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Sekreteraren har ordet
Annu håller vintern ett fast grepp om även dessa breddgrader
kring Stockholm och i stora delar av övriga landet också för
den delen. Men våren och sommaren är hägrande och då kan
vi flytta ut i solskenet på altanen och låta grannarna lyssna
till Things aln't what they used to be, och det kan de kanske
tycka när de inte får höra svensktoppslåtar.

Vår mångårige ordförande, Göran Wall€n har tagit en välbe-
hövlig Time Out och under tiden är det Jan Falk, vår vice ord-
förande, som håller i ordförandeklubban. Han har emellertid
varit på affärsresa i utlandet och därför har undertecknad ta-
git vid med att skriva ledaren denna gång.

Walldn har aviserat att han vill stisa av som ordförande och i
den funktionen kommer vi att sakha honom, vi som alla har
vant oss vid att se honom på fotografi i nästan varje ny bulle-
tin och vi som vant oss vid att se honom hä1sa gästerna väl-
komna på våra sammankomster på SAMI i Stockholm, kom-
mer kanske inte att se honom i den rollen så ofta framöver.
Men vem vet, han kanske snart är tillbaka i ett eller annat
sammanhang i vårt Duke Ellington Society of Sweden.

2OO4var ett framgångsrikt år för DESS och då tänker jag fram-
för allt på succdn med konferensen som hölls på Nalen i Stock-
holm. Månsa av Er hade förmånen att vara när-"arande och
träffa celebiiteter som Alice Babs, Arne Domn6rus, och ut-
ländska gäster som George Avakian och Steven Lasker. För egen
del var det andra gången som iag hade förmånen att få träffa
George Avakian In Person. Det kunde man inte drömma om
på den tiden när man i tonåren på SO-talet i Hässleholm bör-

jade intressera sig för Benny Goodman, Louis Armstrong och
Duke Ellington, att man en gång i framtlden skulle träffa den
person vars namn stod på baksidan av omslaget och som pro-
ducerade många av de LP:s på skivmärket Phllips med de ovan-
nämnda artisterna och som man tyckte bäst om. Men där ser
man vad ett medlemskap i DESS kan föra med sig. Här träffar
vi personer som har samma musiksmak som man sjäiv har.
Här kan man knyta nla intressanta kontakter. Därför skall vi
alla hjälpas åt att värva n1.a medlemmar och bidra till att för-
enlnsen består. Det är bara att berätta om DESS i olika sam-
manhang, om de fina Live framträdanden av svenska unga
musiker, och äldre också för den delen, som vi har nöjet att
uppleva på våra SAMl-kvällar. Synd bara att inte fler av våra
medlemmar kan komma till SAMI på grund av avstånden i det
här landet. Förra gången hade vi Kenneth Arnström och hans
kvintett och det var stor succ6. Inte bara veteranen Kenneth
var i toppform utan även junioren Klaes Lindqvist och kom-
pet med Daniel Tilling piano, Lars Ekman bas och Mathias
Puttonen trummor hade en lyckad kväll. Det är sådant man
minns länge. Men man skulle önska att fler av alla våra med-
Iemmar hade möjlighet att få uppleva en så underbar musikaf-
ton. Det är sådant vi skall berätta för våra vänner som ännu
inte varit där någon gång, men som vi tror skulle tycka det
vore kul att komma dit och va med.

Avslutningsvis hoppas vi i styrelsen att ni betalar in medlems-
avgiften med det snaraste om ni inte redan har gjort det. Näs-
ta Meeting på SAMI blir den 4 april 2005, då vi inleder med
årsmötet klockan 18, en formalitet som vi hoppas är överstö-
kad inom en halvtimme. Leif Tönsson Sekreterare

AltförDompan
Utsålt Berwaldhallen den 20 december

Vem kunde tro på detta publiktryck.
Det fanns en svart marknad utanför
med biljettpriser över 800 kr. En kö
med förhoppningsfulla som letade ef-
ter återbud. Extra stolar blev en lös-
ning för ett mindre antal, som bara
måste in, några fick stå hela kvällen.
Uppepå detta, att bli uppringd av Kul-
turdepartementet och säkerhetspoli-
sen, som förberedde Leif Pagrotskys
ankomst gjorde att kvällen blev min-
nesvärd oå fiera sätt. Intentionen var
att hyllä Arne Domndrus d.v.s. att
musiken och hyllningar av vänner var
delar av kvällen. Hans vänner skulle
vara med och det ville dom. Arne blev
hyllad med besked. Efter fyra timmar
var Arne mycket trött, men glad.

Betyget efteråt var mycket högt av
Bengt-Arne Wallin och många andra
besökare.

Jag och Bo Stenhammar kommer
nu att fortsätta och planera för en ny
afton nästa år med en ny kandidat till
stipendiet "Guldsaxen" som i år gick
till Magnus Lindgren. Programinnehål-
let får då bli annorlunda och mera in-
riktat på musik, eftersom födelsedagen nu är passerad.

Se en separat recension från kvällen på annan plats i bulie-
t1nen.

Jag vill också passa på och tacka DESS - medlemmarna Bo Tö-
pel, Bo Hansson och Monica Lövdahl för all hjälp under kväl-
len med försäljning och övrigt spring.

Jan Falk deltog med ett värvarbord för nya medlemmar i
foai6n. Resultatet får vi se senare.

PS: BETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN
Genom att Nordea har köpt Postgirot så har det blivit nyz
sekretessbestämmelser eftersom Postsirot nu har fått Bank-
sek-retessbestämmelser. Nu får man-inte ens reda på vem
som har betalat in avgiften utan namn eller annan iden-
tifikation på avin. Dvs att registreringen av medlemsav-
giften får vissa problem. I december hade vi två namnlö-
sa inbetalningar'/ men jag hoppas att det löser sig.

We Love You Madly
Göran

Stående applåder i fem minuter till Arne och Leif Pagrotsky. Foto: Andreas Wallön



Ett ordinarie "KustBand" gjorde en mycket stdrk insats till publikens glridje. Foto Harley Bardh

Den 20 december 2OO4 fyllde Arne Domndrus 8O år. Det
firades med en musikalisk helkväll på Berwaldhallen på
temat "Alt för Dompan". För arrangemangen svarade DESS
ordförande Göran Walldn och Bosse Stenhammar. De hade
ställt samman ett fullmatat program med en rad av våra
mest kända musiker. Och det var många som ville vara
med och hylla jubilaren; Berwaldhallen var mer än ut-
såld med extrastolar uppradade på scenen.

Kvällens konferencier var Stefan Grudin som gärna drar
iväs lite vårdslöst med sina sarkasmer. Men i Arne Dom-
nörus hade han en värdis motståndare och den vörbala fäkt-
ningen vann Dompan på"stilpoäng. Musikaiiskt började det
också bra: Dompan på klarinett spelade "Sweet Georgia
Brown" kompad av Kjell Ohman piano, Hans Backenroth
bas och Jocke Ekberg trummor. Han fortsatte med "What
Kind of Fool Am I" och i salongen spred sig en behagligt
varm och god stämning. Han kan se lite grå och tunn ut
Dompan efter sin hjärtoperation, men när han börjar snacka
med publiken är han den gamla vanliga, fyndige kapellmäs-
taren. Och så fort han börjar spela är alla eventuella kräm-
por som bortblåsta. Komptrion spelade också på egen hand
och i Ray Browns "Line With a Grove" fick Hans Backen-
roth visa prov på sin bländande teknik,

Kvällens första gäst var 84-årige ynglingen Charlie Nor-
man som tackade för att han fick komma först i program-
met, eftersom "hemmet stänger klockan nio." Han sjöng och
spelade ett par låtar, bl a Osten Warnerbrings nostalgiska
hyllning till folkparkerna på Thore Ehrlings signa-
turmelodi. Scdan "för att få känna lite mer på den
fina flygeln" svängde han loss i en halsbrytande
version av "Will You Still Be Mine ?" Och stämning-
en i salongen steg ännu någon grad.

