
Man får väI säga som skådespelaren och filmvcinnen Sven Lindberg sade i telefon
"Va, har hon blivit B0 år, kära nån då, vad tiden går".

Grattis Alice Babs

Två bilder som spänner över 6O år.

Övre bilden. Från vcinster: Benny Åslund (ticligare
Ungewitter) (p), Dag Sandström (tr), Alice Babs, Bengt
WeibuII (ts), Bengt Widner (kI), Bengt Elmberg (tp), Utf
Sandström ((tp), Gunnar Eriksson (g).
Inspelningsplats var hos Dagmar Sandströms inspelnings-
studio "Din Egen Röst" på Regeringsgatan 30. UIfhar
numera kompletterat sitt namn med "A1".
Lånat fotografi av Svenskt visarkiv

TilI höger. Visarkivetbesöktes 1999 av Alice och det
firades ett S)-årsminne av Parisorkestern från 7919. BI.a.
träffades Alice och Thorbjörn "Tbmpa" /ahn, som avled i
december 2003.
Lånat fotografi av Svenskt visarkiv

Ett hiärtligt GRAITIS till dig, Alice från alla dina Duke Ellington
vänner i såväl Sverige som USA, Kanada, England m.fi. länder.
Flera medlemmar har kontaktat oss och ville framföra sina varma
gratulationer ti1} dig på födelsedagen.

Det finns många beundrare till dig som har följt dig i över 60
år. Det ger en ytterligare dimension på din storhet som artist och
människa och ditt glada och positiva uppträdande under alla år.
Det märker vi som arbetar med DESS. Du har gjort dig välförtjänt
av att bli ordentligt uppmärksammad nu när du har fyllt 80 år. Du
kan nu fira ett 6O-årigt äktenskap med Nils-h,ar under april månad
med barnen Lilleba, Lars och Titti och deras barn och barnbarn.

ÅtstittigaTV och radion program hyllade
Alice Babs.
Alice Babs blev ordentligt hyllad både i Radio och TV-program i
samband med födelsedagen den 26 januari. Torsdagen den22
ianuari fick vi se en fint nyproducerad timme och en nytagen
intervju med Alice. Sedan har det sänds flera olika radioprogram

i P2 och P4 och Dagens Eko under slutet av januari månad.
Intressant var att radion hade kvar en interviu med Alice och
Berndt Egerbladh från förra Ellingtonkonferensen 1994. DESS
bidrag till hyllningarna blir att vi arrangerar en konferens den 12
maj - 16 maj tillsammans med förhoppningsvis många Duke
Ellingtonvän ner på Nalen.

Att berätta om Alice alla aktiviteter blir självklart mycket
välkänt för de flesta. Men tre händelser är väl sammantaset det
som troligen har betytt allra mest för Alice och hennes larriär
under åren lopp och det är "Swlng It Magistern", SwedeDanes
och Duke Ellington i nämnd tidsordning.

Det har funnits flera områden att tala om med Alice. Dock
saknar iag från radions olika program och även från TV att man
inte har frågat och samtalat med Alice om alla de inspelningar
som Alice har gjort under 40-50-talet med hela den svenska jazz-
eliten. Här finns det säkert mycket att berätta. Namn som Thore
Ehrling, Bengt Hallberg, Arne Domn€rus, Nisse Lind, Nils Lind-
berg, Ulf Wessl€n m.f l. Vad har dessa personer betytt för Alice?
Det finns intressanta inspelningar med bl.a. Ulf Wessl6n som inte

är uppmärksammade.
Men i dessa frågor får vi
kanske återkomma.

Redan 1939 fanns i
Alice tidigaste år en or-
kester som hette "Ben-
nys Tiger Boys". Se bil-
den nedan. Benny het-
te orkesterledaren/pia-
nisten då med efter-
namnet Ungewitter.
Benny bytte sedan av
famil jeskäl efternamnet
under 40-talet till As-
lund. På grund av detta
blev Alice på 60-talet
glatt överraskad när
lon förstod att Benny
Aslund, som hon hade
träffat, \,ar samma person
som hon kände med
namnet Benny Ungewit-
ter, den stora Ellington
speciallisten, som visste
allt om Duke Ellington.
Det var ju hennes gamla
ungdoms orkesterledare
från 1939.

Alice Babs och BennyÅslundi studio "Din egen röst" 1rg3g

Alice Babs och TompaJahn på Visarkivet


