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Jimmy Hamilton

 In this issue you will find a section on Duke Ellington´s long 
time associate Jimmy Hamilton. An excellent virtuoso soloist on 
his main instrument the clarinet and, very much in contrast, a 

vigorous hard swinging tenorist. (Pages 3-7)

Jimmy Hamilton in Stockholms Konserthus 1963.  (Photo: Leif Wigh)
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En ny termin - vår 23:e säsong
Sommaren 2015 kommer inte att 
gå till hävderna som en av de bätt-
re. Några dagar i månadsskiftet 
juni/juli med tropisk hetta avlöstes 
av en sval juli. Beror det på kli-
matförändringar. Vintrarna tycks 
bli mildare och somrarna svalare. 
Åsikterna om anledningen till 
detta varierar. Men sommaren har 
ändå erbjudit möjlighet till resor 
till varmare trakter för dom som 
så önskat eller vila och rekreation 
i sommarstugan för dom som så 
föredragit. 
    Mycket har hänt under som-
maren i Ellingtonvärlden. Olle 
Edströms ambitiösa bok ”Duke 
Ellington och jazz i Sverige” kom 
ut från trycket i maj månad och 
finns nu att inhandla från Carls-
son Bokförlag till ett pris om 
235:- som man får betrakta som 
billigt med hänsyn taget till det 
kvalitetsfulla innehållet och där-
med det stora sidantalet, hela 395 
sidor. Vi i DESS är stolta över att 
ha kunnat tillhandahålla detaljer i 
boken via vår hemsida ”Ellington 
i Sverige” som bl.a. rymmer en 
synnerligen detaljerad diskografi 
över Duke Ellingtons alla besök 
i Sverige. För att tryckningen 
skulle komma till stånd har DESS 
dessutom subventionerat utgåvan 
med ett icke obetydligt belopp. 
Tack vare dessa insatser finns det 
nu möjlighet för våra medlemmar 
att inhandla boken till ett reduce-
rat pris. Se mer härom på sidan 
17 och 20. 
    Billy Strayhorns hundraårs-
minne infaller i år och det har 
länge aviserats från olika håll 
att detta skall uppmärksammas. 
Emellertid har denna ambtion inte 

konkretiserats förrän i augusti då 
vi glädjande kunde konstatera att 
Reed College i Portland, USA, 
kommer att arrangera en min-
neskonferens om Billy Strayhorn. 
Mer härom på sidan 19 i denna 
Bulletin.
     I vår förra Bulletin rapportera-
de vi om den tilltänkta Ellington-
konferensen i New York nästa år. 
Många av oss har sett fram emot 
denna och har börjat planera för 
ett deltagande. Mercedes Ellington 
och hennes The Duke Ellington 
Center for the Arts (DEFCA) har 
tagit på sig ansvaret för förberedel-
serna och hade som verkställande 
instans anställt en driftig medar-
betare, Marilyn Lester. Men sedan 
nästan ett halvår tillbaka verkar 
det ha hamnat grus i maskineriet. 
Marilyn Lester tycks ha kommit på 
kant med Mercedes Ellington och 
är nu mer eller mindre avkopplad 
från projektet. Alla hennes mycket 
ambitiösa förberedelser tycks vara 
skrotade. DEFCA har ändrat 
namn och kallar sig nu The Duke 
Ellington Central. Marilyn Lester 
har varit ganska aktiv på Duke-
LYM och gett uttryck för sina 
farhågor om konferensens genom-
förande. Samtidigt har Mercedes 
Ellington varit lika tyst. 
   Emellertid kunde vi i Wash-
ingtonföreningens newsletter för 
juni läsa ett mail som Mercedes 
skickat till redaktören och där hon 
vidhåller att konferensen kommer 
att genomföras. Vi saknar dock 
fortfarande information om lokali-
teter, hotell, program, priser m.m., 
detaljer som nästan ett halvt år 
före konferensen borde till större 
delen vara kända för potentiella 

deltagare. Vi avvaktar nu vidare 
information från Mercedes men 
har anledning att vara oroade.
    I vår föregående Bulletin hade vi 
dessutom ett upprop där vi efter-
lyste någon som ville åtaga sig att 
hantera vår hemsida på nätet. 
Tyvärr har ingen anmält sitt in-
tresse. Vi är naturligtvis något 
besvikna över denna brist på 
engagemang men kanske inte hel-
ler helt överraskade.
   Det är ett generellt problem i dag 
för föreningar av alla slag att få 
medlemmar som vill engagera sig i 
en förenings olika aktiviteter. 
Men vi vill inte ge upp. Kan någon 
av våra läsare tänka sig att hantera 
hemsidan mot ett arvode ? Stor-
leken på detta får vi diskutera. 
Kom igen !
    Slutligen skulle jag vilja upp-
mana våra medlemmar att i större 
utsträckning komma till våra 
medlemsmöten. Vi har nu återgått 
till att bjuda på levande musik om 
än något mindre ambitiöst än tidi-
gare. Levande musik kopplat med 
ett intressant kåseri tycker vi borde 
locka till besök. Och baguetterna är 
väl goda!
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Jimmy Hamilton
For 25 years Jimmy Hamilton was a most valuable member of Duke Ellington´s 

orchestra; a great clarinet soloist, tenor sax player (though seldom soloing) and also arranger.

It is often said that Jimmy Hamilton re-
placed Barney Bigard in the Duke Elling-
ton Orchestra. But that is not actually true. 
It was Chauncey Haughton who took up 
the clarinet/tenor-chair after Barney Big-
ard left. But at that time, the USA was at 
war and Haughton was drafted and left 
the band in April 1943, and Jimmy Ham-
ilton arrived. It took many by surprise 
that Duke picked a man like Hamilton to 
replace his two predecessors. Duke cher-
ished the New Orleans-sound of the clari-
net but Jimmy Hamilton was more of a 
Goodman disciple than a traditional New 
Orleans man. Needless to say, Hamilton 

was a very capable clarinettist, however, 
when Duke required the woody clarinet 
sound, he turned to Russell Procope and 
his Albert clarinet.

Jimmy Hamilton was born in Dillon, 
South Carolina, on May 25, 1917, but 
grew up in Philadelphia. He was brought 
up in an atmosphere of music. His father 
played in a brass band, and each Sunday 
after band call, he would bring home a 
melody instrument for young Jimmy to 
practice. These would differ from week 

Duke´s great clarinet soloist
By Bo Haufman

Boyhood

to week and consequently Jimmy had 
the opportunity to inspect various in-
struments at close range and at the age 
of nine he played the baritone horn in his 
father’s brass band.
    From then on Jimmy tried many in-
struments, including piano and trum-
pet, and when he eventually made his 
professional debut it was as a trumpeter. 
Philadelphia had quite many good jazz 
bands at the time and Jimmy’s first en-
gagement of real importance was with 
the local Frank Fairfax group in 1937. 
Charlie Shavers was leaving the band 
and Jimmy took over his vacant chair. It 

The great Ellington reed section as it was composed for a long time, from left Paul Gonsalves, 
Jimmy Hamilton, Harry Carney, Johnny Hodges and Russell Procope. 



is interesting to note that the lead trum-
pet was blown by Dizzy Gillespie.
    Jimmy Hamilton had a flair for ex-
perimentation and while he continued 
to play the trumpet for financial gain, 
he was trying out the clarinet and alto 
saxophone. He moved to New York just 
before the war and he spent his first few 
years there playing clarinet and alto with 
various groups. In 1939 he played with 
Lucky Millinder, Eddie Heywood, Jim-
my Mundy and Bill Doggett before join-
ing Teddy Wilson’s sextet in 1940. Jimmy 
and his clarinet became something of a 
minor sensation along 52nd Street and 
at Café Society where Teddy Wilson and 
his band played. No doubt it was here 
that Duke Ellington first got to hear Jim-
my playing and eventually offered him a 
position in his orchestra.

Style 
When it comes to Jimmy Hamilton’s style 
as a clarinettist it has often been said 
that his style was “academic”, vibrato-
less, classical-typed and cool in the true 
meaning of the word. There are certainly 
performances by Jimmy where a listener 
can get this impression but it is far from 
true on every occasion. Hamilton could 
play his clarinet in a very emotional way 
and he has proved it in many numbers 
with the Duke Ellington orchestra. Those 
of our readers who have listened to the 
DESS CD 3 where Jimmy Hamilton plays 
a very sensitive solo on Silk Lace from a 
Stockholm concert in 1963 will under-
stand what a fine clarinettist he was and 
how clever he was in handling his instru-
ment. But Jimmy also felt a sincere admi-
ration for the classical clarinet and as a 
matter of fact he studied for a renowned 
classical teacher together with some phil-
harmonic clarinetists. 
   Over the years Jimmy Hamilton had 
many feature numbers with the Ellington 
orchestra. They are too many to list here, 
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but a few are worth mentioning. One 
of his first features was Air Conditioned 
Jungle, composed by Jimmy together 
with Ellington. It was often performed 
by Ellington during the mid ‘40s and on 
many occasions Hamilton was allowed 
to show off his cool clarinet over sev-
eral choruses. The same goes for Ad Lib 
On Nippon, twenty years later, where he 
was likewise allowed to improvise over 
a number of choruses especially on the 
Tokyo part. Ellington made good use of 
Hamilton’s clarinet in The Tattooed Bride, 

with the tenor saxophone so Jimmy had 
to switch to the tenor. When it comes to 
Hamilton as a clarinettist and a tenor 

The tenor mana melody often performed in the early 
1950s. Another number worth listening 
to is September 12th Blues recorded on 
that date in 1962. When Duke Ellington 
performed his monologue Pretty And The 
Wolf, the obbligato-trio behind Duke was 
composed by Jimmy Hamilton. Tenderly 
was another tune that Jimmy could turn 
into a piece of art.

When Jimmy Hamilton joined Duke El-
lington’s orchestra his side instrument 
was the alto saxophone but the Elling-
ton band book called for a combination 

Jimmy Hamilton with 
Harry Carney, 

here on bass clarinet.  

Duke, 
Paul Gonsalves, 

the tenorman 
JimmyHamilton 

and 
Johnny Hodges.



Right off the bat, Duke told me I’d 
have to play tenor. Not only did 
I not want to travel, but I didn’t 
want to play tenor either! Clarinet 
was my instrument, but on saxop-
hone I was more of an alto player. 
That didn’t matter to him. What he 
wanted to find out was whether I 
had an ear, so that I could follow 
the harmonic structure and live 
with it. Right away, he realized I 
had an ear!

When Duke writes, he just writes, 
and doesn’t think anything about 
how difficult it is. We often got 
things from him that seemed im-
practical. He would put things in 
front of someone and say, “Okay, 
you’ve got it!” And then I would 
lend my own character to what he 
had written. I don’t think there was 
another band where I could have 
done so much, where I could have 
brought out the kind of playing I 
was qualified to do.
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man he is something of a Dr Jekyll and 
Mr Hyde. One can hardly believe it is 
the same person playing the two instru-
ments. When playing the tenor, he was 

more of a “honker” far distanced from 
the “academic” approach. Duke Elling-
ton has described him as leaning toward 
the funky tenor. He can be heard to ad-
vantage on tenor in his own composition 
Three J’s Blues from December 2, 1959.