Nästa inslag var Kustbandet som bl a spelade
Thore Ehrlings "Gloaming" i Benny Carters arrang-
emang från 1936 och Radiobandets signaturmelo-
di "Stand by". De kompade också Claes Jansson i
"Every Day" med fint obligatspel på tenor av John
Högman.

Mellan de jazziga inslagen radade gratulante-
rna upp sig. De kom från Folkparkerna, från Skan-
sen (där Arne framträtt 56 år i olika sammanhang),
från Svenska Boxninssförbundet och från Svenska
Jazzriksförbundet. Från Dompans legendariska Na-
lenband kom llolf Blomquist, Rune Falk, Bengt-Arne
Wallin och Yngve Akerberg. Där var Per Grunddn
som sjöng en sång och läste en dikt och Björn "Skro-
tis" Johansson som sjöng en visa av Gösta Kullen-
berg. På en högt uppskruvad telefonlinle hördes
också Quincy Jones framföra sin hyllning till fö-
delsedagsbarnet. För den största överraskningen sva-

Storstilat B0-årskalas för
professor Domndrus

rade "kväliens hemliga gäst" nyutnämnde kulturministern
Leif Pagrotsky. Han berättade att regeringen vid ett extra sam-
manträde tidigare på dagen beslutat utnämna Arne Domndrus
till professor. Jubel i salongen där publiken reste sig som en
man och applåderade. Dompan själv, som för ett ögonblick
tyckes anlngen ställd, lovade att försöka överleva aftonen så
att han skulle få möilighet att utöva sin nya värdighet.

Sista.artist före paus var sångaren Georgie Fame. Uppbackad
av trion Ohman, Backenroth, Ekberg sjöng han "Moody's Mood
For Love", d v s den textsatta versionen av James Moodys in-
spelning av "I'm In the Mood For Love" gjord i Stockholm
1949 (med Arne Domn€rus som en av medmusikanterna). Där-
efter satte sig Kiell Ohman vid sin Hammondorgel och Geor-
gie Fame annonserade en blues i Bb. Det v_isade sig bli "Jum-
pin' With Symphony Sid", där Fame och Ohman tävlade om
vem som kunde ta ut svängarna mest. När Ohman lägger in
överväxeln på sin orgel är han svår att slå, han fick hela loka-
len att svänga. Men Fame kom in som god tvåa.

Andra avdelningen inleddes med att Dompan på altsax tiil-
sammans med Gustaf Sjökvist och kammarkören framförde
ett par låtar med anknytning till Duke Ellington, dels "Come
Sunday" av mästaren s jälv, dels "Checkered Hat" av Norris Tur-
ney; båda i arrangemang av Bengt Hallberg. Här visade Dom-
pan åter vilken gudabenådad musiker han är. Hans spel är käns-
ligt utan att bli känslosamt, har auktoritet utan att bli aukto-
ritärt, och i hans stilsäkra sätt att formuiera sig anar man den
samlade erfarenheten från ett helt liv mitt i iazzen.

Georg Riedel och Magnus Lindgren frantför sin hylltting till "Dontpan" med
Georgs nya kontposition "Arne". Foto Harley Bardh
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Efter detta var det dags att dela ut det
första Arne Domn€russtipendiet " Guldsax-
en" till en ung lovande saxofonist. Stipen-
diet är på 75.000 kronor. Den lycklige mot-
tagaren var Magnus Llndgren som tackade
genom att tillsammans med Georg Riedel
spela en egen låt "Bohu". Dompan i sln
tur tackade publiken, eftersom stipendiet
som bär hans namn, finansierats genom
aftonens biljettintäkter. Stipendiefonden
ska förvaltas av SAMI och utan ytterligare
tillskott har man pengar till ytterligare fem
stioendier. Men tillskott kommer det sä-
keit att bli. Redan under kvällen överläm-
nades 3.800 kronor från jazzklubben Kal-
mar Nyckel.

In kom nu pianisten Jan Lundgren och
spelade "Slängpolska från Uppland". Han
har spelat mycket med Dompan och han
berättade att när folk frågar vad han har
för utbildning brukar han svara: "Jag har
gått på Arne Domndrus Musikkonser\,?to-
rium". Nästa musikaliska hyllning kom
från Georg Riedel som spelade en egen låt
som han tillägnat dagens jubilar. Låten het-
te, inte helt oväntat. "Arne". Vid det här
laset hade även Rune Gustafsson med sin
gitarr sällat sig till musikanterna. Men ungdomarna började
alltmer ta över scenen. In kom Mårten Lundgren och spelade
en fin version av "Someday You'll Be Sorry" på flygelhorn.
Därefter spelade blåsarduon Lindgren och Lundgren "Cara-
van". Magnus lödde friskt i sitt solo och Mårten, som tänkt
spela ett trumpetsolo med plungersordin, slängde den ifrån
sig och svarade med ett öppet solo som det slog gnistor om.

Så kom Viktoria Tolstoy och sjöng "Unforgettable", säker
som alltid, till Jan Lundgrens ackompaniemang. När han inte
spelade satt Dompan i en länstol och följde händelserna på
scenen. Men nu var det dags för kvällens huvudperson att åter
ta fram altsaxen. Tillsammans med Leif Strand och kammar-
kören spelade han "O hur saligt att få vandra". Och som av-
slutning spelade han en glimrande version av "The Midnight
Sun Never Sets".

Vid det här laget hade klockan hunnit bli halv tolv, kon-
serten och hyllningarna hade pågått i fyra och en halv tim-
mel Om publiken fått bestämma hade nog musikerna gärna
fått hålla på lika länge tiil. Men även ett 80-årskalas har ett
slut och det hade inte varit Dompan om han inte avrundat
med sin standardkommentar från Nalentiden: "Ja det var allt
för i afton. Till herrarna säger vi 'god natt' och till damerna
'vi ses utanför som vanligt'1"

Martin Westin

"Dompan" överlämnar sitt första stipendium till Magnus Lindgren, övervakad av
Anita WaIl. Magnus blev oerhört överraskad. Foto Harley Bardh

Vänliga och
snäIla
Viktoria
Tolstoy
framför sin
hyllning i
slutet av
kväIIen.
Foto Harley
Bardh

:,:::':::::::
::.::::::::::::

:::ll1::

::::l: ,

t::t":t:-= 
t 

;'

fifi
[ii
,=..=..:

En liten frågerunda
Många av Duke Ellingtons kompositioner har blivit standards. Olika musiker har spelat dem och för alla är de familiära.
Men, några av dessa standards har haft andra namn från början.

Kan du identifiera dessa titlar??

1. "Dreamy Blues", inspelad 1930 fick tjteln ändrad tre dagar senare till

2. "Concerto for Cootie" och "Never No Lament" blev inspelade 1940. TVå år senare fick båda kompositionerna text och titlarna

förändrades till ........ och. .

