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Alice Bsbs om Duke Ellington:

Han frck oss attgöra det han

lyssnat sig till attvi kunde
Av Ragnvi Gylder

Alice Babs, nyligen invald i Musikaliska Akademin, sjunger i dagarna musik av Duke
Ellington vid en minneskonsert just i Musikaliska Akademin. Bland annat därför har det
fallit sig naturligt att Musiktidningen uppmärksammar Duke Ellington genom att låta
Alice berätta om honom och sitt givande samarbete med honom'

- Det är besynnerligt det som hänt.
Han har funnits som en del av mitt liv.
Ingen lever i evighet, det måste vi väl
förstå, åndå har jag aidrig tänkt mig att
han skulle gå bori så snart. Dei fannsju
ingen ålder på honom. Jag visste ju att
han var mycket dålig i London, meri
han samlade ihop sig, det märktes inte
mycket, jag fattade inte att han var så
sjuk som han måste ha varit under vår
konsert i Malmö i våras. Han var sig 1ik
tyckte jag, glad spontan, rar och vänlig,
fyltd av arbetsiver. Jag såg att han var

trött men det fanns ju förklaring till det,
han hade varit i Chicago på konserter,
repeterat inför konserten i Westminster
Abbey, skrivit allt det,. Det skulle ju ha
knäckt vem som helst, men han såg inte
knäckt ut. Jag pratade med hans syster
tre veckor innan hans död och då lät
han hälsa att han förberedde vår skiva
och villc. höra av sig så snart han kände
sig bättre. Du l'örsiår, han har följt mig
sen jag var liten flicka. När jag började
sjunga och llck egna turn6er hade jag
alltid hans skivor med mig, kopplade av

iill hans musik och hämtade nya krafter
och inspiration av dem. Att han är borta
är för mig även nu när jag talar om det
fortfarande ofattbart.

Så .sciger Altce och' det dr nog rnånga
som kö.nner h,kadant, rnen hur börlade
egentlt,gen sannarbetet med Duke?

lmproviserade tillsammans
- Det är iill stor del Arne Arnboms för-
tjänst. Det skulle i Sverige göras ett TV-
program med Duke och hans orkester
och Arne var producent. Det kom ett

tt



önskemål att en svensk ariist skulie
sjunga och Arne åkte över med en del
LP-skivor från olika artister. När Duke
hörde min skiva så valde han faktiskt
mig. Jag mötte honom vid Arlanda 1963,
vi åkte tillsammans med Billy Strayhorn
in till Stockholm och på den resan fick
jag honom att förstå att han varit min
idoi under hela mitt liv. Jag hade ju
sam,lat hans skivor genom åren och han
förstod att jag kände till hans musik,
och kände för den. När vi repeterade
det här TV-programmet fick vi rätt
mycket tid emellan och den utnyttjade vi
verkligen till improvisation, lek med to-
ner helt enkelt.

Redan innan det där TV-programmet
var inspeiat sa Duke att han gärna ville
göra en platta med mig. Jag tyckte att
det var vä-l våldigt vänligt sagt men är-

ligt talat trodde jag aldrig på att det
skulle bli av. Det har ju hänt tidigare att
människor har sagt rakt ut i luften att
det vore roligt att arbeta tillsammans
och så har det aldrig hänt något mera.
Men till min stora fcirvåning ringde han
en månad senare från Paris och sa: Kan
du komma i morgon? Det var Iitet för
kort varsel lbr mig så vi bestämde tre
dagar senare. Jag reste tillsammans
med min dotter. Det blev en skiva och
en oförglömlig inspelning. Sen sågs vi
då och då, jag f<irsökte ailtid ställa upp
när han var i närheten sjöng och impro-
viserade med honom och hans orkester.