Arranger
Jimmy Hamilton brought a bit of be-bop 
into Ellington’s band and this is partic-
ularly evident in the arrangements he 
contributed. Ellington made use of many 
arrangers beside himself and Billy Stray-
horn and Hamilton was one of them. Es-
pecially noteworthy is his arrangement 
of Perdido where the entire band is play-
ing intricate be-bop passages over sev-
eral choruses.

Leaving the fold
It goes without saying that Jimmy Hamil-
ton’s record production was with a great 
majority focused on his participation 
in Ellington’s recordings. But he made 
several recordings prior to his joining 
Ellington, while with Ellington and after 

Jimmy Hamilton 
said the following 
about his stay with 

Duke Ellington: 

Rehearsal with 
Ellington,

 Ben Webster and 
Jimmy Hamilton.

leaving Ellington. Separately we present 
a Jimmy Hamilton discography with re-
cordings under his own name. 
   Being a member of Duke Ellington’s 

orchestra called for a constant travelling 
across the USA and tours abroad. In 1968, 
Hamilton felt that he had got enough of 
it and decided to leave the band. By then 
he had been a member of the orchestra 
for 25 years, several more years than his 
predecessor Barney Bigard.
   During last year’s Ellington Conference 
in Amsterdam, Stephen James, Ruth El-
lington’s son, talked about his memories 
of travelling with the band for lengthy 
periods. He said that Jimmy Hamilton 
always carried along with him a mini-
bar from which he could serve drinks to 
the other band members against a price. 
He was always very careful about lock-
ing the mini-bar when he could not keep 
watch on it. 

 Jimmy was married to Vivian, an accom-
plished jazz pianist, who led jazz groups 
of her own in New York. It was she who 
found St. Croix in the Virgin Islands to be 
a nice place to live, and the family settled 
there in the mid 1970s. 
Hamilton’s departure from the Duke 

Ellington band should not be 
considered as a retirement from 
music. He played regularly in lo-
cal clubs in St. Croix and made 
occasional recordings, often with 
groups consisting of Ellington 
alumni. He even made some tours 
abroad. But the tiresome days of 
one-nighters, and hectic travel-
ling were over. His wife passed 
away untimely in 1979, and Jim-
my died on September 20, 1994 
Jimmy Hamilton was buried in St. 
Croix together with his clarinet. 



Jimmy Hamilton And The Duke’s Men: 
Ray Nance t/Henderson Chambers tb/
JH cl/Otto Hardwic as-cl/Harry Carney 
bar-cl/Jimmy Jones p/Oscar Pettiford 
b/Sid Catlett d/
              New York, November 21, 1945.
BN268 Old Uncle Bud. Jazz Selection 
(F)580
BN269-271 Blues For Clarinets, Slapstick, 
Blues In My Music Room.  Blue Note 
BLP5027

Jimmy Hamilton’s orch: 
JH cl/Emmet Slay g/Bob White org/
Lawrence Jackson d/+ maybe others.
              Prob. Detroit, January 15, 1953.
1188-89 Too Soon, Ellington Theft 
Unissued
1190-91 Big Fifty, Rockway 
Special States 113

Jimmy Hamilton’s orch: 
JH cl/Della Reese voc/+large part of 
Duke Ellington’s orch.
              Chicago, June 30, 1953.
1347/48/50/51 Blue And Orange Birds, 
There Will Never Be Another You, Yes Indeed, 
Blues In Your Flat  Unissued
1349/? Love Comes But Once, The Tattoed 
Bride                            Delmark DL439
(Ellington recorded in the same studio 
on the same date for Capitol)

Jimmy Hamiltonl And The New 
York Jazz Quintet: 
JH cl/Kenny Kersey p/Sidney Gross g/
Jimmy Woode b/Sam Woodyard d/
             New York, 1954.
Blues For A Princess, Easy Living, Rose 

Room, Tea For Two *)      Urania UJLP1208
*) Oscar Pettiford replaces Woode, 
Woodyard out.

Jimmy Hamilton Jazz Ensemble: 
Ernie Royal t/JH cl/Lucky Thompson 
ts/Earl Knight p/Sidney Gross g/Oscar 
Pettiford b/Osie Johnson d/
             New York, October, 1954.
Salute To Charlie Parker. Mood Indigo, 
Easy To Love, Prelude To A Kiss
Urania UJLP1208

Jimmy Hamilton And The New York 
Jazz Quintet: 
Clark Terry t/JH cl/Barry Galbraith, 
Sidney Gross g/Oscar Pettiford b/Osie 
Johnson d/
             New York, late 1954.
I Get A Kick Out Of You, Blues In My 
Room, I Canät Give You Anything But 
Love, Chuckles, Bohemia After Dark, Blues 
For Clarinet, Solitude, What Am I Here For     
Urania UJLP1204

Jimmy Hamilton’s Orchestra: 
John Anderson t/Booty Wood, Britt 
Woodman, Dave Wells bar-hrn/JH cl/
Paul Gonsalves ts/Jimmy Rowles p/
Aaron Bell b/Sam Woodyard d/
              Los Angeles, July, 1960.
I’ve Got The World On A String, Don 
Nothin’ Till You Hear From Me, Tempo De 
Brazilia, The Nearness Of You, The Blue 
Room, Ain’t She Sweet, I Didn’t Know 
About You, Taj Mahal, In A Sentimental 
Mood, After You’ve Gone 
Everest BR5100

Jimmy Hamilton All Stars: 
Clark Terry t.flhrn/Britt Woodman tb/
JH cl,ts/Tommy Flanagan p/Wendell 
Marshall b/Mel Lewis d/
Englewood Cliffs, NJ, March 21, 1961.
2937/42 Nits And Wits, Gone With The 
Blues, Mr. Good Blues, Peanut Head, 
Stupid But Not Crazy, Two For One  
Swingville SVLP2028

Jimmy Hamilton Quartet: 
JH cl,ts/Tommy Flanagan p/Wendell 
Marshall b/Earl Williams d/
            Englewood Cliffs, NJ, April 4, 1961.
2961/68 Baby Won’t You Please Come 
Home, Town Tavern Rag, Pan Fried, Defi-
nite Difference, Rouote 9W, Lullaby Of The 
Leaves, There Is No Greater Love, 
Dancing On The Ceiling  
Swingville SVLP2028

Jimmy Hamilton Quartet: 
JH cl,as,ts/Gary Mayone p/Joe Straws 
b/Delroy Thomas d/ 
              St. Croix, Virgin Islands, 
              September 24, 1985.   
Stranger On The Shore, Misty, Shadow Of 
Your Smile, As Times Goes By, Departing 
Lovers, Don’t Get Around Much Anymore, 
Warm Valley, C-Jam Blues, 
Happy-Go-Lucky Local, Satin Doll 
Who’s Who WW21029

In the late 1970s and early 1980s Jimmy 
Hamilton also appeared on several live 
sessions with the Clarinet Summit con-
sisting of JH, Alvin Batiste, John Carter 
and David Murray all on clarinets.     

The Jimmy Hamilton Discography
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Being a member of Duke Ellington’s orchestra 
means that Jimmy Hamilton’s discography is 
very extensive. Morover he made many recor-
dings with Teddy Wilson and Billie Holiday in 
1940/42. After Johnny Hodges returned to Duke 
Elllington’s band in 1955 he had an agreement 
with Ellington that he was free to make recording 
under his own name for Verve.   Numerous such 
recordings were made and Jimmy took part in 
most of them. He made also occasional recordings with na-
mes like Sonny Greer (for Apollo 1944), Dwight “ Gate-
mouth” Moore (National 1945),

The Escuire Award Winners (RCA 1946), Al 
Hibbler (Chess 1947), Tyree Glenn (Abbey 1949), 
Lucky Thompson (Urania 1954), Oscar Pettiford 
(Bethlehem 1954), Ralph Burns (Norgran 1955), 
Mercer Ellington (Coral 1958/59), Lawrence 
Brown (Impulse 1965), Earl Hines (Impulse 
1966). To list all these recordings in a discograp-
hic way in this publication is not allowed to 
us because of space limitations and therefore 

the list is made up in a space saving way.  Consequently 
we list here only recordings made by Jimmy Hamilton 
under his own name.
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Said of Jimmy 
Hamilton

Jimmy Hamilton’s way of playing the clarinet has 
been commented by many. 

Here follows a few of these opinions:

Bubber Miley är, trots sin korta tid 
i bandet, kanske den som mest på-
verkat Duke Ellingtons utveckling. 
Mycket har skrivits i mängder av 
publikationer om detta förhållande. 
I USA finns en förening som kallar 
sig The International Association of 
Jazz Record Collectors. För enkelhetens skull oftast refererad 
till som IAJRC. Föreningen ger ut en medlemstidning The 
IAJRC Journal med fyra nummer per år. Varje nummer omfat-
tar 100 sidor med intressanta artiklar företrädesvis om den 
något äldre jazzen. Man recenserar även nyutkomna skivor 
och vi har haft nöjet att få se vår egen The Duke Ellington Octet 
– Rainbow Grill Broadcasts fördelaktigt recenserad. Informa-
tion om föreningen kan inhämtas på hemsidan 
www.IAJRC.org. 
    De senaste tre numren av medlemstidningen har innehål-
lit en artikelserie omfattande inalles 19 sidor som behandlar 
Bubber Mileys karriär både före och efter samarbetet med 
Duke Ellington. Författare är Tom Buhmann, en dansk jaz-
zentusiast, som fördjupat sig i ämnet in i minsta detalj. Han 
har ingående studerat allt som tidigare skrivits om Bubber 
Miley och har därvid haft god nytta av den omfattande Bub-
ber Miley-diskografi sammanställd av Bo Scherman, Göran 
Eriksson, Nils-Gunnar Anderby och Göran Wallén, som finns 
att tillgå på DESS hemsida. Emellertid håller han inte alltid 
med de svenska herrarna utan har en egen uppfattning om 
vissa inspelningar.
    Buhmann har flera intressanta observationer att meddela. 
Han betonar t.ex. att Mileys inspiration var King Oliver men 
i motsats till Louis Armstrong så var det Olivers growlteknik 
som fångade hans intresse och som han utvecklade och också 
förde det vidare till Duke Ellington. Men Buhmann betonar 
också en tes framförd av Gunther Schuller: Much has been 
written about Miley’s plunger and growl technique. This is under-
standable, but it has tended to obscure the fact that Miley’s solos are 
often great from the point of view of the actual notes played.
    Den gängse uppfattningen om Bubber Miley är att han 
hade svårt att hantera alkoholen och därmed missade flera 
speltillfällen. Vid en grammofoninspelning tvingades man 
anlita Jabbo Smith som ersättare. Man spelade bl.a. in Black 
And Tan Fantasy. Men härvidlag har Buhmann en överras-
kande uppfattning: It has been suggested that these sessions are 
examples of Miley’s undisciplined behaviour due to his excess drin-
king, but do not believe that one minute. Recording was a serious 
business for Ellington, especially when his own compositions were 
involved and so it was also for Irving Mills. So if Bubber Miley was 
replaced on these sessions it was because that was the way Ellington 
and Mills wanted it. If he had merely been unable to perform, the 
sessions would have been cancelled. Det finns anledning att tro 
att detta påstående kan bli föremål för kommentarer.