3. Rex Stewarts inspelning 194L av "Subtle Slough" med ett litet band fick text genom Lee Gaines.

Det blev en feature för Rav Nance

4. Johnny Hodges lilla bands gjorde en inspelning 1947 av "Charlotte Russe". Efter Billy Strayhorns död spelade Duke ofta

denna komposition. .

5. "Pretty Girl" av Bitly Strayhorn, spelades in 1956. Ett år senare fanns den med på LPn "Such Swee Thunder" och blev en

feature för fohnny Hodges

Rätta svaren finns på sista sidan. Lycka till.



1924 Sven Arne Donn6rus föds

och bor på Maria Prästgårdsgata
,i) på Södermalm.

I 931 Borjar på Katarina Södra

Folkskola

I 938 Tar anställning på Dagens

Nyheters annonsavdclning . Träffar

trumpetaren Rolf Ericson (iltus-

tratör) och bröderna Hans och Gös-

ta Theselius. Spelar i Dagens Ny-
hcrcrs popn fc<rnrl.csrPr

l94l Spelar med i NK-s under-

hål I n ingsorkcr-r urrder leJrting
av Orve Kjell (herrskjorteavdel-

nirtircn). Orue h,"1;r orkester

vinner amatörtävlig på biografen

Rigolleto. På altsax och prisbe-
lönt: Årne Domn6rus. Arr: Gös-

te Theselius.

spcla på Vinter-
palatset med

Lulle Ellbojs
orkester.

1943-44 möter
och spelar Arne
tillsammans med

Åke Hasselgård,

Arthur Oster-
rval.l och Sam

Samson. Under
1914 barjråe
Ärne resa på

Folkparkerna med olika orkest-
rar, och detta har han forsart

med urrJer mingr år. lrrrgr in r

60-talct.
1944 Ämeti;rboxaren Arne förlo-
rar i det militära finalen i rvel-

5ommoren I 949

Engagerad hos

Thore Ehrlings
ofKesref.

Deremberl 950

bildar Arne sin

mycket omta-

lade och sensa-

tionella orkes-

ter, som idag

betraktas som

den bäsra sven-

ska jazzorkes-

tern genom tiderna. Lars Gullin
(baryton), Rolf Blomquist (tenor),

Ro.lf Ericson (trumpet), Gunnar
Svensson rpirrrot. Yrrgvc Äkerberg
(bas), och Jack Nordn (trummor).

Orkestern stannade på Nalen med

veckolön till 1964. Under årens

lopp förrindrades orkester genom

att Åke Persson (trombon) tillkorn,
som senare ersattes ev Rune Gus-

tafsson (g.itarr), Georg Ricdel (bas)
i, !ersf,lle Yn.qve At(erber3. Kune

Falk övertog senare barytonstolen

under många år och Bengt-Arne

Wellin rog över trumpersrolcrr i

12 år. RolfEricson hacle tidigare
återuänt till USA. Egil Johansen
tog över trummorna 19i4.
I 952 Besökte England och spe-

lade med Johnny Dankt'orths
orkester.

1955 Arne. törsrr Gy Jlene Skivr
av Orkester Journalen rned titein
"Rockin- Chair".
1956 Harry Arnolds orkeste r bil-
das av Radiotjänst. Arne med-

verkande med bl.a. Bengt Hall

berg, Bengt-Arne Wallin, Äke
Persson, Bjarne Nerem samt

Simon Brehm.
April 1958 Harry Ärnolds orkes-

ter spelar in "The Midnight Sun

Never Sets" i arrangemang av

Quincy Jones. Solist Arne Dom
rrerus. lrtrp.lrringen blev en ;.it
tesucc6.

1958 Arne spelar in en LP med

rremnel \7hcn Lighrs Are LoN

Cö.ttd Tbe.te/ixr tiligt i0-td/.
S *n L t xi.r arkit,t .i a ul i ngr.

med bl.a. Åke Perssor.r, Bjarne

Nerem, Carl-Henrik Norirr och i

n\ 1959 gjorde Arne ocl.r Alice
Babs tillsammans en mycket
uppskattad LP inspelning under
namnet "Alice & 'J7onderband"
meJ Aroe Dumnerrts,rrkr:ter i

arrangemang av Benst Ilallberg.
Medverkande i orkcstern Cr bl.a.

Benny Bailey och Bengt Arne

Wallin på trumpct och Äke
Persson, trombon.
I 960 "Topsy" Lindblom avlidcr.
hans son Hans övcrtar ledningen.

l96l Jrrr Joltrn:sult .r'ctter Gurr

out KJel/t or"Letter 1911. N02 [r;x liniter l?t/f Enc.rm. noi Dtupdn.
S *n.r Lt i ra rL i t,r .r a n / i n srr

1942 Kapellmästare i Sundsvall- tervikt mot Rolf "Yrvädret från

på Restaurang \Wivex. Får lapp- Norrland" Zäll.

sjuka och åkcr hem cftcr några I 947-48 Engagerad på sornma-

månader rcrr rv TIrorc Jcdcrbl ;r NLi jc.-

I 943 Skriver tili kungs, giftcr fältct. Rolf köper nya Glenrr Mil-
sig med Elisabeth och får tre barn, ler-glasögon

Christer, Lcifoch Tony 1947-49 Med Simon Brehnr på
'| 943-45 Får erbjudande xrt bijrix Salle dc Paris på Sturegatan

't'horc Elr/itg.
0rLcr ttr J rr nr lar arLit

Leppe Sundevall, trllmpct och

Thore Swanerud på pianot.
I 949 I april. Den berönrda resan

till Paris. Ärnes första utlandsre-
sa. Det skulle bli flere. Ett arran-

gemang av Nils Hellström från

tidningen Esrrad. Med bl.a. Ali-
ce I3abs, Reinhold Svensson, Gös-

ta Törner samc Plltte Wicknrarr.

Träffar Charlie Parker i säilskap

med Duke Jordan och Kenny
Dorham. Arne går upp på scenen

och speiar några chorus med

Marian McPartlancl. AIttt B,tLt nctl Lr//t El/ln7 ttLa'tar på \tilt6l)n/d/tc/ t/kttt l)ti 10'tt/rl
\r,t /r t,L.,tltt ttrltn;'.,t
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Na/enbaxJulg;t.Dn{tan.Y,g,,Åk-b-!:.GtnnarS*nrnn.Rt/lEric:an.Rolf Blurqaut,JattNttnat,artGttltt
Orke.t ter J otr na /en.t ark iL.

samarbetar med Gustav Sjökvist,
som leder sin kör under att antal

Llppmärksammxde i nspelningar

med arrangemang av Bengt Hall-
berg och Georg Riedel.

I 976 Prisbelönad inspelning på

Stampen "Jtzz t the Parvnshop"

på märket Proprius den 14-15

december. Over 200.000 sålda

LP Medverkande är Bengt Hall-
berg, Rune Gustafsson, Georg

Riedel och Egil Johansen.
1997 Ärne och Bengt Hallberg
arrångerar inspelningen av LPn
"Hypertoni".

I 998 spelar Ärne och Bengt rn
"Duets For Duke" med enban
Ellington kompositioner. LPn

fick sedan Gyllene Skivan av

Orkestcr Journalen. Samma år

träffades CIark Terry (trumpet)

och Arne i Nerv York och spe-

l.r,le in Dos nrowrr Meer ing .

1982 Hr-'rlg.,rerr och Jen flirigr
Solvalla besökaren Arne Domn6-
rus med hästen Rex l{åleryd vrn-

ner Derby-pokalen för 4-åringar.

l98J Brnnl CrLrrer (xl( I spelrr in

i Hollywood, USÄ med Arnes

viinner en LP under namnet
"Skyline Drive", som rir Benny

Carters egen gatuadress.

