

Double room SEK
-,'- SEK

Qty
ea. SEK 1400:- (appr USD 175:)

ea. SEK 360:- (appr USD 45:-)

ea. SEK 5OO:- (appr USD 63:-)

l.79Ot (appr USD 218) per night 5112 + 5/13
1.390:- (appr USD 170) -"- 5/14 + 5/15
1.990:- (appr USD 243)
1.550:- (appr USD 189) -"- 5/14 + 5/15
LOZO- (apprUSD 124)

82Oi (apprUSD 100)

1.20O: (appr USD 146) -"- 5172 + 5173
1.050:- (appr USD 128) -"- 5114 + 5115
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Payment for the hotel room shall be made directly to the hotel with Credit Card.
Credit Card information is required to make the hotel room booking valid:
CreditCardType AMEX/Mastercard/VISA/ (Please mark type of card being used)

Expiry date ..Credit Card No.

The last cancellation dates are:
Sergel Piaza: March 12 20O4. The
KOM Hotel: April 10 2004. The

following day the cost for the room will be charged to the credit card.
following day the cost for the room will be charged to the credit card.
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Benny Carter har avlidit
Bennett Lester "Benny" Carter avled iördagen den 12 juli i Los
Angeles. Benny Carter va! trots att han var självlärd, en av jaz-
zens stora mästare. Han rankas som jazzens största altsaxofonist
tillsammans medJohnny Hodges och Charlie Parker. Under sitt
långa musikaliska liv blev han en legend, som gjorde inspelning-
ar redan på 20-talet med bl.a. CharlieJohnsons berömda Paradise
Orchestra.

Benny framträdde på sin 90-årsdag Oslo Jazzfestival. Hyll-
ningarna i USA skedde någon dag innan med deltagande av bland
andra president Bill Clinton. Benny besökte flera gånger Vita
Huset hos den tenorsaxofonspelade presidenten. Bennys sista
spelning var enligt Los Angeles Times och andra källor på Catali-
na Bar & Grill i Holly'wood, mars 1998, där han annonserade: "I'm
retired" och sedan var det slutsDelat.

Han berättade själv år 2000 att han inte hade spelat sedan tre
år tillbaka och att han kände bl.a. Arne Domnerus och Bo Scher-
man i Sverige. I september 2000 gjorde Arne Domnerus ochJan
Lundgren (p) en inspelning av CD:n "Dompan" i Los Angeles
och de besökte samtidigt Benny i hans hem i Holl1'wood.

Benny var född den 8 augusti 1907 i New York City. Han
blev tidigt influerad att spela trumpet av Ellingtons Bubber Mi-
ley (1903-1932) och av sin kusin Theodore "Cuban" Bennett
(1902-7965). Han började sin karriär tidigt hosJune CIarks Orkes-
ter 7924. Nu bytte han från trumpet till altsax. Under de närmas-
te 7-B åren spelade och arrangerade Benny under korta perioder
hos Horace Henderson, CharlieJohnson (under 1928, ett år) och
Fletcher Henderson. Under 1926 ersatte Benny under två veckor
Harvey Boone i Duke Ellingtons orkester. Han spelade baryton
med Eari Hines och spelade 1931 under kort tid med Chick Webb.
Blev musikalisk ledare 1931 för McKinneys Cotton Pickers under
ett år. Han iedde egna orkestrar 1933-34. Tillsammans med eng-
elsmannen Spike Hughes gjordes 1933 några historiska inspel-
ningar tillsammans med några av epokens förnämsta solister:
Coleman Hawkins, RedAllen, Dlcky Wells, Chu Berry m.fl.

Carter började arrangera redan under tlden med CharlieJohn-
sons orkester. Han arrangerade sedan för Duke Ellington, Teddy
Hill, McKinney, Mills Blue Rhythm Band m.fl. Benny började
1934 att arrangera för Benny Goodman och senare blev det även

arrangemang för Glenn Miller och
Count Basie.

Han arbetade och spelade med
många av dåtidens stora musiker.
Chu Berry, Teddy Wilson, Sld Cat-
lett m.fl.