Korta eller inga repetitioner
Jag var aldrig engagerad av honom förr-
än 1967 i Malmö. Ella Fitzgeraid skulle
göra en konsert med honom men nå-

1965: Hår föds den försla "Sacred
Concert". ld6n kom ursprungligen
lrån Rev. John Gensel (i h) vars "he-
la llv är iazz" och som håller regel-
bundet "Jazz worship services" var-
vld kånda jazzmusiker medverkar.
Bllden f rån Episcopal Cathedral
Church of St John the Devine, Har-
lem. Foto Gai Terrel.
gonting hade hänt som gjorde att hon
måste vara i Berlin den kvällen. Dom
ringde mig och frågade om jag ville stäl-
la upp och sjunga, Duke hade föreslagit
att man skulle höra av sig till mig. Jag
ordnade med piano och bandspelare åt
Duke som befann sig i Stockholm någon
dag innan för att vi skuile kunna repe-
tera och han skulle skriva ner vad vi
skulle göra. Det hann han inte och när
jag kom till Malmö var inte orkestern
där och det var två föreställningar var-
av den första skulle börja 19.00. Först
19.15 var hela orkestern på piats ochjag
får alltså gå in och på Malmö stadsteater
göra två föreställningar för utsålda hus
utan någon som helst repetition och
kanske var det just det som gjorde att
han märkte att jag hängde med väldigt
bra. För märkligt nog blev det två rik-
tigt bra föreställningar.

Httrkund,e duldwa det?
Jag vet inte fakiiskt men jag fick dem

att improvisera med mig och det gick
bra.

Sen dröjde det inte Iänge förrän Duke
hörde av sig och frågade om han ficli
skriva åt mig i den andra Sacred Con-
sert som han just då förberedde. Han
ringde en kväll från Las Vegas i de-
cember och i januari gjorde vi konser-
ten tillsammans. Vårt första möte var
1963, det gick alliså fyra år innan vårt
samarbete började riktigt på allvar. Vi
gjorde den konserten på några håil i
Amerika, inspelningar gjordes och vi
spelade den tilisammans i Paris, Stock-
holm och Barcelona.

När jag kom till New York för att göra
den första gången i S:t Johns Cathedral
så viss.te iag ju att det var skrivit för mig,
det hade hanju sagt, däremot hade han
aldrig sagt att han skuile lämna mig
det så sent. Jag höll nära nog på att
få en nervkollaps på kuppen, jag är van
att få förbereda mig, jag vill kunna det
jag skall sjunga, veta att jag behärskar
det när jag går in på scen. Här fick jag ju
vara något av medkompositör för tiden
var knapp, den sista gjordes två dagar
innan konserten och det blev aldrig sär-
skilt mycket tid för mig att repetera. Vil-
ket oroade mig, men Duke sa mycket
lugnt - I am not worrying about you.
Han visste att jag lyssnade på vad han
spelade och han lyssnade noga på mig,
vi förstod varann, men mestadels skuile
det ha varit lugnare för mig om vi fått
repetera mera. Men man vande sig ju
vid att det skulle gå till så där.

Han ulle hoft di.S med på stora htnr.öer
utte sant?

Han ville engagera mig för samtliga si-

Första TV-inspelnlngen med Alice
och Duke 1964. (Foto Utf Stråhte)
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na turn6er men det ville inte jag. De höll
alldeles för hårt tempo. Att resa jorden
runt, ena dagen i Barcelona, andra
dagen i Stockholm, tredje i Lissabon.
Det skuile jag aldrig ha klarat av.

När du höIl på med insPelningen au
TV-programmet om dzg sjäIu i Stock'
holm, då kom meddelandet att det skulle
bli betydtt.gt annorlunda cin du td.nkt dig
i London och Westrnznster AbbeY?