1984 Arne fyller 60 år ocl.i Ben-

ny Crrter komrrer från K'lifor-
nien och deltar i uppvaktningen
i Spånga.

1990 Deltar Arne i Tallin festrva-

Ien i duo med Rune Gustafsson.

I 994 Deltar i Ellington konfe-

r.nsen rned bl..r. fö)1rnJe FJJin5-

tonmusiker Louie Bellson, Clark

PS. Arnes senaste CD heter
What Kind of Fool I'nl?"

1995 Putte \Tickman och Årrre

spelar in CDn "Happy Together"
med Jan Lundgren (piano).

1999 Arnes fjjrde Cyllcnc Skiva

från Orkester Journa.len med

Bernt Rosengren "Face to Face."

2000 Inspelning i Los Ängeles

hos producenten Dick Bank med

Jan Lundgren (pieno) och två

amerikaner. CDn utnärnns till
årets b:ista .internationella CD-
inspelnir-rg av den engelska trd-

ningen Jazz Journtlen. "Jrzz

Record of the Yerr l()()1, Crir;.s
Chorce". Arne hälsar på hos Ben-

ny Carter (9J år).

2001 Swedish Jazz Celebration

nar Svensson i Arnes orkester.
'| 964 Arnes orkester slutar att
spela på Nalen. Därmed upphör
veckolönerna ocb den fasta anställ-

ningen, fr.o.m. nu gäller betal-

ning cndr.t r rJ per spelrrirrg.

I 964 Övertar Arne ledningen för
Radio jazzgruppen under nånga
år på kontraktsbasis. Arne med-

Irarrl Arnrtrt.
o rLe.t tu J ot n d lert drLit'.

verkar i radiosändningarna från

Sk.rnrcrr Jttt tnJer Sr jjrnornr '.

som i början innehöll mycket
bluesartistcr. Arne har scdan

fort,rtt rtt mcdvcrkr viJ r.rJio-

sJndrrirtger frrrt Skrrrserr o. lr 5ör
det än idag, ir 20Q4.
'| 
967 nnrer rrrJr: GylJ.ne Skiva

från Orkcster -Journalen 
"Mobil. "

1967 Nalen stiings och Lervi Peth-

rus, Pingströrelsen köper Naicn.
I 96/ Arne spelar för första gång-
en i Skinnarspelen i Maiung och

fortsäcter med det i över 30 år.

Erhåll en medalj 200'1 av kom-

munen. Musik av Jan Johansson.
Kollegor på scenen: Per Grund-
6n och Tommy Körbcrg.
1968 orrkomrl.r Jrn Johrrr<sor: j

en bilolycka och Bengt Hallberg
börjar spela med i Arnes orkester.

l9)0 träffades Bengt och Arne
för första gången..

l9l 4'7 6 Arne ocir hans viinner

Orktt ter J a" rnd hili ark ;,.

Terry, Jimmie Voode, Rolf Eric- delade ut Django d-OR priset

son, Joya She rrill och Willie till Arne på Berwaldhailen. När

Cook. Senare på hösten återkom- Jan Lundgren på duo spelade

mer vokalisten Joya Sherrrll och med Arne uttaiade sig ensv-rrit

spelar in CDn "Black Beauty'

med Arne.

från P2 Musik, Lars-Göran

Ulander. "Detta är ju inte klokt
I 994 tilidelades Arne och Putte Han utvecklas ju fortferende, jag

\Wickman av regeringe n "lllis har inte hört honom spela så

Quorum, åttonde storleken av inspirerande och spännande

kulturminister Birgit Friggebo. musik på detta sätt fiirut "

2001 Arne erhåiler ett Sigma-

pris på nyöppnade Nalen.
2003 Musikaliska Akademierrs

pris Lrtteris et Artibus.
2004 Efter en längre sjukdoms-
period återkommer Ärne till sce-

nen under vintern 2O0l-4. Under

2004 deltar han i El.lingron 200,i

konfer.nsen pl Nelen meJ "jn
kvartett. Arnes kvartelt genom-
för den , ltt novembcr err rryin-

speining hos Sveriges Radro inför

sitt 80 - årsjubileet den 20 de-

cemDer.

Donpan drcl/oar nul Bennl Carter ti/l:annan: ned Akt V/ilhJn.rnn få Cdtt/t Hatel 1931



guPlttk FRÅNDEN'T'RA
DUKE, E,LLINGTON-VÄRLDEN

av GöranWallön

OBS!! DESS egen hemsida
hittar man under adressen:

www. ellingto nsweden. com
Information kan även 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 ti-
digare har uppgett sina email-adresser kan vänli-
gen 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 nå-
gon ändring.

Duke a First Inductee
InJazzHall of Fame
A panel of 72 internallonal educators, musicians, and scholars
has chosen Duke Ellington to be among the first fourteen to
enter the Ertegun Jazz Hall of Fame as the most definitive ar-
tists in the history of jazz. Located at the Lincoln Centre com-
plex, the Hall is a gift from Ahmet Ertegun and his wife Mica
in memory of his brother Nesuhi, his partner and co-develo-
per of Atlantic Records. Others so honoured are Louis Arm-
strong, Sidney Bechet, Bix Beiderbecke, John Coltrane, Miles
Davis, Dizzy Gillespie, Coleman Hawkins, Billie Holiday, The-
lonius Monk, Jelly-Roll Morton, Charlie Parker, Art Tatum, and
Lester Young.

Arne Domndrus i aktion
inför sin 80-årsdag
Torsdasen den 16 december besökte och framträdde "Dom-
pan" ilBF-huset på Sveavägen inför en fullsatt lokal. Jonas
Sima visade några korta filmer och "Dompan" berättade om
sitt långa musikliv och dessutom om sina kontakter med so-
cialdemokratin. "Dompan" reste mycket med Olof Palme och
har sitt politiska hjärta till vänster på den politiska skalan.
"Dompan" blev lite trött av att framträda under 90 minuter.
Han fick signera sin nya CD "Best of Dompan", som nu har
nått 9.000 sålda ex efter bara tre veckor i handeln. Men det
gick bra och sedan laddade han inför sitt framträdande på
måndag kväll på Berwaldhallen. Massmedia jagade flitigt un-
der sista veckan men först på måndagen fick ABC-nytt och
Rapport sin beskärda del. TV-4 med Bengtsson hann dock
komma först lördagen den 11 december.

Boktill salu
Boken "GAIA REGERINGS 74" skliven av Hans Fridlund, 1998
och finns nu att köpa hos mig. Den kostar 100 kr plus porto
och omfattar 160 sidor.

Det kom ett brev från
Biarne Busk, Danmark
'l-extkorrigering i programmet till Ellington Konferensen 2004
l'ill bilden "Duke in Malmö, Sweden 7973", pä sidan t har vi
uppgivit fel namn på fotografen, som äger bilden. Fotograf är
Bjarne Busk, Danmark och bilden är tagen i Köpenhamn och
inte i Malmö. Vi ber om ursäkt för dessa felaktiga påståenden.

HerbJeffries, sista
Webster-Blanton
ären L94O-42

man från

I september fick Holly-
wood Walk of Fame ett
nytt namn att söka efter.
Herb Jeffries Star finns nu
på plats.