1935 reste Benny till Paris och
medverkade i Willie Lewis orkester.
Då spelade han både trumpet och
altsax. Under 1936 var han arransör
för Henry Halls BBC House Raäio
Band, sedan blev det resor till Frank-
rike och Skandinavien. Han spela-
de med FreddyJohnsons orkester i
Anrsterdam våren1937 .

Vår medlem i DESS, Hans Hen-
rik Ährberg, träffade Benny 1936 i
Köpenhamn. I september 1936 spe-
lade han in två nummer på Sonora
i Stockholm, Some of These Days
och Gloaming. I orkestern ingick
bland andra Thore Ehrling och brö-
derna Miff och Zilas Görling.

Vid återkomsten till USA i mai
1938 arbetade Benny med ett stor-
band som inkluderade bl.a. Vic Dick-
enson, Eddie Hey'wood, Jonah Jones,
Tyree Glenn. Sent 1941 bildades en
sextett med bl.a. Dizzy Gillespie och
Jimmy Hamilton. I mitten av 40-
talet flyttade Benny till Holl''wood
för gott och där skrev han filmmu-
sik bl.a. The Five Pennies, The Snows
of Kilimanjaro och Gene Krupa Sto-
ry och senare blev det även arbeten

för TV, bland annat "M Squad". Benny skrev arrangemang och
spelade med i filmen Stormy Weather, som enbart hade färgade
skådespelare, men han fick blott ringa "credit" för detta.

Under mitten 4O-talet samarbetade Benny med den nya ti-
dens unga musiker, som några med tiden blev förgrundsfigurer
inom bebopen. Det var b1.a. Miles Davis, Al Grey, J J Johnson och
Max Roach. Benny var aldrig främmande för nya musikaliska
strömningar.

1945 skrev Benny ett arrangemang till Dukes "Prelude To a
Kiss". Bennys arrangemang blev den slutliga versionen som Duke
använde vid sina egna inspelningar t.ex till LP:n "Indigos" från
1957.

En historisk inspelning skedde i Los Angeles i juni 1952. Ett
tremästarmöte mellan Benny Carter, Charlie Parker ochJohnny
Hodges under en Norman GranzJam Session. fiion spelade "Fun-
ky Blues", en Hodges komposition. Ovriga var Oscar Peterson
med trio, Ben Webster, Flip Philips, Charlie Chavers.

Sedan mitten av 4o-talet började Benny ägna sig åt att kom-
ponera och arrangera för film och TV och efter en förfrågan
från Princeton University 1969 började han att undervisa under
nio år.

I december 7967 och januari 1968 var flera musiker sjuka i
Dukes orkester och med kort notis spelade Benny med Dukes
orkester i januari 1968.

I LP-boxen från Pablo "The Greatest Iazz Concert In The

:

Benny spelar med Tommy Flanagan (p) Red Mitchell (b) och Rune Carlsson.(tr). OBS: Scenen var
i enklaste laget 1980. Vid nästa års festival lyfte taket vid hård vind och blåste åt sidan så att en
ny scen fick bli ell provisorium.

Benny Carter vaf en multiinstrumentalist och han behärska-
de förutom altsax även trumpet, klarinett, trombon, tenorsaxo-
fon, piano och baryton. Han var dessutom en framgångsrik kom-
positöt arrangör och orkesterledare. Detta gjorde att han hade
många järn i e lden samtldigt med olika typer av uppdrag.

Benny var en stor musikalisk ledare och många har vittnat
om hans kompetens. "Man lärde sig oerhört mycket genom att
få soela med Bennv". Musikerna kallade honom helt enkelt för
"King". Arrangören Sy Oliver lär ha sagt att Benny "var den mest
kompletta professionella musiker han någonsin träffat". Skivpro-
ducenten John Hammond har sagt "Benny var en av de stora
influenserna inom amerikansk musik, en av de osynliga hjältar-
na".

Den 15 iuni 1943 uttalade sig Duke Ellington för Richard
Harrington i tidningen Washington Post på föllande sätt om
Benny Carter: "I stand in awe of the proficiency his vast
experience has given him. He has tremendous scope, instru-
mentally, musically. The problem of expressing the contri-
butions that Benny Carter has made to popular music is so
tremendous it completely fazes me, so extraordinary a musi-
cian is he."

