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Gott Nytt År!
önskar jag alla våra medlemmar. Jag är 
optimistisk inför detta år, som är det 25:e 
året av vår verksamhet. Kanske värt att 
fira vid något tillfälle under året? Med-
lemsantalet håller sig runt 225 och i jäm-
förelse med andra Ellingtonföreningar 
ute i världen är det en mycket bra siffra. 
Speciellt om man ställer den i relation till 
landets innevånarantal. Flera systerför-
eningar i stora världsstäder har faktiskt 
färre medlemmar än DESS. Det är till och 
med så att några av dom har problem 
med att överleva beklagligt nog. Men för 
att vi skall överleva på sikt är det viktigt 
att våra medlemmar betalar medlemsav-
giften. Många har redan betalat men fle-
ra har ännu inte gjort det. De som ännu 
inte betalat ber jag göra det snarast. Det 
är medlemsavgiften som är den ekono-
miska basen för vår verksamhet.

Den 21 oktober 2017 besöktes vi av 
DESUKs (Duke Ellington Society of UK) 
nye ordförande Mike Coates, som går in 
för sitt uppdrag med stor entusiasm. Till-
sammans med delar ur vår styrelse träf-
fades vi hemma hos mig för en angenäm 
lunch. Tillfälle gavs naturligtvis för sam-

tal om våra föreningars gemensamma 
glädjeämnen och problem. Vår senaste 
CD-utgåva producerades i samarbete 
med DESUK och Mike och hans styrelse 
vill gärna fortsätta på den inslagna vä-
gen. Dom var faktiskt angelägna om att 
ge ut en CD redan förra året, men det 
var något för tidigt för oss. Men DESUK 
fick därför vårt medgivande att, mot 
viss ersättning, använda sig av vår CD3 
(Rainbow Grill) och distribuerade den 
bland sina medlemmar. Senare under 
året kommer vi gemensamt att besluta 
om innehållet i vår nästa CD. Det finns 
fortfarande mycket intressant Ellington-
material, som ännu inte kommit samlare 
till del, och vi är övertygade om att vi 
kommer att åstadkomma en produktion, 
som alla kommer att uppskatta. Det blir 
en present lagom till julen.
    Bakom denna Bulletin som Du nu läser 
har vi en ny layoutman. Sedan sex år till-
baka har Ulf Callius gjort vår layout och 
han har gjort det på ett alldeles utmärkt 
sätt. Våra läsare bör veta att bakom en 
snygg Bulletin ligger inte bara textmate-
rial och bilder. Allt detta skall sättas ihop 

på ett snyggt sätt, och det är inte gjort 
på en kafferast. Ulf har varit oss till stor 
nytta i detta avseende, och han har stor 
del i att Bulletinen är så pass uppskattad 
som den är. Av olika skäl finner nu Ulf 
att det är dags att dra ner på sin verk-
samhet, och det har vi full förståelse för. 
Jag vill rikta ett stort tack till Ulf för det 
superba arbete han lagt ner under de år 
vi haft nöjet att få anlita honom. 
    Slutligen har jag en vädjan till alla våra 
medlemmar, särskilt de boende i Stock-
holm med omnejd. Besök våra medlems-
möten! Jag tycker att ett intressant kåseri 
och musikalisk underhållning av Sveri-
ges bästa jazzmusiker är värt inträdesav-
giften mer än väl. Nästa medlemsmöte 
är dessutom årsmöte. Den som mot för-
modan endast vill övervara årsmötet be-
talar naturligtvis inget inträde, men jag 
vill påstå att det är värt att stanna. Väl 
mött den 12 februari.

Alice Babs mindre kända sidor och bländande triouppvisning
Höstterminens sista DESS-möte 7 december var en välkompone-
rad tillställning med en uppsluppen intervju av Alice Babs inspelad 
av den amerikanske journalisten Ed Bridges. Samtalet var inter-
folierat av väl valda melodier, alltsammans snyggt förpackat av 
Ivan Sundberg, i musikerkretsar mest känd för bl a ”Adlib”, hans 
distributionsbolag av skivor.

Ed Bridges från Boston var journalist för olika media, sverigevän 
och personlig vän till Duke Ellington och hans musiker. Han var 
specialiserad på musik och politik i sitt skrivande.  Ed hade tidigt 
uppmärksammat Alice karriär och speciellt hennes samarbete 
med Duke. Först den 7 juli 1993 möttes de för en inspelning på 
Restaurant Hasselbacken i Stockholm. 

Alice berättar om sin ungdom, hur hon började sjunga tidigt 
och redan vid 14 års ålder offentligt. Hur namnet ”Babs” kom 
upp vid ett tillfälle tillsammans med hennes skolrektor. Att hon var 
en av de första kvinnorna i landet som prövade på både segelflyg-
ning och travsport. Hon berättar också hur hon tränade för en 
karriär som simhoppare och tillsammans med ett antal andra per-
soner var uttagen för vidare träning inför de Olympiska Spelen. 
Hade inte musiken dominerat hennes intresse kanske hon hade 
blivit vår första ”Ulrika Knape.”

Melodilistan som Ivan sprängt in i intervjun var välvald och spe-
ciell: Creole Love Call (1927), Don´t Cross Your Fingers, Cross Your 
Heart, (Alice Babs vokal & piano, Gröna Lund 1938, privat upp-
tagning), Truckin´ (Alice Babs och Charlie Normans Orkester, Oslo 
maj 1945, Norsk Rikskringkasting), Strange Visitor (Alice Babs 
kompositör, piano & vokal, Duke Ellington, conductor, Paris 1963, 
Reprise), Space Men (Alice Babs & Duke Ellington orchestra, New 
York 1973), Gone With The Wind (Johnny Hodges Quartet 1958, 
Billy Strayhorn p, Jimmy Woode b, Sam Woodyard tr). Intervju- 
texten har tidigare varit införd i Bulletin nr 2002:3 Intervjun med 
musikinslagen finns nu inlagd på vår hemsida www.ellington.se.