                      Bo Haufman

Bubber 
Miley

Clark Terry: 
“Fly Boys” – that’s what Duke called Jimmy Hamilton, Paul 

Gonsalves, and me because we loved to play fast passages. 

Harry Carney: 
As the baritone became my speciality, my clarinet playing 

sounded bad to me in comparison with Barney Bigard. Today we 
have Jimmy Hamilton and Russell Procope, both of them fine 

clarinet players, with different styles. The style of Jimmy Hamilton 
is the kind of clarinet I’d like to be able to play. He’s a real clarinet 

player, very facile, with a beautiful tone, and another one who 
could do a very good job in symphony.

Barney Bigard: 
Jimmy Hamilton is a terrific clarinetist, but he doesn’t have that 

soul to go with what he’s doing. He should have been in 
classical music. He’s got that studio tone to begin with, and he 

plays straight and fluent, but it’s not jazz.

Willie Cook: 
Jimmy Hamilton got himself to the stage where he could write 
very well, so I heard, by the time I left the band. Jim was such 

a technical fellow. Real small details were very important to him, 
and consequently he used to write very well. Especially on that 

little clarinet piece, Pretty And The Wolf. I liked that.

Clark Terry: 
Jimmy Hamilton was a tenor player who was featured more on 
the clarinet. His old nickname was “Joe Trump” because he had 

played trumpet in Philadelphia years before. Everybody loved his 
playing. He was a little shorter than me, of average complexion 

and with a little moustache. Sort of slow of speech.

Ken Peplowski: 
The funny thing is, the first guy that drew me to the clarinet 
was not Benny Goodman. It was Jimmy Hamilton. I loved 

him because he had this beautiful classical sound on the clarinet 
and played those impossible things that Duke Ellington wrote 

for him, all of those exotic things

Leonard Feather: 
Jimmy Hamilton has always impressed jazzmen with his 

articulate, well-schooled sound, as correct and dignified as his 
own personality on the bandstand. Hamilton might be called a 

low-blood-pressure Goodman.

Ken Peplowski: 
Bluebird of Delhi was a major thing for me when I was 

growing up. Jimmy Hamilton, from the first time I heard him, 
I thought, “This is the direction I want to go”. He combines 

the best of the classical clarinet approach with the improvisatory 
approach. He could have played in a symphony orchestra, 

yet he could swing like nobody else. 
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The 
Tattooed 

Bride
Den här melodin

komponerades av Ellington 
1948 och framfördes första 

gången vid konserten i 
Carnegie Hall den 13 no-

vember 1948. 

Numret spelades sedan vid flera radi-
outsändningar men det var först den 18 
december 1950 som det gjordes en kom-
mersiell inspelning för Columbia som in-
gick i albumet ”Masterpieces By Elling-
ton”. Ellington behöll numret i sin band 
book t.o.m. 1954. Det är ett typiskt kon-
sertnummer som ibland kunde sträcka 
sig över 12 minuter. Kompositionen har 
tre satser; Kitchen Stove, Aberdeen och 
Omaha. Under de senare åren numret 
framfördes spelades endast den andra 
satsen, där framför allt Jimmy Hamilton 
och hans klarinett exponeras. Komposi-
tionen får betraktas som s.k. program-
musik, d.v.s. den vill illustrera något ur 
verkliga livet. Något som Ellington ofta 
gjorde med sina kompositioner.
När numret fick sitt uruppförande vid 
konserten i Carnegie Hall den 13 november, 
1948, introducerade Duke numret med föl-
jande ord:
     And now The Tattooed Bride. The tat-
tooed bride is quite different from all 
other tattooed people because rather than 
having an anchor or something similar 
tattooed she was tattooed with only a rep-
lication of many W:s things of different 
size and shape and places. And you know 
if you take a pencil and write a W you get 
a sound of doo-dat-doo-dat (illustrated 
by some instruments). That way it was 
rehearsed. So we’ve taken that musical 
figure and by repetition we now present 
it to you as The Tattooed Bride.
Inför denna konsert hade Leonard Feath-
er i programmet beskrivit kompositionen 
som följer:
Described by the composer as a musical 
strip tease, this is one of the most curious 
pieces of program music ever delineated 

by the Duke. The story which it tells in 
music involves a weekend honeymoon 
spent at a seaside resort by an energetic 
young man and his bride. The young 
man apparently expends his energy 
through the medium of long hikes along 
the boardwalk, liberal bouts of swim-
ming and other recreational activities, 
after which he returns home and goes 
to sleep exhausted. After three nights 
of this sort of this he declares that this is 
the best vacation he has ever had. At this 
point we might insert a row of asterisks, 
which would be the printed equivalent 
of Jimmy Hamilton’s climactic long-held 
note on the clarinet, indicating that the 
husband has finally found out that his 
wife is tattooed.           
En kort tid efter uruppförandet framträdde 
Ellington och orkestern vid en konsert den 
10 december, 1948, på Cornell University 
och då presenterade Duke numret på föl-
jande sätt:
      And now our possibly most ambi-
tious work of this season, The Tattooed 
Bride. The appropriate title I think will be 
better “The honey moon weekend of the Tat-
toed Bride”. But the most unusual thing 
about this particular tattooed bride is in 
fact the way she is tattoed. I mean rather 
than having an assortment of variety of 
pictures, diagrams and so forth, she has 
a continuous repetition of the same sort 
of a zig-zag looking figure. This many, 
many times until they look like M:s or 
W:s. And of course you know M or W 
is four strokes and we try to make four 

notes out of it. So we turn it over from 
the optical to the oral. Is that right? Tech-
nically? Anyway, from sight to sound. 
And we took a pencil and wrote this M 
and the W and we got those four sounds, 
daa-dee-daa-dee (illustrated). Well, you 
now hear the development but that is 
the theme.
Den 18 december, 1950, spelades numret 
in för Columbia och gavs ut på LPn ”Mas-
terpieces by Ellington”. I texthäftet till CD-
utgåvan skriver Patricia Willard följande:
     The enigmatic Ellington reveled in 
his slyly delivered introductory narra-
tive about ”a musical striptease”, ap-
plying what must be his all-time most 
erotic neologism, “contrapuntal an-
ticipation”, to an energetic young man 
and his bride and the climactic moment 
“when he discovers that she is tattooed 
all over with Ws” on the occasion of 
their honeymoon in Aberdeen, South 
Dakota. No further amplification ever 
was offered except that, questioned, 
Duke revealed that the Ws represented 
two sets of parallel thematic notes, Be-
yond that, one could only conjecture 
about what may have occurred October 
8-9, 1948, when the orchestra played 
Northern Teachers College at Aberdeen.                                                                                                                                       
Den 22 mars 1952 framfördes numret på 
begäran vid en danstillställning på Crystal 
Inn i Salem, Oregon. Materialet finns utgivet 
på Hep Records CD 92/93 och Duke inledde 
framförandet med denna introduktion:
     Requests are flying. We have one that 
we that we find, possibly at this hour, a 
little difficult to cope with. It is one of our 
concert numbers. It is called The Tattoed 
Bride.
     The Tattooed Bride is one of our ex-
tended things, one of our more ambi-
tious things that we do in the concert 
halls. The Tattooed Bride is, I would like 
you to go along with it in the story. The 
Tattooed Bride is, immediately after the in-
troduction portraits the discovery of the 
prospective bride groom, a very agree-
able fellow, so we try to establish a fairly 
agreeable tempo there. Then, as we in-
crease this tempo, a little further into the 
number, some fanfare, that represents the 
elopement. The flying away, and we find 
ourselves in the, some sort of a, well, we 
try to show their optimism. Well, anyway 
we run into a rather contrapuntal antici-
pation. And then there comes the slower 
part when Jimmy Hamilton comes to 
the microphone with clarinet. Now this 
is the theme where the tattooed bride is 
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Nya 
medlemmar

DESS hälsar följande nya 
medlemmar välkomna i vår

 illustra förening:

Jim Armstrong, Richmond, 
CA., USA

Ian Bradley, Bury, England
Donald Lass, Neptune, 

NJ., USA
Gerd Nyman, Enskede

DESS behöver fler medlemmar. 
Inspirera Dina vänner och bekanta 

att också vara med!

Jazz Humour
In Bill Crow’s book Jazz Anec-
dotes we can read the following 
about Bill Berry’s joining the El-
lington band:
  When Bill Berry joined Duke 
he wasnt’ sure what to play: ”I 
had a library of music, it must 
have been six inches thick, but 
none of it was titled or numbe-
red, and we didn’t play any of 
it anyway! I know that sounds 
fantastic, but it’s the truth. You 
can ask anyone who was ever in 
there and they’ll tell you. There 
wasn’t any music”.
  Since he had nothing to play, 
Bill just sat there. Duke told 
him, ”Put your horn in your 
mouth. Dress up my bandstand, 
whether you’ve got anything to 
play or not.” Bill asked Cat An-
derson what he should play on 
the end of one number. Cat told 
him, ”Pick a note that sounds 
wrong and play it”.
   With the help of his section 
mates, Berry eventually figured 
out his parts and stayed with the 
band for three years.

