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In this issue we present a section on legendary trombone player Joe ”Tricky Sam” Nanton, 
member of the Duke Ellington orchestra 1926-46. Pages 10 to 14.
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Vi kan gott påstå att vi som gillar Duke Ellington 
tillhör en äldre generation. Medelåldern även i vår 
förening är tämligen hög, liksom förhållandet är i 
Ellingtonsällskap ute i värden, och då tänker jag 
främst på de i England, Washington, NewYork och 
Los Angeles. Alla föreningar som liksom DESS 
försöker hålla liv i en konstnärlig företeelse av litet 
äldre ursprung har svårt att värva unga medlemmar. 
Förhållandet har troligen sin förklaring i det faktum 
att varje människa blir gripen av den musik veder-
börande hörde i sin ungdom. Vi DESS-medlemmar 
lyssnade till Duke och annan fin jazz när vi var 
i tonåren och de tidiga 20-åren. De intryck vi då 
tog har stannat kvar hos oss och vi kan inte göra 
oss fria från dem. Somliga av oss har en förmåga 
att utveckla sitt lyssnande och kan tillgodogöra sig 
modernare jazz medan andra söker sig tillbaka i 
historien och föredrar den riktigt gamla jazzen. De 
40- och 50-åringar som vi gärna vill se som medlem-
mar i vår förening lyssnade till en annan typ av 
musik i sin tidiga ungdom. Många blev gripna av 
Elvis Presley och Tommy Steele på 50-talet och senare 
av Beatles eller Rhythm & Blues-artister och har 
därmed svårare att förstå och uppskatta en musikal-
isk begåvning som Duke Ellington och de människor 
han omgav sig med. Men det är helt förståeligt. 
De tidigaste intrycken biter sig fast och ränderna 
går aldrig ur som man säger om zebran. I min tidiga 
ungdom blev jag gripen av den musik som skapades 
av Ellington, Basie, Lunceford m.fl., alltså den musik 
som presenterades av Leif Anderson i hans Smoke 
Rings-program.  Jag hade en klar svårighet att upp-
skatta modernister som Parker, Miles Davis och John 
Coltrane för att inte tala om Ornette Coleman eller 
Don Cherry. Men jag skall dock erkänna att jag med 
tiden kom att uppskatta Miles Davis sena 50-tal med 
oförglömliga inspelningar på Columbia, som i Eu-
ropa gavs ut på Philips skivmärke.
    Tyvärr blir vi inte yngre, inte heller kan vi stanna 
i den ålder vi skulle önska.. Flera av våra ungdoms 
hjältar har nyligen gått ur tiden. Arne Domnérus, 
Putte Wickman, Bengt Hallberg och Anders Burman 
har lämnat oss. Men en legendarisk personlighet 

verkar vara odödlig, nämligen Herb Jeffries, medlem 
i Ellingtons Blanton/Webster-band, som nyligen 
firade sin 100-årsdag och han verkar inte alls känna 
av sina år. Mer om honom får ni läsa på annan plats 
i denna Bulletin.
    Men ett sorgebarn för oss är konsertverksam-
heten som vi sedan 2010 har bedrivit i samarbete 
med ABF som välvilligt har tagit emot oss på den 
gamla anrika jazzkrogen ”Gyllene Cirkeln” utan 
att vi behövt betala lokalhyra. Men där regerar nu 
ett par ungdomar under namnet ”Två Grabbar 
& Kök AB” som driver en lunchrestaurang med 
samma namn. Sedan villkoren för att få arrangera 
konsertkvällarna där förändrades i och med att ”Två 
Grabbar” höjde den s.k. bargarantin från 10 000 kr. 
till 20 000 kr., har det visat sig att dessa konsertaft-
nar inte längre ekonomiskt går ihop för oss. En s.k. 
bargaranti på 20 000 kr innebär att gästerna måste 
äta och dricka för den summan, vilket har visat sig 
omöjligt. Uppnås inte det beloppet tvingas vi betala 
mellanskillnaden. Dessutom tillkommer kostnad 
för pianostämning, STIM-avgift och orkestergage. 
Det drabbar även ABF, som vänligt nog har tagit 
på sig att fram till årsskiftet dela den icke uppnådda 
bargarantin med oss. Dessutom har heller inte pub-
liktillströmningen varit den förväntade, trots att 
vi haft namnkunniga orkestrar som Ulf Johansson 
Werre & Claes Brodda kvartett den 6 maj och Jesper 
Kvibergs utmärkta åttamannaband med bl.a. Fre-
drik Lindborg och Magnus Wiklund den 30 septem-
ber. Röster inom styrelsen har fört fram frågan om 
att inhibera årets sista konsert den 2 december med 
Ronny Gardiner och hans stjärnband med bland an-
nat Karl Olandersson m.fl. Emellertid har styrelsen 
beslutat i oktober att konserten skall fullföljas såsom 
varit planerat. Men hur det blir nästa år, ja det får 
vi se då.

    Mina medarbetare, dvs. styrelsen 
och redaktionskommittén, önskar er 

alla  hjärtligt 
en God Jul och ett Gott Nytt År!
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När höstlöven falla
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Ellington-kväll 
utan Ellington

Egentligen rätt absurt men ändå en trevlig afton 

Duke´s 
Place:

                                        Bo  Holmqvist

I all välmening måste frågan ställas till 
de DESS-are som inte hittade till höst-
konserten med Jesper Kviberg Social 
Club of Music – inte minst därför att de 
som kom borde ha varit runt dubbelt så 
många för att evenemanget skulle ha 
kunnat räknas hem utan förlust. Varför 
lockades inte de som uteblev den här 
gången? Svaret på den frågan jagar 
styrelsen just nu, var så säkra. 
    Att det skulle bli en Ellingtonafton 
utan ett pip från Maestro Duke, kunde 
ingen veta i förväg, så det är knappast 
där, som svaret kan sökas, men nog ter 
det sig egendomligt att ett nostalgiskt 
Ellingtonsällskap ordnar medlemsmöte 
där festföremålet självt är praktiskt taget 
osynligt.
    Faktum kvarstår att den enda melodi 
jag över huvud taget och med någon 
hjälp kunde namnge var helt överras-
kande Evert Taubes Fragancia, som inte 
är precis vad man förväntar sig på en 
jazzkonsert. Men ingen Ellington (som 
också kapellmästaren Jesper Kviberg, 
omnipotent slagverkare, bad om över-
seende för). Han antydde därmed vad 
som är detta 8-mannabands både svaga

och starka punkt. Repertoaren syftar mot 
en bredare krets än den lilla jazztillvän-
da publiken. Ändock är bandets solklara 
hemort just jazzmusiken. Det finns här 
ett inbyggt dilemma som gjorde mig 
obekväm redan vid den mycket funkiga 
ansatsen i konsertens början.
    Men missförstå mig inte. Det är en 
orkester med många goda kvaliteter. 
Den stilsäkre, egensinnige trombonisten 
Magnus Wiklund sprängde swingval-
lens magiska gräns i ett bedövande ryt-
miskt mästerverk, som fick en lika bril-
jant kontrapunkt i Peter Fors enastående 
bassolo. Formidabelt!
    För mig var detta kvällens höjdpunkt. 
Det fanns mycket annat för den som så 
ville. Jesper Kviberg saknar sannerli-
gen inte bra solister, alla med egen per-
sonlighet och karaktär. De förenas i en 
hårdblåsande grupp med stora klanger i 
välskrivna arrangemang. Fast en och an-
nan ögonsten ur den ellingtonska melo-
diskatten skulle ha suttit som smäck!

Jesper Kvibergs frontline: Charlie Malmberg, Fredrik Lindborg, Magnus Kjellstrand, 
Johan Setterlind, Magnus Wiklund                                                 Foto: Bo Haufman

                DESS-möte: 

Mest Hodges 
hela kvällen

Medlemsmötet den 21 oktober i Franska 
skolans hörsal formade sig till en rejäl 
hyllning inte bara till Ellington utan 
framför allt till Johnny Hodges musika-
liska gestalt som Peter Lee levande-
gjorde i ett välformat porträtt. Det kon-
centrerade sig på den Hodges som till 
och från bröt sig loss ur Ellingtonsfären 
och prövade sina vingar utan Mästarens 
både övervakande och stödjande närva-
ro, på vilket gavs ett dussintal exempel 
– de flesta med altsaxofonen som so-
loinstrument, men flera också med so-
pransaxofonen i fokus. Hodges övergav 
instrumentet redan på tidigt 40-tal vilket 
är värt att beklaga (och jag tror att Peter 
Lee instämmer), inte minst därför att 
Hodges gått i skola hos Sidney Bechet, 
en annan genial utövare och utforskare 
av sopransaxofonens möjligheter. Jag 
tycker mig skönja ett eko av Bechets 
intensiva vibrato i Hodges sätt att han-
tera instrumentet, ett vibrato som inte 
präglar hans spel med altsaxen där glis-
sandot är hans förförande varumärke. 
    Lees guidade tur genom Hodges liv 
började redan i 1930-talets mitt och ut-
vecklades till en kavalkad över fyra 
decennier. Varenda titel, av de 14 som 
spelades, är värd att återvända till och 
själv skall jag gärna t ex reprisera 18 
Carrots for Baby Rabbit med Gerry Mulli-
gan, och Funky Blues som bl a innehåller 
ett sublimt vackert solo av en helt an-
nan altsax, nämligen Charlie Parker. Ett 
oväntat möte i den stora jazzvärlden.
   Yttermera denna afton krävs en eloge 
för Göran Axelssons sätt att orientera 
oss i nya spännande diskografiska 
projekt, som icke närvarande DESS-
medlemmar orienteras om på annat 
sätt. Och i en DVD med ett litet Elling-
tonband i San Remo dök den äppel-
kindade trumpetaren Rolf Ericson upp 
som exotisk krydda denna alltför glest 
besökta måndagkväll.
    
                                     Bo Holmqvist

Peter Lee
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skulle inte förvåna om det inför den nu 
aktuella Duke Ellington-veckan i Stock-
holm ploppade upp dunster från den 
här gamla surdegen.

     Alice Babs sjunger Ellington. Fy fan.
Det här är naturligtvis rena galenskapen. 
Och musikerna, de seriösa jazzmusiker-
na alltså, fattade vad Ellington höll på 
med. Ellington ville spräcka de trånga 
ramarna kring jazzen. För honom hand-
lade musik bara om musik, utanför alla 
genrer och sorter. Så lyckades han också 
hålla ihop sitt band i över 40 år. Och vad 
mera: det fanns musiker som spelat med 
honom under alla åren.

    De som försökte bryta sig loss kom till-
baka. Johnny Hodges, altsaxofonisten, 
till exempel. Eller Rolf Ericson, trumpe-
taren, vår ungdoms hjälte, bopmusikern 
som under kriget gick omkring på Stock-
holms gator med ett gammalt ex av New 
York Times i fickan på sin kamelhårsul-
ster. Han försvann till Amerika. Ingen 
vet att han i dag bor i Haninge utanför 
Stockholm. Han blir lycklig när han får 
tala om Ellington.
    - Det enda felet med Ellington var att 
han inte betalade så bra. Jag var gift och 
hade faktiskt inte råd att spela med ho-
nom.
    - Om jag inte hade varit gift hade jag 
fortsatt för alltid hos Ellington.

    - Musiker ska inte gifta sig. Ellingtons 
band var som en stor familj, säger han. 