Jag varju engagerad för den konsei-
ten och skulle sjunga The Sacred Con-

cert nr 2. Då en vecka innan den kon-
serten ringde Duke glädjestrålande till
min man och sa att han gjort nya sånger
till mig. Helt enkelt en Sacred Concert
number 3. Först tänkte man inte berät-
ta det för mig för man visste ju att jag
hade en stor konsert härhemma, men
sen ringde Dukes repetitör en kväIl när
jag själv svarade. Då höll jag faktiskt på
att bli riktigt ordentligt stressad, men
Nils-Ivar for över med en tape och Du-
ke spelade sångerna för honom så att
jag kunde lära mig dem innan jag flög
till London. Där var det nästan värre än
i New York för den sista sången fick jag
dagen innan konserten.

lnspiration och lugn
Arnsdnde han din röst som ett tnsha-

mettt?
Ja han ville ju säga vissa saker och

tyckte väl att den var lämplig till just det-
ta, han hade väl användning för min iju-
sa röst, den var ju rätt exotiskt för honom
och han behövde den till instrumentens
rätt mörka klanger. Sen var det väl ock-
så så alt för att kunna sjunga de kyrko-
konserterna som han skrev måste det
finnas det omfång som jag har.

Om nt. hade rnötts tjugofem år h&'gare
tror du dä att ett samarbete hade uutit
fram?

Nej dei tror jag inte. Då hade jag inie
varit färdig för Ellington och hans kyr-
komusik.

Vad tycker du nu ndr du har arbetat
tillsammans med lt,onom och rned hans
kyrkomusik?

Jag tycker ait han har skrivit några av
de mest underbara kyrkoballader som
finns och hans säti att arrangera lbr
kör, i.ex. Lords Prayer som han gjorde
nrånga variationer på, dom är under-
bart vackra. Han reste ju med bibeln i
fickan och de frågor han stäIlde, varje
ord som stod i texten var hans egna,
han kände lör det han skrev. Allt var
framsprunget ur en djup religiös käns-
la. Vi har ätit många middagar tillsam-
mans och där fanns alltid en bordsbön.
Det fanns hos honom en sån stor öd-
mjukhet, en sån stor människa i sitt sätt
att vara bland människor. Att arbeta till-
sammans med honom gav både inspira-
tion och lugn.

1969: Från repetitionerna till kyrko
konserten i Gustav VasakYrkan'
Foto: Bertil S-son Aberg'

RIK MUSIK
Men det iir 7u inte brra lcgkonwnk du

gjort tillsammans med honom utan också
iena jazzkonserter, skt'tjer du sjdtu på

det?
Nej, han vilie sjäiv inte göra det. Mu-

sik är musik. Han har även i sina jazz-

ballader haft religiösa frågor att stälia.
Om man läser hans texter noga, ser
man att det är frågor han återkommit
till ofta. Vad jag tyckte om bl.a. var
hans sätt att måla i klanger' Redan när
jag som fjortonåring böriade samla
hans skivor tyckte jag att han låg många
år före sina medarrangörer, för det var
så, fick man en ny Ellingtonplatta att
lyssna till, kunde man inte heia arrang-
emanget efter'att ha lyssnat en gång.
Man fick lyssna många gånger för att
upptäcka alla id6er och finesser som
fanns i dem. Vi var ofta eti helt gäng
med ungdomar som satt och "spisade"
hans nya plattor och upptäckte att det
som fanns i hans arrangemang skulle
räcka för tio. Så mycket fanns det att
hämta hos honom. Det är så underbart
med aila infallen i hans musik.

V ad har samarbetet med Duke betyttf ör
dig?

Det har ju betyti allt. Jag har mer än
en gång sågt att det var en dröm' Man
måste iu vara klar över att en sån dröm,
kommer att ta slut.

Det nÅste ha giuit dr.g en stih-re frthet t
ditt siitt att siunga.

Jaha det gjorde det, därför att han lita-
de på mig, han hade ett sånt förtroende
för mig att jag fick det förtroende för mig
själv. Om man i andra sammanhang kan

ha komplex och en rädsla liggande på

lur, så fanns det inte tillsammans med
Duke, det fanns i hans säit att vara när
man arbetade en sån trygghet att man
giömde bort sådana där ideer.- 

Alt ce , jag har sjiilu stttät med t stu&'on
några gånger då' lt'an bara bett dig spela
piano sjö.Iu och han sa - "det spelar in-
-gen 

roll hur du spelar, med &Iken telcnik.