discovered to be the tattooed bride. On 
the occasion of her honey moon in Ab-
erdeen, South Dakota.    
Eddie Lambert, författare till boken “A 
Listener’s Guide”, har bl.a. skrivit följande 
om numret:
       The piece describes the early married 
history of an exceptionally athletic gen-
tleman so devoted to biking, swimming, 
and other outdoor activities that on the 
first two nights of his honeymoon he fell 
asleep the instant his head hit the pillow. 
The increasing tempo of the first part 
portrays his athletic endeavour, while 
the slow section which follows describes 
the third night of his marriage, when he 
discovers that his bride is tattooed from 
head to foot, the moment of discovery sig-
nified by the long held high note on the 
clarinet. This leads into the most warmly 
sensual part of the score, followed by a 
return to the extroverted music of the 
earlier parts, perhaps indicating that the 
hero’s lifestyle was ultimately unaffected  
by his somewhat unusual discovery. The 
orchestra tell this story, which Duke de-
scribed as a musical striptease, with wit 
and elegance, and the final chord is clear-
ly the bow of a storyteller who has held 
his audience’s attention with a well-told 
if somewhat outlandish tale.
James Lincoln Collier har följande att säga:
      The Tattooed Bride is based on the story of 
a bridegroom who discovers on his wed-
ding night that his bride has been tattooed, 
presumably on her rump, but little in the 
music suggests this – or any – story.
   Det är svårt att inte ställa sig flera 
frågor om The Tattooed Bride. Hur fick El-
lington idén till detta nummer? Hur fick 
han höra talas om denna historia om en 
tatuerad brud? Han nämner platsen Ab-
erdeen, South Dakota. I september/okto-
ber 1948 gjorde Duke och orkestern en tre 
veckors turné i mellanvästern och spen-
derade två dagar i Aberdeen, SD. (8-9 ok-
tober). Det är en liten stad som i dag har 
27.000 innevånare och troligen ett lägre 

antal 1948. Skall man gissa att Ellington 
under dessa dagar i Aberdeen fick höra 
någon berätta om en brudgum som på 
bröllopsnatten upptäcker att hans brud 
är tatuerad och att Ellington blev så fas-
cinerad av historien att han bestämde sig 
för att komponera ett musikaliskt verk 
som beskriver händelsen. Vi kan bara 
gissa. Den planerade konserten i Carn-
egie Hall låg en månad fram i tiden och 
Duke brukade vid dessa konserter alltid 
presentera ett mera ambitiöst verk. Kan-
ske fick han vid detta besök i Aberdeen 
idén till The Tattooed Bride som skulle få 
bli det längre verket vid Carnegie Hall-
konserten.
      Tatueringar är i dag en vanlig syn. Allt 
från fotbollspelare till vanliga människor 
är ofta tatuerade. Om man googlar på 
”tatuerad brud” hittar man mängder av 
bilder på sådana. Men 1948 var det inte 
så vanligt. I varje fall inte i Sverige och 
kanske inte heller i USA. Det var endast 
sjömän och kåkfarare som var tatuer-
ade. Däri ligger det sensationella med 
en brud som visar sig vara tatuerad. Om 
hon råkade vara tatuerad från topp till 
tå som Eddie Lambert antyder så torde 
väl brudgummen ha upptäckt det i ett 
tidigt skede och det borde inte ha kom-
mit som en överraskning för honom på 
bröllopsnatten. Men om hon endast hade 
en mindre tatuering på rumpan så kan-
ske överraskningen är mera förklarlig. I 
dag borde väl en tilltänkt brudgum även 
ha upptäckt en sådan tatuering men om 
vi antar att historien som berättades för 
Duke tilldrog sig litet längre tillbaka i 
tiden då det kanske gick till så att brud 
och brudgum inte fick tillbringa en natt 
tillsammans före bröllopsnatten så kan 
man börja förstå det ekivoka i samman-
hanget. Det finns en anstrykning av sexu-
alitet i historien och det intresserade säk-
ert Duke och bidrog till hans beslut att 
komponera ett stycke som illustrerade 
historien. Allt är bara spekulation. Duke 
var sällan något sanningsvittne i sina 
uttalanden och detta med tatuerade M 

och W låter som efterkon-
struktioner. Men tydligen 
finns det en koppling till 
staden Aberdeen. Kanske 
finns det någon läsare som 
känner till den verkliga 
bakgrunden till The Tat-
tooed Bride.
  

                     Bo Haufman 
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Detta är titeln på en 38-sidig uppsats 
nyligen publicerad av Rutgers Uni-
versity i dess Journal of Jazz Studies. 
Författare är en ung belgare vid namn 
Matthias Heyman.
    För en i engelska språket inte alltför 
bevandrad läsare fordrar ordet ”ico-
nography” en sökning i lexikon och 
där kan man utläsa att ordet betyder 
”bildbeskrivning, jämförande bildstu-
dium”. Och det är precis vad avhan-
dlingen handlar om. Författaren är 
själv basist och musikologstuderande 
och har för-djupat sig i Jimmie Blan-
tons sätt att hantera basfiolen. Vi hade 
nöjet att få höra Matthias Heyman 
kåsera om Blanton vid den senaste 
ellingtonkonferensen i Amsterdam 
2014. Heyman har nogsamt studerat 
de bilder på Blanton och de fåtaliga 
filmupptagningar som existerar. Kon-
stigt nog är de inte särskilt många. 
Av bilderna försöker han utröna hur 
Blanton tekniskt hanterade sin bas. 
Han skiljer på två sätt att spela. Den 
traditionella där handen på ett fritt 
sätt angriper strängarna att jämföra 
med vad han kallare ett modernare 
sätt där tummen hålles under grepp-
brädan. Heyman menar att den mod-
ernare varianten var nödvändig för 
att kunna spela snabba baspassager. 
Blanton tillämpade uppenbarligen 
båda teknikerna.
    Uppsatsen är värd ett studium och 
enklast kan man tillgodogöra sig den 
genom att gå in på:
http://jjs.libraries.rutgers.edu/in-
dex.php/jjs/article/view/88 och där 
ladda ner artikeln som en PDF.

                                        Bo Haufman

count, the fact that truancy officers could 
never catch up with him.
  The first instrument of the teenage 
Johnny Hodges was the soprano sax. He 
bought it before he could play it and was 
virtually self-taught, being helped first by 
Sidney Bechet and later by Barney Bigard 
and Otto Hardwicke when he joined the 
Ellington band. He first met Bechet in 
Boston. Sidney was working in The Black 
and White Show at a local vaudeville 
theatre when Johnny went backstage and 
introduced himself. ”My sister knew him 
and I made myself known”. Johnny had 
his curved soprano with him and Bechet 
was impressed when he heard him play 
it. He showed Johnny some things on the 
horn, and gave him a straight one which 
was spare.
    ”The soprano was given me in the ’20s 
and it’s the same one I played up until the 
’40s. I still have it, but I’m about ready to 
make a lamp of it now”, he said in 1950.

Realising that the mainstream of saxop-
hone playing would the be the alto and 
the tenor, Johnny took up alto before 
meeting Bechet again in New York. But 
when the two men began playing to-
gether regularly at Bechet’s Harlem club, 
the Club Basha, Hodges learned the ol-
der man’s routines and would open for 
him if Bechet was late for any reason.
    In 1926 he joined the new Chick Webb 
Harlem Stompers in New York and play-
ed with it at the Savoy Ballroom. Hodges 
recorded Low Levee – High Water with the 
band, which included trumpeter Bobby 
Stark, on 25 August 1927, but the track 
was never issued. The same fate befell 
Aunt Jemima recorded a month earlier by 
the King Oliver band which reputedly 
included Hodges.
    ”I did this thing, for Brunswick I think”, 
het told Max Jones. ”Luis Russell was on 
it and Paul Barbarin, also Barney Bigard 
and Omer Simeon. Oliver was having his 

Recollections 
of Johnny Hodges

                                                                           By Steve Voce

Of Icons 
and 

Iconography 
Seeing 

Jimmie Blanton

This profile was origi-
nally published in the 
March 2015 issue of 
the UK pblication, 
Jazz Journal. It is with 
the kind permission of 
Steve Voce and Jazz 
Journal (jazzjournal.
co.uk) that we reprint 
the article here:
The face was imperturbable
and emotionless, but the 
sound that came out of 
Johnny Hodges’ saxophone 
was one of the most exciting 
in jazz. John Coltrane be-
lieved that Hodges was the 
greatest saxophonist of all 
time (even after Hodges had 
fired Coltrane from his band 
because of his drug pro-
blems). Charlie Parker, who 
famously described Hodges as 
”the Lily Pons of jazz”, held 
the Rabbit in similar high 
esteem.    
   The controversial nickname 
Rabbit had several explana-
tions, including his unusual 
and rather odd fondness for 
lettuce and, by his own ac-
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teeth fixed at that time. I don’t think he 
played much. I used to visit New York 
from Boston and made the date on one 
of those visits”.
    After years of being asked to, Johnny 
finally joined the Duke Ellington band 
on clarinet, alto and soprano in May 
1928 when he was 21. Ellington always 
had the highest regard for Bechet, whom 
he regarded as a fundamental source in 
jazz. ”He always played the same way. 
The same way then [in the early ’20s] as 
before he died. I remember hearing him 
play I’m Coming Virginia in 1921. It was 
the greatest thing I ever heard in my life. 
I’d never heard anything like it”, Duke 
told Stanley Dance.
    The relationship between Duke Elling-
ton and Norman Granz was edgy at best 
and with hindsight, it wasn’t surprising 
that Norman suggested to Johnny that 
he should form his own band and take 
Lawrence Brown and Sonny Greeer with 

him. The departure was made the more 
easy by the fact that Ellington, battered 
by the slump in big band business, was 
planning to make salary cuts. Al Sears 
came in on tenor and as band manager 
and Granz gave the band a recording 
contract for his Clef label. The band was 
an instant success with plenty of boo-
kings and a hit record, Castle Rock, which 
featured Sears’ tenor. The band lasted 
until spring of 1955 when Hodges re-
joined Ellington. Although he’d always 
wanted to be a leader, Hodges found it 
pained him. ”Too many headaches. I had 
to scuffle and when you scuffle you can’t 
play what you like”. But he never lost his 
ambition to be a leader and continued to 
make albums under his own name.
    Hodges had given up the soprano 
sax in 1940. Ellington had been writing 
charts for the band that called for sopra-
no lead, and Johnny claimed he couldn’t 
make the switch from ensemble soprano 

Recollections 
of Johnny Hodges

                                                                           By Steve Voce

to solo on alto quickly enough. The truth 
was that he had asked Duke to pay him 
extra money for doubling on the second 
instrument. Duke said he couldn’t af-
ford to. So Johnny put the soprano back 
in its case and it stayed there until 1970 
when it seems that he had at last agreed 
to play it again on the recording sessions 
that produced The New Orleans Suite. He 
took part on alto in the session  of 27 
April, recording the typical feature Blues 
for New Orleans, but died during a visit 
to his dentist on 11 May, two days before 
the recording session which completed 
the suite and included Portrait of Sidney 
Bechet.
    Hodges was a fine composer, as the 
multitude of compositions he wrote for 
his Clef sessions testify. He was the ulti-
mate master of the swinging riff. Better 
known, but not so often credited to him, 
were I’m Beginning To See The Light, Har-
mony in Harlem, The Jeep Is Jumpin’ and 
Jeep’s Blues.
    Often genial, Johnny could be blunt 
when the occasion called for it. Arriving 
at Heathrow, he was glad to take up the 
offer of a lift in Max Jones’ car. But when 
he heard that Cootie Williams had also 
accepted a ride from Max he got out of 
the Zephyr and took his suitcase with 
him. ”You may take who you like, young 
man, but I don’t run with Cootie. 

På bilden t v Blanton och Hodges 
i aktion i Ellingtonbandet med 
en danspublik som föredragit att 
lyssna stående intill estraden.            
Mellan dem ser vi i bakgrun-
den Wallace Jones, Tricky Sam 
Nanton och Juan Tizol, i för-
grunden Barney Bigard.