Nån annan familj behövde man inte.
    Vad var hemligheten med Ellington?
    - Bra musik.
    Och så låter det när man talar med 
de svenska musiker som arbetade med 
Ellington. Georg Riedel, basisten, skrev 
några arrangemang åt Ellington och 
Alice Babs för 30 år sedan inför någon 
Sverige-turné.
    - Jag träffade Ellington bara en gång. 
Han bara tittade på mina noter och log. 
Jag var fruktansvärt nervös.
    Han minns hur Ellington och Billy 
Strayhorn bytte en blick över Riedels 
noter. Ellington sa aldrig någonting. 
Han lät sin ”band boy” sköta kommen-
tarerna.
    - Men Billy Strayhorn kom efteråt och 
sa att det var bra.
    Nu, 30 år efteråt, har Riedel gjort en 
svit som ska spelas i Berwaldhallen, på 
den stora hyllningskonserten för Elling-
ton.
    - Ellingtons band var ingen musikma-
skin, säger han. Det var nya klanger och 
sound som inte hörts i jazzen tidigare. 
Det är trots allt det allting handlar om: 
nya klangfärger, nya sounds. Det gällde 
också Ellington som pianist. Man hör att 
det är han; bara han låter så.
    Riedel har ju själv för länge sedan bru-
tit upp från jazzmusiken, eller blandat 
jazzen med allt möjligt annat i sina ope-
ror och sviter och egna tonsättningar.
    Ellington blandade allt. Riedel minns 
vilket liv det blev i Norge när Ellington 
gjort om en svit av deras Grieg. Grieg 
skulle antagligen själv ha gillat det, men 
Norge var på väg att stämma Ellington.
    - Desse forferdelige lydene, sa man 
i Norge. Och då menade man de där 
typiska sordinerade ”growl”- och ”wa-
wa”-klangerna i brasset, Ellington själv 
sa inte så mycket, han lät sina musiker 
sköta snacket, vilket de var bra på. När 
Cat Anderson tillfrågades hur han bar 
sig åt för att spela så extremt höga toner 
på trumpeten, svarade han:
    - You have to have very tight asshole. 
(man måste ha ett trångt rövhål …)
     Därför är det inte säkert att det kom-
mer att låta så mycket Ellington under 
Ellington-veckan. Fem svenska tonsätta-
re har gjort nya sviter till hans ära. Däri-
bland Nils Lindberg som själv spelade 
med i Ellingtons band under den sista 
turnén 1973.
    Lindberg hade gjort ett arrangemang 
åt Ellington och Alice Babs på en svensk 
folkvisa: Allt under himmelens fäste, som 
blev Far Away Star med engelsk text av 
Signe Hasso.
    Det var ju så långt bort från den svarta 

Duke Ellington var en förrädare, tyckte 
många. Han hade släppt in orena ele-
ment och klanger i jazzen. Vad värre 
var, han hade därmed svikit den svarta 
rasen.
    Så var det runt 1950, i alla fall i Sverige 
där jazzens hårdaste anhängare fanns. 
Det var kanske den här inställningen 
som bäddade för jazzens totala sam-
manbrott tio år senare.

    Jazzen måste hållas ren. Vi var sko-
ningslösa. Duke Ellington hade varit bra 
någon gång på 30-talet när han skrev 
Take The ”A” Train. Eller var det den där 
förrädaren Billy Strayhorn som skrev 
den? Skulle inte ha förvånat oss. I Orkes-
ter Journalen tog man gärna in angrepp 
på Ellington från jazzkritikerna.
    Ellingtons Sophisticated Lady spolades 
som degenererad och rasblandad med 
alltför mycket vita klanger.
    Det här är lite överdrivet eftersom 
vi ändå gick på hans konserter (vi gick 
på allt). Men klimatet var stenhårt. Den 
största sorgen hos många unga musiker 
var att dom inte var födda negrer. När 
Ellington tog in Alice Babs i sin musik 
var det bara en bekräftelse på hans totala 
svek. Alice Babs hade aldrig varit någon 
jazzsångerska. Nu sjöng hon i kyrkorna. 
Vitare kunde det inte bli.

    Den här inställningen finns det nog 
rester kvar av, nu när allting ändå är 
historia och vi borde försona oss. Det 

Ellington kom 
aldrig till Gagnef…..

I maj månad 1994 arrangerade DESS sin första Ellingtonkonferens 
i Sverige. Den var mycket uppskattad och fick gott beröm av värl-
dens Ellingtonhabituéer. Många delegater kom från USA, England, 
Tyskland och flera andra länder. Det anordnades två konserter un-
der konferensen. En i Stockholms konserthus med bl.a. John Lewis, 
Alice Babs, Louie Bellson, Clark Terry, Willie Cook, Rolf Ericson 
och Jimmy Woode medverkande. Sveriges Radio bjöd på en konsert 
i Berwaldhallen med jazzinspirerade verk komponerade av flera 
svenska jazzmusiker. Denna konsert gavs senare ut på skiva. Kon-
ferensen var välvilligt uppmärksammad av media och evenemanget 
gick ibland under namnet Ellingtonveckan. 

    Nedan återgivna artikel stod ursprungligen 
att läsa i tidningen Vi 20/1994.

av Lars Westman
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jazzen man kunde komma men Elling-
ton gillade det.
    Inför en Ellington-konsert hade Lind-
berg gjort ett arrangemang på There Is 
Something About Me.
    - Jag delade ut arret till orkestern under 

repetitionen. Jag var på väg att gå när 
Ellington lät hälsa att jag skulle sätta mig  
vid pianot. Ellington kunde göra så där. 
Och Nils Lindberg hängde med i en låt.
    - Det var Take The ”A” Train. Jag kunde 
ju varje ton, det gick skapligt. Ellington 
lät i alla fall hälsa att det var okej.
    - Han tyckte att jag skulle spela med 
i resten av konserten och sedan tog han 
med mig till Köpenhamn också. Inför 
en konsert hade en ”band boy” kom-
mit fram och sagt till Lindberg: maes-
tro Ellington wants to kiss you ….
    Ellington brukade göra så där: dom 
han gillade kysste han på scen under 
konserten. Kyssen övades in under re-
petitionerna och sedan blev det förstås 
stora ovationer för Lindberg under kon-
serten. Klart att man inte glömmer sånt! 
Och sedan kom Ellingtons ”band boy” 
fram till Lindberg och sa:
    - Maestro vill att du skall följa med 
över till Staterna.
    Men det blev aldrig så. Ellington blev 
sjuk. Året därpå, 1974, dog han.
    Nu har Nils Lindberg skrivit en svit 
som skall spelas i Berwaldhallen till 
Ellingtons ära. ”A Ducal Dedication”, en 
hertelig tillägnan …

Kanske blir det en blandning av svensk 
folkvisa och lite Ellingtonklanger.
   Lindberg bor i Gagnef i Dalarna där 
man håller spelmanstraditionen levan-
de. Han håller en liten föreläsning om 
storskiftets olyckliga inverkan på svensk 
spelmanstradition under 1850-talet.
    Därmed förhåller det sig så att Gagnef, 
nästan ensam bland Sveriges socknar, 
undgick storskiftesreformen som inne-
bar att de svenska byarna slog sönder 
och gårdarna flyttade ut när åkrar och 
tegar av odlingstekniska skäl slogs ihop 
och koncentrerades.
    I Gagnef ligger byarna fortfarande 
samlade. Det har gjort att spelmanstra-
ditionen kunnat hållas intakt intill våra 
dagar, säger Lindberg. Spelmännen fort-
satte att gå över till varandra. I varenda 
kåk spelades det. Lindbergs anfäder var 
spelemän, fast de anfäktades av den sto-
ra väckelserörelsen i slutet at 1800-talet 
och slog sänder sina fioler …
    Den här musiktraditionen skrev Lind-
berg in i sina bitar till Ellington. Lind-
berg själv kom aldrig till Staterna. Och 
Ellington kom aldrig till Gagnef …
    Maestro Ellington skulle ha gillat Gag-
nef, säger Lindberg.

I New York, där en sammanslutning som kal-
las ”The Billy Strayhorn Foundation” (BSF) 
finns, har man börjat förbereda firandet av 
Billy Strayhorns födelse år 1915. Man är så-
ledes ute i god tid.  BSF har målsättningar 
och aktiviteter motsvarande de som finns i 
olika Duke Ellington-sällskap. Föreningens 
drivande namn är Gregory A. Morris, som 
är brorson till Billy Strayhorn. Vid sin sida 
har han Alyce Claerbaut, som hanterar Stray-
horns kompositioner via företaget Billy Stray-
horn Songs Inc. Även hon har en släktrelation 
till Billy Strayhorn. Då Strayhorns bidrag till 
Ellingtons musik svårligen kan överskat-
tas planerar även DESS att på ett eller annat 
sätt uppmärksamma detta jubileum, men re-
dan nu vill vi påminna om de två utmärkta 
böcker om Strayhorns liv och verk som sedan 
några år funnits tillgängliga.
    Den första boken som kom ut var ”Lush 
Life: A Biography of Billy Strayhorn” av den 
internationellt kände musikkritikern David 
Hajdu. Boken berättar om Billy Strayhorns 
liv, från vaggan till graven och är mycket lätt-
läst. Den belyser på ett utmärkt sätt hur sam-
arbetet Ellington/Strayhorn fungerade.
    Den andra boken, ”Something to Live For: 
The Music of Billy Strayhorn” är tekniskt sett 
mera djuplodande och behandlar Strayhorns 
sätt att skriva och arrangera musik och är 
därför mera svårtillgänglig för läsare som 
inte är musikaliskt utbildade. Detta behöver 
inte avskräcka läsaren, eftersom boken är 

givande ur många andra synpunkter. Förfat-
taren, Walter van de Leur, har noggrant gått 
igenom alla tillgängliga originalmanuskript 
(”scores”) och undersökt vem av Ellington 
eller Strayhorn som skrivit noterna. Detta 
har i en del fall lett till överraskande resultat, 
t. ex.  att något avsnitt ur Black, Brown & Beige 
skrevs av Strayhorn redan på 30-talet. En bra 
sak med boken är bilagorna som dels lis-
tar Strayhorns kompositioner (verifierade), 
hans arrangemang samt posthumt inspelade 
kompositioner. Fortfarande finns dock en 
avsevärd gråzon där man inte vet vem som 
gjort vad. I Stockholm 1994 hade vi nöjet att 
få lyssna till en fin presentation av van de 
Leur kring kompositionen Sepia Panorama.

Relativt nyligen har ”The Dutch 
Jazz Orchestra” spelat in en del 
av Strayhorns tidigare outgivna 
kompositioner – de flesta av dem 
som åsyftas i van de Leurs bilaga 
över posthumt utgivna verk. De 
finns tillgängliga i en box kallad 
”The Dutch Jazz Orchestra Plays 
the Music of Billy Strayhorn” med 
4 CD-skivor:
PORTRAIT OF A SILK THREAD 
– Newly Discovered works of Billy 
Strayhorn 
SO THIS IS LOVE 
– More Newly Discovered Works of 
Billy Strayhorn
SOMETHING TO LIVE FOR
 – The Music Of Billy Strayhorn
YOU GO TO MY HEAD 
– Strayhorn And Standards
Skivorna ger exempel på tidiga ar-

rangemang som i original aldrig spelats in, 
t. ex. Chelsea Bridge, eftersom Ellington och 
Strayhorn gjorde ändringar i sista stund i 
skivstudion, eller t. ex. Where Or When som 
ursprungligen skrevs för ett vokalt framfö-
rande. Dessa inspelningar är en ren njutning 
att lyssna på då de är otroligt fint framförda 
av mycket kompetenta musiker och kan inte 
nog rekommenderas. Boxen finns tillgänglig 
på bl.a. Amazon.    

                            Anders Asplund

Billy Strayhorn 
snart 100!

Nils Lindberg (Foto Olle Lindholm) 
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senlig förmögenhet på att utveckla och
sälja kosmetika och hårvårdsprodukter 
till den färgade befolkningen och var 
vid sin död den första afro-amerikanska 
kvinna som blev mångmiljonär på eget 
arbete. Queenie Pie i skådespelet är en 
titel som av kollegor årligen tilldelas 
innehavaren till den förnämsta skön-
hetssalongen i New York. Huvudperso-
nen i handlingen har innehaft titeln i tio 
år men utmanas nu av en aggressiv ny-
komling, Café Olay, med därav följande 
dramatik och förvecklingar.
    Huvudpersonen spelades i Austin 
av Carmen Bradford som upptäcktes 
av Count Basie och sedan sjöng med 
hans orkester i nio år. Övriga sångare 

kom från Butler School of Music samt 
Huston-Tillotson University Concert 
Choir och musiken framfördes myck-
et kompetent av The University of 
Texas Jazz Orchestra. Efter premiären 
av operan i Austin spelade ensemblen 
in musiken. Letar man efter operan på 
nätet idag kan man se att verket kom-
mer att framföras i början av 2014 av 
operasällskap i Los Angeles i januari-
februari och i Chicago i februari-mars. 
Det kan förutsättas att man nu fram-
för den 75 minuter långa version som 
härstammar från Austin och där 18 av 
verkets 21 melodier finns dokumente-
rade på CD.