Tenorsaxofonisten Ben Webster har sagt att Benny var en
Derson han hade stor resDekt för. Han kunde höra när Webster
spelade fel. Att bara påpekä detta för Ben var nog ett styrkebesked
från Bennvs sida.



World", iuni/iuli 1967, medverkar Benny i olika små Ellingtonia-
sättningar och med Duke Ellingtons orkester.

Under 70-80-talet började åter Benny att spela på klubbar och
turnera, han deltog i Norman Granz' turn€er med Jazz at The
Philharmonic som besökte Sverige flera gånger. Genom detta blev
Benny åter mera känd för den stora publiken som den stora mästa-
re han var. Hans superba ton var kraftfuil och elegant på samma
gång och han var lätt att identifiera. Han hade en oklanderlig
teknik. Hans ton i trumpeten med drag av Bubber Miiey och louis
Armstrong var också identifierbar i t.ex. 1 Surrender Dear. Som
arrangör var Benny en virtuos när det gällde att skriva raffinerade
arrangemang för saxofonsektionen.

Den 13 iuni 1980 besöktes Stockholms första Jazz & Blues
Festir,al av Benny. Vid det tillfället spelade även gamle vännen och
kollegan Dizzy Gillespie mungiga. Benny framträdde och spelade
med tre olika grupper: Arne Domndrus orkestet, Kustbandet samt
med en egen grupp. Se bilden på sidan 9.

Kustbandets
trumslagare Chris-
ter Ohlsson kom-
mer ihåg: "Vi var
nervösa inför mö-
tet med Benny
Carter. Men när
han kom visade
det sig att han var
en mycket vänlig
person och oer-
hört proffsig. Han
lyssnade på våra
förslag till pro-
gram vid en kort
repetition och se-
dan blev vi över-
ens".

Bo Scherman
skrev i Orkester
Journalen (juli/

augusti 1980) "för mig var det festivalens absoluta höjdpunkt
och ett klart bevis på att Benny fortfarande är en av iazzens
verkligt stora, ständigt kreativa musiker."

1982 spelade Arne Domn€rus och Benny in en LP "Skyline
Drive" (finns nu på CD).

I slutet av SO-talet bildades The American Jazz Orchestra
under musikalisk ledning avJohn Lewis och Benny Carter. Syf-
tet var att återuppliva originalarrangemang och försöka att åter-
skapa den tidiga storbandsmusiken. Detta innan man hade för-
lorat känslan för hur storbanden tolkade sina arrangemang.
Benny ochJohn hade ju tillsammans stor erfarenhet på detta
område. Benny arbetade ofta på senare år med arrangemang för
storband.

1996 gav president Bill Clinton en mottagning i Vita Huset
och Benny erhöll då en utmärkelse "National Medal of Art".
Benny bjöd då in sin famili och några nära vänner till besöket,
bi.a. Patricia Willard. 1969 hade det blivit förhinder när Duke
biöd in Patricia till sin 7O-års-födelsedag i Vita Huset hos President
Richard Nixon. Patricia som hade arbetat med Duke sedan 1949
bleg i likhet med många andra förtiänta musikpersonligheter
(Frank Sinatra m.fl.) inte inbjuden av Vita Huset. I sällskap med
Benny gick det dock bra.

Bennys mest kända kompositioner är "When Lights Are Low"
och "Blues In My Heart".

För den som är intresserad finns det en bok att läsa om Benny
Carter av Berger and Patrick som heter "Benny Carter". Genom

inspelningarna med Benny Goodman och Fletcher Henderson
får man en god uppfattning om Bennys arrangörskonst.

Under årens lopp möttes Benny och Duke många gånger i TV-
shower och festiraler.

Närmast söriande är hustrun Hilma Ollila Arons, som gifte
sig 1979 med Benny och dotter Joyce Mills samt två barnbarn.

