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bäst. I Lund satt vi en meter från the Duke
och möjligen var vi så pass förhäxade av

the Maestro's pianospel att det förvirrade
vårt intryck av orkestern i sin helhet. På
Malmö Stadsteater hade vi oturen att hamna på en plats där orkestern stundtals lät
som om den spelade instängd i en skokartong i någon urtidsgigants garderob. Vad
som hände i Stockholm vet vi inte eftersom

vi inte var där. Allt detta tjatas blott för
att iilustrera hur pass hopplöst det är att
försöka ge ens en någorlunda riktig beskrivning av Duke Ellingtons orkester in person.

Ingenting aar eller lät pä nägöt visst vis.

Men vissa ting föraföIl vara och låta.
Sektionsmässigt noterades

att

trombone-

trion låter briljant, fullt i klass med den be-

Vi börjar bli bortskämda här i landet då
det gäller Ellington-turn6er. Ätminstone de
av oss som bor i Skåne och Stockholm. Det
är snart svårt att hå1ia reda på hur många
Ellington-konserter man hunnit med under
det senaste trekvartsdecenniet.

Nå, nu är ju förvisso ett Ellington-besök
den definitiva höjdpunkten på vilken jazzsäsong som helst och Ellington 1965 utgör
inte något undantag för regeln. De följande
anteckningarna baseras på två dagars intensiv Ellingtonia, fördelad på tre konserter i
Köpenhamn, i Lund och i Malmö.
Några få timmar efter det att han stigit
ur Paris-planet öppnade Duke (dressad i en
synnerligen vågad blom-mönstrad blå sidenkavaj) inför ett tiil ca 98 /o fullsatt Falco-

i Köpenhamn sin skandinaviska
blixtvisit med Billy Strayhorns 1945-komposition >Midriff>. I bandet sågs idel benercenter

kanta ansikten så när som på basisten John
Lamb och Ellington Junior - Mercer - som
satt mitt i trumpetkvintetten, där Ray Nance

återinträtt efter ett drygt års frånvaro.
Sedan man hämtat sig från den sedvanliga
överväldigande känslan som mån alltid erfar de första minuterna av en Ellingtonkonsert, konstaterade man att Duke denna
gång bjöd på ett tämligen annorlunda program än förra gången, även om man inte
fick till livs så särdeles mycket nyskriven
musik. Tyngdpunkten i konserten var lagd
på ett stort sjok ur >>Black, Brown and Beige>>, den berömda 40-talssviten som tidigate inte framförts i Europa. Orkestern spe-

lade >Work

Song>>, >>Come Sunday>> och

ett >Montage>>,.som. utnyttjade diverse motiv

ur

svlten..

Av olika skäl kom Duke under de tre
konserter vi hörde att ändra en hel del på
rutilen i programmet, varigenom man fick
till livs ovanligt många olika nummör. Efter
att ha hört alla Ellington-framträdanden
inom någorlunda komfortabelt räckhåIl sedan 1939 har vi fortfarande inte upplevt en
enda konsert där de akustiska förhållandena

varit helt tilifredsställande. Om det berott
på en rasande.otur vid biljettköp eller något

annat lämna-r vi därhän, men faktum kvarstår. För 1965 noteras att Köpenhamn lät
10

römda 50-talsuppsättningen Sanders-Jackson-Woodman. Trumpeterna råkade överallt
illa ut akustiskt, medan den normalt formidabla saxgruppen denna gång något sviktade, vilket kanske delvis förllarades med

att Paul
deltog

Gonsalves endast ytterst sporadiskt

i något sektionsblåsande.

dock inte riktigt av samma klass som Jimmy

Woode, Aaron Bell eller Ernie Shepherd.
Ännu i alla fall. Sam Woodyard vai som
vanligt briljant, men han sumpade oursäkt-

ligt Lunda-konserten och kom till och med
för sent i Malmö. John Cornelius Hod.qes
II (Johnny's tonårige son) fick ryka in och
det var inte så där vansannigt roligt.