    Är då Queenie Pie verkligen en ope-
ra eller ”folk opera” som Duke kallade 
verket? Knappast som man definierar 
en opera i gängse mening. Den tunna 
tråden av handling som är förlagd 
till Harlem på 1930-talet är en omöj-
lig miljö ur operasynpunkt och verket 
har fler likheter med No, No Nanette än 
med Götterdämmerung som en recensent 
skrev. Musiken som är typisk Elling-
tonsk torde med fördel avnjutas live i 
stället för på skiva och är knappast av 
intresse för den allmänt jazzintresse-
rade, men torde utgöra ett måste för 
varje samlare av Ellingtons ”extended 
works”.
                                             Peter Lee

korrigerar vidare uppgiften att inspel-
ningen 1936 av Clarinet Lament skulle 
gjorts för Victor. Den gjordes i realiteten 
för Brunswick.
   Björn berättar vidare om Bigard: Se-
dan han lämnat Ellington spelade han i 
Los Angeles/Hollywood med pianisten 
Freddy Slacks orkester (inspelningar för 
Capitol 24 november 1943 och 9 mars 
1944). I mars 1944 ledde han en helvit 
orkester, men vägrades medlemskap i 
musikerförbundets vita Los Angeles-
avdelning, vilket ledde till att han fick 
upplösa bandet och starta en ny orkes-
ter i april. Från maj 1944 ersatte han 
framlidne Jimmie Noone i New Orleans-
gruppen i Orson Welles radiosändning-
ar för CBS (det var ännu INTE Kid Orys 
orkester vid denna tid). Före det hade 
Ory spelat bas med Bigards orkester!
    Vi tackar Björn för vad han delgivit oss 
från sitt outtömliga kunskapsförråd.

   Redaktionen

auktion 1994 gick den för £ 93.500). (Det 
var inte heller Parkers huvudinstrument 
utan reserven han tillgrep när hans King 
var på pantbanken, vilket hände i sam-
band med Massey Hall-konserten 1953.)               
   I sammanhanget vill redaktionen fram-
hålla att artikeln i förra Bulletinen endast 
refererade till utbudet av saxofonen på 
eBay men Björns kompletterande upp-
lysningar är självklart av stort värde.
   Beträffande Bigard påpekar Björn att 
om det fortfarande är Rudy Jackson 
som spelar på Ellingtons inspelning 29 
december 1927, kan Bigard knappast 
ha anslutit till orkestern förrän i januari 
1928. Men uppgiften om 1927 förekom-
mer på många håll, bl a från Bigards 
egen mun. ”Barney Bigard on the day he 
joined Duke Ellington´s band in Decem-
ber 1927” lyder t ex i Bigards självbio-
grafi  bildtexten till det fotografi av den 
unge Bigard som vi också återgav på sid 
7 i Bulletinen.  Vi lämnar den exakta da-
teringen till fortsatt forskning! – Björn 

DESS-medlemmen och jazzhistorikern 
Björn Englund har meddelat oss några 
kompletteringar till artiklarna om Barney 
Bigard och försäljningen av Johnny Hodges 
altsax i förra numret av Bulletinen. 
Så här skriver Björn om Hodges alt-
sax: Den som lägger ner $150.000 eller 
$200.000 i tron att få den altsaxofon Johnny 
Hodges spelade går på en miss. Vitosax-
en med det ingraverade namnet gavs till 
honom av LeBlanc, USA, men det var 
absolut ingen ”signaturmodell” som ut-
vecklats i samarbete med honom, utan 
var en ren gåva för att ge billighetsmär-
ket Vito mer prestige. Vito är i princip 
billiga skolinstrument. Det finns några 
få foton där han håller denna sax, men 
vid alla skivinspelningar och säkerligen 
de flesta konserterna hade han sin gamla 
beprövade Buffetsax. Frank Wess pris-
sättning är helt orealistisk för vad som 
ändå bara var ett reservinstrument. Inte 
ens Charlie Parkers Craftonplastaltsax 
såldes för detta fantasibelopp (vid en 

Queenie Pie

Queenie Pie i ursprungligt ej komplett 
skick har framförts ett fåtal gånger. Först 
i samband med att en konferens ”Echoes 
of Ellington” skulle hållas i Austin, Tex-
as i april 2009, lyckades en del hängivna 
personer med hjälp av Betty McGettigan 
(då 89 år) komplettera verket i enlighet 
med Ellingtons intentioner. Queenie Pie 
består dels av äldre kända melodier, 
Creole Love Call, Second Line ur New Or-
leans Suite och New York, New York, som 
i vanlig Ellingtonanda återanvänds, dels 
helt nyskrivet material som låter bekant 
men är nytt.
    Operans story bygger mycket skiss-
artat på Madam C.J. Walkers liv (1867-
1919). Madam Walker gjorde sig en an-

Addendum Hodges & Bigard++++ ++++

Enligt Ellingtonlitteraturen sade sig 
Duke vilja skriva en opera redan i 
slutet av 1930-talet. Arbetet fram-
skred mycket sporadiskt och lång-
samt. Veckorna innan sin bortgång 
i maj 1974 arbetade Duke på att 
slutföra operan Queenie Pie tillsam-
mans med Betty McGetigan, som då 
var hans sekreterare men även skrev 
delar av librettot till skådespelet. 
Uppskattningsvis blev arbetet klart 
till 75%.
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Jag har haft nöjet att få träffa Herb vid 
ett par tillfällen. Första gången var vid 
Ellingtonkonferensen i Oldham 1988. 
Då bjöd han på en fantastisk show som 
naturligtvis avslutades med ett framfö-
rande av Flamingo. Herb berättade om 
hur mycket just den inspelningen be-
tydde för honom och hans karriär. Han 
sade; ”Most people come to this earth 
by stork. I came by flamingo, and Duke 
delivered me.” Vidare berättade han att 
han var så engagerad av melodin att han 
reste ner till Florida för att studera hur 
flamingos uppträdde och för att lära sig 
att stå på ett ben. Vid inspelningen den 
28 december 1940 hade Herb inte me-
morerat texten ordentligt och tvingades 
göra vissa improvisationer. Kompositö-
ren Ed Anderson lär senare ha klagat på 
detta men Herb menade med viss emfas 
att hans ändring av texten gjorde den

enbart bättre. Senare i livet flyttade Herb 
till Paris och öppnade där en nattklubb 
som naturligtvis fick namnet ”Fla-
mingo”.
   Herb är känd under namnet ”The 
Bronze Buckaroo” som var namnet på 
hans första film. Men Duke kallade ho-
nom för ”Hobby” och han har även gått 
under namnen ”Mr. Flamingo” och ”The 
Sepia Singing Cowboy”.
    Vid den avslutande banketten i Old-
ham 1988 spelade ett storband under 
ledning av Bill Berry och som vokalister 
uppträdde Herb tillsammans med vår 
egen Alice Babs. Det var en höjdare att 
få höra dom tillsammans i flera jazziga 
nummer.
    Under konferensens gång minns jag 
att vi hamnade några stycken runt Herb 
sittande i en trappa och samtalade om 

hans år med Ellington. Jag kommer då 
ihåg att Herb gav uttryck för en viss bit-
terhet att han aldrig blivit konsulterad 
av alla de författare som skrivit biogra-
fier om Ellington. Han var redan 1988 
den siste från Blanton/Webster-bandet.
    Andra gången jag hade tillfälle att träf-
fa Herb var 1995. Då hade Kalifornien 
drabbats av en jordbävning som förstört 
hans hus och han hade tillfälligtvis flyt-
tat in i en lägenhet i Los Angeles. Genom 
goda vänners försorg ordnades med 
ett hembesök i lägenheten och han tog 
emot oss med stor hjärtlighet även om 
tiden var knapp eftersom han hade nå-
gon form av engagemang några timmar 
senare. Vi fick emellertid tid att prata en 
hel del om hans karriär i allmänhet och 
den med Ellington i synnerhet. Herb är 
en synnerligen egocentrisk personlig-
het. Han ser sig själv som en ”star” och 
betonade ofta under samtalens gång att 
han var en ”star”. I Amerika är det väl 
också så att om man uppträtt som hu-
vudperson i filmer och haft en stor hit 
med Ellington då är man en ”star”. Han 
har ju också faktiskt fått sin stjärna på 
Hollywoods Walk of Fame. Jag minns 
vidare att under vårt samtal visade det 
sig att Herb hade en hel del filosofiska 
och existentiella funderingar och många 
av dessa hade han konkretiserat i form 
av dikter. Herb har varit gift ett flertal 
gånger. Vid detta tillfälle var han gift 

med en ung kvinna av italiensk här-
stamning. Jag kunde lätt upptäcka att 
deras förhållande inte var det bästa och 
de skildes några år senare.
    Tredje gången jag träffade Herb var 
vid Ellingtonkonferensen i Los Angeles 
2000 då han självklart var inbjuden som 
gäst och dragplåster. Han höll stort hov 
en kväll med mängder av beundrare 
runt sig och Herb njöt i stora drag. Med 
alla människor cirkulerande runt ho-
nom fick jag inte tillfälle att själv komma 
i närmare kontakt den gången.
    Nu har Herb uppnått den aktnings-
värda åldern av 100 år. Under de senaste 
åren har det rapporterats att hans hälsa 
inte skulle vara den bästa och att han 
slutat uppträda. Emellertid har vi kun-
nat se flera avsnitt på YouTube där Herb 
intervjuats för några år sedan och där 
kan man inte skönja några sjukdoms-
symtom. Han verkar synnerligen frisk 
och han ser inte ut att vara en dag äldre 
än 75 år. 
    Numera bor Herb i Wichita, Kansas, 
men bodde tidigare i Idyllwild, CA., 
där en restaurang inrättat ett museilik-
nande rum till hans ära. Här firade Herb 
sin 100-årsdag bland goda vänner. Men 
över veckoslutet den 28/29 september 
hade flera organisationer i staden Apple 
Valley, CA., arrangerat ett omfattande 
firande av Herbs 100-årsdag. Varför fi-
randet förlagts till just denna stad har 
sin förklaring i det faktum att det var 
just där Herb spelade in sina första två 
cowboyfilmer. Firandet innehöll bl.a. le-
vande musik, en rundtur till de platser 
där filmerna spelades in och visning av 
filmerna och naturligtvis en bankett. I 
skrivande stund har inga rapporter in-
kommit om Herbs deltagande.
    Den som vill ha en ingående beskriv-
ning av Herb Jeffries karriär rekommen-
deras att läsa John R. Tumpaks artikel i 
Bulletin 2011/1.
                        

                                               Bo Haufman 

Herb 
Jeffries 
100 år

Herb är också
känd bl a under 
namnet ”The Sepia 
Singing Cowboy”.

Den 24 september fyllde Herb 
Jeffries 100 år och vänner i Los 
Angeles ordnade med ett stort 
firande den 28-29 september till 
hans ära. Herb är den siste över-
levande från Blanton/Webster-
bandet. Han var engagerad av 
Duke Ellington från januari 
1940 till juli 1942.
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i sina kraftfulla insatser, Sam Woodyard 
ökar intensiteten på sitt bästa manér och 
en ettrig Dizzy (med sordin) kontraste-
rar i flera soloinpass de tyngre klang-
erna. 

Inte lätt att sitta in
I sin självbiografi To Be Or Not To Bop be-
rättar Dizzy om tiden i Dukes orkester 
1943, fyra för honom mycket märkliga 
veckor på Broadway. Lena Horne sjöng 
med bandet under samma period och 
hänförde Dizzy. Dukes sätt att arbeta 
förbryllade honom mera; för att spela 
med honom måste man glömma allt man 
redan kunde för Duke kom alltid med 
något nytt när det var dags att börja. Det 
gällde att vara tillräckligt mottaglig.
     De andra musikerna i orkestern var 
inte heller precis hjälpsamma. Ingen 
berättade något. Man förutsattes själv 
komma ihåg, ”that you jump from ´A´, 
to the first three bars of ´Z´´, and then 
jump back to ´Q´, and play eight bars 
of that, and then jump over to the next 
part, and then play the solo”. Tysta som 
höga präster i ett tempel satt Cootie Wil-
liams, Rex Stewart och Wallace Jones. 
(Anm: att Dizzy här nämner Williams 
är en egendomlighet; hans första period 
hos Duke avslutades ju som bekant re-
dan 1940. I trumpetsektionen samtidigt 
med Dizzy satt  Stewart, Jones, Taft Jor-
dan och Ray Nance.)