CD
CD finns att köpa som täcker Bennys heia karriär hos bl.a. Bo
Scherman, tfn: 08-652 9291 för den som vill ha råd till ett inköp.
CD finns annars på Classics Records och Master of Jazz. Classics
böriar från 1929 1'am till 1950-talet och Master of Jazz, som kan
vara svåra att hitta (fråga Bo Scherman) slutar vid c:a 1940.

Jens Lindgren, Kustbandets ledare, minns
Benny Carter
En dag ringde telefonen: "Nu är det klart! Det blir Kustbandet
och Benny Carter på Skeppsholmen i sommarl" Det var Bosse
Stenhammar som ringde och en sådan id€ kan bara han förverk-
Iiga. Resultatet blev bra. Carter var, precis som vi förmodade, den
proffsigaste musiker man kunde lobba med. Kustbandet och
Benny repeterade samma dag som konserten, och han log iSen-
kännande åt de fiesta arren från Henderson- och McKinney's
Cotton Pickers-tiden. När vi presenterade "Saratoga Drag" sa han:
" I think I made the arrangement on this one ! "

Några år senare träffade iag Carter på en klubb i New York,
och han mindes rzarenda detalj av konserten, som för övrigt finns
i SVT:s arkiv.

Arne Domndrus minns sin vän
Benny Carter
För mig var Benny Carter min stora idol redan när iag spelade med
Ove Kiells orkester i början av 4O-talet. Jag lärde mig då att spela
hans solo i "I' m In The Mood i'or Swing" med stora svårigheter.

Under hela min karriär har jag sedan haft kontakt med Car-
ters musik. När jag fyllde 60 år och det firades med en fest i
Spånga hörde iag någonstans plötsligt en falskt spelande altsax,
som spelade "Sankta Lucia". Döm om min föwåning när altsax-
en var en skolfrisk Benny Carter, som kom in i rummet. Detta
med anspeining på den 13 december och lag fyller år den 20
december.

Vid vår inspelningT9S2 av LP:n "Skyline Drive" gav han mig
förtroendet att spela första stämman. Det tog jag som ett heders-
uppdrag.

Gösta Theselius var även han mycket påverkad av Benny
Carters arrangemangskonst.

Under vårt besök i september 2000 i Bennys hem försökte iag
åter att spela solot i "I'm In The Mood For Swing", men Benny
hade glömt sitt eget solo men det får han göra med ålders rätt.
När vi efteråt skildes åt rar det med lite vemod och sorg i hiärtat.
Jag är mycket stolt över att ha fått förmånen att lära känna
Benny Carter och spela med honom. Hans linjära spel gjorde att
han kunde bygga upp sina solon på ett logiskt sätt. Han spelade
aldrig med s.k. "råblås". Han var en mästare.

Det finns för övrigt en spridd historia, som säger att Benny
Carter bor i Humphre,v Bogarts hus, om det kan jag bara säga att
det är fel.

Ref.
Information finns att läsa om Benny Carter på Internet skriven
avJohn S. Wilson i tidningen New York Times och från Leonard
Feather i hans bok New Encyclopedia of lazz.

Några LP /CD som finns att söka och köpa i Benny Carters namn:
Benämning

1. Benny Carter 7928-1952
Dubble-LP

2. Benny Carter, 1933 I 1939
3. Melancholy Benny, 1939-40
4. Benny Carter, Early Forties
5. Benny Carter, Late Forties
6. Jazz off the Air, 1944-48
7. Benny Carter in Holl1'wood 7944-46
8. Benny Carter,Jazz Giant, 1958

9. Benny Carter, "Swingin- the 20s", 1958

10. Further Definitions, 1961

medverkande

Charlie Johnso n, Mezz Mezzr ow
Lionel Hampton samt Bennys egna orkestrar
Russell Procope, Ben Webster
Tyree Glenn

Ben Webster, Buck Clayton
Rex Stewart, Barney Bigard, Miles Davis

Ben Webster
Earl Hines
Coleman Hawkins, Jo Jones

Märke

RCA B&WJazz Tribune m 4PM 42406

TAXm-8031
TAXm-8004
Official 3019
Official 3006
Spotlite SPJ147

Jazz Society AA 502
Contemporary S7555

Contemporary S7561

Impulse A-12
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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.