History of Piano Trio Jazz
Under den devisen fick vår lilla tappra medlemsskara återigen lyss-
na till trion Daniel Tilling, piano, Jan Adefelt, bas och Jesper Kvi-
berg trummor. Och det var inte fy skam! Deras framförande var 
en bländande uppvisning av triojazzens möjligheter, med ibland 
ovanliga val av melodier och framfört med lysande musikalitet.
    Jan Adefelt svarade för presentationerna och började med, som 
han sade ”den moderna trions födelse”: Moten Swing (Benny 
Moten i tankarna) med bra, tätt basspel och roliga pianoinsatser. 



3

Nästa låt förde tankarna till pianisten Hank Jones. Nu var det dags 
för ett Strayhornnummer, Johnny Come Lately. Efter melodipre-
sentationen kramade trion musten ur Malmsjöflygeln. Fint basspel 
med tät uppbackning av trummorna. Vi fick också höra en spar-
smakad rytm på pukkanten, som utvecklades alltmer. Bra! Fint 
samspel – som för övrigt präglade hela konserten. Därefter kom 
Moonglow – en trumfeature med intressanta taktförskjutningar. 
Fullmåne! Det andra Ellingtonnumret var en aning överraskande: 
Star Crossed Lovers ur Such Sweet Thunder – Shakespearesviten 

som ofta har analyserats. Här följde läckert pianospel till tassande 
vispar och frustande pukslag. Good Bye JD var nästa, sällan hörda 
komposition. Här fördes tankarna till Oscar Peterson – den ka-
nadensiske pianovirtuosen. JD var hans gode vän och producent 
Jim Davies. Snabbt stycke med fint piano/bassamspel. Här kom 
stockar, vispar och de egna händerna till användning. Roligt och 
omväxlande, Jesper - tack!

Nu var det dags att minnas svensk folkmusik med Jan Johans-
son. Ett medley med Sommaradjö, Skänklåt från Floda och Gång-
låt från Älvdalen med den typiskt ”tråcklande” pianostilen och 
spännande basspel gav många applåder. Vi fick också lära oss ett 
uttryck från, Jan, som är så sant som det är sagt.” Det måste fin-
nas något förbannat sätt att spela C på, så att det blir intressant.”

Basisten och den många gånger kontroversielle Charlie Mingus 
var nästa tankegäst: hans Ellington Sound of Love, var melodisk, 
dröjande, kanske något avvaktande och gav, som också påpe-
kades, några andetag av Lush Life., Den fingerfärdige pianisten 
Ahmad Jamals version av Song of The Volga Boatsmen, var nästa 
överraskning i medeltempo och uppåt. Kul! Slutklämmen för 
kvällen var den gospelliknande Jubilation (med Junior Mance i 
tankarna) introducerad med okonventionellt ljudskapande på bas 
och trummor, följt av ett dröjande parti. Därefter en snabb gos-
pelpassage med drivande, fett pianospel och påtagligt trumstöd 
och sist ett lugnt avslut. En bländande uppvisning!

Thomas Harne

Ellingtonkonferens

Vi kan glädjande meddela alla Duke Elling-
tonfans att en konferens kommer att an-
ordnas under innevarande år. Organisatör 
är Birmingham City University och Royal 

The 25th International Duke Ellington Study Group 
Conference

In the Beginning, Duke:
The Three-Day Ellington Summit 25-27 May 2018

Birmingham School of Media, the Royal Birmingham Conservatoire and the 
Duke Ellington Society UK

Birmingham Conservatoire i England med 
stöd av DESUK. Så här annonserar univer-
sitetet konferensen:

Over the course of the twentieth century, 
Duke Ellington was canonized as one of 
the key figures in 20th century American 
music. However, his influence reaches 
beyond jazz into almost every significant 
form of artistic expression. This confe-
rence invites speakers to reappraise the 
aesthetic, social and political impact of 
Ellington, his orchestra, his composi-
tions and collaborators. Through con-

sideration of Ellington as a global phe-
nomenon, we seek to interrogate the 
narratives that have shaped the written 
history of jazz and the frameworks th-
rough which popular music has been 
viewed. The conference aims to forge 
a new beginning for Ellington studies, 
which collides traditional academic re-
search with performance-based analysis 
and methodologies drawn from across 

the humanities
The three-day event will be located 

within the state-of-the-art Royal Bir-
mingham Conservatoire, which boasts 
a 500-seat concert hall, a 150-seat reci-
tal hall and the purpose-built Eastside 
Jazz Club. Alongside themed panels of 
speakers, the event will showcase two 
concerts by the Conservatoire Ellington 
Orchestra and host the DESUK Annual 
General Meeting.

Abstracts for papers should be in the 
following format: 300 words + 100 words 
biography. The conference fee will in-
clude refreshments throughout the event 
and tickets to the two concerts.

I skrivande stund känner vi inte till stor-
leken på deltagaravgiften. Några rekom-
mendationer på lämpliga hotellalternativ 
har inte heller meddelats. En snabbkoll 
på nätet visar att det existerar inget di-
rektflyg från Stockholm till Birmingham 
men flera bolag erbjuder resa med byte 
till pris varierande från c:a 1750 till 2500 
tor. Vi ses i Birmingham!


