
Alice ”Babs” Sjöblom fyller 75 år.  
 
Den 26 januari 1999 fyller allas vår Alice Babs 75 år. Alice har idag trollbundit svenskarna i över 
60 år och alla vet ju hur hon sätter upp fingret och håller takten i filmen ”Swing It Magistern”.  
 
Filmen blev Alice stora genombrott för allmänheten i hela Norden. Under 40-talet blev det hysteri 
och Vecko-Revyn ordnade Alice Babs-tävlingar i Norden om vilken person, som mest liknade 
Alice. Det var inte heller alltid så lätt för Alice att slås mot gängse musikuppfattning på den tiden 
när jazz och swingmusik inte var fint nog. Man talade om ungdomens förförare, moralisk 
säkerhetsrisk m.m.  Men med tiden blev Alice trots detta Sveriges mest folkkära artist och 
sångerska.  
 
Efter Swe-Danes-perioden 1958-1961 blev det sedan en lugn tid under nästan två år.   
Julen 1962 blev Alice kontaktad av TV-producenten Arne Arnbom för ett uppträdande på Cirkus 
med Duke Ellington den 7 februari 1963. Därmed startade ett nytt kapitel i hennes liv. Alice blev 
därmed för alltid förknippad med Duke Ellington och hans musik samt hans kyrkokonserter. Duke 
ringde kort därefter och frågade om Alice ville komma ner till Paris och spela in en skiva med 
orkestern. Skivans namn blev  Serenade to Sweden med Duke som inspelningsansvarig. 
 
1968 framförde Duke sin Second Sacred Concert, som Duke skrev till Billy Strayhorn´s minne 
och med Alice som huvudvokalist. Alice framförde bl.a. Almighty God, Heaven, T.G.T.T., Praise 
God and Dance.  Dessa kompositioner har sedan blivit klassiker inte bara med Alice´s egna 
inspelningar utan idag framförs dessa kompositioner i många kyrkor och konserter i Sverige och 
i USA av andra artister med Alice som förebild.  
 
Efter 1968 följde flera kyrkokonserter i USA och bl.a. i Stockholm och Barcelona 1969. Duke 
skrev sin Third Sacred Concert 1973 och den framfördes den 24 oktober i Westminster Abby i 
London med Alice som solist.  
 
Förberedelsen för denna konsert var praktiskt taget ingen eftersom Alice anlände till London 
direkt innan konserten ägde rum och hon trodde att materialet var känt.  Det blev nervöst minst 
sagt när Duke berättade att det fanns nyskrivet material, som Alice inte kände till, men konserten 
gick bra i alla fall. 
 
Alice sista konsert med Duke och hans orkester skedde den 11 november 1973 i Barcelona.  
 
Men historien om Alice börjar egentligen i Kalmar där hon föddes, men redan 1929 flyttade 
familjen till Västervik. Alice började sjunga mycket tidigt och uppträda genom att pappa Jean, 
som var pianist, hade kontakter inom showbusiness. Alice första inspelningar var med pappa som 
kompositör och pianist. 13-åring gammal ville Bengt Sterner på China Varietén att Alice skulle 
uppträda till Royal-Varietén, men barnavårdsnämnden sade då nej.  
 
Alice flyttade sedan till Stockholm hösten 1937 med mamma Hildur och båda syskonen Jean och 
Renée. På tåget till Stockholm träffade familjen röstpedagogen Lina Boldemann, som också kunde 
erbjuda en bostad eftersom pappa Jean hade missat detta. Mamma fick jobba som portvakt och 
städerska för att få ihop till en inkomst och pappa Jean lämnade familjen. 1937 träffade Alice i 
Stockholm pianisten Benny Ungewitter (senare ändrat till Åslund) , som då var kapellmästare i en 
orkester under namnet ”Benny´s Boys”. Alice och Benny träffades hos Dagmar Sandström i 
hennes inspelningsstudio på Regeringsgatan 30. Där gjordes inspelningar på den tiden under 
namnet ”Din egen röst”. Alice framträdde på Cecil, Berns och China och 1940 träffades Alice och 
Charlie Norman. Charlie spelade med i Seymour Österwall´s orkester.  
 
Det var den första proffsmusiker som Alice arbetade med och deras vänskap har bestått under alla 
år sedan dess. Varje sommar som Alice och maken Nils-Ivar numera besöker Sverige finns det 
alltid plats att bo hos Charlie Norman utanför Stockholm.   
  
Efter en period med dansmusik på skoldanser m.m  gjordes inspelningar 1939-41 på skivmärket 
Sonora med Nisse Linds trio och Sven Arefeldt. Alice första inspelning var Joddlarflickan den 
25 april 1939. Under 1940 kom sedan filmen ”Swing It Magistern”. Det blev en jätte succé och 



Alice var på allas läppar. Andra stora sånghits blev Rengtunga skyar, Vårt eget Blue Hawaii. Med 
tiden gjorde sedan bara med producenten Frank Hedman 17 LP-skivor.  
 