Ellington är också förvånad över kritiker,
som påstår att jazzär denamerikanska mot-
svarigheten tili den era, som var Greklands,
och den grandeur som rar Roms. För någon
tid sedan lästes en sådan kritik upp för Duke,
när han låg på en divan i sitt omklädnings-
rum på Hurricane Club i New York. Författaren påstod, att när
New York är bara ett minne eller kanske en skog av rostiga stål-
skelett, som peka mot himlen, så skall den insilitsfulle arkeolo-
gen kunna rekonstruera hela den amerikanska civilisationen. Var
han lycklig nog kunde han finna en Eliingtonskiva bland ruiner-
na. I skir,ans pulserande rytmeq, sade artikeln kan han höra ljudet
av för länge sedan död trafik, se neonskyltarnas ljus, få någon
uppfattning om den underiordiska iärnvägen. Man kan också
förstå - när ett solo hörs ovanför temat och så siunker tillbaka -
hur individen i det förflutna sträckte sig efter stiärnorna, men
måste stanna på den banala jorden. Duke lyssnade otåligt. När
Duke hörde detta sade han: "Jag vet inte, " Det kanske är någon-
ting i det. Men iag tycker att sådant prat är rena, rama lorten."

Inom jazzen finns en osed'ranligt stor lucka mellan konsten,
som den utövas, och konsten, som skribenterna skriver om.
Musikanterna svettas, och kanske till och med öva in rarie effekt.
Skribenterna framhåller att musiken är så soontan och utan an-
strängning, som en fågel. Musikanterna ägnar sitt liv åt att ut-
veckla sin teknik. Skribenterna framhåller dem som enkla natur-
barn som får sina primitiva s jälar att tala i instrumenten. Neger-
musiker, som funnit det vara bäst ati hålla sig borta från den vita
världens besynnerligheter, havanligtvis ingenting att säga, när
det berättas för dem, att de är de första surrealisterna, som det
sagts i Frankrike. De har svårt att finna någon överenskommelse
mellan livet "deep in the heart of Texas", där de måste säga
"Yassuh, Boss," och till iivet i Paris, där de får höra att de kan
iämföras med Bach, Beethoven och Brahms. På en europaturnd,
som Ellingtons orkester gjorde, bugade sig en gång en äirigent
från Paris' symfoniorkester i Paris för Johnny Hodges på
gatan och bad honom respektfullt om en förklaring på hans
konstnärliga saxofonspel. "Jaghar bara haft tur, farsan, iag
har bara haft tur," sade Hodges. Dirigenten skrev senare om
händelsen och berättade: "Det är en unik upplevelse att stå fram-
för denne svarte poike." När man ber honom om att förklara sin
enastående virtuositet bara får man till svar: "Jag har bara haft
tur, farsan." Duke hamnade själv mitt i detta, då han i London
1933 ombads att förklaravad hotjazzvar. Han svarade: "Hotiazz
är en del av musiken." Precis som roten är en del av trädet eller
kvistarna och löven och stammen. Hot jazz är för musik lad
roten. kvistarna, lövet eiler stammen är för trädet."

Trots Ellingtons tvivel kan det vara möjligt att framtidens
arkeolog kan rekonstruera någonting av nutiden från Ellingtons
musik, om vilket kan diskuteras, en kompositörs musik till viss
grad ger en reflex av hans omgivning. Ty Dukes omgivning har
varit lika amerikansk som en fordbil och oå ett visst sätt lika
standardiserad. Han levde som pojke i Wäshington D. C. och
hans första jobb var i en sodabar. Från hans tidiga ungdom har
hans dagar och nätter tillbringats i caf€eq drugstores, cabarder,
nattklubbar, hotellvestibule4 järnvägsstationer, danssalonge4 bio-
grafer, omklädningsrum, taxis och bussar. Ibland säger Duke:
"laghar haft tre medel till min uppfostran - gathörnet, skolan
och bibeln." Bibeln är viktigast. Den lärde mig att man skulle se
till vad en människa hade inom sig och inte snittet på hans
kostym."

