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Duke Ellingtons musik hördes första gången i Sverige redan
år 1925, i den turnérande revyn Chocolate Kiddies som han
skrivit några nummer till. Då var han fortfarande okänd i
USA, och det var helt andra inslag i revyn som
uppmärksammades av svensk press (se Lyttkens 1998). Den
egentliga Ellington-receptionen i Sverige började runt år
1930. Många har berättat om den brittiska tidskriften Melody
Makers betydelse som inspiration för svenska musiker, och
där förde Spike Hughes under pseudonymen ”Mike” starkt
fram Ellington. (Se min artikel om Hughes jazzkritik, Arvidsson 2009.) I Färnströms artikel nedan nämns att filmen
Black and Tan1 visades i Stockholm och skapade uppmärksamhet innan skivorna började komma (Filmen ”Sången om livet” som uppges varit huvudfilm hade premiär i
Stockholm 7 september 1931, enligt Svensk filmdatabas). I
tidskriften Spektrum skrev Jon-Erik Andrén kort men uppskattande 1932; här vill jag lyfta fram några artiklar från
dagspress som riktade sig till en mycket bredare läsekrets
samt en essä från den kortlivade kulturtidskriften
Tidsvittnen vars andra och likaledes sista nummer hade två
teman, film och jazz.
Nils Färnström, vilken senare under 30-talet kom att vara
Stockholms-tidningens jazzskiverecensent under signaturen
Micro, presenterade Ellington i en helsidesartikel i tidningens söndagsbilaga 23 april 1933. Rubriken Världens nya jazzkung får sin förklaring i inledningen, där Paul Whiteman
nämns som den gamle jazzkungen – vilket också var hans
massmediala titel, och namnet på den färgfilm som lanserades 1930. På hösten 1931 hade Whiteman förklarat sin vilja
att lämna jazzen bakom sig.
Färnström börjar med en mycket sammandragen karriärbeskrivning där de första fem åren i New York (1923-1928)
saknas. Här är hot-begreppet redan så etablerat att
Färnström framhåller skillnad: Ellingtons musik är inte bara
tekniskt driven, utan har också själ. Formuleringarna om att
Uttrycka sin ras’… vittnar om att förväntningarna om att
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Filmen hette Black and Tan men både Färnström och Hellström anger Black and Tan
Fantasy, titeln på Ellingtons stycke, som filmtitel.
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svarta musiker ska träda fram med en konstnärligt representativ musik har riktats mot jazzen; den är inte längre enbart betraktad som underhållnings- och dansmusik utan ges
en större potential. Noteras kan att Spike Hughes lyfts fram
som en annan musiker på samma nivå, den ende europeiske
musikern som nämns i artikeln.
Artikeln avslutas med en förhållandevis lång genomgång
av olika inspelningar, en guide till utbudet som också är en
in-delning av repertoaren i olika stilar. Noteras kan att Färnström ofta beskriver det musikaliska förloppet, inte enbart
sina känslor av gillande-ogillande. Swing-begreppet finns
redan med i tänkandet, här stavat med enkelt v.
I Aftonbladet oktober 1933 skrev signaturen Kid – möjligen Kid Severin (1909-2000), kändisjournalist i Expressen
från 1944 – en kort artikel under den stående rubriken Vi
kvinnor. Här möter vi en ung modemedveten kvinna på
stads-promenad som går in i grammofonaffären för att höra
det senaste. Hon är inte ensam vid denna tid med att gestalta
en skivrecension som ett butiksbesök - uppenbarligen var det
det journalistiska sättet att få grepp om skivutgivningen. Det
och kåseriets begränsade form avspeglas i de korta impressionistiska kommentarerna om låtarna.
När Nils Hellström (1910-1984) fick sin Ellington-artikel
publicerad i Dagens Nyheter april 1935 hade han nyligen
besökt New York och skrivit en serie resebrev som
publicerades i Orkester-journalen. Hans artikel är fylligare
än Färnströms; två år har gått mellan dem – och därtill
betydelsefulla år i Ellingtons karriär, med resan till
Storbritannien sommaren 1933 och all uppmärksamhet den
skapade, t ex tonsättaren Constant Lamberts positiva
värderingar. Noteras kan att här finns programmet för vad
som 1943 skulle presenteras som Black, Brown and Beige
återgivet.