Under 40-talet blev Alice blev sedan 40-talets stora schlager-jazzvokalist i Sverige. Hon gjorde 
många filmer och radioprogram och uppträde med 40-talets mest kända musiker och underhållare. 
Bl.a. introducerade Alice i ett radioprogram den då okände Povel Ramel. Hon deltog också i Vårat 
Gäng 1940. Sommaren 1944 gifte sig Alice med Nils-Ivar Sjöblom och under senare delen av 40-
talet fick paret Sjöblom tre barn, Lilleba, Lars och Titti.      
 
1949 deltog Alice med en grupp jazzmusiker bl.a. Putte Wickman och Arne Domnérus i Paris 
Jazzfestival. Där uppträdde också Charlie Parker och Miles Davis. Det blev stor succé när Alice 
sjöng Suger.  Senare under samma år kom Louis Armstrong på besök till Stockholm och då fick 
Alice sjunga en duett med självaste Louis Armstrong. 
 
Med Metronome 1951 kom sedan hennes andra stora succévåg med trickinspelningar.  
 
Under 50-talet arbetade Alice med turnéer i Sverige och även i Tyskland under några år. 1957 
träffade Alice för första gången Svend Asmussen och Ulrik Neumann och under namnet Swe-
Danes blev trion senare en sensation och ett stort namn i Europa och även i USA under åren 1958-
61.  
 
En karriär i USA höll på att bli verklighet när Swe-Danes var i USA, men Alice avbröt samarbetet 
eftersom hon längtade hem till familjen. 1961 började Alice tycka att familjen skulle vara i första 
hand och under 1962 uppträdde Alice praktiskt taget inte alls.  
 
Men sedan kom vändningen 1963 när Alice kom i kontakt med sin stora idol från 1939. Duke 
Ellington.  
 
Alice hade tidigare sett och hört Duke Ellington. 1939 deltog Alice i en kör som sjöng för Duke 
och 1950 träffades de för första gången i Sverige. 
 
Alice hade fram till 1963 utvecklats från en tonåring som joddlarflicka och swingvokalist till en 
fulländad artist och sångerska, som nu behärskade tre och en halv oktav genom att utveckla sin 
röst under ledning av röstpedagogen Ragnar Hultén. Med tiden hade det blivit allt från barnvisor 
till klassisk musik. Därför kände Alice sig mogen 1963 att börja arbeta med Duke och detta har 
betytt oerhört mycket för intresset av Duke Ellington och hans musik i Sverige. Alice fick arbeta 
med Duke under 10 år och det har präglat hennes musikaliska liv och gett henne självsäkerhet och 
förtroende i sitt arbete. 
 
1972 blev Alice utnämnd till hovsångerska och 1974 blev hon medlem av Svenska Musikaliska 
Akademien. När Karl XVI Gustav gifte sig var det därför givet att Alice framträdde i kyrkan och 
sjöng för kungaparet.           
 
1972 flyttade Alice med maken Nils-Ivar till Spanien. Förutom musik har Alice golfen som ett 
stort intresse och det passade ju bra i Spanien och än bättre anledning var det också att vårda 
luftrören, som inte mådde så bra i vinterkylan.  
 
Under alla år har Alice haft kontakt med sina kollegor i branschen inte minst med alla Duke 
Ellington musiker och Ellingtonbeundrare, som träffas varje år till en Ellingtonkonferens.  
 
1994 kom Ellingtonkonferensen till Stockholm. Alice blev en central gestalt i konferensen och det 
blev en stor succé för Alice.  
 
Till sommaren 1998 återkom Alice till Sverige som vanligt men nu för att turnera med Charlie 
Norman och Anders Berglunds orkester och med Putte Wickman som solist. Det blev tolv städer 
under våren och fem städer under hösten. Det blev stort jubel och intresse från alla beundrare, som 
älskat Alice under alla dessa år. Biljetterna såldes slut på några timmar i alla städerna. Fantastiskt.    
 
Följande inspelningar finns med Alice och Duke Ellington.   



Serenade to Sweden, Reprise R-5024 och Telestar TRS 111 00, inspelad 1 mars 1963. 
Second Sacred Concert , Prestige PR 24045 och United Artists UAD 60007/8, 
inspelad den 19 januari 1968. 
Third Sacred Concert, RCA Victor APL 1-0785, inspelad 24 oktober 1973.  
Far Away Star, Phontastic Phon 50-11, inspelad 3 juli 1973, 15 maj 1976, 25 november 1974. 
Dessutom finns en hyllning till Duke Ellington av Alice och Nils Lindbergs Orkester. 
Serenading Duke Ellington, Swedish Society Discofil SLT 33233, inspelad den  
26/27 november 1974.  
 
Inspelningar av intresse utan medverkan av Duke Ellington är bl.a. 
 
Alice & Wonderland , med Arne Domnérus Orkester, inspelad 26/27 maj 1959 i Stockholm. 
Telestar TRS 11 025 stereo. 
Simple Isn´t Easy, Songs by John Lewis & Red Mitchell, inspelad 13/14 september 1978 i 
Stockholm. Bluebell BELL 104 Stereo. Davor Kajfés p, Red Mitchell b, Rune Carlsson dr.    
 
Två böcker om Alice Babs liv och karriär finns att läsa : 
Född Till Musik av Alice Babs, Memoarbok från 1989. 
Alice Babs av skivproducenten Frank Hedman, från 1975.  
 
Författare: Göran Wallén 
 
 
    

  