Man kommer inte högre
Dizzy beskriver hur Duke arbetade med 
sin orkester som ett instrument för att nå 
musikaliska effekter, särskilt tonfärger. 
Men också så mycket mer; Dizzys hyllar 

Dizzy Gillespie satt i Ellingtons 
trumpetsektion under en fyra-
veckorsperiod 1943, som vikarie 
för Harold Baker och troligen på 
rekommendation av Wallace Jo-
nes. Det finns ett mindre antal V-
Disc-inspelningar från november 
1943 där Gillespie är med, dock 
inte som solist. 
Senare möttes Duke och Dizzy otaliga 
gånger. Uppenbarligen var deras sympa-
ti ömsesidig och förenad med beundran. 
Som tillfällig gäst medverkade Dizzy 
också flera gånger i orkestern och ett par 
möten finns bevarade. Ett sådant tillfälle 
var när Ella Fitzgerald 1957 spelade in 
The Duke Ellington Song Book (Verve) 
med Ellington själv och hela orkestern. 
Dizzy spelade i ett nummer, Take the A-
train, som innehåller ett eldigt trumpet-
race med samtliga sex (!) i sektionen 
(uppläggning a la Trumpet No End).
     I februari 1959 medverkade Dizzy 
som solist i två nummer vid den inspel-
ning som resulterade i merparten av 
albumet Jazz Party (Columbia) – syn-
nerligen hörvärt särskilt för dessa två. 
I UMMG är Dizzy huvudperson; han 
gör melodipresentationen och en coda 
utsökt sordinerat, men spelar däremel-
lan ett solo öppet. I bluesnumret Hello 
Little Girl gästar också Jimmy Rushing 
och Jimmy Jones sitter in för Duke vid 
pianot. Denne dirigerar en lätt jam-artad 
swingfest av sällan hört slag. Rushings 
förmåga att rycka med sig omgivningen 
förnekar sig inte; orkestern är explosiv 

Duke förbehållslöst: 
Det som Duke åstad-
kom med orkestern 
var oöverträffat i jaz-
zens historia, ”you 
will never hear sounds 
like that again”. Det 
är som med de andra, 
som Lester Young 
och Charlie Parker, 
de var alla kungar 
och det går inte att 
komma högre. ”When 
the king is dead, long 
live the king, he´ll be 
there. You don´t have 
to worry about him, 

he´ll be there.” Och Dizzy beskriver 
hur Ellington-expertisen försöker fånga 
hur Duke skapade. Men de vet inte hur 
det gick till, ”because nobody knows”. 
För att få ett svar behövs Bubber Mi-
ley, Johnny Hodges och Harry Carney, 
”they have to go back in the grave and 
dig them up”. Inte ens killarna i bandet 
visste dock hur enheten Duke-Billy 
Strayhorn fungerade.

Ett solo
En enda gång fick Dizzy spela solo under 
sina fyra veckor hos Duke. En annan av 
trumpetarna var tillfälligt inte med och 
när det var dags för dennes solo pekade 
Duke på Dizzy, och han pekade igen, 
igen och igen. ”I kept playing. I don´t 
know how many choruses. He just kept 
pointing at me, saying ´Another one…´ 
Until I just sat down.”

Dizzys storband
Om Duke uppenbarligen var förtjust i 
solisten Dizzy, så var hans reaktion mer 
blandad inför det revolutionerande stor-
band som Dizzy några år senare ledde. 
Howard Johnson, altsax i orkestern, 
berättar att Ellington kom och lyssnade 
första kvällen och när man hade spelat 

Other Duke´s Places – 9
Om läsvärt om Ellington på andra håll än i den renodlade Ellingtonlitteraturen, start i nr 2/2011. 

Dizzy om Duke: 

LONG 
LIVE 
THE 

KING

Dizzy Gillespie och 
Duke Ellington
tillsammans under 
ett jam 1943.
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Things To Come ”and some wild stuff like 
that” bad man Duke säga något. Svaret 
blev en typisk dukish mångtydighet:  ”I 
love all music; it´s saying something.” 
Enligt Johnson liktydigt med ”I don´t 
dig it, but I appreciate everything.” 
Duke vidare: ”They´ve got something. 
It follows after the title of their theme 
song, ´Things to Come´.”
     John Lewis (på piano i Dizzys orkes-
ter) diskuterar förändringarna för stor-
banden vid denna tid. Tidigare hade 
deras musik varit funktionell, som dans-
musik och i shower. Scenframträdanden 
och konserter var en sällsynthet. Duke 
Ellington hade i princip varit den enda 
konsertartist jazzen hade – och vad Le-
wis beträffar ”the best one” – men med 
Dizzys orkester och dess ”complete vir-
tuoso music” skedde ett skifte i jazzens 
framträdande.

Kompositören Ellington
Enligt Dizzy var Duke USA:s störste 
kompositör, ”in a class by himself”. Vi 
får inga musikaliska motiveringar, bara 
den pragmatiske Dizzys slutsats att 
kompositörer får inflytande när man 
spelar deras musik. Och ”Duke Elling-
ton is a great composer because every-
body plays his music”.

Synnerligen läsvärd
Precis som författaren/huvudpersonen 
är Dizzy Gillespies självbiografi mång-
bottnad och ibland inte alldeles lätt att 
tyda. I all huvudsak lyckas Dizzy i bo-
ken dock bemästra sin lekfullhet och 
lätta på masken så att vi kan ta del av en 
öppenhjärtig och avslöjande skildring 
av ett fascinerande liv långt från det 
alldagliga. Mycket tidigt med musiken 
i absolut centrum. Den räddade en fattig 
och bångstyrig ung gatupojke och slags-
kämpe från en troligen mycket mörkare 
livssaga än den fenomenala karriär det 
blev. Vi möter en seriös, humanistiskt 
och politiskt starkt engagerad person. 
Som också var en oförbätterlig clown 
och stundom vanvördig skämtare. Och 
en av jazzens riktigt stora.
    Som framgått berättar också andra 
personer i boken, liksom huvudperso-
nen intervjuade av Al Fraser. Det är en 
omfattande bok, mer än 500 sidor som 
också rymmer en diskografi. Dizzys 
egna ord varvas med vad en lång rad 
kollegor, branschmänniskor och släk-
tingar har att säga. I detta fall en lyckad 
uppläggning som inte bara komplette-
rar utan också vidgar bilden.

              Claes Englund

Dizzy Gillespie, with Al Fraser: 
To Be Or Not To Bop, The Autobiography 
of Dizzy Gillespie, Quartet Books, 1980. 

1960 spelade Dizzy Gillespie in albumet A Portrait of Duke Ellington 
(Verve) med en ovanlig sättning (en trombon, tuba, flöjt, tre franska 
horn, fem saxar, vibrafon och komp) – spännande tolkningar av väl-
kända Ellington-nummer i ny belysning och med blodfullt spel av 
Gillespie mot en ofta torr, spröd orkesterklang.

Det var inte enbart ett skämt när Gillespie framträdde som presi-
dentkandidat inför valen 1964 och 1972. Med valet av Barack Obama 
infriades långt senare ett av målen: en icke-vit i det hus som Gillespie 
ville döpa om från White House till ”Blues House”.  I självbiografin 
ägnas ett roande kapitel åt projektet. 
     Som utrikesminister såg Gillespie i Duke Ellington det självklara 
valet; ”He´s natural and can con anyone”. Några andra namn i mi-
nisterlistan: jordbruk - Louis Armstrong (”he knows all about raising 
those crops”), minister i Vatikanen – Mary Lou Williams, arbetsmark-
nad – Peggy Lee, och efter övervägande av många kandidaters up-
penbara kvalifikationer, ”Roving Ambassador Plenipontiary” – ”The 
Maharajah of Contemporary Music”, Thelonious Monk.
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Most probably Ellington’s and Nanton’s 
paths crossed early. Even though Nanton 
was born and grew up in New York he 
started his professional career as a mu-
sician in Washington DC. During those 
days he performed with Elmer Snow-
den with whom we know Ellington had 
a relation at the start of his career. When 
Ellington landed his job at the Kentucky 
Club he offered Nanton a place in the 
band.    He was however reluctant to ac-

cept the offer as he was a good friend 
of Charlie Irvis and he didn´t want to 
embarrass him. When Irvis eventually 
left, Nanton joined the Washingtonians.     
He was very devoted to Ellington and  
remained with him through the rest of 
his career. He was born in 1904 but died 
prematurely at the age of 42 in 1946. It 
is possible that his heavy consumption 
of alcohol was a cause for the early de-
mise.
     Joe Nanton joined the Washingtoni-
ans during the summer of 1926 and we 

find him taking part in a Gennett re-
cording session on June 21. In the band 
at that time was the legendary Bubber 
Miley and it was he who taught Nanton 
how to handle the plunger and to create 
growl effects, something at which Nan-
ton became a master. 
     But Nanton had taken part in recor-
ding sessions before that. In Brian Rust’s 
Jazz Records we find his name first ap-
pearing on July 17, 1925, when he took 
part in a recording for Columbia with a 
band that went under the name of The 
Get-Happy Band. It was apparently led 
by Elmer Snowden or possibly Thomas 
Morris. They made a second recording 
some time later on September 21, 1925. 
Thomas Morris was fairly active as a 
band leader in the late 1920s and made 
recordings with many prominent musi-
cians of the time. He often took advan-
tage of Joe Nanton’s services. However, 
Thomas Morris later left music life en-
tirely and concentrated on other activi-
ties.
   The next time we stumble upon 
Nanton’s  name is April 7, 1926 when 
he is recording for OKeh with Clarence 
Williams’ Stompers. In the band we also 
find Bubber Miley and Thomas Morris.

    On November 2, 1926, Nanton is re-
cording for Victor with New Orleans 
Blue Five. Thomas Morris is also in the 
band probably as the leader. Unfortuna-
tely, the author has had no possibility to 
listen to the recordings from this session 
where there is a dialogue between Morr-

is and Nanton on The King of the Zulus. It 
has been claimed that Nanton, despite the 
sound of his instrument, had a shrill and 
squeaky voice and the recording could 
have produced a proof to that effect.
     A band under the name of Six Hot 
Babies with Thomas Morris and Nanton 
recorded for Victor at Camden, NJ on 
November 17, 1926. However, this re-
cording was rejected by Victor. Thomas 
Morris and his Seven Hot Babies with 
Nanton were again back in the Victor 
studio and recording on November 12 
and 24, 1926. On October 19, 1928, The 
Gulf Coast Seven is recording for Co-
lumbia. Ellingtonians like Louis Met-
calf, Johnny Hodges and Barney Bigard 
are in the band but Rust puts a question 
mark for Nanton.
    Duke Ellington made numerous re-
cordings with small bands lead by mem-
bers of his orchestra like Rex Stewart, 
Cootie Williams, Johnny Hodges and 
Barney Bigard. Joe Nanton takes part in 
surprisingly few of them. He makes one 
session with Rex and three with Cootie 
but that is about all.  
     The first recording with Duke El-
lington where we can hear Joe Nanton 
taking a solo is Li’l Farina and we can 
already trace Bubber Miley’s influence. 
However, on the famous first recording 
of East St. Louis Toodle-Oo from Novem-
ber 26, 1926, he is playing conventional 
open trombone directly from the book. 
Surely he followed Ellington’s instruc-
tions. The same goes for the early ver-
sions of Black And Tan Fantasy. 

Joe 
”Tricky Sam” 

Nanton
He didn’t get his nickname because he could 

do tricks with his trombone and plunger. 
No, he got it because he could do tricks with 

a deck of cards.