Duke anser ibland att det är klok politik att dölia sitt intresse
för bibeln orecis som han dölier sitt intresse för den amerikanska
negerns historia. Han tvivlar på, att han blir populärare i Arkan-
sas exemnelvis, om det blir bekant att han i de böcker han läst om
negersiar,arnas revolter kraftigt stuckit under ställena om Nat
Turners och Denmark Veseys upptäckter. Offentligt visar han
fram sitt beigefärgade anlete i ett grin så brett som möjligt.
Han påstår att flottheten i hans kostymer inte är slälvuppta-
genhet utan snarare ett själviskt försök att spela den roll,
som publiken väntar att han skall spela - ett påstående som
dock hans vänner inte tar alltför allvarligt. Han har två
sorters sätt att klä sig - ett för publiken, som av en av musi-
kerna beskrevs som "jätteflott", ett för repetitioner och kom-

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 L9l5 och fortsatte t.o.m. mai
1946, sammanlaSt åtta avsnitt.
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ponering. När han arbetar, tycker han om
att bära en biliig hatt med brättet uppvikt
runtom, en sportskiorta utan halsduk men
med så långa kragar att de vilar på bröstet,
bruna suede-skor, en blå eller mullbärsfär-
gad pullover och en sportkostym sydd så att

den gör honom smalare.
Ibland skrattar Duke naturligt och översvallande, musikerna

sitter kanske i omklädningsrummet och tävlar om, vilken som
kan vissla den lägsta tonen. "Jag tar kål på mig ",säger Duke. Då
ser han verkligen ut att vara den enkla afro-amerikanen utan
några bek;'rnmer i världen. Nya bekanta till Duke blir alltid förvå-
nade, när de får höra, att Duke skrivit poem, i vilka han hävdar
teorin att jazzens rytm har slagits in i negerrasen genom tre-
hundradens förtryck. De fyra taktslagen i jazzens takt finns ock-
så, påstår han, i negerns puls. Duke tycker inte om att visa sina
poem. "Du kan säga vad du vill med en trombon, men du måste
ruara försiktig med ord", förklarar han.

Duke föddes i Washington 1899, när Buddy Boldon på sin
kornett frambragte dessa besynnerliga toner, som musikerna på-
står vara jazzens början. Under det att den nya musiken sakta
'"andrade norrut från New Orleans, först till St. Louis och Memp-
his, sedan till Chicago, New York och Europa, gick Duke i folk-
skola och - på moderns begäran - tog pianolektioner från en
kvinna, som han påstår hette Marietta Clinkscales. Han döptes
till Edward Kennedy Ellington, men han har kailats Duke seäan
han r.ar tolv år, då hans elegans och snobbighet började att väcka
uppmärksamhet bland lekkamraterna. Hans första musikaliska
minne, säger han, är så långt tillbaka som vid fyra års åldeq, då
han hörde sin mor spela "Rosary" på pianot. "Det var så vackert,
att jag brast i gråt", säger han. Duke talar ibland om sin far som
Onkel Ed. Detta beror på, att Duke, som endast hade en syster
och inga bröder, hade 28 kusiner, som vistades så ofta runt det
ellingtonska hemmet, att Duke och systern också begagnade
deras tilltalsord. Dukes fader arbetade för marindeoartementet
som kopierare av blåkopior. "Uncle Ed klarade siniamili fint",
säger Duke. "Vi saknade aldrig någonting".

När Duke r.ar 15 år, kom han en gång på ett knytkalas (rent
party), som i Washington kallades "hop" eller "shout". Gästerna
betalade 10 eller 15 cent till värdfolket. Vid detta tillfälle soelade
en man vid namn Lester Dishman oiano. "Han var enaståbnde -
verkligt bra", säger Duke. "Pianot wängde. Luften kokade. Med
sin vänsterhand spelade han fin rytm och hans högerhand väv-
de invecklade melodiska saker. Och hastigt!" Sedan han hört
Dishman, gick Duke på alla rent parties han kunde och hörde
Clarence Bowser, Doc Perry, Louis Brown, Louis Thomas och
andra begåvade pianister. "Bowsers musik var majestätisk erinrar
sig Ellington, " jagbrukade tänka, att om jag bara kunde komma
på den där speciella stijen. De brukade få 3-4-5 dollars per kväll
När de spelade på dessa parties, brydde de sig inte om någonting,
dom drack gin och spelade och allting biev vilt och furiöst, så att
en dag allvarliga skribenter från Europa kunde göra undersök-
ningar, skrira monografier m.m. Doc Perry", säger Ellington,
lärde mig att läsa note! inte bara spela dem".