Gunnar Erikson (1909-1952) markerar kontrastiva
skillnader mellan kommersiell jazz och hot-jazzen – och det
är de egenskaper han tillskriver den sistnämnda som blivit
bestående i den dominerande bilden av jazz: den bygger på
improvisation, och en ”helt ny musikalisk teknik”. Den står
för vad vi kan kalla för autenticitet, både etniskt/rasmässigt
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(”negroid”) och psykologiskt (”ger uttryck åt konflikter
mellan drifterna och kulturen”), och utgör en emancipatorisk
kraft (syftar till människans frigörelse). Erikson
argumenterar, särskilt koncentrerat i avslutningsavsnittet,
för Ellingtons musik som ett konstnärligt fullödigt
samtidsuttryck.
*
Finns det några återkommande drag i presentationen av
Ellington? Till att börja med placeras han i relation till
orkesterledare som Paul Whiteman (den tidigare jazzkungen), Guy Lombardo, Jack Hylton – och jämförelsen går
till Ellingtons fördel, både grundat i att han är svart och
därmed förkroppsligar idén om att jazzen är ett uttryck för
svarta amerikaners erfarenheter, och i flera andra punkter:
han förenar alla relevanta roller – orkesterledare, instrumentalist, arrangör och kompositör. Inte minst föreningen av
de två sista rollerna stärker Ellingtons position: Erikson är
särskilt tydlig och framhåller att Ellington ”var den förste
som skrev speciella kompositioner direkt för jazzsättning”.
Vidare är han ingen populärmusikkompositör som
massproducerar likartade alster, istället framhålls hans
förmåga att ge varje ny komposition särprägel, där
originalitet i melodik och harmonik lyfts fram som lika
viktiga som rytmik. Med undantag för Hellström så
innehåller artiklarna också genomgångar av olika stycken,
titel efter titel presenteras med framhållande av unika drag.
Medmusikernas unika personliga egenskaper, och Ellingtons
förmåga att utnyttja dem konstnärligt, lyfts fram som en
särskild poäng – hos Erikson fullt ut med en genomgång av i
stort sett hela besättningen med värdering av individernas
egenskaper, hos Färnström och Hellström genom att specificera instrumentsammansättningen.
Lanseringen av Ellington bygger också på att markera en
skillnad gentemot den musik som dominerar den samtida
bilden av jazz. Färnström skriver: ”Något som verkar synnerligen tilltalande är hans absoluta förakt för den städade
konventionella och tämligen banala salongsjazzen.”
Hellström har med en variant av det klassiska citat där
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Ellington distanserar sig från benämningen jazz, medan
Erikson framhåller skillnad mot kommersiell jazz.
Texterna uppehåller sig här och där vid rasskillnad, som
både förklaras som sociokulturellt grundad och som
biologisk. Ellington är ju den förste afrikan-amerikan som
presenteras som ledande inom jazzen och blir därigenom
företrädare för både sin kultur och ras. Erikson ger en
psykologiserande karaktäristik när han talar om ”den nutida
negerns konfliktartade ställning, hans splittring genom hans
samtidiga egenskap av civiliserad, modern kulturmänniska
och medlem av ett uråldrigt naturfolk.”
Det dubbla
ras/kultur-perspektivet uttrycks även genom citat av
Ellington själv där vi-formen tydligt markerar: ”Min ras’
musik är någonting mer än vad som ofullständigt betecknas
som jazz. Den är resultatet av vår omplantering till
amerikansk jordmån och var vår reaktion under slaveriet mot
tyranniet. Det som vi ej vågade säga öppet försökte vi
uttrycka i musiken.” I motsats till 20-talets attityd av att det
var akademiskt skolade och etablerade kompositörer och
musiker och den traditionella konsert-situationen (och
därigenom huvudsakligen vita personer) som kunde stå för
det betydelsefulla inom jazzen, tillskrivs nu svarta den
ledande rollen inte bara för ursprunget utan också för jazzen
som helhet. ”Det finns endast två vita musiker som kunna
skriva negerjazz” hävdas i ingressen till Hellströms artikel,
och Färnström gör sin personliga smak till en ras- eller
kulturskillnad när han påstår att ”En sak som man när man
inte är neger eller åtminstone amerikan har svårt att
uppskatta är de ellingtonska ”stomparna”.2
Stereotypen om svarta som ”barnsliga” uttrycks genom att
kopplas till rytm. ”Den enkla, naturliga glädje som negrerna,
som i viss mån äro barn i hela sitt liv, söka ge uttryck åt”
skriver Färnström, och ”Kid” talar om att ”Hans negerorkester har en rytm och en barnslig glädje att föra oväsen
som kommer det att rycka i de mest förstockade knäveck.”