Iband tror man att de
flestr är horla men rå
kommcr man att tänka på
Herb Jeffries. Han var vo-
kalisl i Ellington orkester
redan 1940-1942. Hans för-
sta inspelning är med Earl
Hines 1934. Han är mest

CD-skivor
Återutgivning av Arne Domn€rus EP-skivor 1956-63
Diamanter
Inspelningar finns från följande EP-skivor

MÄRKE
His Master's Voice 7 EGS 17
RCA EPS 51
RCA EPS 56
RCA EPS 98
FAS 524
RCA EPS 98
RCA EPS 81
Barben Records BEP 10
Hls Master's Voice 7 EGS 157
His Master's Voice 7 EGS270
IICA EPS 52

Dubbel-CD EMI 7243 5 95677
(totalt 34 st)

Drrruur Axmr
4 mars 1955 (4 st)
27 januari 1956 (4 st)
14 mars 1956 (a st)
31 januari 1957 (2 st)
31 januari 1957 (1 st)
79 maj 1957 (2 st)
79 maj 1957 (4 st)
27 november 1958 (4 st)
19s9 (4 st)
20 fcbruari 1963 (4 st)
1 februari 1956 (1 st)
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känd för sin inspelning av "Flamingo" med Ellington. Sedan
gjorde som bekant Earl Bostic "Flamingo" till en jättehit. Herb
har sagt om Duke "A man who I believe was one of the great
artists in music, He will go down as the Mozaft and Beethoven
of our time. They're still studying his system, his formula for
putting music together." Herb var samtidigt filmstiärna un-
der namnet "The Bronze Buckaroo," och uppträdde som sång-
are i fem cowboyfilme r l slutet av 30-talet. Han ville vara stjärna
och förebild som svart cowboy. Dfter Duke gjorde han mili-
tärtjänst och efter kriget flyttade han till Frankrike och öpp-
nade en jazzklubb. Sedan har karriären varit som soloartist
och det gör han ännu idag. Mestadels i Palm Spring, Kallfor-
nien. Det är dåligt med jobb I Los Angeles har han tidigare
berättat. Några singelskivor finns det och den sista heter "The
Duke and I" insoelad för c:a 10 år sedan. Herb är född 1911
ocn Dor l Kalllornren.

Ellington på Internet
Den som söker information om Duke Ellington på Internet
kan nu utnyttja en ny lnternetsajt. Det är amerikanen David
Palmqvist som under adressen http://Ellingtonweb.ca har sam-
lat en mängd länkar till information om Ellington, hans mu-
sikeq Ellingtonsällskap i olika länder (bland andra DESS för-
stås) och närliggande ämnen. På DESS' hemsida hittar man i
sin tur en länk till Palmqvists sait, som helt enkelt har rubri-
ken Ellington on the web.

New book by Bitl Egan
"Florence Mills : Harlem Jazz Queen"
Scarecrow Press $29.95
This blography reveals the lost history of the life of Florence
Mills, who was very famous during the 1920s, and traces her
story from childhood to her untimely death at age 31. Mills
was the first black female international superstar, lionized by
crowned heads in Europe and described by English show busi-
ness impresario C.B. Cochran as "one of the greatest artists

that ever walked on to a stage." Although her career and shows
changed the nature of black entertainment, and thereby the
wider American popular culture, she was largely forgotten in
later years.

An additional theme of the book is the imDortant but litt-
le-known associations Florence Mills had in the early world of
jazz and ragtime, and her innovative influence on important
aspects of jazz singlng. It explores the connections between
her and Duke Ellington, who dedicated his outstanding com-
Dosition "Black Beautv" to her.- Will be of interest-to librarians, jazz fans, especially those
interested in Duke Ellington, and anyone interested in the his-
tory of musical theater. About The Author Bill Egan is an Irish-
born citizen of Australia and has pursued a lifelong interest in
jazz and African American culture.

Will be of interest to librarians, jazz fans, especially those
interested in Duke Ellington, and anyone interested in the his-
tory of musical theater. About The Author Bill Egan is an Irish-
born citizen of Australia and has pursued a lifelong interest in
lazz and African American culture.

Hej igen!
En tanke slog mig idag, skulle vara roligt - och intressant att
höra/läsa om; vad våra medlemskamrater helst lyssnar ti1l. Då
man hemma vid glammofonen lägger på en Ellingtonskiva!?
Ar det enbart orkestern från "runt 1940"; eller kanske är det
varje "årgång"?

Siälv är jag nog allåtare vad gäller Duke - och hans musik,
kanske ändå att jag hissar upp en liten flagga för sent 50-tal.
Trombonsektionen och saxarna klingade extra fint iust då,
tycker jag, samt småbandsinspelningar från 30-resp. 4O-talet
främst då i Rex S. och i Barney Bigards namn.

Dllington/Strayhorns underbara sviter - och sakrala musik
ei ått f^rslömma I

En tanke bara så här på vårkanten.
Många hälsningar f rån
Ronny Wester, Sundsbruk I

SAlv{I-kvällen den 22 november
Man kan sitta hemma på kammaren och lyssna på musik un-
der njutningsfullt spretande med tårna. Det kan vara ett stycke
som man hört många gånger, man kan vissla delar av det för
sig själv. Det kan t.ex. vara ett Ellingtonstycke. Det kan t.ex.
varaJohn Hardy's wife från 1941.

Så hör man samma stycke någon annanstans. Någon be-
skriver sin upplevelse av stycket och man lyssnar på det till-
sammans med en grupp medmänniskor. Under Rex Stewarts
solo tittar man sig i smyg omkring på dessa och ser inåtvända
småleenden, slutna ögon och diskret taktknackande. Det väl-
kända får en extra dimension, det blir en annorlunda lyssnar-
uoolevelse.- - 

SAMI-kvällarna ger ofta tillfälle till den här typen av upp-
levelser. Ett återkommande inslag undcr
dessa är,u att någon berättar om !in upp-
levelse av Duke Ellinstons musik och il-
lustrerar den med etiulval inspelningar.
Ellingtons skiftande och mångsidlga lnspe-
lade kvarlåtenskap ger ju också ovanligt rika
möjligheter att hitta egna infallsvinklar.

Den22 november förmedlades den per-
sonliga Ellingtonvinkeln av Bo Naess, pre-
senterad av KeyJigerström i DESS' styrelse
som en av Stockholms kunnisaste och me st
anlitade jazzkåsörer. I sin egen presentation
berättade Bo Naess inledningsvis att Elling-
ton väl inte hade varit hans första val un-
der mångårigt umgänge med jazzen. Hans
först inköpta skiva var en 78-varvare på
Cuool med Charlie Parkers Birds Nest och
Coöl Blues. Ellington fanns emellertid med
i bilden. Den första Ellingtonskiva Bo Naess
hade direkta minnen av var 1941-klassikern
John Hardy's wife och den blev också kväl-
lens första musikexempel. Bo Naess fortsatte
sedan med personliga kommentarer om ett
urval mycket varierande inspelningar. Ett
originellt val var Accordeon Joe från 1930

Cecilia, Christer Perssott, Wåge Finör och Bosse Broberg ger iärnet
Foto Harley Bardlt

med långt solo av dragspelaren Cornell Smelser och tidsty-
pisk sång av Dick Robertson utöver de reguijära Ellingtonmu-
sikernas insatser. Ett annat ovanligt val var Ellingtonorkesterns
version av "For He's A Jolly Good Fellow" i en upptagning
från Amiralen i Malmö juni 1963.