Steve Voce är en engelsk journalist 
och musikkritiker. 
Hans artiklar har under de senaste 
fyrtio åren publicerats i “The Inde-
pendent” och “Jazz Journal”. 
Han har även haft återkommande 
radioprogram om jazz i BBC.
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Nalle Nilson var kvällens 
första guide vid med-
lemsmötet den 5 maj, en 
välkänd profil i jazzens 
och Ellingtons kretsar i 
över ett halvsekel. Och 
det var med stor vana 
som han i snabba språng 
orienterade oss i den rika 
värld av framgångsrika 
år som utmärkte Johnny 
Hodges levnad vid sidan 
av engagemangen i den ellingtonska 
orkestern. Hodges var en musiker som 
karakteriserades av en gentlemans be-
härskade och återhållsamma hållning. 
Aldrig ett obehärskat utbrott eller ett 
gräl i räckan av briljanta melodiösa im-
provisationer som återfanns i Nalle Nil-
sons exempelfynd från en Hodges på fri 
fot i en större jazzvärld. I ett pärlband 
av skivor bevisade Nalle Hodges storhet 
och hans snille vid sidan av stilbildarna 
Charlie Parker och Benny Carter. DESS 
har i efterhand distribuerat till medlem-
marna en förteckning över de skivexem-
pel som Nalle spelade upp.
   Andra akten denna afton tog bandet 
Jazzin’ Sven över enligt programbladet 

(om det nu inte hette Jazzin’ 
Seven?). Det möttes med stor 
välvilja redan efter den inle-
dande I Can’t Give You Anyth-
ing But Love fast kompet kän-
des rätt tungt i gumpen. Det 
är nu ofta ett inte ovanligt 
problem. Sångerskan Tove 
Wiksaas kompenserade med 
ett energiskt yngre kropps-
språk för det försiktiga 
intryck solisterna gjorde. 

Jag upplevde att orkestern var alltför 
bunden till papperet för att kunna hitta 
fram till en egen självbild. Ännu … det 
kommer säkert. Mognaste solist var utan 
tvekan Claes Sterner som spelade fin och 
talande sopransax. Ulf Callius, kornet-
tist, som också är orkesterledare, minns 
jag tacksamt för en blues på slutet. Och 
tacksammare ändå var publikens röster 
som avlyssnades på vägen ut – fastän 
man medgav att Hodges var bäst.
               
                                          Bo Holmqvist
PS – Namnet ”Jazzin’ Sven” har grup-
pen behållit sedan ”Seven” en gång blev 
felstavat vid annonseringen av ett av 
dess framträdanden. – Red.

Tove Wiksaas, t.h. förtjuste auditoriet med sin sångkonst när 
Jazzin’ Sven gästade DESS. 

Övriga fr.v: Eie Peinerud, Henrik Sampe, Robert Björklund och Ulf Callius.

Nalle Nilsson

Ett snille hos DESS
PlaceDuke´s

Vid Ellingtonkonferensen i Oldham 
1988 höll Bob Wilber en mycket ini-
tierad presentation om Johnny Hod-
ges karriär och spelstil. Bl.a. förkla-
rade han hur Hodges rent tekniskt 
hanterade sin altsaxofon. Normalt 
får en saxofonist lära sig att vika 
underläppen över tänderna i un-
derkäken när munstycket placeras i 
munnen. Samtidigt ”biter” de övre 
tänderna i munstycket. Men enligt 
Wilber så vek Hodges även den övre 
läppen över den övre tandraden och 
åstadkom därmed något som Wilber 
kallade för ”double embouchure”. 
Det är samma metod som oboe- och 
fagottspelare använder sig av när de 
hanterar sina instrument. Anled-
ning till varför Hodges spelade sitt 
instrument på detta sätt kan ha varit 
att han var självlärd, som Steve Voce 
antyder i sin artikel på sid 10-11, och 
vem vet, kanske det är anledningen till 
att Hodges låter som han gör.
     
                                         Bo Haufman

Johnny 
Hodges 
teknik
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Det var först i och med införandet av den 
elektriska inspelningsmetoden 1925 med 
mikrofoner och elmotorer som spelhas-
tigheten på grammofonskivorna slutgil-
tigt fastställdes till 78 varv. Tidigare hade 
hastigheten varierat mycket. 50 cm (!) 
franska Pathéskivor spelades t.ex. med 
120 vpm!

    Det faktum att USA och Europa har oli-
ka elnät inverkar även på spelhastighe-
ten så 78-or inspelade i USA går faktiskt 
med en något annan hastighet än de som 
inspelats i Europa! De amerikanska går 
med 78,26 vpm och de europeiska med 
77,92! Det beror på att i USA har elnätet 
60 perioder/s, medan i Europa har man 
50 p/s.

    Motorerna till graververken gick med 
3.600 vpm och reducerads med 1:46 vil-
ket gav 78,26. Hade man reducerat med 
1:45 hade man uppnått den jämna siffran 
80 vpm! Eftersom det europeiska elnä-
tet har lägre periodsiffra än USA (50 vs 
60) blir hastigheten här något lägre som 
angetts ovan. När man 1926 utvecklade 
de 40 cm Vitaphoneskivorna för Warner 
Brothers’ ljudfilmer halverade man has-
tigheten till 1.800 vpm, vilken reduce-

rades med 1:54, vilket gav exakt 33 1/3 
vpm! Under 1950-talet fanns det ju t.o.m. 
skivor med hastigheten 16 2/3 vpm och 
amerikanska staten skickade senare ut 
enkelsidiga ”floppy-discs” till synska-
dade i USA med hastigheten 8 vpm! I 
England hade man redan på 1930-talet 
börjat tillverka talskivor för synskadade 
med lägre hastighet (30 vpm?). Svenska 
Sonora tillverkade under andra världs-
kriget övningsskivor för telegrafister 
med hastigheten 20 vpm, vilket krävde 
specialgrammofoner.

    Problemet med olika el och spännings-
fall och dylikt kunde undvikas genom att 
man fortsatte att använda en metod från 
den akustiska epoken: man lät graverver-
ken dras av ett lod! Detta gjorde Skandi-
naviska Grammophon AB (HMV, seder-
mera EMI) faktiskt i Sverige från 1932 (då 
man installerade ett dylikt graververk i 
Attiksalen högst upp i Konserthuset) och 
troligen ända till 1950, då man övergick 
till bandinspelning (graververket finns i 
Kungliga Bibliotekets multimediavdel-
ning) och t.ex. liveupptagningarna från 
operahuset Glyndebourne (i East Sus-
sex) somrarna 1934-1935 gjordes med ett 
dylikt verk! En ganska okänd sak är att 
på ett graververk rör sig inte graverdo-
san utan det är skivtallriken som rör sig 
utåt i förhållande till den fasta graverdo-
san. Genom att ställa in olika ”stegring-
ar” kan man gravera tätare eller glesare. 
Musik med stor volym (orgel, symfoni-
orkester) krävde glesare gravering (d.v.s. 
gravernålen kunde svänga mer) medan 
t.ex. gitarrsolon kunde graveras tätare 
och få mer speltid. Man kunde även stäl-

la in graververket fär gravering av 12”, 
10” eller 7” storlek.

    Sedan bandspelaren införts 1950 har 
tagningssiffrorna ingen egentlig betydel-
se: den tagning (av flera) som utvaldes 
kallades -1. Jag hade tidigare ett antal 
provskivor med Povel Ramel med tag-
ning -2 (-1 på originalskivorna) som var 
identiska med -1, men det visade sig att 
den inspelade ytan skilde sig helt. Man 
hade alltså från ljudbandet gjort två olika 
graveringar av samma tagning med ”tät” 
respektive ”gles” gravering.

    När ljudteknikern Kjell Stensson vid 
dåvarande Radiotjänst sammanställde en 
artikel med ovanstående uppgifter fråga-
de han flera veteraner i branschen varför 
man inte valde 80 vpm. En av dem var 
Percy Wilson, England, teknisk redaktör 
för branschtidskriften The Gramophone 
sedan 1920-talet och han svarade, liksom 
de andra äldre experterna: Ingen tycks 
veta varför!

    80 vpm fortsatte att användas av vissa 
bolag, t.ex. engelska Columbia ända till 1 
september 1927! (Det betyder att Colum-
bias inspelningar i Helsingborg i augusti 
1927 skall spelas med den hastigheten.)
    1949 lanserade amerikanska RCA Vic-
tor 45-varvsskivan, men det är bara en 
lustig slump att 33+45=78!

    William Russells lilla men betydelse-
fulla skivmärke American Music (med 
bl.a. Bunk Johnson och George Lewis) 
följde inte reglerna. 78-orna skall spelas 
med 81 vpm och LP med 35 vpm om 
man vill få rätt tonhöjd.

                                Björn Englund

Av dessa visdomsord kan man konstatera 
att den som samlar äldre 78-varvsskivor 
måste ha en grammofon med justerbar 
hastighet om han skall kunna uppfatta 
musiken på rätt sätt. Det påstås att åter-
utgivningar av Louis Armstrong’s Hot 
Five aldrig återgav rätt hastighet och 
därmed spelade Armstrong i ”fel” ton-
art. Senare CD-utgåvor har korrigerat 
detta. Till detta kommer gravernålens 
utseende och vilken typ av pickup-nål 
som fordras för att få maximal ljudåter-
givning av en 78-varvare. Vertikal eller 
lateral gravering är också något som 
komplicerar bilden, men det kanske 
Björn kommer att utveckla i en fram-
tida artikel. (Red.) 

Ja, så ärevördigt benämner vi i dag 
gamla 78-varvsskivor. 
    Det är bara i Sverige man har 
gett dessa gamla fina skivor detta 
nedsättande namn. I Tyskland talar 
man om ”Shellackplatten” som är 
ett mera passande namn. 
     Om man vill söka på Blocket eller 
Tradera efter 78-varvsskivor måste 
man använda sökordet ”stenkakor” 
så man kan ju inte säga annat än att 
uttrycket är etablerat i Sverige. 
    LP-skivor kallas för ”vinyl” vilket 
kan sägas vara mer passande och 
inte på något sätt nedsättande. 
    Den som kan allt om 78-varvare, 
grammofonbolag, matrisnummer, 
etiketter m.m är vår egen Björn 
Englund. Här berättar han om bak-
grunden till varför skivan snurrade 
med just 78 varv per minut (vpm):

Varför 78 varv?