Erikson talar om hur ”påträngande uttrycksbehov och
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Färnström exemplifierar med Cotton Club Stomp.
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uppdrivet rytmsinne” gör att jazzen passar ihop med ”deras
rasiala naturell och mentalitet”.
Den stereotypa sammankopplingen mellan svarta och
”Afrikas djungler” var en del av den inramning Ellington var
verksam inom på Cotton Club, något som han förmådde göra
till en produktiv kraft, men till priset av att stereotypen
reproducerades. Särskilt Erikson uppehåller sig vid detta:
Jungle night in Harlem karaktäriseras som att ”här söker
några medlemmar av ett naturfolk i förskingringen få den
förlorade djungelromantiken att blomma upp på nytt”.
Erikson projicerar sin sexualmoral på Jungle Jamboree som
blir en ”sinnlighetens och fruktbarhetens nattliga, ohämmade djungelfest.”
Genom Ellington skapas också en mytologisering av Harlem.
Det är Ellington som tillskrivs Harlems förvandling från att
tidigare varit en stadsdel med ”kabareter, biografteater och
danslokaler, skumma och föga inbjudande. Ingen vit med
självaktning besökte dem” till att Harlem blev fashionabelt
för en publik av vita nattklubbsbesökare (Hellström). Men
man lyfter också fram att det finns ”det verkliga Harlem”
(Hellström) med ”hemliga nattklubbar” (Erikson). Hellström
talar om Harlem som ”en anhalt för den gamla
djungelstationen med dess oerhörda extaser” där Ellington
ibland framträder för sina ”svarta bröder och systrar … som
känna och förstå Ellingtons musik oreflekterat”, och ger
honom titeln Harlems konung.

*
Texterna återges i originalfattning med undantag för att
uppenbara korrekturfel har korrigerats. Ett antal namn och
titlar som avviker från korrekt eller etablerad form har
korrigerats i fotnoter.
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Världens nya jazzkung.
Av Nils Färnström.
Amerikas och världens jazzkung heter inte längre Paul
Whiteman. När man nu för tiden talar om den jovialiske
exkungen, hör man blott att han har magrat ett eller annat
kilo — han var i sin glansdagar tämligen fet — men man hör
aldrig att han komponerat något eller gjort någon märkligare
inspelning för grammofon.
När Paul Whiteman framträdde, det var några år efter det
man upptäckt negermusikens lämplighet för dans, var
balsalarna fyllda av det gräsligaste oljud, exekverat av
underliga orkestrar, och jazzen betraktades av sansade
människor som ett djävulens påfund, som inte hade det
ringaste med musik att göra. Whiteman beslöt då, som han
själv sade, att göra en ärbar kvinna av jazzen, och han
lyckades. Men det blev en tråkig och ytlig kvinna utan fantasi
och begåvning.
Hade de första jazzmusikanterna i sin strävan att få
dansmusiken så rytmiskt inspirerande som möjligt glömt en
hel del viktiga beståndsdelar i denna musik, så gjorde sig
även Paul Whiteman skyldig till en del missgrepp. Hans jazz
blev städad och ordentlig men utan nerv. Han kunde inte
utnyttja det ursprungliga, rytmen, utan berättade i stället på
ett lamt språk vackra sannsagor ur livet. Whiteman fick
många efterföljare. Världen dränktes i det som i dag mest
tjusiga och polerade jazz.