Efter Bo Naess fö1jde så kvällens levande musik. Gugge
Hedrenius Big Blues Band intog scenen och gick direkt i gång
med Jeep's Blues, i en version som förmedlade..både respekt
för originalet och den här gruppens närvaro. Aven fortsätt-
ningsvis var det ingen tvekan om att både Ellingtons värld
och Gugges BBB var närvarande i nummer som Upper Man-
hattan Medical Group, In a Mellotone, Black and Tan Fantasy
och Heaven. Utöver sådana mer eller mindre välkända num-



C elilia Wenner strö m b ar yton,
ny medlem. Foto Harley Bardh

mer ur Ellingtons repertoar fick vi två originalnum-
mer av Gugge. Enligt vad han sjäv berättade skulle
det ena, September song med sin dovt vemodiga
höststämning, inte ha kommit till utan Ellington.
Det andra nämndes inte vid namn men hade även
det ett Ellingtontycke enligt kompositören sjäiv. Som
lyssnare instämde man gärna, stycket gav associa-
tioner till något från Ellingtons sextiotai, t.ex. Vir-
gin Islands Suite. Allt som allt visade denna kväll
ännu en gång att Gugge Hedrenius och hans Big
Blues Band hör till vårt lands främsta förmedlare av
levande och tidlös jazz.

SAMl-kvällen avrundades med andra hälften av
den DVD-film som visades vid förra SAMI-mötet den
27 september och där man fick se Duke Ellingtons
orkester i en inspelning från Tivoli i Köpenhamn
den 2 november 1969.

Sammanfattningsvls var detta en god SAMI-kväll
med en uppläggning som har biivit traditionell. Det
kan säkerligen finnas plats för nya idder. Key Jiger-
ström meddelade också i samband ined sin presen-
tation av kvällens program att förslag tlll nya pro-
grampunkter är välkomna.

Thomas Erikson
Gugge Hedrönius kottcentrerar sig.
Foto Harley Bardh

Kenneth Arnström, klarinett. Foto Sven Eriksson

Uppskattadmusik
påklubbafton

Duke Ellingtons musik är i högsta grad levande och aktuell.
Det görs skivinspelningar och anordnas konserter i Oslo, Sid-
ney, California, Canada och inte minst i Stockholm. Medlem-
marna i Duke Ellington Society of Sweden fick den 7 februari
uooleva en underbar klubbafton i Dukes anda. SAMI:s studio
våf besatt till sista olats då Kenneth Arnström tillsammans
med Klaes Lindqvist, Daniel Tilling -piano, Lars Ekman -bas
och Mathias Puttonen -trummor framförde både känd och
mindre känd Ellingtonmusik.

Kenneth på tenorsax och Klaes på altsax inledde med sig-
naturen Do You Know What It Means To Miss New Orleans
som gav plats för fina solon av alla i gruppen. Här sattes raskt
standarden för kvällen - högt för att efterhand höjas ännu
mer. In A Mellowtone följdes av två spännande satsningar: dcls
Maori (Samoan Dance), komponerad av Tyers, vilken Duke
endast spelat in 1930 och 1932 och aldrig framfört på konsert,
dels Dukes egen Magenta Haze vilken sällan hörts. Dessa två
fick fu1l uppmärksamhet av den kunniga publiken och den
improviserade frågesporten gav rätt svar omedelbart. De föl-
jande kända melodierna fick inspirerade och effektivt arrang-
erade framföranden. Do Nothin Till You Hear From Me, Cot-
ton Tail, I Got It Bad (bassolot!), It Don't Mean A Thing och
Mood Ingigo (klarinettduetten! ).

Solisterna på alt- och tenorsax fick fint understöd av Da-
niel på piano, Lars på basen och Mathias på trummor. Mathias

imponerade med ett följsamt och lyhört spel. Det är sällan
man hör en trummis som på ett så lyhört sätt då och då stöt-
tar ett mjukt pianosolo med en lätt visp på cymbalen.

Gruppens medlemmar visade sig vara underbart samspel-
ta och arrangemangen och repertoaren uppskattades tillfullo
av den rekordstora lyssnarskaran. Vill vi att de skall återkom-
ma? Definitivt!

Bengt Barkman. Foto: Sven Eriksson

Bengt Barkman inledde kvällen med ett kåseri om sina musi-
kaliska intryck. Redan tidigt hördes hans gossröst i Barnens
Brevlåda och i Eric Ericsons gosskör och då de stora stjärnor-
na kom på besök i Stockholm fanns han på plats. De som
giorde stort intryck var bl.a. Lionel Hampton, Louis Armstrong,
Count Basie. Kortvågsradions Voice of America med Willis
Conover missades inte ens om han låg ute i skärgården och
som ett exempel fick vi höra Duke Ellingtons mycket långa
premiärframförande av New World A-Comin' på Carnegie Hall-
konserten i december 1943.

Övriga godbitar var Take The A-Traln, juni 1952, Count
Basies Jumplng At The Woodside, 1956 och Battle Royal med
Duke Ellington och Count Basie från 1961 då de två giganter-
nas orkestrar kom tillsammans i Columbias srammofonstu-
dio. Åtta trumpeter och sex tromboneri

Johnny Hodges mästerskap på altsaxen fick blomma ut i
två av Billy Strayhorns vackra kompositioner Star-Crossed
Lover inspelad i Paris, februari 1963, och Isfahan som ingår i
Far East Suite.

Kvällen avslutades med Ellingtonfilmen Symphony in Black
frän 1934. Eftersom Kenneth Arnström inte snålade på sin fina
musik (tack för det!) blev det intc utrymme för fler filmer,
men de finns ju kvar till nästa gång.

Sven Eriksson



Hemmahos reportage i Gefle
sina skivor i sin PC. Han
arbetar mycket aktivt
med sin dator och söker
outgivet material på nä-
tet och jagar inspelning-
ar med Duke, som kan
lagras ner via nätet. Han
bränner sedan en CD
och slipper högtalarna i
PC:n med sin dåliga ljud-
återgivning. Det är väl
inte alltid av bästa kvali-
tet via nätet, men ofta sak-
nas dessa inspelningar på
LPICD. Anders har också
en stor samling VHS-vi-
deo, men han får väl bör-
ia om och samla på åter-
utgivningar nu när allt
kommer på DVD-teknik.

Det var ett mycket
trevligt att träffas och
besöka Bernt och Anders
och framåt kvällen åkte
vi positi'"a hem till Stock-
holm väl medvetna om att
rat i Gästrikland.

Bernt Thunö visar upp sina 79:or
i sitt arbetsrum i Gävle.
Foto: Göran Wallön

Ellingtonintresset \zar starkt förank-

Bernt santalar med vännerna Lennart Ostberg (t.v.) och Bertil
Lyttkens hemma hos Anders. Foto: Göran WaII€n

I vintras gjorde vi ett besök i Gefle och Sandviken och träffa-
de våra Ellingtonvänner Bernt Thun€ och Anders Asplund.
Redan vid vår förra konferens 1994 blev vl bekanta med var-
andra. Båda har sedan starten 1994 av föreninsen DESS varit
dess medlemmar. Både Bernt och Anders hadö redan under
många år tidigare varit intresserade av Duke Ellington och hans
musik. Det var därför en naturlig sak att talas vid om att få
träffas under trevliga former med att göra ett besök i Gefle
och Sandviken och diskutera och berätta iite om Duke. Då
kunde vi också få titta på Bernt och Anders skivsamlingar.