Stenkakor
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Billie Holidays 100-årsdag fira-
des den 7 april men blev inte sär-
skilt uppmärksammad. I varje fall 
inte i ellingtonkretsar. Hennes 
samarbete med Duke Ellington 
var begränsat. En förklaring kan 
vara att hon ingick i John Ham-
mond-sfären. Hammond var inte 
Ellingtons största supporter och 
det kan säkert ha bidragit till att 
Billies framträdanden med Duke 
blev så begränsade. Några finns 
dock dokumenterade och värda att 
uppmärksamma:

1934 spelade Paramount in en kortfilm 
med titel Symphony In Black. Den hade 
undertiteln A Rhapsody Of Negro Life. Un-
der årens lopp har det rått oklarhet om 
när under 1934 filmen spelades in men 
den senaste forskningen säger att det ske-
dde någon gång under oktober månad. 
Detta är tredje gången ett framträdande 
av Billie blir dokumenterat. Dessförinnan 
hade hon gjort två grammofoninspelnin-
gar tillsammans med Benny Goodmans 
orkester. I filmen finns ett avsnitt som går 
under namnet A Triangle. Den består i sin 
tur av tre melodier; Dance, Jealousy och 
Blues (eller som den ibland kallas, Big City 
Blues). Avsnittet behandlar den bedragna 
Billie, som konfronterar sin älskare men 
blir brutalt kastad till marken. Musiken 
till Symphony In Black finns utgiven på 
ett flertal LP och CD, bl.a. på svenska Max 
MLP 1001.

Senare under 1930-talet blev Billie Holi-
day en uppskattad och efterfrågad artist. 
John Hammond arrangerade flera skiv-
inspelningar för Columbia med Teddy 
Wilson och Billie Holiday själv som le-
dare.  Sammansättningen av orkestrarna 
varierade stort vid dessa tillfällen. Man 
använde sig av de musiker som råkade 
befinna sig i New York vid tillfället för 
inspelningen. Ben Webster anlitades ofta 
liksom även Barney Bigard och Jimmy 
Hamilton. Särskilt skall dock nämnas 
inspelningen den 31 mars 1937, med 
Teddy Wilsons orkester då vid tillfället 
ingick Cootie Williams, Johnny Hodges 
och Harry Carney. Fyra nummer spela-
des in; Carelessly, How Could You, Moanin’ 
Low och Fine And Dandy. Samtliga num-
mer exempel på superb jazz.
  Sista gången vi finner Billie Holiday 
uppträda tillsammans med Duke Elling-
ton är den 17 januari, 1945, vid en konsert 
i Philharmonic Auditorium i Los Ange-
les. Billie sjunger två nummer tillsam-
mans med ellingtonbandet; Lover Man 
och I Cover The Waterfront. I det senare 
numret har Ellington överlåtit pianot till 
Billy Strayhorn. 
   Duke Ellingtons och Billie Holidays vä-
gar skulle aldrig komma att korsas fler 
gånger. Åtminstone inte på estraden.
     
     
                                                 

                                            Bo Haufman

Detta var rubriken på en artikel införd 
i Bulletin 1/2011. Anledningen var 
att en gitarr som uppgavs ha tillhört 
Fred Guy var till salu på amerikanska 
eBay till ett utropspris av $250.000:-. 
Den blev naturligtvis inte såld till det 
priset och stannade i annonsörens ägo. 
Men i augusti 2015 tog sig ägaren för 
att ånyo annonsera ut gitarren på 
eBay men nu till ett reducerat pris om 
$165.000:- !! Självklart fortfarande ett 
helt orealistiskt pris men han indike-
rar att han är villig att acceptera ett 
motbud ”he cannot resist”. Gitarren 
i fråga är en svensktillverkad Levin 
och inhandlades av Fred Guy 1939 
när Ellington och orkestern besökte 
Göteborg. Inköpet gjordes hos den 
kända musikbutiken Waidele. Sälja-
ren har lagt upp en mycket ambitiös 
hemsida om Fred Guy och gitarren i 
fråga som är värd att studera –
petrinvintageguitars.com/fred-guy-
levin-deluxe-guitar/ 
    Som ett kuriosum i sammanhanget 
kan nämnas att när Django Reinhar-
dt 1946 besökte USA så brydde han 
inte om att ta med sig sin egen gitarr. 
Därför kan man se bilder på Django 
från tiden i USA  när han spelar på 
en Levin-gitarr lånad av Fred Guy.
                                             Bo Haufman

Duke och Billie Fred Guy 
och 

hans gitarr
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Det var den 6 november 1969 som 
Duke Ellington och hans orkester 
tillsammans med Alice Babs fram-
förde en succéartad Second Sacred 
Concert i Gustav Vasa Kyrka i 
Stockholm. Vi som inte var där den 
gången har ändå kunnat avnjuta 
föreställningen i efterhand på video 
och på youTube.

Men den 26 april i år hade vi möjlighet 
att få en påminnelse om vad som hände. 
Då arrangerades en konsert på platsen 
till minne av Duke Ellington och Alice 
Babs. Speciellt inbjuden gäst för kväl-
len var den från Philadelphia influgna 
sopranen DeVonne Gardner, som den 
19 januari 1968 deltog tillsammans med 
bl.a. Alice Babs i uruppförandet av The 
Second Sacred Concert i St. John The Di-
vine i New York. Flera av Dukes kompo-
sitioner var speciellt tillkomna just med 
Alice Babs i åtanke. 
    DeVonne Gardner är en skolad klas-
sisk sopran och kan inte kategoriseras 

som jazzsångerska och det var inte hel-
ler i den rollen som Ellington engagera-
de henne. Vid uruppförandet hade hon 
ingen framträdande roll men i senare 
återuppföranden av The Second Sacred 
Concert hade hon en mera central roll och 
framförde de nummer som var features 
för Alice Babs.
    Vid kvällens konsert i Gustav Vasa 
Kyrka hade engagerats en kör med nam-
net Lilla Kören under ledning av Pelle 
Olofson. Körens namn får anses vara nå-
got opretentiöst för man sjöng storartat. 
Därutöver spelade ett mindre band be-
stående av några medlemmar ur Stock-
holms jazzelit; Karl Olandersson, Klas 
Lindqvist, Mikael Skoglund och Hans 
Backenroth.
    Repertoaren bestod till stor del av num-
mer ur kyrkokonserterna med DeVonne 
Gardner framförande komositioner som 
Heaven, Almighty God, Come Sunday. Des-
sa nummer varvades med jazzkvartetten 
spelande mera traditionella ellington-
kompositioner ur jazzrepertoaren som 
Do Nothin’ Till You Hear From Me och Take 
The ”A” Train. Eftersom konserten också 

var till minne av Alice Babs spelade ban-
det en egen komposition av Alice, som 
hon tillägnat sin man Nils-Ivar, Nilsie. 
    Konserten avslutade med en svängig 
version av Freedom med samtliga med-
verkande. 
    Det lyckade evenemanget i Gustav 
Vasa Kyrka var arrangerat av DESS-
medlemmen och tidigare ordföranden 
Göran Wallén.
     
                                                 Bo Haufman

Duke-konsert
i Gustav Vasa Kyrka

På bilden från Gustav Vasa 
kyrka, fr v Mikael Skoglund, 
Klas Lindqvist, Karl Olan-
dersson, Hans Backenroth, 

DeVonne Gardner. 
I bakgrunden Lilla Kören un-
der ledning av Pelle Olofson. 

(Foto Lars-Erik Jansson.)
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Barry Ulanov skrev den första 
biografin över Duke Ellington för 
snart 60 år sedan. Den samlade El-
lingtonlitteraturen har sedan dess 
blivit ansenlig. Och fortfarande 
mer än 30 år efter Ellingtons bort-
gång presenteras kontinuerligt 
nya texter i ämnet Duke Ellington, 
artiklar, akademiska studier, liner 
notes till skivor och nya ambitiösa 
böcker.

   Förutsättningarna för ny El-
lingtonlitteratur är dock andra än 
tidigare. Alla huvuddrag och en 
mängd detaljer i Ellingtons bio-
grafi, karriär, fakta om hans per-
sonlighet, orkestern, samarbets-
partners mm är berättade, mycket 
otaliga gånger. Återstår att försöka 
göra variationer på temat, eller 
helt enkelt citera sina källor. 

     Den nya The Cambridge Com-
panion to Duke Ellington illus-
trerar detta med stor tydlighet. 
Nytt från källorna finns här, men 
i mycket liten grad. Berättelser om 
Ellingtons liv, karriär, personlighet 
osv tar också betydande utrymme, 
i all huvudsak välkända berät-
telser i repris. - Men det som idag 
verkligen motiverar ett nytt större 
bokverk om Ellington är själva 
musiken. Det finns mer att berätta 
om den; fakta, diskussion och ana-
lys från musikvetenskaplig forsk-
ning. Så har också sådant material 
en dominerande plats i boken. 

     Här ligger dessutom ytterligare 
ett motiv bakom utgivningen: Att 
försöka angripa hela ämnet utifrån 
en i sammanhanget inte tidigare 
prövad princip eller metod. Om 

det försöket måste jag dock kon-
statera: Med mindre lyckat resul-
tat. Boken motsvarar i hög grad 
därför tyvärr inte försättsbladets 
pompösa påstående om ”the first 
collection of essays to survey, in-
depth, Ellingtons career, music 
and place in popular culture”.

Estetisk realism
I linje med en rad andra volymer 
i Cambridge-serien (om t ex Bach 
och en lång rad tonsättare från den 
”klassiska” musiken, men också 
The Beatles) är Ellingtons roll som 
kompositör angiven som fokus. 
Men redaktören Edward Green 
– kompositör och lärare vid Man-
hattan School of Music - har inte 
hållit sina hästar inom hagen. Flera 
av bidragen blott snuddar vid det 
kompositoriska. Och andra är inte 
ens inne på ämnet. 

     Det är ju inget problem med att 
boken bjuder en mer blandad pott. 
Kruxet är ett annat: Det av Green 
valda greppet att försöka belysa 
Ellingtons musik med hjälp av den 
estetiska teori han bekänner sig 
till och propagerar för, ”Estetisk 
realism”. Än knepigare när han 
faktiskt förefaller mer intresserad 
av att lägga fram teserna och låta 
Ellingtons verk vara det som skall 
bevisa dem.

     Läran har sin grund i principer 
som presenterades på 1940-talet 
av Greens läromästare den ame-
rikanske filosofen Eli Siegel. Den 
överordnande tanken är att ”kon-
sten visar världen som den är – en 
enhet av motsatser”. I ett 16 sidor 

The Cambridge 
Companion

står Ellington som kompositör i centrum. 
Och då med särskilt fokus på de längre verken, inte 

minst Black, Brown and Beige (th studioinspelningen 
för RCA). Boken ger ett mycket blandat 

intryck menar här vår anmälare. 
Strålande partier blandas i en märklig redigering med 

både sakfel och upprepningar av välkända fakta.

I den nya Ellingtonboken 

Konstrasternas samspel, 
Diminuendo and Crescendo

David Berger

Stephen D. James

Walter 
van de Leur

Anthony Brown

Will Friedwald

Edward Green
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långt förord presenterar Green lä-
ran och kopplar den till Ellington.    

