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Äntligen har den kommit på DVD, den utsökta filmen 
om Alice Babs! Alltså den som Sveriges Television visade 
för drygt ett och ett halvt år sedan och som då hette 
”Naturröstens Hemlighet”. Men nu har producenten 
Lasse Zackrisson döpt om den till Alice Babs – Swing 
it!, vilket kanske låter litet mindre kryptiskt.
  Här får vi höra – och se – fru Sjöblom själv berätta om 
sitt fantastiska liv, om sin tid som en ”fara för Sveriges 
ungdom”, om epoken Swe-Danes och om åren med Duke 
Ellington. Plus åtskilligt annat förstås. Och som grädde 
på moset får vi beskåda massor av filmat material, utlånat 
av olike film- och TV-bolag och framletat ur privata 
arkiv, inte minst Alices eget. Det hela naturligtvis för oss 
musikälskare, rena julafton.
  Riktigt allt på Alice Babs – Swing it! handlar förstås inte 
om den jazziga delen av Alices brokiga karriär – men det 
allra mesta, eftersom just jazzen alltid har legat närmast 
hennes hjärta. Men mångsidigheten och det faktum 
att Alice, precis som hennes vän Duke Ellington, alltid 
har struntat i etiketter och genrer tycks uppenbarligen 
ha retat en del genom åren. Inte minst jazzkritiker. 
Att hon sjöng så kallade schlagers och elizabethanska 
kärlekssånger, till exempel, har alltså uppenbarligen 
”stört” somliga. De kan förstås bero på att de inte har 
hängt med i svängarna. Eller också handlar det om någon 
slags snobbighet. Sådant förekommer kan jag lova!

  Duke Ellington skriver i sina memoarer, Music Is My 
Mistress, att Alice Babs “is probably the most unique 
artist I know”. Fast Duke kanske inte begrep lika braFast Duke kanske inte begrep lika bra 
som “experterna” vad han talade om. En annan gigant i 
branschen, kompositören och arrangören Ernie Wilkins, 
sa en gång till mig att ”Alice är den bästa jazzsångerska jag 
någonsin hört” – och han hade ju hört några stycken. 
  Alice Babs – Swing it! är kort sagt en alldeles utomordentlig 
se- och hörvärd dokumentation av en av vårt lands 
allra största och mest lysande stjärnor genom tiderna. 
Dessutom ingår en text-CD med illustrerad diskografi, 

som täcker Alice 
Babs omfattande 
skivproduktion 1939-
2002. Jag skulle till 
och med vilja kalla 
det hela en svensk 
kulturskatt.
   
 Jan Olsson

Alice Babs – Swing it! 

Denna DVD inhandlas 
lämpligast genom 
ett mejl till lasse.
zackrisson@telia.com

Jerry Valburn har gått ur tiden. För oss Ellingtonsamlare 
var han ett legendariskt namn. Han var till professionen 
ljudingenjör och var anställd hos Columbia. Tack vare 
sina kontakter inom det bolaget fick vi tidigt tillgång till 
många okända Columbiainspelningar med Ellington 
och framför allt många okända tagningar. Jerrys främsta 
intresse inom jazzen kretsade till största delen kring 
Duke Ellington, och därigenom etablerade han tidigt en 
kontakt med Benny Åslund. Vid Bennys besök i USA 
presenterade Jerry honom för Duke Ellington.
  Jerry Valburn hade en enorm samling 78-varvsskivor 
med Ellington, varav många var rariteter. Hela denna 
samling finns numera hos amerikanska Library of 
Congress där den utgör en grund för forskningen kring 
Ellington.
  I början av 80-talet började Jerry Valburn ge ut LP-
skivor på en uppsjö olika etiketter. Vi Ellingtonsamlare 
fick nöjet att lyssna på okända tagningar som kom ut på 
etiketterna Merritt, Everybody’s, Up-To-Date och inte minst 

den långa serien med The Treasury Shows (DETS), som 
omfattade inte mindre än 49 LP-skivor och som nu håller 
på att återutges i CD-form av Storyville.
  Han gav också ut viss litteratur av diskografisk karaktär 
kring Duke Ellington och särskilt skall nämnas hans 
Directory of Duke Ellington’s Recordings, som är till stor 
hjälp för en Ellingtonsamlare. 
  När det gäller de återkommande Ellingtonkonferen-
serna, var Jerry en av initiativtagarna till dessa. Den 
första hölls i början av 80-talet för en liten begränsad 
grupp entusiaster, hemma i hans villa utanför New 
York. Senare växte konferenserna ut, och Jerry var en  
ofta förekommande föredragshållare.
  I samband med Jerry Valburns bortgång har det på nätet 
cirkulerat en del nedsättande uppfattningar om hans 
affärsmetoder. Affärsrelationer kan ofta bli ansträngda 
och utgöra orsak till kontroverser, men för oss vanliga 
skivsamlare är namnet Jerry Valburn förknippat med 
beundran och tacksamhet.
    Bo Haufman

Jerry Valburn in memoriam