By Bo Haufman

Tricky Sam, Juan Tizol, and 
trumpeters Freddie Jenkins, Cootie 

Willams, Artie Whetsol.
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Tricky Sam can be heard on many of 
Ellington’s recordings from the 1920s. 
On some of them he plays open horn, on 
some with a mute, and on a few with a 
tendency towards growling but he has 
not yet developed his typical style. A lo-
vely recording is The Blues With A Feeling, 
where Nanton states the initial theme in a 
powerful way with his muted trombone. 
Wellman Braud is bowing his bass behind 
him in a most delightful way.  
    Nanton developed his playing throug-
hout his career with Ellington. He built 
on the heritage from Miley and Irvis. To 
play a trombone with various kinds of 
mutes calls for a different way of hand-
ling the instrument. The mute creates a 
resistance and that has to be compensa-

ted for by air pressure, embouchure and 
positioning of the slide. Colleagues have 
witnessed how Nanton manipulated the 
fastening corks on his mutes so as to suite 
his playing. The mute and plunger hand-
ling limited his tonal range and it has been 
claimed that Ellington making his arrang-
ements around Nanton only could make 
use of seven notes. His “wa-wa” sound is 
a vital ingredient in many of Ellington´s 
compositions. Many trombonists have 
copied his style and “wa-wa” sound but 
none of them have been able to make it 
sound “ya-ya” like only Nanton could. 
    Of the many records where Nanton 
is soloing only a few will be mentio-
ned here. On Harlem Speaks he can be 
heard in two choruses. In the final 
chorus he is showing off his powerful 
playing and growling over the riffing 
ensemble work behind him. On In The 
Shade Of The Old Apple Tree from 1933 
he delivers a tasteful contrast to Fred-
die Jenkins’ trumpet solo. His deve-
lopment as a trombonist can primarily 
be heard on Chloe recorded in 1940. 
Here his plunger and growl technique 
has been refined to its utmost and his 
“ya-ya” sound is evident. Ellington 
used Nanton’s capacities in The Side-
walks of New York and especially on Ko-
Ko which to a great extent is built on 
Nanton’s and Jimmy Blanton’s abilities 
as superb musicians.
    Privately Joe “Tricky Sam” Nanton 
was very well informed and broad 
minded. He was well aware of both cul-

Ellington´s brass 
and reeds during 
a rehearsel, probably 
1937-38. 
Standing from left: 
Rex Stewart, 
Cootie Wílliams, 
Arthur Whetsol, 
Tricky Sam Nanton, 
Juan Tizol, 
Lawrence Brown. 
Sitting: 
Harry Carney, 
Otto Hardwick, 
Johnny Hodges, 
Freddie Jenkins, 
Barney Bigard.

tural and political movements and had 
a great admiration for Marcus Garvey 
and his ambitions. News magazines 
and papers he read daily and he was 
always prepared to discuss any topic 
of the day. He suffered a minor stroke 
already in 1945 and was away from the 
orchestra until March 1946 but on July 
20, 1946, he suffered another stroke and 
died much too early in life in a hotel 
room in San Francisco at the age of 42. 
Ellington was badly struck by his death 
as this was the first member of his or-
chestra that he lost because of death. 
    The first trombonist to take Nanton’s 
position in the band was Wilbur de Pa-
ris soon to be followed by Tyree Glenn. 
They were later replaced by growl speci-
alists like Quentin Jackson, Booty Wood 
and others. All of them had Nanton as 
their paragon. During Nanton’s days 
with Ellington his playing had become 
such a vital part of the band leader’s 
way of composing and arranging that he 
demanded a trombonist of that caliber. 
All of them very capable in their own 
ways but none of them could deliver a 
“ya-ya” sound like Nanton could.
   Those of our readers who want to 
know more about Joe Nanton’s way of 
playing the trombone are recommended 
to study Kurt Dietrich’s book Duke’s 
Bones – Ellington’s Great Trombonists 
– published by Advance Music, Rotten-
burg N., Germany.               
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    Mercer Ellington – 
Trumpeter, Composer and Arranger:
    “The wha-wha or growl sound 
that he (Bubber Miler) and Tricky 
Sam created for backgrounds by 
a group of horns became one of 
the bands identifying marks. In 
fact, of all the devices you might 
pick to define the sound of the El-
lington band, the first should be 
that of the plunger mute.”

    Harry Carney – 
Saxophonist:

    “The two (Bubber and Tricky) 
got pleasure from playing so-
mething together in harmony 
that come off well. They were al-
ways blowing for each other and 
getting ideas together for what 
they were going to play.”

    Barney Bigard – 
Clarinettist:

    “Bubber and Tricky used to 
hang out together. At that time, 
Duke’s band was respected be-
cause it was so neat. We all had 
nice outfits, and even Bubber and 
Tricky wouldn’t drink to excess 
so that the customers would noti-
ce it. When the job was over, Bub-
ber and Tricky would get sloppy 
drunk on the way home. In those 
days we used to wear dickies, 
and they get theirs all dirty, so 
they bought a great big eraser to 
clean the stains off their dickies.”
(Red. anm: “Dickies” kan närmast 
översättas med “skjortbröst” – 
oftast löstagbart sådant.)

    Rex Stewart – 
Cornetist:

    “Tricky possessed the gift of 
communication that is the essen-
ce of any music. What a variety of 
sounds he evoked from his inst-
rument! From the wail of a new-
born baby to the raucous hoot of 
an owl, from the bloodcurdling 
scream of an enraged tiger to the 
eerie cooing of a mourning dove, 
Tricky had them all in his bag of 
tricks, and he utilized them with 
thoughtful discretion and good 
taste.“

    Lawrence Brown – 
Trombonist:

    “Tricky had a perfect feeling for 
it (plunger) and he could play the 
proper thing to fit the plunger. 

His parents were from the West 
Indies, although he was born in 
New York, and I always felt that 
he had picked out some of the 
West Indian phrases and rhythms 
to play on his horn.”

    A.H. Lawrence – 
Trombonist and Author:

    “Nanton’s trombone became the 
next unique voice in Ellington’s 
orchestral palette. Nanton’s play-
ing differed from that of virtually 
all other trombonists. He did not 
have the technique of Tommy 
Dorsey or Lawrence Brown, nor 
the range of Count Basie’s Dickie 
Wells or James “Trummy” Young 
with the Jimmie Lunceford or-
chestra. But his sound and sence 
of nuance were unique to the in-
strument.”

    Cootie Williams – 
Trumpeter:

    “When Tricky Sam played, I 
laughed because it was funny. 
Funny-sounding to me,” said 
Williams. Stanley Dance wrote: 
“Williams began to listen to Joe 
‘Tricky Sam’ Nanton seriously. In 
addition, he found Tricky Sam a 
wonderful companion and they 
were often together. Williams 
learned to use the plunger.”

Duke Ellington may have best de-
scribed Tricky Sam Nanton’s and 
Bubber Miley’s unique wha-wha and 
growl sound: “They had such beau-
tiful teamwork together. Everything 
they played represented a mood, a 
person, a picture,” wrote Ellington.  
                           Fred Glueckstein

Joe “Tricky Sam” Nanton, the 
trombonist with the Duke El-
lington Orchestra, was one of 
the pioneers of the plunger mute 
and largely responsible for crea-
ting the characteristic Wah-wah 
effect. His animated growl and 
plunger sounds were the main 
feature in the band’s early “jung-
le” sound that evolved during the 
band’s late 1920s engagement at 
Harlem’s Cotton Club. Members 
of the Ellington band and jazz 
historians appreciated Nanton’s 
musical talent as a trombonist 
and his originality. What follows 
are remembrances of Joe “Tricky 
Sam” Nanton:

    Russell Procope – 
Clarinettist and Alto Saxophonist:

     “I was born on August 11, 1908, 
at 218 West 64th Street, New York 
City. Joe Nanton came from up-
town, from 137th Street. He could 
always play, even when he was a 
kid in Boy Scouts.”

    John Edward Hasse – 
Music Historian, Musician, Author 

and Record Producer:
   “Born in New York of West 
Indian parents, Nanton was by 
now (June 1926) something of a 
veteran of New York after-hours 
clubs. He would become known 
to his colleagues in the Ellington 
orchestra as a source of strength 
in a crisis, a follower of the black 
nationalist Marcus Garvey, an in-
telligent reader on many subjects, 
yet fun-loving and fond of practi-
cal jokes.”

    Gunther Shuller, 
Composer, Educator and Author:

    “Nanton of West Indian heritage 
had joined Duke in 1926, virtually 
a charter member of the Ellington 
organization. Inspired by trum-
peter Bubber Miley, Nanton had 
early on developed his distinctive 
‘wah-wah’ and talking style … 
Until Juan Tizol, a Puerto Rican, 
joined the Ellington orchestra in 
late 1929, Nanton’s ‘jungle’ style 
(and an occasional somber and 
robust open-horn solo) domina-
ted the brass section.”

Joe Nanton died in San Francisco, in his hotel room, on July 21. One of the 
few musicians in this country known by a descriptive nickname, Tricky 
Sam was a little man with a voice to go with his body and a large trombone 
sound, to go with his soul, which was very large. Tricky had returned to 
the Duke Ellington band a few months ago after many months of illness; 
he had been stricken with a shattering paralysis of his left side. All of this, 
the illness, the return to the band, without full control of his lips, and the 
approach of death, the 42-year old jazzman took with the extraordinary 
calm which characterized everything he did, from blowing the greatest 
growl trombone jazz has ever known, to downing enormous quantities 
of liquor, to arguments about life, liberty and the pursuit of facts in the 
World Almanac and the news magazines, which he read devotedly and 
memorized avidly.
    Tricky Sam was just Joe Nanton when he joined the Ellington band, 
under protest, in 1926. He replaced Charlie Irvis, who taught him his 
growl technique. He didn’t want to take Irvis’ place; he didn’t think he was 
good enough, and besides, Charlie was a good friend. Duke had to take him 
by the arm forcibly, to get him in his band. He never regretted his show of 
force: the little growl artist became one of the central figures in the growth 
of the Ellington band and its music, an identifying sound in everything 
Duke did.
    When Toby Hardwick had gotten to know Joe Nanton well, when he 
saw the struggle the little man went through to avoid difficult or compli-
cated work, and the fight he put up to handle his horn with the least pos-
sible exertion, and the tricks he invented to accomplish these ends, he gave 
him a name. “Tricky Sam”. Toby, no mean name-giver, also dubbed Roy 
Eldridge “Little Jazz” and Billy Strayhorn “Swee’ Pea”. All his names 
made magnificent sense; all his names stuck. Though Roy and Billy are 
still called by their Christian names, nobody ever called Joe Nanton “Joe”: 
from late in 1926 on he was Tricky Sam. And that’s how he has gone down 
to posterity, a musician who for once deserves that terrifyingly overused 
adjective, “unique”, a little man of completely winning charm, of softness 
and sweetness and great good sense, a giant of jazz who was as much loved 
as a person as he was admired as a trombonist and whose passing seriously 
depletes the ranks of jazz trombonists. 

Tricky Sam remembered

After the passing of Joe Nanton, Barry Ulanov wrote 
the following obit which was published in Metronome´s 

September issue 1946:  
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Tricky Sam 
– trombonist in a legendary section

Joe Nanton (hereafter simply refer-
red to as Tricky) suffered a stroke 
on November 18, 1945, and spent 
one month at the Harlem Hospi-
tal. Duke called in Wilbur de Paris 
as his substitute. He needed me to 
play growl, said de Paris. After a 
month Tricky was back in the band 
but he really never recovered com-
pletely so de Paris had to remain to-
gether with Tricky. One morning in 
California he was missing. All the 
others were waiting in the band bus 
to go to the next gig. Someone had 
to go and look for him and to find 
out what had happened. Tricky was 
lying dead in his room! By this time 
several of the “veterans” had left the 
orchestra. Of the trombonists now 
remained only Lawrence Brown of 
probably the best trombone section 
in the world. Juan Tizol had left 
earlier and now Nanton was dead.

A fantastic combination
Now it is about time to explain the me-
aning of “best”. The Ellington fans will 
have to excuse me but I don’t think the 
three were the world’s greatest trom-
bonists. It was the combination of tho-
se totally different voices that made the 
section so fantastic. In the eyes of Duke 
they were not just a first, a second and 
a third trombonist like in most trom-
bone sections. Instead it was Tricky, 
Lawrence Brown and Juan Tizol, each 
one of them with his own voice. Those 
voices were very different. Duke knew 
what to write and compose for each 
one of them. What a wonderful palette 
of voices. One should mention one la-
ter voice, quite different from the ori-
ginal three, Britt Woodman. He sounds 
rather like a philharmonic trombonist 
than a jazz musician. His tone is rather 
impersonal but wonderfully dense and 
full. Listen to Sonnet to Hank Cinq. It 
is quite difficult to play those phrases 
with enough power all the way, from 
low down to high up.

I am not thinking of their usual voices 
although that could be of interest. The 
trombone playing can actually have an 
effect on the personal voice. According 
to information Tricky had a shrill and 
squeaky voice. This may be due to his 
taut throat, especially when playing in 
the upper register and while pressing his 
cords. I have actually read somewhere 
that he used his cords when producing 
his “ya-ya” sound.

Limited capacity?
Tricky’s way of playing was different 
to anyone else’s. He lacked Tommy 
Dorsey’s and Lawrence Brown’s techni-
que. He lacked Dickie Well’s and Trum-
my Young’s broad register. But his tone 
and his sense of nuances were unique 
for handling of the instrument. Rex Ste-
wart once gave a good description of his 
various expressions: “What a variation 
of tones he created with his instrument. 
From the cry of new born baby to the ho-
arse howling of an owl. From the blood 
icening roaring of a tiger to the creepy 
cooing from a grieving dove”. 

The legendary Ellington trombone section: Tricky Sam, Juan Tizol and Lawrence Brown.
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Tricky Sam in another legendary Ellington trio combination,  
in this case with Harry Carney and Wallace Jones.