Att du gör det ö.r ukhgt".
Genom att han trodde att jag kunde

oavsett vad jag själv tyckte, så gjorde
jag det. Han elektrifierade en på något
sätt. Så fort jag hörde det där Ellington-
soundet blev jag som en sån där fågel
som absolut måste sjunga

En god lyssnare
Det gau d,ig en frihet att arbeta utdare

sjiilu också, inte sant?
Ja, det gjorde dei på ett speciellt sätt.

Nisse Lindberg har också givit mig såna
möjllgheter, arrangemangen är inte
fastlåsta, det finns plats för improvisa-
tioner hela tiden. Det är underbart. När
det gällde Ellington gav han mig så stor
frihet att en del av de sånger han skrivit
för mig finns det vissa takter där han
inte skrivit någon melodi alls, utan bara
vissa harmonier. En plats för mig att
själv hitta på och göra vad jag ville med
min röst. Jag blev alltså medkomposi-
tör. Egentligen skall ju musik vara så.
Ett tag hade jag nästan tappat bort det
där med improvisationen, alla tyckte ju
inte sorn han, men han gav mig lusten
att ta tag på det igen, nu gör jag det vilt'

(f orts.)



även när jag sjunger i kyrkan. Ulf Wess-
len är också en fin Ellingtonmusiker,
med honom kan jag också improvisera,
han lyssnar på mig och jag på honom
när vi arbetar tilisammans.

Det var detsamma med Bengt Hall-
berg och H.ppy Jazz-gruppen.

Vwi menw &t. då att Dukes storhetlig-
ger?

Han var en så god lyssnare, han visste

vad varje solist kunde, han visste hur de
spelade, han visste mer om dem och de-
ras sätt att sköta sina instrument än de
visste själva. Så var det med mig också.
Han förde in oss i fåror som vi s.jälva
inte ens anat. Han visade vägen till möj-
ligheter i musik som vi själva inte vetat
var möjliga för oss. Han sa "du kan"
och inspirerade en till att kunna. Han
fick oss att göra det han lyssnat sig till

att vi kunde. Vi gjorde det därför att
han gav oss tro och förtroende för ho-
nom och till ens egen förmåga. Det är
underbart att ha få vara ett instrument i
orkestern. Han slår an en ton som leder
mig in på någonting och jag vet precis
vad han menar. Ibland gjorde jag något
annat av det, han kunde se förvånat på
mig, det hade han kanske inte väntat
sig, men han log roat och följde mej och
sen ledde han in det på något annat och
nytt. Det blev något annorlunda, Ie-
vande, ett musikaliskt givande och'ta-
gande som kändes som en match, men
så skall det ju vara också. Ibland kom
han inte ihåg hur vissa "stiek" gick och
jag visslade dem för honom, han hade
ju gjort tusentai och en del komjag ihåg
mer än han själv.

Ibland hände det också att jag gav
honom ideer till nya sånger. När han
första gången hörde att jag lät som en
trumpet så skrattade han. Vi var hemma
hos hans syster och satt vid pianot och
improviserade. Han gjorde ett nummer
med mig och två trumpeter som vi sen
hade med som ett uppskattai inslag i
Newport Jazz Festival förra året. Lika-
väl som han tyckte det var roligt at,t jag
ibland sjöng som Johnny Hodges spela-
de.

Ständigtpåvä9....
Hans musikaliska bakgrund och hans

kunnande varju också enormt?
Ja enormt, det han eventuellt inte kun-
de det fyllde han på. När Billy Stra-
yhorn dog var det många som trodde att
det skulle bli ett slut på Ellingtonmusi-
ken. Så blev det nu inte, han gjorde
ständigt nya kompositioner inte minst
inom kyrkomusiken. Jag vet att jag frå-
gade honom en gång om han verkiigen
skrivit aila arrangemangen själv. Han
skrattade och sa - kära vän jag måste
leva upp till mitt rykte. Han var hela
tiden på väg, han har aldrig suttit stiil
och tyckt att han gjort sitt. Det fanns en
sån stor glädje hos honom. Det var ock-
så nästan rörande att se hur mycket han
älskade Sverige, det hade han gjort sen
han var här första gången.