   Som stöd för resonemanget cite-
rar han bl a den brittiske Ellington-
kännaren Vic Bellerby som 1958 
beskrev Black and Tan Fantasy: ”uni-
fication of elements, apparently so 
diverse. --- so fused together that 
it would be impossible to add or 
subtract one single note”. Där var 
det sagt, min käre Watson! Greens 
filosoferande överbyggnad är hög-
travande och pretentiös, den Este-
tiska realismen förefaller i denna 
förpackning vara ett korthus av 
cirkelbevis av självklarheter. En 
troslära snarare än ett användbart 
vetenskapligt redskap.

  Filosofin har alltså inte hel-
ler nämnvärt påverkat resten av 
boken. Ellingtons konst som ett 
bygge av motsatser och kontraster 
är ett genomgående tema för de 
medarbetare som skriver om just 
komposition. De utgår dock di-
rekt från källan, musiken, och inte 
från den Siegel-Greenska filosofin. 
Det Green dessutom helt missar, 
eller inte ger någon betydelse, är 
Ellingtons unika komponerande 
i samspel med sitt instrument, 
orkestern och enskilda musikers 
”röster”; den verklighet som stän-
digt framhölls av The Duke själv – 
och som redan i det första följande 
bidraget presenteras av John How-
land. Hoppa direkt dit!

Upprepningar och fel
Det är knappast en kompositions-
princip utan resultatet av slapp 
redigering hur teman upprepas 
i boken och motsatser ställs mot 
varandra. (Á la Duke, sic!) Läsaren 
kan t ex ta del av tre utförliga ana-
lyser av Creole Rhapsody, upprepat 
få informationen att Jo Trent skrev 
texter åt Duke under dennes tidiga 
karriär, hoppa mellan en rad bidrag 
för synpunkter på hur sejouren på 
Cotton Club påverkade Dukes mu-
sik, eller för att få varierande bilder 
av den betydelse pianister som Ja-
mes P Johnson och Willie The Lion 
Smith hade för den unge Duke. En 
del detaljfakta är också felaktiga 
och avslöjar slarvig redaktionell 
granskning/kunskap – t ex att 
Alice Babs uppges vara den enda 
europé som ingått i orkestern.

    De 17 ingående essäerna är inde-
lade i tre avdelningar vars rubriker 
låter ana systematik: Ellington in 
Context, Duke  Through The Deca-
des: The Music And Its Reception, 

Ellington And The Jazz Tradition. 
Bidragsgivarna har haft svårt att 
passa in sina bidrag I den mallen – 
sök inte läsning utifrån den! - Men 
ta gärna del av intressanta artiklar 
som exempelvis dessa:

Nytt och givande
Arrangören och orkesterledaren 
David Berger, som bl a var den 
förste att leda jazzorkestern vid 
Lincoln Center och är en ledande 
auktoritet på Ellington och swing-
erans musik bidrar med två ar-
tiklar. En om Dukes längre verk 
och den andra om hur Duke ge-
nom åren nykomponerade sina 
stycken. Med tillgång till noter har 
han kunnat studera hur Duke för-
ändrade arrangemangen av Ko-Ko 
och Jack the Bear när Jimmie Blan-
ton och Ben Webster kom med i 
orkestern. Dukes komponerande 
var ju ett praktiskt arbete, han var 
kompositör-arrangör, och Berger 
hör till dem i boken som betonar 
detta. - Berger är också en av de 
författare här som illustrerar med 
notexempel och gör det på ett fö-
redömligt begripligt sätt också för 
icke-musikologer. 

    I sin sammanfattning av Du-
kes 50-tal går Anthony Brown, 
bl a trumslagare och kompositör, 
också närmare in på några av de 
längre verken, bl a (den av Berger 
inte behandlade) filmusiken till 
Anatomy of a Murder som ett av de 
betydande av firma Ellington-Billy 
Strayhorn. - En hel del om vem 
som gjorde vad i det samarbetet 
får vi fin information av Walter 
van de Leur, Strayhornkännare 
och musikprofessor i Amsterdam. 
Will Friedwald, som skriver om 
både jazz och populärmusik i Wall 
Street Journal, medverkar med en 
studie av de Duke-kompositioner 
som kommit att ingå bland 1900-ta-
lets populärklassiker.  Fullt av in-
sikt och intressanta iakttagelser!

     1960- och 70-talen har i det kro-
nologiska första avsnittet anför-
trotts den renommerade Dan Mor-
genstern, tidigare bl a redaktör för 
Metronome och Down Beat. Det 
fina i den artikeln är minnesbilder 
från när Morgenstern var närva-
rande under den inspelning Duke 
gjorde tillsammans med Louis 
Armstrong. Den skildringen avvi-
ker med sin ögonvittnesskildring 
från det mesta övriga i boken. - 
Men byggd på direkta upplevelser 
av Ellington är också berättelsen 
av Dukes systerson Stephen D Ja-

Boken är veterligen den första 
i sitt slag, d.v.s. om Duke El-
lingtons förhållande till Sverige 
och hans influenser på musiken 
här. Författaren, Olle Edström, 
professor emeritus i musikve-
tenskap, välkänd musikfors-
kare och själv musiker, skriver i 
denna bok om Ellingtons bety-
delse för svenskt musikliv, pri-
märt jazzen. Det som är unikt 
för boken är samtidsperspek-
tivet, d.v.s. för varje tidsepok 
som skildras i boken bibringas 
läsaren en god bild om hur 
skeendet uppfattades då. Detta 
sker genom att författaren låter 
samtida och talrika pressröster 
om musiken och Duke Elling-
ton komma till tals. Intressant 
är också diskussionen om jaz-
zens förhållande till den å ena 
sidan moderna dansmusiken 
och å andra sidan konstmusik i 

Ny bok om 
Duke Ellington 

och jazzen 
i Sverige

olika former. Allt detta är kom-
binerat med en god beskrivning 
av jazzens utveckling i Sverige 
från 1920-talet till modern tid.
Radions betydelse för sprid-
ningen av musiken belyses 
också liksom specifika miljöer 
som folkparker och dansres-
tauranger. 

   Duke Ellingtons verk och 
musikaliska utveckling under 
den tid som boken omspän-
ner diskuteras också i analy-
ser av hans kompositioner och 
spelstil. Boken är en musik-
vetenskaplig skildring på hög 
akademisk nivå och innehåller 
detaljerat register och en omfat-
tande notapparat. Sammanfatt-
ningsvis en mycket ambitiös 
och värdefull bok som både 
ger en god inblick i Duke El-
lingtons betydelse för svensk 
jazz och en god bild av jazzens 
framväxt i Sverige.

   Våra medlemmar kan köpa 
boken till rabatterat pris di-
rekt från Carlssons Bokförlag, 
e-mail: info@carlssonbokfor-
lag.se , pris 200 kr + frakt.
  Man måste vid beställning 
ange att man är medlem i DESS. 
Frakten är 44 kr inom Sverige 
(B-brev) och 123 kr för övriga 
Norden. – Se också Kallelsen, 
sid. 20.                                                                           

                                            DESS
I nästkommande nummer av Bul-
letinen kommer vi mer ingående 
recensera Olle Edströms bok.

mes, som redan i unga år reste med 
orkestern, senare fungerade bl a 
som dess road manager och vid 
några tillfällen var inhoppare som 
trumslagare. Det är ett fint tecknat 
porträtt med spännande iakttagel-
ser inifrån om förhållanden mel-
lan Duke och orkestern respektive 
enskilda musiker. Ett udda inslag 
i denna antologi och ett välkom-
met tillägg till alla andra sådana 
skildringar

     The Cambridge Companion är 
en serie med viss prestige och El-
lingtonvänner har sett fram mot 
boken som ett förmodat huvud-
verk inom Ellingtonlitteraturen. 
Mottagandet har dock varierat 
ofantligt. Å ena sidan omdömet 
”indispensible” (Mick Carlon), å 
den andra rejäl sågning som den 
i Jazz Journal (Graham Colombé). 

I vissa avseenden ansluter jag mig 
tveklöst till den senare: Boken är 
illa redigerad utifrån en dubiös 
filosofisk lära, dessutom med en 
lång rad upprepningar och andra 
redigeringsmässiga brister. Men 
här finns ett antal bidrag av hög 
klass - ironiskt nog de som uppen-
bart minst har tagit hänsyn till för-
söket att inordna helheten under 
begreppet Estetisk realism.

 

                        Claes Englund

The Cambridge Companion to Duke El-
lington, edited by Edward Green, 296 si-
dor. Cambridge University Press, 2014.
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LP-skivan har fått en renässans. I vissa 
kretsar anses inte digital återgivning av 
ljud vara idealiskt utan man föredrar den 
analoga metoden. Det tyska grammo-
fonbolaget Grönland Records tillhör den 
senare kategorin och har nyligen gett ut 
en LP med delvis tidigare outgivet El-
lingtonmaterial. Den 9 juli 1970 befann 
sig Duke Ellington med orkester i Köln 
och man hade tid över för att göra en 
s.k. ”stockpile” inspelning. En ljudtekni-
ker och producent på platsen vid namn 
Conny Plank ordnade med en studio och 
Ellington spelade in två nummer. (Plank 
var en cenral figur i tidens avantgardis-
tiska rock, en av skaparna av den ljud-
bild som utmärker s.k. ”krautrock” och 
med samarbeten med bl.a. Kraftwerk, 
Ultravox, Eurythmics och David Bowie.) 

Uppenbarligen behöll Plank kopior av 
inspelningarna för egen räkning, kanske 
med Ellingtons godkännande, och nu 
har dessa getts ut med en något felaktig 
benämning som ”The Conny Plank Ses-
sion”. Det rör sig om en typisk stockpi-
le-inspelning som Ellington gjorde i stor 
omfattning under 1960/70-talen när tid 
och möjlighet så erbjöds. Men för en El-
lingtonsamlare är denna LP-skiva av in-
tresse. Följande nummer spelas:

DE7053a Alerado take 1 Tidigare utgi-
ven av Danska Radion program 45 
DE7053b Alerado take 2 Outgiven
DE7053c Alerado take 3 Tidigare utgi-
ven på Storyville 1018402  
DE7053d Afrique take 1 Outgiven
DE7053e Afrique take 2 Tidigare utgi-
ven på Storyville 1018402
Afrique take 3 Okänd tagning

Take-nummer enligt uppgift på skivoms-
laget. Enligt New DESOR är Alerado b/c 
emellertid tagningar 3 och 4 resp.
     Ingen tagning är den andra lik. Elling-
ton experimenterar hela tiden. Alerado är 
en komposition av Wild Bill Davis till-
ägnad den franske skivproducenten och 
Ellingtonentusiasten Alexandre Rado. 
Wild Bill Davis får mycket utrymme 
med sin orgel och i tagning 1 har Norris 
Turney ett solokorus på altsax. De övriga 
tagningarna är längre versioner och har 
solon av en boppig Fred Stone, trumpet, 
och Norris Turney på flöjt. 