Av solisterna måste det motvilligt sägas
Hodges inte var riktigt samma
förkrossande upplevelse som man är van.
Bäst lät han i >Come Sunday>>. Gonsalves
spelade bländande i >>Chelsea Bridge>>, men
hans sovande på estraden passerade till slut
gränsen för det tolerabla. Till och med Duke
tappade humöret i Lund. Jimmy Hamilton
och Harry Carney skötte naturligtvis sina
solouppdrag på sedvanligt perfektionistmaatt Johnny

ner och man fick också höra av Russeli Pro-

cope i ett altsaxsolo i >Jump For Joy>>.
Lawrence' Brown lanserades denna gång
mest i Nanton-roiler, men han gav en blän-

i

>>Serenade

to

Sweden>>,

ett extranummer i Malmö.
Ett tack och en kvittering av blomsterhyllningar och presenter från arrangören. Buster
Cooper dök upp här och där, bland annat
som spelades som

i

>C Jam Blues> - en briljant tekniker, men
ungefär lika tråkig som de flesta andra moderna trombonister. Bastrombonisten Chuck
Connors är ensembleman helt och håilet och
en mycket duktig sådan.
Cat Anderson hade mest att göra bland

trumpetarna. Hans stora nya feature var
>>Meow>> (the all-image of the cat),-där all-

tid lika

entusiastiske mr Anderson bringade
tilibaka till bandet ekon av Rex Stewart.
Ray Nance >showade>

i

stor stil tvärsigenom
alla föreställningar, men hans instrumentala
soloinsatser var inte så många som förr om

åren. Det han gjorde var emellertid som
vanligt superbt. Herbie Jones och Mercer
hade inga solouppdrag. Cootie gjorde i år
>>The

New Tootie for

swingande numret som spelades denna gång.
Cootie är en märllig man. lJnder hela konserten sitter han och blänger argt uppe på

sin stol för att sedan då hans
kommer knalia ner

>>moment>>

till mikrofonen och

sätta

igång ett slags >>happp> oldtime-show. Hans
trumpet har fortfarande samma intensitet,
auktoritet och kraft.
>>The Piano Player>> är nog den i bandet
som arbetar hårdast. Dukes egna stora num-

mer dsnna gång var >Ad-Libbin' in Nippon>, där han spelade ett långt solo i den
egendomliga introverta stil som han så ofta
producerar sig i numera (jämför sådana ting
som >>African Flower>> och >>Fontainebleau

Frågan är emellertid om Ellingtons magnifika spel går fram till publiken
i en vanlig orkesterkonsert. Det surrade rykten ett tag om att svenska TV skulle producera en >>piano recital>> med the Duke.
Var det bara snacl eller kommer det att
Forest>>).

hända?

Den nye basisten var.en kompetent man,

dande uppvisning

>The Old Tootie for Cootie>>, som Duke uttryckte saken). För övrigt det mest hård-

Cootie>> (based on

Förutom sina rent instrumentala åligganden var Duke som vanligt charmant ceremonimästare och lika vansannigt elegant i
klädsel och åthävor som alltid. En alltigenom unik man.
Bland våra marginalanteckningar hittar
vi en del saker. I Köpenhamn spelade Dukes
chevalereska galanteri honom ett spratt, då
han släppte fram en sångerska frän Jazzhus
Montmartre, som med påtaglig nervositet
sjöng >Solitude>> ackompanjerad av Dollar

Brand vid pianot. Ett påfrestande mellan-

spel. I Malmö täckte Duke över Sam Woodyards försenade entr6 med att recitera den
roliga >>Pretty and the Wolf>.
Såväl Lund som Malmö noterade hus
fylla till sista plais, en illustration till att
jazzen kanske inte är så död som det ibiand
påstås. Men även den behöver rätt skött
publicity - och inte av det slag som alltför

i >>intellektuella>> expert-kretsar.
På en punkt skall'vi dock för omväxlings
skull närma oss jazzens nya >>talesmän>>. Det
är något skandalöst i det sätt på vilket en

1änge odlats

artist som Duke Ellington tvingas

arbeta.