Han ringde dig alltid från olika platser
runt jorden och ville ha dig med på olika
konserter inte sant?

Jo han visste ju att jag var positivt
inställd och fanns det möjlighet så för-
sökte jag ju komma.

Innan han dog så förberedde vi ju
den 3:e Sacred Concert för en skiva. Vi
skulle göra de konserterna i Amerika.
Det hade varit roiigt att få göra. Det
finns så många underbara sånger i den
där tredje konserten bckså.

Outtröttlig

Vad tror du att det är som har gjort
honom till ett stort namn inom musik?

Ja det är väl detta att han gjort detta
speciella sound som fanns i hans band.
Han hade alltså ett personligt och
mycket speciellt sätt att skriva för or-
kester och att han kunde ge varje solist
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den bakgrund som passade just den so-
listen och de möjligheter som fanns för
honom eller henne. Där de verkligen
fick komma till sin rätt. Detta att han
målade i klanger, så var han så rytmisk.
Han skre',' ju underbart också för sax-
sektionen. Han var så elegant i sitt sätt
att skriva musik, han skrev ju inte bara
musik utan också texter. Han har
gjort så mycket som människor inte
har klart iör sig. Att mycket är så bra har
många inte förstått. Han har samarbetat
också med symfoniorkestrar. Mycket av
det han skrev var så långt frire sin tid.
Han vågade följa sin egen linje. Hans
musik bygger på såväl en äkta musika-
lisk känsla som en djup reiigiositet. Du
skall veta att medan han pianerade och
skrev sina kyrkokonserter hade han si-
na vanliga konserter och turn6er. Han
skrev på nätterna efter konserterna, han
åt en liten stund. När han vilat en liten
stund skrev han musik till långt fram på
morgonen. Därför kunde man ju aldrig
störa honom förrän efter två på dagarna,
förmiddagarna behövde han för att få
sova någon gång. Det måste många
gånger ha varit svårt för honom när han
var ute på långa turn6er då han inte
kunde få den viia han behövde, plan
måste passas och ailt sådant. När du ser
ailt nytt som kommit fram genom åren
så börjar du kanske förstå vilken oer-
hört flitig människa han var. Han hade
ju också ett stort handikapp med sina
ögon, de sista åren. Men om man tror att
han bara flugit runt i världen utan att
ha sett något av den, så misstog man
sig. Han äiskade vacker natur och njöt
också av det. Läs hans bok och du för-
står hur mycket han noterat. Mestadels
blev det musik av hans upplevelser
också.

Om du försöker teckna ett portriitt au
Itonom som perso'tl utlka egenskaper
skulle du sdga Do.r de mest framtrö.dande
hos honom?

Han var hänsynsfull, varmhjärtad och
han var otroligt spännande ati tala med.
En människa med ett klart intellekt, ut-
tryckte sig på ett språk som var så fa-
scinerande, ovanliga ord, en människa
med kultur.

Hans farntlj mILe att du slculle sTunga

uid jordfö.stningen, gjorde du det?
Ja, man bad mig sjunga Heaven, men
jag kunde inte det, det blev för smärt-
samt. Det fanns ett band på det och man
spelade det när kistan bars ut.

Nu ser man också hur många vänner
han har över hela världen. Han höIl
ständigt kontakt med människor, skrev
brev gjorde han inte, men han ringde,
hörde av sig.