Duke komponerade sin första melodi kort efter att ha hört
Dishman, då han var 15 år. Det var under en sommarferie från
högskolan. Duke erinrar sig, att han började med att flytta famil-
jens piano upp till sitt eget rum. Det hade en självspelanordning
och han började sina studier med att långsamt spela en rulle av
James PJohnsons egen "Carolina Shout". Under en vecka stude-
rade Duke anatomin i "Carolina Shout". "Så låste jag in mig
under två veckor och när jag kom ut hade jag en egen "Shout",
säger Duke. Han hade inte gett kompositionen något namn/
men när han fick ett iobb i en sodabar vid namn Poodle Dog
Cafe, kallade han den till ställets ära för "Soda Fountain
Rag". Hans beundrare trodde, att han skrivit flera "shouts", ty
han spelade stycket i bluestempo, sedan som vais, sedan straight
och sedan vad som nu kallas hot. "De visste aldrig, att det var
samma stycke", säger Duke. När sommaren var slut, återvände
Duke tiil högskolan, från vilken han graduerades 7977 , då han
rar 18 år.
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The AESTHETICS OF DUKE ELLINGTON,S SUITE,S:

THE CASE, OFTOGO BRAVA.Patt2.
BYSTEFANOZENNI

Yet iazz critics have based their evaluations ofthe efforts of com-
pos'ers like Ellington exclusively on this criterion, removing it
irom its historical context and raised it to the level of a universal
r.ardstick of analvsis and eraluation. Anxious to demonstrate that
iazz is as ralid a förm of music as European classical music, critics
irristakenly transpose Ellington and Mingus onto the terrain of
Mozart anil Beethoven, subjecting them to the criteda of compo-
sition of the most popular classical romantic masterpieces. Such
misguided analysis ålso demonstrates a paucity of familiarity
witliother techniques and aesthetics of compositions (2).

For a correct approach to the question of large forms in iazz
in African-American music in general, we have to use other met-
hodological tools that we can glean from the study of structures
in auralmusic and poetry. The first question we have to answer
has to do with the validity of the suite as a musical construct.
There is no iustification for accusing Such Sweet Thunder of
being short on unity when thete are rarious classical forms made
up of several move'ments whose unity is achieved_in ways that
häve orecious little to do with the development of motives. To
illustiate that point, an examination of two Western classical
music forms, the suite of dances and the symphony, follows.

The Baroque suite of dances consists of a series of indepe_n-
dent dances giouped together by specific criteria. A suite usually
begins with an allemande, a double-time dance at a medium to fast
teåpo, followed by a courante in triple time at a medium rhythm,
a saiabande, again in triple time but much slower, and a gigue,_a
very fast conclusion in a compound time. Between the sarabande
anci the gigue, the composer usually inserted as many other.dan-
ces as he likes, in double or triple time and generally at a medium
tempo. All the dances are bipartite and in the same tonality; more-
overl, we can find in them --and in fugues, too - development of
motives, a technique later inherited by Haydn and corytposers of
the late eighteenth century. Indeed, in baroque music, additive
forms and development techniques are not in contradiction but
are parts of the same structurai design. Their unity is found in a

more profound logic that surfaces in the varied and logical alterna-
tion between different meters and tempos; different textures -
more contraDuntal dances such as the courante alternation with
morc homophonic dances such as the sarabande; and a variety of
expression airayed for psychological effect - the stately decorum of
thå sarabande äxplodihg into the riotous celebration of the final
gigue. Dance suites were often assembled using individual pieces
t"håt had been written in different periods; for example, Arcangelo
Corellis' s Orchestral Suites, op. 6, were "composed" by reviving
dances written for various occasions, grouped in the same tonality,
ordered in the standard sequence iust described, and finally publis-
hed as suites. Neither these suites nor those by Bach, which have
the same traits of form, have ever been considered flawed or infe-
rior for their lack of formal unity.