Dagliga konserter - vanligtvis två per dag
och långa resor dem emellan. Hur fan skall
en konstnär kunna ge sitt bästa under dessa
betingelser? Väl inseende det orimliga i jämförelsen kan vi dock inte underlåta att nämna att Duke Ellington och Arthur Fiedler
som hastigast stötte ihop på Hotel Kramer

i Malmö - tvä

av USA:s mest välkända musikpersoniigheter (och ungefär i samma ålder) - mr Fiedler var i Malmö för att dirigera därvarande symfoniorkester och hade
anlänt i komfortabel tid, mr Eliingtong där-

emot.....
Vi skriver detta natten till

den 4 februari.

Vid det laget har Duke förmodligen just avslutat sin sista konsert i Berlin. Tjugofyra
timmar tidigare i Stockholm. Etc. Etc.

Duke Ellingtons orkester har turnerat stup
sedan sommaren 1963. Praktiskt taget
runt jordklotet. I samma tempo. Det sätt på

i ett
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Down BeEts fovoritröstning
1964 års favoritröstning i Down Beat,
vars resultat redovisas i tidskriftens sista

Slort iozzbond: Duke Ellinston. IToodv Herman.

nummer för året, resulterade i en större omkastning på vinnarna än under närmast föregående år. I inte mindre än sex >>grenar>>
blev det nya segråre - klarinett, tenår, piano, gitarr, bas och så vokalgruppen, där-två
franska ensembler placeradå sig faist.

_Hqll of

Fome:

fric

dqnsbond: Count Basie, rVoody Herman,
_Slort
Duke Ellington, lvfaynard Ferguson, Hirry James,
Si Zentner. Les Brown, Stan -Kenton, tei Elgarr,

Ray Charles, Ray McKinley. Quincy Jones.
. Mqndre grupp: Dave Brubeck, Oscar Peterson, Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, Modern
Jazz Quartet. Art BIakey, Dizzy Gillespie.' Cannonball Ädderley. Bill E-vani. Strn öetz, Charlie Mingus,
Horace Silver, Ärt Farmer.
Trumpel: Mjles Davis, Dizzy Cjllespie, Clark Terry, Art Farmer. Maynard Ferguson, Freddie Hub,
bard. lee Morgan, Äl Hirt, Doc Severinson, Cher
Baker, Louis Armstrong, Donald Byrd, Don öherry.

Dolphy, Dave Brubeck. Iack

JergarJen. Clifford Brown, Bud Powell. Gene i(rr.
pr. Ch:rlie Mingus, lfoody Herman, Charlie Christrdn, Stan Getz, John Coltrane, lllla Fitzgerald.

Trombone:

vilket tidtabellerna för det här slags turnder
upplägges är helt enkelt en utmaning mot
både artister och publik. Skuggiga ekonomiska intressen

gamet.

är alltför breda I det här

Altsox: Paul Desmond. Cannonball AdderlevJohnny Hodges, Jackie McLean. Ornette ColemaÅ.
Sonny Srirt. Lee Konitz, Charlie Mariano. Art pep.
per. Bud Shank, James Moody, Paul Horn.
Tenor: John Coltrane, Stao Getz. Sonnv RollinsBen rJfebster, Coleman Hawkins, Zoot Sims, Sal Nisl
tico. Booker Ervin, Charlie Rouse. Charles Llovd
Dexter Gordon, James Moody, Paul Consalves. '

en fair chans att ge sitt bästa.

Som träffar sina familjer någon gång vid
säilsynta ledigheter. Som har ievt på det
sättet

i trettitalet

år.