Tricky and Ellington
When Tricky joined the Ellington band 
it took a couple of weeks before he got a 
chance to take a solo or a Boston as the 
slang expression was. Eventually Otto 
Hardwick reacted and told Duke who 
for some reason seemed to have forgot-
ten about Tricky’s capacity. He got his 
solo opportunity. Then the inventive 
Hardwick gave him the name Tricky 
Sam.
    Tricky’s entrance in the band was 
stimulating for Bubber Miley and vice 
versa. They became a qualified couple 
when it came to growl playing. Bubber 
and Tricky had much fun together and 
took advantage of each others ideas. 
A fruitful combination. They always 
played as much for each other as for the 
band. Harry Carney said; “What those 
two created stayed with us and became 
a fundamental part of Ellington’s mu-
sic”.
    Duke was a communicator. So was 
Tricky. When Rex Stewart describes his 
friend he says; “Many could play faster, 
louder, more sweet and more technical-
ly. But Tricky had the gift of communi-
cating. The rest was not that important 
to Tricky. He played his way and I think 
it was that way Duke wanted him and 
maybe even directed him that way. How 
much Duke discussed the solos with 
him I don’t know but I think Tricky 
understood how Duke wanted him the 
play them”.
     I would like to characterise Tricky’s 
solos as fairly simple and straight-for-
ward. Not many notes. But extremely 
tasteful. Personally I sometimes feel 
that his solos do not ought to fit in but 
anyhow that is exactly what they do. It 
is fantastic. I think that Duke’s genius 
and feeling for Tricky’s capability paved 

the way for him. Duke knew how to uti-
lize his technique and beautiful way of 
playing to a maximum.
    Tricky himself is mentioning two of 
his idols; Charles “Plug” Irvis and Jake 
“Gutbucket” Green. As long as Bubber 
Miley was with Ellington they both in-
fluenced each other with various ideas. 
Irvis had a mute that would make his 
trombone sound like a saxophone. On 
one occasion it had broken and what 
was left gave his instrument a special 
dark tone, contrary to Tricky who al-
ways placed himself in the upper re-
gister. Therefore it is rather difficult to 
imitate him because one has to play very 
high with strain but still not necessarily 
in a strong way.
    Duke used to say about his musici-
ans and their instruments that they had 
their limitations. He had to consider 
that when he composed and arranged. 
This was both a complication and a pos-
sibility for Duke. He knew the music 
and his musicians so well that he could 
utilize them to a maximum and in a pro-
per way. It is well known that many of 
Duke’s musicians became stars. But it 
was primarily in Duke’s band they were 
stars. Exceptions exist, but those who left 
Duke seldom kept their star attribute for 
a long time. It was with Duke they were 
in their right surroundings. Duke and 
his orchestra created the conditions and 
offered the environment and stimuli for 
the musicians. He knew how to use their 
talents as no other orchestra leader.  He 
saw the potential in every band mem-
ber. I think it would have been difficult 
for Tricky to become a star in any other 
band than Ellington’s. But with Duke he 
became a star and he had a definite role 
and will always remain as one of Duke’s 
most important voices. There is probably 

none other than Duke who knew how to 
use the talents of his musicians. 
    When Tricky passed away a new trom-
bonist had to be found. The problem 
was to find a new Tricky who could play 
his “ya-ya” and growl. Wilbur de Paris, 
Tyree Glenn, Quentin Jackson and Booty 
Wood where some of those who took up 
the position and even Lawrence Brown 
had to move in but no one could fully 
fill the vacancy.

An autodidact
Tricky always had a sad look with his in-
nocent and somewhat sleepy eyes. One 
could easily think that he was a simple 
and timid country boy. But far from it. 
He was intelligent and well informed. 
He studied literature and was well 
aware of the political debate at the time. 
People often gathered around him to dis-
cuss a topic and the debate may someti-
mes run high. Often the band members 
spent their spare time with card-playing 
but Tricky never used to take part. It has 
been said that he restricted his intake of 
alcohol.

I love him madly
Someone has described his tone as gritty 
which could mean sandy, coarse, maybe 
even daring and resolute. The descrip-
tion “resolute” I think fits for the old 
standards when he plays open without 
a mute like in East St. Louis Toodle-Oo, C-
Jam Blues or Black And Tan Fantasy. He is 
driving on, with frankness, excellently. 
Not with sophistication or affection. No 
legatos but right on. Mostly very simply 
with few but well chosen notes. Trust-
worthy. I am thinking of his solos in C-
Jam Blues and in It Don’t Mean A Thing. 
Examples of his ya-ya sound can easily 
be found and I leave it to the readers to 
examine them for themselves.
    Now the question pops up whether 
I have done Joseph “Tricky Sam” Nan-
ton full justice or not in this description. 
I would like to quote clarinettist Arne 
Högsander, with whom I played on my 
first job as a trombonist. We used to talk 
about the New Orleans revival period 
from the 1940s with Bunk Johnson and 
other New Orleans musicians like Kid 
Howard, George Lewis, Jim Robinson 
etc. Arne said; “I love those old guys just 
like they are”. I have never forgotten that 
expression. I am saying the same about 
Tricky Sam, Ray Nance, Harry Carney, 
Jimmy Hamilton, Duke himself and all 
the others. I love them madly.
                                                 Erling Torkelsson

Erling Torkelsson is a trombonist and leader of 
the Jazzin Dukes, an orchestra we have had the 
pleasure of listening to at one of our DESS con-
certs some years ago.    



15

En av de första frågorna man kan ställa 
sig är; vad syftar titeln på? Joe’s torde 
vara en bar eller restaurang och The Gal 
borde vara en kvinna som frekventerade 
denna. Vilka var Ellingtons erfarenheter 
av denna bar och denna kvinna frågar 
man sig. Den engelske författaren Eric 
Townley har gett ut en intressant bok 
betitlad Tell Your Story där han försöker 
förklara bakgrunden till olika jazztitlar 
och andra företeelser inom jazzen. The 
Gal From Joe’s  nämns och han har följan-
de att säga: ”A reference to Sloppy Joe’s 
Bar in Havanna, Cuba, which Ellington 
had been told about by his manager, Ir-
ving Mills”.
    Vi vet alla att Duke Ellington aldrig be-
sökte Cuba men tydligen gjorde Irving 
Mills det. Troligen hade han en mycket 
trevlig tid i Havanna och besökte Sloppy 
Joe’s Bar där han träffade en kvinna som 
han hade en behaglig samvaro med får 
man anta. Vid sin återkomst till New 
York har han säkerligen berättat för 
Duke om sina upplevelser och Duke kan 
inte ha önskat något högre än att också 
få besöka Havanna. Tyvärr blev så inte 
fallet men Mills berättelse måste ha på-
verkat Duke så mycket att han kompo-
nerade melodin The Gal From Joe’s.
     Låter detta troligt? Det är bara en hy-
potes som troligen inte är sann. Elling-
tons diskografi visar att han redan den 7 
mars 1929 spelade in Sloppy Joe för Vic-
tor. Även den titeln finns nämnd i Eric 
Townleys bok varifrån citeras: ”Though 

it would appear that this Bigard-Ellington 
composition has the same connections as 
the later Ducal composition The Gal From 
Joe’s, Barney Bigard says that it was not 
named for anyone or anything but was 
just a name he thought up”. Townley häv-
dar vidare att Sloppy Joe’s innebär “Any 
low-class restaurant or snack bar that ser-
ves food cheaply and quickly.” 
    Under sin livslånga turné runt den 
amerikanska kontinenten har Ellington 
och hans mannar säkert besökt massor 
av Sloppy Joe-barer. Kanske t.o.m. den 
mest kända, den i Key West där Ernest 
Hemingway var stamgäst. Säkerligen 
har han då också träffat kvinnor som 
gjort mer eller mindre starkt intryck på 
honom och kanske har han haft någon 
av dom i tankarna när han kompone-
rade The Gal From Joe’s.
    Duke Ellington har under sin långa 
karriär komponerat flera melodier som 
är någon form av hyllning till en kvinna. 
Black Beauty var en hyllning till Floren-
ce Mills, Sophisticated Lady påstår Duke 
var en hyllning till en av hans tidiga 
lärarinnor i skolan, Satin Doll är enligt 
Duke en hyllning till alla kvinnor. Fler 
exempel finns säkert. Alla dessa melo-
dier har dock en sak gemensamt; det är 
vackra melodier tillägnade vackra kvin-
nor. Kvinnan från Sloppy Joe’s Bar var 
säkert vacker men hennes karaktär var 
troligen något diskutabel. Hon kunde 
säkert hantera alla kategorier av män 
och visste att tjäna på den egenskapen. 

På något sätt illustreras detta i musiken i 
The Gal From Joe’s. Musiken är klatschig, 
taktfast, robust och på något sätt jordnä-
ra. En perfekt bild av en något lättfotad 
kvinna på Sloppy Joe’s Bar. 
    Mercer Ellington spelade in numret 
1958 för Coral med i princip hela Dukes 
band men med tillägg av Billy Strayhorn 
och Ben Webster, som är den lanserade 
solisten. Även Charlie Barnet har spelat 
in The Gal From Joe’s och han anammar 
Ellingtons sätt att tackla melodin. På se-
nare år har både Nina Simone och Etta 
Jones sjungit in numret på skiva och de 
ger stycket en helt annan karaktär, blues-

aktigt sorgesam. Vem som skrivit texten 
är inte klargjort men som kompositörer 
är Duke Ellington och Irving Mills re-
gistrerade. Irving Mills var som bekant 
mycket angelägen om att få sitt namn 
som medkompositör på de flesta av El-
lingtons kompositioner men det är inte 
helt uteslutet att han kan vara upphovs-
man till följande text:

Men om det finns någon potential av 
sanning i de erfarenheter som Duke och 
Mills antas ha skaffat sig under 1930-ta-
let så borde denna text vara författad av 
någon helt annan person.
                                         
                                          Bo Haufman

The
Gal From 

Joe’s
Den som vill fördjupa sig i Duke Ellingtons karaktär och musik kan 
säkert ha en hel del funderingar kring denna kompositions tillkomst. 
Det är en mycket rytmisk melodi och Ellington spelade in den för 
Brunswick den 2 februari 1938 med ett utomordentligt solo av Johnny 
Hodges. Melodin fanns sedan på repertoaren fram till 1940 men föll där-
efter i glömska. Emellertid tog Johnny Hodges upp den vid en inspelning 
för Verve den 11 december 1961 där han är ackompanjerad av hela 
Ellingtonbandet men med Jimmy Jones vid pianot. I New DESOR finner 
vi dock att Duke återupplivar numret den 21 juli 1971 vid en konsert i 
Chicago och det har då fått bli en feature för Paul Gonsalves. Denna kon-
sert finns emellertid ännu inte utgiven på marknaden.

She’s leavin’
The folks are fealin’ so low

They are grievin’
And they are consolin’ poor Joe

Gonna miss her song
Gonna miss her smile

She’ll be travelin’ alone down that last long 
mile

They’re sighin’ with all their trouble and woes
They’re cryin’ ‘cause they all loved

That Gal from Joe’s
She’s leavin’ and folks are feelin’ so low

They’re grievin’ and they’re consolin’ poor Joe
Gonna miss her song
Gonna miss her smile

She’ll be travelin’ alone down that last long 
mile

They’re sighin’ with all their rouble and woes
They’re cryin’ ‘cause they all loved

That Gal from Joe’s   
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Glenn Miller och hans Army Air Force 
Band och deras engagemang i Eng-
land och Europa är känt. Artie Shaw 
framträdde med ett band i Stilla Havs-
regionen och var faktiskt utsatt för rena 
krigshandlingar. Åtskilligt fler orkesterle-
dare var engagerade på samma sätt. De 
hemmavarande orkestrarna blev i stor 
utsträckning utsatta för ”the draft” d.v.s. 
inkallelser till krigstjänst. De flesta fick 
dock tjänstgöra i olika musiksamman-
hang eftersom krigsmakten organiserade 
egna orkestrar för att underhålla trup-
perna på hemmaplan. Flera orkestrar 
drabbades hårt av dessa inkallelser och 
hade svårt att fungera tillfredsställande. 
Duke Ellington och hans orkester var 
emellertid tämligen bra lottade och drab-
bades knappast alls. 
     Men bidrog Ellington på något sätt 
till krigsansträngningarna? Jovisst 
gjorde han det. Det tydligaste beviset är 
de omfattande radioutsändningarna för 
Treasury Department, som vi lyckligtvis 
har tillgång till genom DETS-skivorna. 
Vid varje utsändning gjorde Duke re-

klam för Warbonds och Victorybonds. 
Dessa reklaminslag utgör i dag intres-
santa dokument som visar hur USA såg 
på kriget vid denna tidpunkt. Sänd-
ningarna gjordes 1945 och det rådde 
inget tvivel i Nordamerika om krigets 
utgång även om det behövde finansieras. 
Dessutom rådde inom Treasury Depart-
ment en stor farhåga för att tiden efter 
kriget skulle medföra kraftig inflation, 
något som alltid utgjort ett stort spöke 
för amerikanen i gemen. Genom att suga 
upp kapital genom bonds ville man 
således inte bara finansiera kriget utan 
även bromsa inflationsrisken.
     Duke Ellington bidrog även till krigsin-
satsen på ett musikaliskt plan. Många 
kompositioner hade en direkt koppling 
till kriget. Den tydligaste torde vara A 
Slip Of The Lip Can Sink A Ship där Ray 
Nance framför texten och betonar vikten 
av att inte säga för mycket så att fienden 
kan höra det och dra sina slutsatser. En 
motsvarighet alltså till en svensk slo-
gan; En Svensk Tiger. En annan melodi 
med anknytning till militär och exercis 

