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I åtskilliga år har jag intresserat mig för 
kulturarvsämnen i barn- och ungdoms- 
litteraturen, inklusive jazzen när det gäller 
musik. Att Duke Ellingtons musik och 
orkestrar utgör ett världsarv torde ingen 
Bulletin-läsare ifrågasätta. Och framför 
allt i USA har faktiskt mycket gjorts 
för att säkra kommande generationers 
kärlek till den kultur som praktiskt taget 
uppstod där. Internet rymmer mängder 
av web-platser med både biografika och 
beskrivningar av skolprojekt för olika 
nivåer och med lämpligt arbetsmaterial. 
Några få Duke-relaterade finns i bildrutan 
här bredvid och fler kan komma i DESS 
e-brevsutskick framöver. Nu är det som 
bekant lätt att lägga ut material på nätet, 
men lyckligtvis förmedlas intresset även 
i böcker med levnadsteckningar, band- 
och kompositionshistorik. Ja, också 

skönlitterärt som i Mick Carlons ny-
ligen utgivna ungdomsroman Riding on 
Duke´s Train. Litteraturlistan upptar bara 
amerikansk utgivning; i andra delar av 
världen finns säkerligen mer att hämta.   
Dock inte i Sverige där vi saknar såväl 
original som översättningar för unga 
helt ägnade Ellington. Han fick ändå 
dela en sida med Count Basie i Ludvig 
Rasmussons och Jockum Nordströms 
Jazzens historia utgiven av Opal och 
LL-stiftelsen 1989. Texten är läsalätt-
anpassad och om Duke heter det ”Hans 
storband hade mycket gott anseende. 
Själv komponerade han fina melodier.” 
Så kan det förvisso också uttryckas. JN:s 
porträtt av de båda är spännande men 
föga porträttlika. En personlig favorit är 
Barbro Sedwalls (1918–2008) Glass och lite 
jazz som kom hos BonnierCarlsen 2003. 
Här utgör jazzen ett viktigt inslag och 
kärlek betygas både till Fats Waller och 
Ellington. Håll med om att hommagen till 
Duke är en fullträff! Sedwall, som själv 
står för de charmfulla illustrationerna, 
var konstutbildad, pianist med jazz som 
specialintresse  och besökte skolor runtom 

i landet för att visa barn på ett kulturarv 
– deras egna släktminnen likaväl som 
musik, bakverks- och glasstillverkning. 
Under drygt fyrtio års arbete på området 
har jag haft glädjen att träffa otaliga 
barnboksskapare men ångrar djupt att 
jag inte tog närmare kontakt med denna 
besläktade själ. Desto roligare var det 
att tala med dottern Kay Isacson, själv 
musikutövande och jazzälskare, som 
gärna gav tillstånd till publicering av 
bilden. 
  Avslutar med ett visdomsord från 
den lovprisade Mick Carlon, lärare, 
författare och jazzmusiker som väckt 
många ungas intresse för genren. I den 
senaste upplagan av The Penguin Guide 
to Jazz citeras han: “I feel that if young 
people are simply exposed to the music 
and stories of American artists such as 
Duke Ellington, then they will make a 
friend for life.” Svenska barn lär inte 
utgöra undantag. Kanske dags att börja 
entusiasmera barnbarnen…

    
      Chef för Svenska Barnboksinstitutet 1983-2005

En av Barbro Sedwalls bilder i ”Glass och lite jazz”.

En framtida jazzvän? Sonja Svensson fotade och 
gladdes på Göteborgsfestivalen augusti 2011.

Duke 

för barn
Det finns kulturarv – ja, det finns 
många. Vissa är uppförda på Unescos 
världsarvslista och får internationellt 
stöd för att bevaras och kunna 
överlämnas till kommande släkten. 
Andra måste traderas genom privata 
initiativ och ideella, kollektiva 
ansträngningar.  Dit hör i hög 
grad den äldre jazzen. DESS gör 
vällovliga insatser, inte minst genom 
gratisinträden för medförda ungdomar 
på konsert kvällarna. 

Sonja Svensson



En nätplats 
bland många 
med Duke för 
unga på nätet
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www.pbs.org/
PBS (Public Broadcasting 

Service) med stationer runtom 
i landet utgör ”America’s 

largest classroom” och 
elevernas fönster mot världen. 

Här finns många länkar till 
Ellingtonmaterial bl a denna 

mycket innehållsrika med 
anknytning till födelsestaden 

Washington D.C.  
www.pbs.org/ellingtonsdc/

I avdelningen 
www.cityartsdc.org/ ligger 

en broschyr som bland annat 
redogör för unga studenters 
del i tillkomsten av denna 

muralmålning:

One night, after weeks of work, Duke rose from the piano tired but 
triumphant.” I´ve composed a ragtime ´shout´”, he told his family.
”Do you want to hear it?” To an admiring audience of mother, 
father, uncles and cousins, fifteen-year old Duke played his ragtime 
composition. Everyone said it was good.

“G. Byron Peck created this tribute to 
Shaw’s most widely known resident. 
The 24 by 32 foot rendering of Duke 
Ellington watches over the community, 
directly above the U Street/Cardoza 
metro stop at 13th and U Streets, 
welcoming all to experience the rich 
history of the neighborhood. The painting 
was commissioned by local businesses 
and the Mobile Oil Corporation. 
Peck hired student painters through DC’s 
summer jobs program and completed the 
mural in 1997.”

Del av sida i  Duke Ellington,  King of Jazz
av Elisabeth Rider Montgomery med 
illustration av Paul Frame. 
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På denna webbsida finns ett antal 
uppsatser och specialnummer av 
tidskrifter om Ellington:
http://www.pauahtun.org/aakidlit-sht.
html

För barn och ungdom om Ellington – 

ett amerikanskt axplock