Vi böriade vårt besök med att träffa Bernt i Gävle och vi
fick då se hans pressklipp och skivsamling m.m. Det är extra
intressant att få se Bernts gamla 78:a samling som har sitt ur-
sprung i Gösta Liungströms 78:a samling från 50-ta1et. När Gösta
avled i början av 70-talet köpte Bernt samlingen av Göstas änka.
Sedan har samlingen utökats och vårdats ömt av Bernt. Däref-
ter har Bernt utvecklat sitt Ellingtonintresse och han var under
många år en mycket god vän till Lennart Landström och senare
blev han också en god vän till Bertil Lyttkens.

Efter besöket i Gefle åkte vi tillsammans till Anders i Sand-
viken. Där väntade oss en trevlig lunch. Anders har sin skiv-
samling och PC:n i gillestugan och han har uppdaterat alla

vid pennan Bertil Lyttkens, Lennart Östberg och Göran

Anders Asplund i sin gillestuga med en imponerande
Duke Ellington samling. Foto: Göran WaIIön

MUSIKMOTVALD I DYNAMISKA SPELRUM
Göteborgs-duon Håkan Lewin ochJohannes Landgren reflek-
terar över omvärlden och skaoar konserter med visioner och
känsloladdacl musikalitet. Meä ett tydligt ickevålds-budskap
och Duke Ellinstons musik i centrum har duon framfört kon-
serter för utsåLda hus i USA, Kroatien, Ryssland, Portugal,
Danmark och Sverige under år 2004.

Känslor och stämningar fyller dynamiska spelrum när saxo-
fonisten Håkan Lewin och organistenJohannes Landgren (både
digitalorgel och kyrkorgel) tolkar Duke Ellingtons tidlösa
musik. Duon fortsätter under år 2005 att fylla musik med inne-
håll på Europa-turn€er och under våren 2005 släpps CD:n
"Ellington and more - Håkan Lewin and Johannes Landgren
live in Russia".

Martin Luther King-dagen, Kroatien-turnd i krigets köl-
vatten och jazz-historia i Portugal

Ar 2OO4 inleddes med deltagande på Martin Luther King-
dagen i USA i januari, och sommaren 2OO4 genomförde duon
en soäckad 2-veckorsturn€ i Kroatien. Duon konserterade i hela
Kroåtlen, och icke våldsbudskapet i musiken, kopplat till El-
lingtons lyriska och anslående tonspråk, gjorde konserterna
till mycket känsloiaddade upplevelser. På flera ställen slogs
publikrekord och mottagandet renderade automatiskt en in-
bjudan till ytterligare en längre Kroatien-/Italien-turn6, som-
maren 2005.

Septembe r 2004 framförde de Ellingtons kyrkomusik i Lis-
sabon, Portugal i samband med Lissabons internationella or-
gelfestival. Mottagandet var succdartat och den svenska duon
skrev jazz-l-ristoria med detta första portugisiska framförande
av musik från Ellinetons "Sacred Concerts".

Storsuccd i Ryssland
I samband med världens första festival för piporgel o lazz gior-
de Göteborgs-duon braksucc6. Festivalen anordnades i septem-
ber/oktober 2004 i Chelyabinsk, en miljonstad i hjärtat av
Ryssland. Till festivalen hade inbiudits artister från hela värl-
den. Evenemanget bevakades av ca 25 olika tidnlngar, flera
radiostationer och såväl regional som rikstäckande rysk tele-
vision, och duon fick kraftfull medial uppmärksamhet. Som
enda inbjudna fick duon på stående fot en invitation till Ryss-
lands-turnd och festivaldeltaqande inför nästa år.

Aktuellt 2005
I kölvattnet av medial och publik succd år 2OO4 fölier en Kro-
atien/Italien-turn6, sommaren 2005, en landsomfattande Ryss-
lands-turnd hösten 2005 samt en realease av en live-platta med
Lewin och Landgren med namnet "Ellington and more - Hå-
kan Lewin and Johannes Landgren live in Russia" (release vå-
ren 2005).

Läs mel på www.ellingtonandmore.com, där ni också finner
pressbilder och mer information om konsertformer och CD:s.

Presskontakt/Intervi u
Håkan Lewin, Telefon O3I-42 65 41, Mobil O7O-317 OO 29
hakan@ellinstonandmore.com
Johannes Landgren, l-elefon och fax 037-27 69 92,
Mobil 070-4398447
joh annes@e ll i ngtonandmore. co m
Håkan Lewin
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Courtt Basie, Artie Shaw och Duke Ellington. Band Box 1953. Från Rolf Dahlgrens sanrlirrg

Artie Shaw 191O-2OO4
Det finns inte många kvar av l9Oo-talets berömda stor-
bandsledare. Den 30 december försvann ännu en av dem
- Artie Shaw avled i den aktningsvärda åldern av 94 är.
Den aktiva iazztiden hade han förstås lämnat långt bak-
om sig - och även hans yrkeskarriär kännetecknades av
åtskiUiga avbrott, uppehåll och förändringar.

Sin muslkaliska aktivitet inledde Artie med att sDela
saxofon under högskoletiden, och när den var klar fick han
slna första proffsengagemang av viika det mest uppmärk-
sammade var i Irving Andersons band 1929-31. 1930-talets
första del tillbringade han mest i New York som frilans, nu
mest på klarinett. Ett uppmärksammat framträdande glor-
de han 1935 när han vid en konsert i Imperial Theatre spe-
lade en egen komposition ackompanjerad av en stråkkvar-
tett. Sensationen berodde nog inte så mycket på hans klari-
nettspel utan snarare på att det var första gången någon
presenterat stråkkvartett i jazzsammanhang. Det ledde emel-
lertid ti1l att han blev känd och kunde starta sina egna or-
kes trar.

Ef ter ytterligare några inte så lyckade experiment med
stråksektioner fick han hiäln med att starta ett mer konven-
tionellt band med brass, säxar och rytm, och detta ledde
till hans definitiva genombrott.

Hans val av soloinstrument i förening med ensemblety-
pen gjorde att han tidigt lanserades som en medtävlare till
"King of Swing", Benny Goodman. Och till en början fanns
det kanske skäl till denna uppmärksamhet. Men medan
Goodman och andra storbandsledare höll samman sina or'-
kestrar årtionde efter årtionde - mer eller mindre förändra-
de - kännetccknas Shaws aktivitet av åtskilliga avbrott - av
varierande länsd och mer eller mindre motiverade.

Artie Shaws definitiva och praktiskt taget världsomspän-
nande berömmelse grundades främst på en enda skivinspel-
ninrr Resin the Besrrine från 1938 - som snabbt såldes i, ' , ''ö
miljonupplagor. Men dcn labile Shaw blev närmast irrite-
rad över framgångarna, och redan i december 1939 lämna-
de han öve r orkestern till tenorsaxofonisten 'lbnv Pastor och
reste till Mexico.

Och i den stilen fortsatte det. Under årens looo ledde
Shaw en skiftande serie. orkestrar - ibland storbanä-och ib-
land mindre sättningar, i det senare fallet oftast under nam-
net Gramercy Five.

Hans fladdriga aktivitet kan knappast ha berott på bris-
tande framgångar. Han hade hela tiden engagemang med
slna olika orkestrar och hans skivinspelningar nådde stora
upplagor även om de aldrig upprepade succdn med Begin
the Beguine.