Man kan inte vänta sig att de ska låta
särskiit inspirerade, och de gjorde det inte
i Stockholm den 2 februari. De kan sitt
hantverk, men de presenterade inga musikaliska mästerverk. De bildar en tekniskt finslipad orkester, de spelar en musik full av
raffinerade klangskiftningar och de får den
att svänga. Men säger de något mer än det
garnla och invanda, med en trött gäspning?
Johnny Hodges altsaxspei hade en etsande
skärpa i >>Come Sunday>> ur sviten >BlackBrown & Beige> och .Paul Gonsalves visade
upp sitt.läckra balladspel i >>Chelsea Bridge>>,

rade

men-för övrigt? Viika solister engage-

?

Leif Andersson, som recenserar föreställningarna i Köpenhamn och Malmö, tar förmodligen upp den frågan utförligare och
kommer kanske till helt andra slutsatser änjag gör, men jag upplevde ingenting som
skulle kunna få mig att med förväntan se
fram mot att betala för en plats vid n:ista

Ellington-besök. Annat än att få säga goddag-goddag, som man gör med gamla beka nt a.

Med andra ord - och det styrks av

dagstidningsrecensioner

jag läst och

de

de

muntliga kommentarer jag hört - verkar det
som om många tycks ha svårt att särskilja
vad de hört och vad de tror att de borde
ha hört.

Bertil Sundin
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möngfold hittills oköndo plusvörden. 60 wott uteffekt, 4 ingöngor,
6-polig omkopplore för diff. ktongvol. lnbyggi vibrqto med voriobel
hostighet och styrko reglerborf med
pölitlig fotpedol. Rymdklong med
dlupeffekt.
BURNS ORBIT I2 MEd iVö 12" hög.
tolore ov exiro kroftig dimension.
S-m,örkt, helt tronsisloriserod. Vikt

endqst

l8 kg. R-pris 2.850:-.

Borylon: Gerry Mulligan, Pepper Ädams. Harrv

Piqno: Bill Evans, Thelonious Monk. Oscar peterson. Dave Brubeck, McCoy Tyner. Horace Silver.
Wynton Kelty, Clare Fjshe r.' Ändre Previn- Rammv
l-ewis, _Cecil Taylor, Bud Powell, Erroll Garnii',
Duke Ellington.

Stockholm

pensionsåldern, som under i6 dugu., t,r.r,"rande i Europa har endast en ledig kväll och
som_dessutom i vanliga fall har ett lika pressande program hemma i USA. Som vel att
de snart är ur leken om de stannar upp.

nyo ORBIT DOUBLE 12 förslörkore
med berikod effekt ger musikern en

Carney. Cecil Payne. CharJes Dauis. Sahib'St;trS'
Jerome RicharJson, Frank Hjrtner.

Leif Anderson.

i

Johnson, Bob Brookmeyer. Curtis

Russell, Pete Fountaio..Jfoody Herman. Bennv
.C99d4an, Jimmy HamiJton, Tony Siott, phil !/oods,
Bill
Smith. Paul Horn.

Skulle man inte kunna tänka sig vid en
i Europa, att
man åtminstone här i landet (där ^ju de
kulturella ambitionerna tar sig högljudda
v-erbala_-uttryck) försökte skaffi {ram något
slags officiell ekonomisk garanti för ett vettigt genomförande av en serie konserter?
Även amerikanska jazzmusiker är trots aljt
människor och vi borde unna oss att ge dem

En samling äldre herrar, en del snart i

J. J.

Fuller. Urbie Green, Kai !/inding, Phil \0(/ilson,
Grachan Moncur Ilf, Jimmy Kn?pper. Lawrence
Brown. Frank Rosolino.'Wayne HeÅdersion, Albert
Mangelsdorff, Slide Hampton.
Klorinett: Jimmy Giuffre. Buddy DeFranco. pee
107ee

eventuellt_ nya Eliington-turn6

Duke

anTs

Count Basie , Gerald rJ7ilsonl Mavnard' Fernson.
Stan Kenton. Gerry Mulligan. Quiniy Jones. '