är Hayfoot, Strawfoot, som inte är någon 
ellingtonkomposition men som antagli-
gen Duke ansåg passa i tiden. Både Ivie 
Anderson och Betty Roché har framfört 
melodin. Uttrycket går tillbaka till ame-
rikanska inbördeskriget då ofta illittera-
ta män från landsbygden engagerades i 
armen och dessa då inte kände till skill-
naden mellan höger och vänster. För att 
underlätta förklaring stoppades några 
strån av hö i ena kängan och halmstrån 
i den andra. Så i stället för höger och 
vänster använde sig befälet av uttrycken 
hayfoot och strawfoot. Den text som Ivie 
och Betty sjunger säger emellertid inget 
om detta utan handlar huvudsakligen 
om en hästs mödosamma hemfärd till 
stallet. Något av Gamle Svarten.
    Redan 1939 komponerade Ellington 
en melodi baserad på Bugle Call Rag. 
Han kallade den The Sergeant Was Shy. 
En ganska vacker melodi som ingick i 
repertoaren fram till 1942. Man får an-
tagligen förstå titeln som ett slags upp-
skattning av karaktären hos de som tog 
tjänst i armén. 
    I alla arméer har trumpetsignaler ut-
gjort en väsentlig ingrediens i signalsys-
temen och det är troligen det Ellington 
syftar på i sin Bugle Breaks där framför 
allt Rex Stewart får demonstrera sin ka-
pacitet som trumpetsignalist.
    1945 komponerade Ellington Riff ’N’ 
Drill, som möjligtvis syftar på militär 
exercis. Men i sammanhanget skall ju 
även ihågkommas att en orkester även 
kan behöva ett visst mått av exercis för 
att samarbeta väl. Vissa orkesterledare 
tillämpade denna princip mer än andra. 
Ellington torde tillhöra den grupp som 
tillämpade principen minst.

     Ett militärt uttryck med innebörd att 
utföra något omedelbart och mycket 
snabbt var ”on the double” och Elling-
ton tog 1945 till sig en komposition av 
Buck Clayton som var döpt till Blues On 
The Double.
    Att en inkallad soldat, som kämpade i 
Europa eller i Stilla Havet, drabbades av 
hemlängtan är lätt att förstå och Gordon 
Jenkins komponerade melodin Home-
sick, That’s All som Ellington framförde i 
några av sina DETS-broadcasts.
    Under krigsåren existerade på Sun-
set Boulevard i Los Angeles något som 
kallades Hollywood Canteen. Det var 
en lokal av klubbkaraktär där många 
av Hollywoods stora skådespelare upp-
trädde gratis för att underhålla inkallade 
soldater. Duke Ellington med orkester 
uppträdde då stället invigdes den 3 ok-
tober 1942. Vid en senare DETS-broad-
cast spelade Ellington Canteen Bounce 
som torde syfta på nämnda ställe. 

Duke Ellingtons 
krigsinsatser

USAs insatser i andra världskriget var omfattande som alla vet. 
Hela den amerikanska befolkningen var engagerad i krigsinsatsen 
mot både Japan och Tyskland. Den amerikanska krigsmaskinen 
utvecklades till ett eget samhälle inom det amerikanska samhället. 
Även det samhället behövde sin form av underhållning och vi vet 
att många orkesterledare engagerade sig i krigsansträngningarna. 

 Duke Ellington (vid pilen i fönstret) tillsammans med Ray Nance (knäböjande till 
vänster) besökande krigsskadade veteraner vid en Mayo-klinik. 
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Självklart fick alla inkallade soldater 
permissioner ibland och 1945 får Joya 
Sherrill sjunga en melodi med titeln He’s 
Home For A Little While. Den var kom-
ponerad av Ted Shapiro, en produktiv 
kompositör.
    Precis som de flesta storband under 
kriget underhöll Ellington och orkestern 
soldater som befann sig under utbildn-
ing vid olika militärinstallationer runt 
om i USA. Flera av dessa framträdanden 
finns dokumenterade på skiva. Åtskil-
liga av Ellingtons inspelningar kom 
även ut på V-Disc skivor, som initialt 
endast distribuerades till de stridande 
förbanden på olika platser i världen. 
Man gjorde även besök på sjukhus för 
krigsskadade patienter som framgår av 
den bifogade bilden.
    De flesta storband under krigsåren 
drabbades av inkallelser som gjorde det 
svårt för många bandledare att hålla 
standarden. Tursamt nog eller olyck-
ligtvis, hur man nu vill se på saken, så 
bestämde sig amerikanska musikerför-
bundet mitt under brinnande krig för 
att bojkotta grammofoninspelningar och 
vi kan i dag bara beklaga att vi inte har 
tillräcklig dokumentation om många 
orkestrars och musikers insatser under 
denna tid. Ellingtons orkester var emel-
lertid i stort sett befriad från problem 
med inkallelser men hade som alla an-
dra storband vissa problem med att resa 
till avlägset belägna konsertengagemang 
p.g.a. de reserestriktioner som  rådde 
vid denna tid. Krigsmakten hade förtur 
på tåg- och busskapaciteten.
    Som ett kuriosum kan nämnas att 
under den tyska ockupationen av Dan-
mark hade den danska motståndsrörels-
en planerat en större aktion. Denna hade 
emellertid avslöjats av tyskarna som var 
beredda. Det allierade kontraspionaget i 
London hade emellertid upptäckt faran 
och som en varning till danskarna sände 
man upprepade gånger över radio El-
lingtons Take It Easy. Danskarna upp-
fattade varningen och avstod från den 
planerade aktionen.
    Det amerikanska deltagandet i andra 
världskriget engagerade folket till hun-
dra procent. De krig som senare följde 
med USA som deltagare engagerade na-
tionen i mindre omfattning och särskilt 
gällde detta Vietnamkriget. Man hittar 
inga musikaliska aktiviteter från Elling-
tons sida som på något sätt kan sägas 
stödja dessa krig.
               

                                          Bo Haufman

Duke Ellingtons 
filmdebut

Forskning kring Duke Ellingtons liv och karriär pågår ständigt. 
När det gäller hans debut på film har den gängse uppfattningen 
alltid varit att det gällde RKOs kortfilm Black and Tan från 1929. 
Men nyligen har Ken Steiner efter idogt letande och forskande 
kommit fram till att Duke Ellington och hans orkester deltog i en 
filminspelning redan 1925. Filmen hade titeln Headlines och Ken 
beskriver den som följer:
     ”It is stunning to see these moving images of the young and then 
little-known Duke Ellington with the Washingtonians, arrayed in 
front of a wisteria arbor on the oval-framed, raised bandstand of 
the elegant Rue de la Paix. One can see why this club at 247 W. 54th 
Street was chosen as a location for the silent drama of “Headlines” 
having been remodelled for a reported $55.000 by owner Lew Les-
lie as an imitation Garden of Versailles. The tuxedoed Washingto-
nians present a dignified image in their tuxedos, in contrast to the 
racial stereotypes of the day”.
    Mer om Kens forskning kring filmen kan läsas i DESUKs Blue 
Light 2013/2.
    Filmen kan beskådas genom ett besök på Library of Congress blog: 
http://blogs.loc.gov/loc/2013/04/duke-ellingtons-film-debut/

                                                           Bo Haufman

Pathé 
7504

En av Duke Ellingtons tidi-
gaste inspelningar gjordes 
för amerikanska Pathé i mars 
1926. Ett exemplar av denna 
sällsynta skiva kom nyligen ut 
på amerikanska eBay och blev 
föremål för en livlig budgiv-
ning. Skivan innehåller låtarna Georgia Grind och Parlor Social Stomp. 
I orkestern som gick under namnet Duke Ellington’s Washingtonians 
finner man ett antal ovanliga namn; Harry Cooper och Leroy Rutledge 
på trumpet, Charlie Irvis trombone, Don Redman, Prince Robinson och 
Otto Hardwick saxar, Fred Guy banjo och Bass Edwards tuba förutom 
Duke själv.
    78an är pressad med en ovanligare sorts schellack som kallas för ”splat-
ter wax” innebärande att den har oregelbundna inslag av rött i materia-
let. Ibland kallar man denna typ av schellack för ”blood stained”.  
    Skivan torde utgöra en prydnad i en skivsamling men tyvärr förmådde 
inte undertecknad hänga med i budgivningen. Vinnaren betalade $860:-
                                    Bo Haufman
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Duke Ellington’s earliest recordings are, 
by and large, fabulously rare and known 
to most of us through the medium of 
dubbed re-issues, hitherto often not 
especially good ones, so it’s a pleasure 
to have these rarities out in high qual-
ity transfers, beautifully remastered 
by Nick Dellow. This CD offers a view 
of Ellington in his formative days: if 
you’ve not heard these tracks before, 
you may well be surprised at how un-
Ellington the first ten, in particular, are. 
There are only the briefest and most al-
lusive of hints of what was to come and 
if they were all that had survived of his 
output, he would be written off as a mu-
sical nonentity. It’s puzzling, therefore, 
that there are also only brief hints in the 
otherwise detailed liner notes as to how 
Ellington got to be where he was by the 
end of the period covered by the CD: the 
music on record in no way tells the sto-
ry. Indeed, one of the enduring myster-
ies of the classic jazz era is the – appar-
ently – sudden emergence of the almost 
fully formed Ellingtonian sound on his 
first Vocalion recordings of November 
1926: not just the ‘jungle’ effects (these, 
after all, had already been well used by 
other musicians in other places, as well 
as by Ellington’s sidemen on his ear-
lier recordings presented here), but the 
sax voicings, the counterpoint section 
work, the melodies, the chordal shifts, 
the atmospheric arrangements – the ev-
erything that makes the Duke’s records 
instantly recognizable.
    The genesis of the sound took place 
while Ellington’s band, the Washing-
tonians, was playing at the Hollywood 
Inn, a cabaret on Times Square in New 
York. The residency lasted four years, on 
and off, but exactly how and when the 
shift – from semi-sweet dance band via 

loosely arranged hot combo to Elling-
ton playing Ellington – took place has 
always been hard to pinpoint: the earli-
est recordings themselves, mediated as 
they were by A&R men with on eye on 
sales rather than musical individuality, 
are only vague fingerposts. And this is 
all the more remarkable, given the mas-
sive influence Ellington was to have 
on American music over the next half-
century. Ellington himself was always 
evasive about what happened when in 
the creative process of the sound that 
defined the band for the rest of the 
1920s (and beyond). Moreover, what 
documentary evidence there is from 
this period suggests that the band was 
nominally under the control of banjoist 
Elmer Snowden (he signed the contract 
at the Hollywood Inn and is listed as its 
director), while the Duke himself was 
probably only responsible for whatever 
very basic musical arrangements they 
used. His early recordings are clearly 
largely stock arrangements given a few 
personal ‘twists’; he appears to have had 
as much success at the time from writ-
ing songs as from playing or recording 
them: sheet music was still where the 
money was in the early ‘20s and records 
were a welcome and infrequently lucra-
tive add-on (vide the rarity of so many 
contemporary issues, especially those 
by black bands). Most of his early at-
tempts are, as the critics have pointed 
out, pretty pedestrian (like so many 
other tunes of the early 20s); but curi-
ously, Rainy Nights, which was written 
by one of Duke’s early collaborators, 
Jo Trent, is one of the first to use what 
became a frequent Ellington device; the 
shift from tonic chord to minor sixth. 
Whether Trent took it from him or vice 
versa is another matter on which history 
remains silent.
    All this was, of course, soon to change. 
The first clear step on the road to El-
lingtonia was the replacement of trum-
peter Arthur Whetsol – who returned to 
university to study medicine – by Bub-
ber Miley. Miley was a hot player and 
his presence transformed the band: he 
became, in spite of his legendary un-
reliability, its centre-piece and in many 
ways it first real inspiration. Mercer El-
lington later remarked (in Collier: Duke 
Ellington, 1987) that Miley was crucial 
“because of what his knowledge con-
tributed”, meaning that he came up with 
more than just solos, but also melodies, 
licks and the rest, he became the band’s 
trademarks. The next change was the ar-
rival of trombonist Charlie Irvis, another 
‘growl’ specialist, at roughly the same 
time as Elmer Snowden was kicked out 
for not paying the band enough, leading 