Wild Bill Davis får mycket 
utrymme med sin orgel.   

       I Afrique vill Ellington med hjälp av
Rufus Jones suggestiva rytmarbete få 
en association till Afrika. Även här kan 
Wild Bill Davis höras men i take 2 har 
Paul Gonsalves ett längre solo. Den tre-
dje okända tagningen har utgjort ett 
mysterium för många eftersom man kan 
höra en sopran som ett obligato bakom 
orkestern och bakom Gonsalves solo. 
Vem som utför detta obbligato har varit 
föremål för omfattande diskussioner på 
nätet. Namn som Kay Davis, Devonne 
Gardner, Margarete Tynes, Caterina Va-
lente, ja till och med Alice Babs har föres-
lagits. Men alla är fel. Vår egen Jan Bruér 
har hittat det rätta namnet. Det är ingen 
annan än Lena Junoff, som anslöt till or-
kestern dagen innan i Göteborg. (Mer om 
Lena Junoff’s karriär kan läsas i Bulletin 
2/2014)
     Den som vill skaffa skivan kan göra 
det via Grönlands websida www.groen-
land.com till en kostnad av 23:79 Euro 
inkl. frakt.
   

                                            Bo Haufman

DETS 19 finns nu sedan någon månad till-
baka att köpa i handeln. Det rör sig som 
vanligt om en dubbel-CD som innehåller 
Treasury Shows nr 36, 37 och 38.  Det är 
väl inte många som anser denna period 
tillhöra någon av Ellingtons främsta, 
men faktum kvarstår att här finns en my-
ckenhet god musik att avnjuta.
    CD1 innehåller en ABC broadcast från 
Dartmouth College, Hanover, NH från 
den 4 maj 1946, samt bonusspår från The 
Hurricane Club Restaurant i NYC den 3 
september 1943. I det första fallet har vi 
några spår där vi kan avnjuta Al Sears 
tenor, som t. ex. Just A-Sittin’ And A-Roc-
kin’ där självfallet Ray Nance men även 
Joe Nanton medverkar med solon, samt 
9:20 Special där en jämförelse med Basies 
inspelningar inte kan undvikas. Vidare 
finns en intressant version av I Can’t Get 
Started med Duke, Nance och Hodges. 
Fancy Dan, som inte inspelades kommer-
siellt förrän 1951, har fina solon av Joe 
Nanton, Taft Jordan och Harry Carney. 
Personligen så är jag mycket tilltalad 
av Diminuendo & Crescendo In Blue, som 
denna gång har Transblucency med Kay 
Davis som övergång mellan huvudtit-
larna. Detta var några år före Paul Gon-
salves och The Wailing Interval. Tilläggas 
kan att Billy Strayhorn finns bakom pia-
not då Duke pläderar för ”war bonds”. 
Som bonus för lyssnarna presenteras en 
tidigare outgiven WHN broadcast från 
The Hurricane Club Restaurant den 3 
september 1943. Här finns bl. a. en intres-
sant inspelning av Barzillai Lou med Ha-
rold Baker som trumpetsolist i st.f. Rex 
Stewart som hade lämnat orkestern vid 
denna tidpunkt.
     CD2 börjar med en ABC broadcast från 
Radio City, NYC den 18 maj 1946. 
   Här finns några intressanta nummer, 
som t. ex In A Mellotone med Cat Ander-
son, Sono med Harry Carney samt Rug-
ged Romeo med Taft Jordan som solister.
Dessutom ett solonummer för Lawrence 
Brown, Circe, som så småningom fick
heta On A Tourqouise Cloud, Air Condi-
tioned Jungle med Jimmy Hamilton och 
Oscar Pettiford och Laughing On The 
Outside. Ett udda men inte helt lyckat 
nummer är Full Moon And Empty Hands 
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där melodin, som sjungs av Kay Davis, 
är en direkt kopia av temat i 3.e satsen av 
Rachmaninoffs  2.a pianokonsert.
    CD2 fortsätter med en ABC broadcast 
från Radio City NYC, den 25 maj 1946 
och innehåller bl. a. Summertime  med Al 
Hibbler, Frankie & Johnny och Teardrops 
In The Rain. Avslutningsvis får vi höra 
musik från en MBS broadcast från The 
Hurricane Club, NYC den 1 september 
1943 (tidigare ej utgiven). Här får vi bl.a. 
höra några ovanliga nummer såsom Take 
It From There (enda kända inspelningen) 
och Later Tonight, där vi hör Harold Ba-
ker, resp. Taft Jordan samt Go Away Blues 
med Betty Roché.

Fullständig låtlista ser ut på 
följande vis:

CD1: Theme/Just A-Sittin’ And A-Rockin’/Bond 
Promo/9:20 Special/I Can’t Get Started/Flamingo/ 
Fancy Dan/Diminuendo In Blue-Transblucency-
Crescendo In Blue/Bond Promo/Someone/Three 
Cent Stomp/Bond Promo/I’m Just A Lucky So-
And-So (4 maj 1946)/Barzillai Lou/C-Jam Blues/
Do Nothin’ Till You Hear From Me/Just Squeeze 
Me/Theme (1 september 1943)

CD2: In A Mellotone/I’m Just A Lucky So-And-So/
Announcement/Sono/Rugged Romeo/Circe/Air-
Conditioned Jungle/Full Moon And Empty Arms/
Announcement/Laughing On The Outside/Theme 
(18 maj 1946)/Theme/Just A-Sittin’ And A-Roc-
kin’/Crosstown/Announcement/Summertime/
Teardrops In The Rain/Frankie And Johnny & Me-
tronome All Out/Announcement/Hop, Skip And 
Jump (25 maj 1946)/Theme/Take It From There/
Later Tonight/Wait For Me Mary/Go Away Blues/
Tonight I Shall Sleep into Don’t Get Around Much 
Anymore & bc close (1 sept 1943)
  

           Anders Asplund

Billy Strayhorn fyller 100 år den 29 
november och det har sedan länge 
aviserats att hans hundraårsdag 
skall uppmärksammas men några 
detaljer om detta har inte tillkänna-
givits förrän helt nyligen. Nu kan vi 
glädjande konstatera att Reed Colle-
ge i Portland, Or., USA, kommer att 
arrangera en konferens runt namnet 
Strayhorn den 6-8 november 2015. 
Presentationer kommer att hållas 
av Walter van de Leur, Harvey Co-
hen, Lisa Berg, Luca Bragalini, Carl 
Woideck, Matt Cooper, namn som vi 
känner igen från de senaste Elling-
tonkonferenserna. Organisatör av 
konferensen är David Schiff. 
    Strayhornmusik kommer att fram-
föras av David Shifrin, Darrel Grant 
och Matt Cooper. Ytterligare detal-
jer om konferensen kommer under 
de närmaste månaderna att mera 
detaljerat presenteras på webbsidan 
http://www.reed.edu/greenbergscho-
lar/ellington-strayhorn.html. 
   Mycket tyder på att den planerade 
Ellingtonkonferensen i New York 
nästa år inte blir av och det ser därför 
ut som konferensen i Portland kom-
mer att utvecklas till en Ellington/
Strayhorn-konferens. Följ utveck-
lingen på nämnda webbsida.
     I Chicago uppmärksammas 
också Billy Strayhorn med en Billy 
Strayhorn Festival som pågår mel-
lan 4 september och 21 november. 
Den utgörs huvudsakligen av olika 
orkestrar som spelar Strayhornmu-
sik på olika klubbar i staden.
  Vår nästa Bulletin, som distribu-
eras i mitten av november, och vårt 
medlemsmöte den 7 december, kom-
mer att koncentreras kring Billy 
Strayhorns liv och verk.             
                                             DESS                                       

På nätet aviseras nu om en ny ut-
gåva med titeln ”Strayhorn – An 
Illustrated life” by Alyce Claer-
baut with contributions by David 
Hajdu and Walter van de Leur.
  Boken annonseras på www.ama-
zon.com till ett pris av $26:61 (en 
reducering från $35:-). Den be-
skrivs som ”a stunning collection 
of essays, photographs, and ephe-
mera celebrating Billy Strayhorn, 
one of the most significant yet un-
derappreciated contributors to 20th 
century American music. Released 
in commemoration of Strayhorn’s 
centennial, this luxurious coffee-
table book offers intimate details of 
the composer’s life from musicians, 
scholars, and Strayhorn’s closest 
relatives.”
  Enligt Amazon är boken ännu 
inte tillgänglig för köp. Den kan 
förbeställas för leverans i decem-
ber. Boken verkar vara ett ambiti-
öst verk men man undrar varför 
den inte finns tillgänglig före Billy 
Strayhorns 100-årsdag utan först 
en månad i efterhand. Vi hoppas 
kunna recensera den i en komman-
de Bulletin.
     
                     

                                   Bo Haufman
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KALLELSE!

Posttidning B
Duke Ellington Society of Sweden
c/o Leif Jönsson, Anbudsvägen 15
187 50 TÄBY

PLATS: 
Franska Skolans Aula,
Döbelnsgatan 3, Stockholm.
Portkod för kvällen: 1005
Entrén öppen fr. kl. 17.00.
Entréavgift: 100:- i kontanter
Närmaste T-banestation: Hötorget
Glöm ej portkoden som 
endast gäller för denna kväll.
Kommer Du inte in så ring:
070-622 88 16, 070-540 70 09 eller
070-632 27 83

PROGRAM:
17.30 - 18.30
Olle Edström berättar om sin nyli-
gen utgivna bok ”Duke Ellington 
– Och jazz i Sverige”. I pausen 
kommer författaren att tillhanda-
hålla boken till ett för medlemmar 
reducerat pris och självklart kom-
mer han att signera den.
18.30 – 19.00
Paus med möjlighet till mingel och 
inköp av öl/vin och hemgjorda 
baguetter, 30:-/st. 
Obs! Endast kontanter gäller.

Duke Ellington Society of Sweden hälsar sina medlemmar 
välkomna till höstens första 

medlemsmöte måndagen den 5 oktober. 
Vi fortsätter i den nya traditionen och bjuder även denna gång på levande 

musik. Högklassig sådan. Se nedan.

19.00 – 20.15
Denna kväll bjuds medlemmarna 
på musikalisk underhållning av 
högsta klass. Klubben gästas av 
Ulf Johansson Werre trombon och 
piano, Gustav Rosén altsax och 
Oskar Johansson Werre trummor. 
Kombinationen är ny och lovar 
mycket. 
Helt enkelt nödvändigt att av-
lyssna in natura vid detta tillfälle!
Tiderna är ungefärliga.

Obs! Kallelsen sker endast på 
detta sätt. Någon separat kallelse 
kommer ej att distribueras.
Medlemmar med e-postadress 
kommer dock att få en påminnelse.

Ulf Johansson Werre

Boka också in 
den 7 december!
Då höstens andra 

medlemsmöte, med 
Billy Strayhorn som 

kvällens tema.