Gilorr: Jim Hall, Ves Montgomerv. Charlie Bvrrl
Kenny Burrell. Joe Pass, Barn& Kelse.l. Herb Eili.
Gabor Szabo, Crant Green, Jiåmy Raney.
_ Bos: Charlie Mingus. Ray Brown, paul Chambers.
Ron. Carter. Gene lfright, Gary peacock, Richard
uavrs. Jlmmy Carrison, Percy Heath. Steve Swallow.
Leroy Vinnegar. Sam Jones,' Art Davis, Chuck israels, Red Mitchell.
Trummor: Joe Morello, Elvin Iones. Ärt Blakev.
Max Roach. Phjlly Joe Iones, Tonv !/illiams. Sheii"
Manne, Jake Hanoa, Gene Krupa.-Buddv Ri;h. Ro;
Haynes. Ed_ Thigpen, Sonny payoe, Chic6 Hamltton',
Jo Jones, Mel lewis.
Vibrofon: Milt Jackson, Lionel Hamoton- Garv
Burton, Terry Gibb;, cat Tiadei BobL;-ii;.h;;;l
walt -]j'ickerson, Red Norvo. Dave piice, Vic Feldman, Mike
Mainieri, Gary McFarland.

.+.+++++++++++++++
Ncir dei göller B[ÄS-inslrument ov
ollo slog hor sedon mer cin ,l50 ör

nomnet BESSON en i dubbel bemcirkelse förncim klong.
"Mesl rnusik lör priset" cir en reo-

litet för vcirldsnomnet.

Flöit: Herbie Mann. Yusef Lateef. Fraok IJ/ess
leo Iflright, Sharles Lloyd.
-.Orgel:-JiT-y Sqitt'. Siirley Scott. Jack McDuff,

Roland Kirk, James Moody, paul Hoin. Buå Sha;[:

Jeremy Steig,

Richard Holmes, Clare Fisher, Couni nasie.
Charles.

lfild Bill

i"u

Davis, Earl Grant, Freddie Roach.
instrumenl: Roland Kirk (manzello). Iohn
_Uvrigo (ss),
Coltrane
Yusef Lateef (oboe). StevÄ t;r; i;;t
Art Van Damme (acc), Ray Nänce (v). M'avnaiJ
rerguson (barytonhorn), Toots Thielemans (mnsn)
Julius !flatkins (frh), Tommy Gummina t"..j, Sii,if

Smith (v).

Arrongör/kompositör: Duke Elljnston. Gil Evans.
Quincy Jones, Thelonious Monk. Oliver Nelson, Gelald. Wilson, Charles Mingus, Henry Mancini, Dave

Brubeck. John Lewis, Garv McFartai.d. Clare Fish"rCeorge Russell, Stan Kentbn, Johnnv Richards. Neai

Hefti, Bill Holman, Gerry Mulligan.

Sångcre: Ray Charles, Frank Sinatfa. Mel Torme.
Joe Villians. Mose Ällison, Oscar Brown Ir.. Lou
Rawls, Johnny Hartman, Jon Hendricks, I_ouis'Ärm.
strong, iv{ark Muphy, Bill Hendersson, Jack Jones,
J

rmmy Kushtng.

5ångelsko: Ella Fitzgerald, Nancy ITilson, CarÅnita
4eq McRae. Barbra Streisand, Sarah Vaughan,-LvnneO Day, Nina Simone, Pegsv Lee. GloJia
Sheila Jordan, Lorez AIexä-ndria, Åstrud Git6erto,
Äbbey Lincoln.

Broschyrer

och prislislor nos

Er

musikhondel eller frön
BOOSEY & HAWKES SVENSKA AB

Mölndqlsvögen 40,

Göteborg

S.

Vokolgruppr Double Six of Paris, Swingle Singers,
_
Pour Freshmen, Lambert- Hendricks- Bavai. Hi-Io s.
Jackie Cain * Roy Kral, Jon Hendr.icks Singers.
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