to Ellington’s formal acceptance as lead-
er. By the time (the summer of 1924), the 
Hollywood Inn had been renamed the 
Kentucky Club, and – for a brief period 
– Sidney Bechet joined the band. Bechet 
never recorded with them (though there 
are persistent rumours of a session for 
Brunswick, or perhaps another compa-
ny), but he must have had a profound 
influence on aspects of their musical 
output. The next key musical building 
blocks of the Ellington sound were the 
arrival of Fred Guy on banjo in 1925 and 
the replacement of Charlie Irvis by Joe 
Nanton sometime in 1926; but the cru-
cial event was the relationship the Duke 
struck up with music publisher and ‘fix-
er’ Irving Mills, in 1925. It was to be one 
of the most important manager/band-
leader relationships in American musi-
cal history, and a frequently uneasy one: 
Mills has been painted as an exploiter, a 
cheat, who rode to riches on the backs 
of Ellington and others (like Cab Cal-
loway), often adding his name quite 
improbably to their compositions. True 
enough, but he wanted tunes to publish, 
songs to record and music to broadcast; 
he knew Ellington could provide, and 
his was the guiding hand that launched 
the Ellington phenomenon. And some-
times, between June 1926, when the 
band recorded Animal Crackers and Li’l 
Farina for Gennett, and November of 
that year, when East St Louis Toodle-O (as 
per the label) and Birmingham Breakdown 
appeared on Vocalion, the sound of 
1920s Ellingtonia came into being. That 
Mills had much to do with this, in that 
he not only put immense and continuing 
pressure on the Duke to write, arrange 
and produce music to deadlines but 
also gave him the creative space to do 
it, is beyond doubt. But Mills was only 
a ‘macher’, if a powerful and influential 
one: the music was Ellington’s and the 
band’s in whatever combination, and in 
that crucial but unrecorded five months, 
American music turned onto a new and 
vibrant highway.
    None of this is predictable in the early 
records: Choo Choo and Rainy Nights, 
recorded for Blu-Disc (whose labels 
were red!) are competent enough per-
formances and feature some fine solo 
work, though they are not markedly dif-
ferent in style from other black groups 
of the period. Blu-Discs are as rare as the 
proverbial hen’s teeth (that phrase so 
beloved of the late Ray Smith), though 
the second title was also issued on a raft 
of other labels and is a little easier to 
find than the original. The next two ses-
sions, for Pathé, took place nearly a year 
later and do give some clue to the way 
Ellington was heading: Charlie Irvis’ 

NEW CD 
RELEASE
The WASHINGTONIANS: Rare & Early 
Duke Ellington Sessions, 1924-1928.
Frog DGF78.

This review by 
Max Easterman 
was presented in 
VJM’s issue No: 165 
Winter 2013. 
It is reproduced 
here with the kind 
permission of VJM 
Vintage Mart.
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is born’ had relevance in jazz, it was at 
that juncture. As the liner notes point 
covered his talent in the nick of time! 
More likely, perhaps, Irving Mills’ de-
termination to put Ellington on disc as 
often as he could and as lucratively as he 
could manage, forced Ellington to create 
something new on an almost daily basis. 
He did indeed admit later in life (to jour-
nalist Ralph Gleason) that he only ever 
finished anything if there was a dead-
line for it. It would seem that, whatever 
Mills’ propensity to steal what he could 
of Ellington’s work, without him, Elling-
ton would have never become the mu-
sical powerhouse he did. The addition 
of Louis Metcalf in the brass and Prince 
Robinson to the reeds at this point gives 
the band the fuller sound we associate 
with Ellington, as well as, in the case of 
Metcalf, the contrast of open horn play-
ing against the aggressive muted style of 
Bubber Miley.
    Two further sessions for Vocalion fol-
lowed in December, 1926 and February, 
1927 (though both are ascribed the same 
– first – date in the liner notes), again us-
ing Ellington’s own compositions – Im-
migration Blues, The Creeper, New Orleans 
Low Down – plus Song of the Cotton Field 
by Porter Grainger, another prolific pia-
nist and composer of the period. These 
are fine recordings with the Duke’s 
hallmark stamped firmly over them; es-
pecially welcome is the inclusion of the 
alternate take of The Creeper, which only 
appears on Vocalion West Coast press-
ings – and the very rare Oriole coupling, 
produced by Levy’s in the UK. It’s note-
worthy, though, that Ellington never 
again recorded his own compositions 
from these two sessions.
    At this point, the CD jumps forward 
to November of 1927 (the intervening 
sessions for Brunswick, Columbia and 
Victor having been re-issued count-
less times) to the first OKeh session, 

solo work on Trombone Blues hints at the 
emergence of the ‘jungle’ sound, whilst 
the arrangement for Parlor Social Stomp 
looks ahead to the much more complex 
treatment given to titles like Washington 
Wabble some eighteen months later. But 
these are still in no way typical or rec-
ognizable Ellingtonia; and the result of 
the second session in early 1926 (Geor-
gia Grind, Parlor Social Stomp) were only 
issued in the short-lived Pathé/Perfect 
race series and are very rare indeed. Two 
sessions for Gennett followed in March 
and June of 1926: in many ways, the first 
of these – which produced You’ve Got 
Those ‘Wonna Go Back Again Blues’ and If 
You Can’t Hold The Man You Love – is a 
step backwards: pedestrian performanc-
es, which only occasionally rise above 
the mediocrity of the tunes themselves. 
Animal Crackers and Li’l Farina are some-
what better, but I can still recall the dis-
appointment I felt when I first heard 
these many years ago now (on a rather 
indifferent Jazz Collector dubbing), dis-
appointment, which has not faded over 
the years, in spite of some good solo 
work on both titles. 
    And so, as I remarked above, it is with 
genuine astonishment that one hears 
the next two tracks, Ellington’s first for 
Vocalion and his first in decent electrical 
recording quality. He made East St Louis 
Toodle-O numerous times for a variety of 
different labels, but this first waxing is in 
many ways definitive, not least because, 
if you didn’t know it was the first true 
Ellington version, you might assume 
it came much later in the canon. The 
brooding atmosphere, growling brass 
and pulsating rhythm are all there, ful-
ly-formed and already well-developed. 
This is no embryo, but a young adult, 
well on the way to maturity. And that 
is what is so extraordinary about what 
happened in the late Summer and Au-
tumn of 1926: if ever the phrase ‘a star 

which (curiously) hasn’t, though two 
of the titles, What Can A Poor Fellow Do? 
and Black And Tan Fantasy will be well 
enough known to many collectors from 
their wide circulation on both OKeh and 
Parlophone 78s. By this time, the reed 
section had been further enhanced by 
the arrival of Harry Carney, who was to 
stay with the band right up to the end, 
and the overall sound now only lacked 
the distinctive tones of Johnny Hodges 
and Barney Bigard (they both arrived 
the following year). Both takes of the 
second title are included, as well as the 
much rarer and very fine third title from 
the session, Chicago Stomp Down, which 
was only issued in the OKeh ‘race’ se-
ries. The final Vocalion session follows: 
Red Hot  Band and Doing the Frog are 
both compositions from the Irving Mills 
stable (by the well-known team of Jim-
my McHugh and Dorothy Fields), but, 
so well established was Ellington as an 
arranger by this time, that they sound as 
if he wrote them. They are, like all the 
Vocalions, both very rare and excellent 
performances and were a revelation to 
me the first time I heard them many 
years ago – in spite of the addition of 
electronic ‘echo’ – on a now long van-
ished Ace of Hearts LP.
    The final three tracks are from a cu-
rious session for the Harmony label: 
they are the first recordings made after 
Barney Bigard joined the band, but both 
musically and technically, they hark 
back to the pre-Vocalion days. Harmony 
was still using Columbia’s outmoded 
acoustic equipment (long-abandoned 
by the parent company), which was bad 
enough, but the three titles recorded – 
Sweet Mama, Stack O’Lee Blues and Bugle 
Call Rag – were distinctly un-Ellingto-
nian material and were, with the excep-
tion of the third, given uninspired ar-
rangements, quite unlike anything else 
he was producing at the time. Presum-
ably this was at the behest of the A&R 
man, but the records sold badly and are 
quite uncommon as a result. Bugle Call 
Rag does come off rather better, but was 
apparently not good enough to guaran-
tee good sales, There is some interesting 
solo work here, but the band as a whole, 
frankly, sounds bored with the proceed-
ings, which may in fact not be that far 
from the truth!
    Nonetheless, dying fall though these 
last tracks may be, this is a CD, which 
fills an important gap in the re-issue of 
Ellington’s earlier recordings. If you’re 
lucky enough to have decent copies of 
the original (and how many of us do?), 
you can ignore this: if not, and you’re an 
Ellington fan, then you need it!
    

out, these were El-
lington compositions, 
given the proper El-
lington treatment, but 
either the Duke had 
been giving his ar-
rangements the bush-
el treatment or he dis-

The Washingtonians 
på Kentucky Club 1925. 
Fr v Sonny Greer, 
Charlie Irvis, 
Elmer Snowden, 
Otto Hardwick 
samt sittande 
Bubber Miley och 
Duke Ellington.                                             
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Korsordet i förra Bulletinen var tydligen 
svårare än vad konstruktören trodde. Eller har 
tiden inte räckt till? Ingen lösning har hittills 
skickats in. – Nu utsträcker vi tiden för att 
kanske bli den lycklige vinnaren av en Duke-
CD. 10 januari 2014 är ny sista dag. Jul- och 
nyårshelgens ledighet är kanske rätta tiden för 
lite huvudbry – lycka till!
Sänd lösningen till Bo Haufman, Södra Kungs-
vägen 234, 181 62 Lidingö.

Seven days without Duke makes one weak! 

Nya medlemmar
DESS hälsar följande nya medlemmar välkomna i vår illustra förening:

Inara Erdmanis, Stockholm, 
Max Haack, Sollentuna

DESS behöver fler medlemmar. Inspirera Dina vänner och  bekanta att 
också vara med!

!!!!!! Kallelse !!!!!!
Medlemsmötet den 3 februari är tillika 
ÅRSMÖTE. I enlighet med föreningens 
stadgar kallas medlemmar härmed till 
årsmötet och eventuella motioner skall 
vara styrelsen till handa senast den 31 
december 2013.

                Alla hälsas välkomna
                           Styrelsen

Kalender för 2014

Våra medlemmar ombedes reservera 
följande måndagar under nästa år för 
sammankomster i DESS regi. Konsertaft-
nar kommer som tidigare att äga rum på 
Duke’s Place/Restaurang Två Grabbar 
i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 
(f.d. Gyllene Cirkeln).

Medlemsmöten kommer att hållas i 
Franska Skolans Lilla Aula, Döbelnsga-
tan 3 (f.d. SAMI).

Inbjudan till varje tillfälle kommer att 
skickas ut i vanlig ordning tillsammans 
med Bulletinen. Reservation för att nå-
got datum eller någon lokal kan behöva 
ändras.

3 februari 
Medlemsmöte i Franska Skolan

24 mars
Konsert på Duke’s Place

7 april
Medlemsmöte i Franska Skolan

20 oktober
Medlemsmöte i Franska Skolan

24 november
Konsert på Duke’s Place

Sathima Bea Benjamin gick ur tiden den 21 augusti. Hon kan inte sä-
gas tillhöra Ellingtons vokalister men 1963 när Duke hade en fullmakt 
från Reprise Records lanserade han henne vid en inspelning i Paris 
där han själv medverkar i några nummer. Reprise ansåg emellertid 
inte skivan värd att ge ut och sålde rättigheten till tyska ENJA som 
gav ut den i CD-format först 1997. Ellingtons kontakt med Sathima 
etablerades via hennes man pianisten Abdullah Ibrahim, som tidi-
gare gick under namnet Dollar Brand. Ibrahim medverkade likaledes 
i en inspelning för Reprise vid samma tillfälle.
    Sathima var sydafrikansk medborgare och större delen av hennes 
karriär var förlagd till hemlandet även om hon gjorde ett flertal fram-
trädanden i USA.

                                         Bo Haufman

Sathima 
Bea 

Benjamin 
In Memoriam