Jag har inte sedan hans död kunnat
förmå mig till att sätta mig ner och ana-
lysera på det här sättet, det har gjort
för ont att tänka sig att han är borta.
Men hans musik finns. Kanske fanns
det också så mycken storhet i hans säit
att skapa musik också därför att han
hittade rätt tempo till alla melodier, han
hade en enorm känsla för vad de satt

bäst, en "timing" som är unik. Sen var
han aldrig rädd för att experimentera
och ge sig på nya rytmer och kianger.
Hörde han något som fascinerade ho-
nom så ville han gärna pröva och se vad
de kunde smälta ihop med hans eget.
Att han sen inte alltid kunde ha värl-
dens bästa orkester kan man ju förstå,
ändå kan du nästan inte hitta över hela
väriden en så stor orkester med så
många som spelat ihop så många år.
Det inträffade ständigt förändringar.
Många hoppade av, orkade inte hålla
på i det hårda tempot, inom några år
dog flera medlemmar, några blev sjuka.
Det underliga är ju att en som varit hos
Ellington alitid kommer tillbaka dit vid
olika tillfällen.

Tillglädje
Du ltar så många gånger sagt att det uar

så fint med Ellingtons musik,det ftnns
så mycket han oill siiga med den. Att ha
fått varu med och hjälpa till att säga det,
måste iindå fylla dzg med en gliidje.

Ja, jag känner en sån stor tacksamhet
för det, att han kunde ha nyita av min
röst i det han ville säga är lika ofattbart
och underbart. Den reiigiösa känsla
som fanns hos Duke fanns också i hans
familj. Ja hos oerhört många i hans om-
givning, den finns hos många negrer.
Men hos Duke var det så uppenbart att
jag och många med mig sa detsamma
när vi hörde att Duke hade dött - så
förvånad han kommer att bli när han
kommer tiIl himlen och träffar Paul
Gonzaives där. För Duke visste inte att
Paui hade dött.

I hans sätt att tro fanns det en stor
glädje. I hans första kyrkokonsert hade
han med en steppare framför altaret.
Av det enkla skälet att det var det bästa
som denne kunde göra, steppa, då fick
han göra det, liksom människor skulie
sjunga och dansa till Guds ära. Ändå
var Duke ingen asket på det sättet. Altt
livet kunde bjuda skulle man ta emot
tyckte han.

Det är också roligt att se hur hans väg
fört honom från ren jazzmusik till an-
nat, hur han hela tiden har vidgat sitt
register. Hur människor via hans musik
också har hittat andra stora kompisitö-
rer. Debussy, Ravel, Bach. Så har det
också varit för mig, Jag är ju uppfödd
med all sorts musik, eftersom mina för-
äldrar speiade, men då var jag inte spe-
ciellt intresserad av seriös musik. Utan
steget blev. Ellington, Debussy, Ravel,
Stravinskij, den vägen har mitt musik-
intresse gått. De har mycket gemen-
sarnt. Vidare till Benjamin Britten, Hil-
ding Rosenberg, men alltsammans bör-
jade med Ellingtons klanger.

Man måste också förstå att han under
många år kämpade för ait få en chans
att visa vem han var. Det tog lång tid
innan han nådde den position han var
värd som konstnär, han hade sin hud-
färg att slåss mot i Amerika. Om man
lyssnar på hans texter, hans musik, ta
en sång som "My people", lyssna till
vad hans säger och du förstår att han
har på sitt sätt deitagit i kampen för sin
ras med sina medel och möjligheter -
musik.
Smile...
Den oerhörda förvissning han hade att
man skall klara av det man får sig före-
lagt, kunde ju ibland verkligen ta sig
festliga uttryck. Som nu senast inför
Westminster Abby när han ringde och
Nils-Ivan var orolig att jag skulle få ett
nervöst sammanbrott. ''Änej, Nilsi, vad
menar du, sammanbrott?" Han små-
skrattade i telefon från Chicago och
viskade litet lätt "vad då nervöst
sammanbrott, tell her please this is easy
stoff'.

Nej lätt var den inte, men underbar
att ha fått göra. När vi möttes i London
sa han bara litet försiktigt "smile Ali-
ce.." Man kunde ju inte låta bli heller
att göra det mot hbnom. Det var också
hans sista ord, berättade hans syter Ruth
för mig. Han tittade upp mot henne och
sa smile - sen somnade han. . . n
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