Den musikaliska karriären var ganska skiftande genom
åren, men ändå blev Shaw inte bortglömd. Då och då gior-
de han temperamentsfulla inlägg i olika tidningar där han
framför allt klargjorde hur missnöjd han var med dagens
jazz. Och' 1952 gav han ut en lätt självbiografisk levnads-
skildring kallad The trouble with Cinderella. Material kun-
de han tili en del hämta från sitt privatliv; han var gift tio
gånger och ofta med berömda damer ur "kändissvängen" -
Ava Gardner, Lana Turner, Jerome Kerns dotter Betty etc.

I de olika orkestrarna var han själv den mest lanserade
solisten, men där fanns också andra kända namn - t.ex. te-
norsaxofonisten Georgie Auld och trumpetare som Billy But-
terfield, Hot Lips Page, Ziggy Elman och Roy Eldridge. En
uppmärksammad solist hos Shaw var Billie Holiday som
sjöng med orkestern 1938. Det trodde vi väl var en av höjd-
punkterna i hennes karriär - en färgad sångerska i en vit
orkester - men när jag träffade Billic vid hennes Sverigebe-
sök 1954 visade det sig att hon inte var helt lycklig över
tiden hos Shaw. Hon talade bara väl om samarbetet med
Artie och hans musiker, men där fanns ändå annat som inte
hade varit så bra. Orkestern hade också en vit sånserska -
oftast Helen Forrest - och hon fick sitta på estradin med
musikerna, vilket Billie aldrig fick göra. Hon höll mest ti11
i nåeot rum bakorn orkestern och så kallades hon in emel-
lanål för att siunga ett eller två nummer. När det var gjort
fick hon dra sig tillbaka igen medan den vita sångerskan
satt kvar med musikerna oå oodiet. Det ilriterade fortfaran-
de Billie trots alla år som lörllutit scdan dess.

Rolf Dahlgren



Storyville Record
The Wax Label Sessions STCD B2L7
These rare and interesting Wax-recordings are now available on CD.
It contains different groups with members of the Duke Ellington Orchestra.
Jimmy (JJ) Jones (p), Al (AH) Hall (b) and Denzil (DB) Best (dr) participate in
some of the groups as rhythm section. Al Hall was part owner of Wax Records
1946-7950" when he sold the company to Atlantic Records. JimmyJones, arranger,
pianist and composer, was a true lover of Duke Ellington and later in 1963 he
conducted the show "My People" in Chicago in collaboration with Billy Strayhorn
and an Ellingtonia Orchestra.
Al1 recordings are from New York.

Titles, dates and musicians:

Al Hall Quintet - Ben Webster (ts), Dick Vance (tp), JJ (p), AH (b), DB (dr).
1.* W 101 (Wax100-B) Emaline
2.* W 102 (Wax100-A) Am I Blue
3.- W 100 (Waxi01-A) Blues In My Heart
4.- W 103 (Wax101-B) Rose Of the Rio Grande

JimrnyJones Quintet - OH (as), Bill Colcman (tp), JJ (p), John Levy (b), DB (dr).
5. W 105 Birth Of thc Blues
6.* W 106 (Wax103-A) Five O'clock Drag
Otto Hardwicke Quartet - OH (as), lJ (p), Albert Casey (g), AH (b)
7.* W 104 (Wax102-A) Come Sunday

Otto Hardwicke's Wax Quintet - OH (as), JJ (p), Al Casey (g), AH (b), DB (dr).
8.* W 108 (Wax105-B) I Remember Your Eyes

Al HalI Quartet - JJ (p), Albert Casey (g), AH (b), DB (dr)
9.- W 109 (Wax102-B) Lazy River

JimmyJones Trio - lJ (p), John Levy (b), DB (dr).
10.- W 107 (Wax103-B) New World A-Coming (shorted)
Ben Webster's Wax Quintet - BW (ts), Bill Coleman (tp), JJ (p), AH (b), DB (dr).
11." W 112 (Wax104-B) As Long As I Live
72.- W 114 (Wax105-A) Blue Bells of Harlem
Denzil Best's Wax Quiltet - Ben Webster (ts), Bill Coleman (tp), JJ (p), AH (b), DB (dr).
13.- W 113 (Wax104-A) All Alone
JimmyJones, (p), solo

w 115 Lover
W 116 (Wax106A) Empty Space

14. W 117 (Wax106-B) What's New
15. W 119 (Wax110-B) I'll See You Again

W 120 (Wax110-A) Mad About The Boy
W 121 (Wax111-B) Someday I Will Find You

Jan.24, 1946

March' 4, 7917

April 77,1947

ApriI 77, 1947

April 77, 1947

March' 1, 1947

April 19,7947

?

1947

,,,

W 122 (Wax111-A) Zigeuner
W 123 (Wax 107-8) Clair de Lune

16. W 124 (Wax107-A) Lover Man

(add Otto Hardwicke, on bass)
,.,,

JimmyJones Trio -JJ (p), AH (b), Bill Clark (dr)
f7. W 118 (Wax113-B) When I Walk With You

JimmyJones, (p), solo
18. W 130 (Wax112-B) New York City Blues
19. W 131 (Wax113-A) On a Turquoise Cloud
20. w '|32 (wax ll2-A) Bakitf
Ellington Gang - Lawrence Brown (tb), Johnny Hodges (as),
Harry Carney (bar), lJ (p), Billy Täylor (b), Billy Strayhorn (dr)" -
21. W 133 (Wax114-B) Key Largo (issued Blue Star 213 B) Late -"
Johnny Hodges Trio - JH (as), JJ (p), Billy Täylor (b)
22. W 134 (Wax114-A) You Are Driving Me Crazy (issued Blue Star 213 A) Late -"
Lawrence Brown Sextet - Lawrence Brown (tb),
Johnny Hodges (as), Harry Carney (bar),
Billy Strayhorn, orlJ (p), Billy Täylor (b), unknown (dr)
23. W f35 (Wax115-A) Why Was I Born? (issued Blue Star 218 B) Late -"
24. W 136 (Wax115-B) Triple Play (issued Atlantic F-P524?) Late -"

(Biue Star 218 A)
Johnny Hodges

w 737? After Hours On Dream Street (not issued on Wax, later issued on Atlantic EP 524)

Note 1: --Billy Strayhorn on drums !l or is itJimmyJones on piano.
Note 2: " from LP Crystal Records 12503
Note 3: Only the numbers 1 -24 are issued on this Storyville CD.
Note 4: Empty Space is said in DEMS nr 7,2004, to be withJimmyJones trio with Lynn, vocal.

And who is Lynn?
Note 5: Information is from "Jazz by Mail" by: Geof frey Wheeler, 9165 Laurelwood Court Manassas, VA 20110-4834, USA

or Storyville JazzMedia in Denmark.

You find more information in "Names & Numbcrs", m 24 from January 2003. The address ls:
GerardJ. Hoogeveen, Reine Claudestraat 15, 1326 IC Almere, The Netherlands, Email: gehojazz@planet.nl or
from Coen Hofmann, Kruislaan 196 huis, 1098 SK Amsterdam, 'llhe Netherlands, Email: chofmann@freeler.nl
You will find information about Stan Kenton recordings, Tony Scott, more about Wax ll.ecordings, Early recordings of
Les Paul, thc discograpl'ry by Tom Lord and other information of interest.

Rätta svaren på frågerundan, sidan 4
1. "Mood Indigo" 2. "Do Nothin' Till You Hear From Me" "Don't Get Around Much Any More" 3. "Just Squeeze Me
4. "Lotus Blossom" 5. "The Star Crossed Lovers"