Four movements
1931 Perfume Suite
1935 Deep South Suite
1943 Toot Suite
I94B Idiom'59*
I%2 Suite Thursday

Virgin Islands Suite
Togo Brava Suitef,

1951 Fragmented Suite for Piano and Brass

More than four movements
1943 LiberianSuite
1945 The Queen's Suite
1946 Such Sweet Thunder
1955 Giris Suite
1956 Far East Suite
1%9 Latin American Suite
79(5 Afro-EurasianEcliPse

New Orleans Suite
1972 Goutelas Suite
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A second type of form assembled using criteria similar to
that emDloved in the construction of suits is the sonata or
symphony. While the development of movies- and the theme
can 6e found in the individual movements, the four movements
of a quartet or a symphony by Haydn or Mozart do not generally
haveäny continioui leitmoh J. rne Classical symphony develo-
ped a sört of logic in the sequence of its movements that is
completely independent of the thematic relationships. It opens
with a sonata-allegro form, a movement with considerable ex-
pressive tension and structural complexity, which is followed by
än adagio, a lyrical, calm movement, iniensely changed with
exoresslveness. The mood is lightened in the dance movement,
thö minuet or the scherzo, and, to conclude, all the tensions are
unleashed joyfully in the finale with a carefree, brilliant, Iinear
developmehi. In fhis sequence, which was gradually consolida-
ted during the second half of the eighteenth cent_ury; the work's
overall unity is guaranteed by its narrative and psychological
logic, bv the interplay of tension and release between different
ex*pressive moods, which pass through a riety of vicissitudes
be-fore reaching their natural conclusion' Obviously, this effect
is achieved using uniquely musical means, such as creating a

precise relations"hip bötwden the tonalities of the movements;
yet, with some exceptions, there are no strong thematic links to
irold the movemenis together (3). In both cases - the suite and
the sonata/symphony - the nrovies are developed only within
separate movements. The overall unity of forms is the preserve
ofourelv "narrative" factors.- 

Thebest way to tackle the complex problem of Ellington's
suites is to start by clarifying that they are not all the same but
have markedly differentiated formal profiles. It may sound.like
stating the obvious, but they are generally considered to be a
single-body, as though they atl had the same structure. In fact,
Eiliägton dsed variou-s formats for his suites. Some consist of iust
one åovemen| others have two, three, or four movements, and
vet others are designed as extetrive collections of pieces. Table 1

iummarizes the broad forms to be found in Ellington's suites. By
no means exhaustive or an attempt to cover all of Elllngton's
(and occasionally Billy Strayhorn's) large-scale works, this list
includes only the most important ones. It does not include those
works that äre explicitly iinked to soundtracks, television and
theatre shows, or ballets (4). For the purposes of this list, "large-
scale works" are defined as those works that require a structure
consisting of multiple section or thcmatic ideas, which rules out
long arraågements of simple songs. The list attempts to distin-
guiih bet#een the more important suites on the basis of their
macrostructures.

Täble 1. Macrostructures of Ellington's suites

* As we shall see later, although
Idiom '59 was recorded in th-
ree movements, the third mo-
vement is actually divided
into two quite distinct parts,
and the resulting fout move-
ments fit into a cateSory that
will be discussed later on in
this article.
å Togo Brava Suite was at one
stage reduced to three move-
ments.

One movement
Creole Rhapsody
Reminiscing in Tempo
New World A-Comin'
The Tattooed Bride
Harlem

Two movements
Controversial Suite

Three movements
Black, Brown and Beige
Magazine Suite
The Tonal Group
Night Creature
Newport Jazz Festivai Suite
Dual Fuel
The Golden Broom and the
GreenApple
UWIS Suite

1944
t946
1958
1959
1960
1%5
1971
r972

1951
1958
1957
1961
IW
1968-70
1970
t970
1977 wiII continue in the next issue