Det behövdes någon som kunde rycka upp jazzen, förädla
den, höja den till ett högre musikaliskt plan, gå fram på nya
vägar med bibehållande av dess speciella karaktär. Den
ärbara kvinnan fick inte bli ärbarare, snarare tvärtom.
Några voro på god väg att göra detta. Bl a exempelvis
George Gershwin, men han fick ej med det väsentliga. Jazzen
förblev endast ackompanjemang till dans och utan större
musikaliskt värde.
Då framträdde negerpianisten Edward Kennedy Ellington.
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”Duke Ellington”, som han kallas, föddes i Washington
någon gång i seklets början. Han visade redan tidigt stor
musikalisk begåvning och utbildades därför till pianist.
Spelade först i en del orkestrar i sin hemstad och for så en
dag tillsammans med en annan pianist till Newyork. Det var
år 1928.
Här sammanträffade han med Irving Mills, den ledande
förläggaren av dansmusik, och denne, som insåg vilka
möjligheter Ellington hade som jazzmusiker, förmådde
honom att bilda en orkester och skaffade honom
engagemang i Harlems berömdaste kabaret, ”The Cotton
Club”.
Amerikas nya jazzkung var krönt. Via radio och grammofon spreds hans musik hastigt över hela landet. Han fick
flera nya engagemang, bl a hos Florens Ziegfeld i dennes revy
Ziegfeld Follies. Man gjorde en film Black and Tan Fantasy,
där handlingen bildade ramen kring honom och hans
orkester.
Slutligen började man ge ut hans grammofoninspelningar
även i Europa. Till vårt land kom först hans film Black and
Tan Fantasy, och sedan har den ena grammofoninspelningen
efter den andra tagits i bruk av musikhandlarna. Filmen, som
visades på Sturebiografen som förspel till den omdiskuterade
tyska experimentfilmen ”Sången om livet”, väckte en hel del
uppseende. En del av premiärpubliken applåderade
entusiastiskt, andra visslade helt demonstrativt. Så när som
på en liten detalj var den emellertid underbar i sitt slag och
man satt och förvånade sig över att amerikanerna kunnat
åstadkomma ett så konstnärligt filmverk.
Där spelade Ellington sina bästa saker, där sjöng en kör
vemodiga spirituals. Sången stegrade sig till extas, och i ett
rum, där de sjungande, vaggande negrernas händer och
instrument kastade långa skuggor på väggarna, utandades en
ung negerkvinna sin sista suck.
Ellingtons jazz är inte, vad man i dagligt tal menar med
jazz. Den är ”hot”. Att definiera begreppet är omöjligt. Man
måste höra hotjazz spelas innan man kan få någon riktig
föreställning om, vad det är fråga om. Men Ellingtons hot är
ej lik den vanliga. Den äger verkligt musikaliskt värde. De
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andra tusen och en hotorkestrarna äro nog ofta rent tekniskt
sett mycket skickliga, men deras rytmer sakna själ. De göra
tekniken till självändamål. Hos Ellington är tekniken endast
medlet för att uttrycka något. Förutom Ellingtons orkester
finns det bara en till i världen som i detta avseende skiljer sig
från mängden. Det är Spike Hughes i England. Hughes har
utbildat sin egen speciella stil, mycket olik Ellingtons, men
ändå på flera punkter närbesläktad. Båda orkestrarna spela
med förkärlek gamla negro-spirituals och båda ha lyckats i
sina arrangemang få fram de väsentliga dragen i denna
musik- Men medan Hughes tycks ha stagnerat i utvecklingen
– ”A Harlem Symphony”, tillägnad Duke Ellington, som
utgör höjdpunkten i hans produktion – går Ellington vidare.
Att Ellington lyckats utveckla det fundamentala,
karakteristiska i sin ras’ originella och enkla musik på ett sätt
som höjt den såsom hotjazz betraktad till ett konstnärligt
plan, beror inte bara på hans stora musikaliska begåvning
utan även på en uppriktig tro, att han med sin musik kan
förtälja världen något som han vill att den skall höra.
I en intervju får någon tid sedan uttalade han bl a följande:
”Min ras’ musik är någonting mer än vad som ofullständigt
betecknas som jazz. Den är resultatet av vår omplantering till
amerikansk jordmån och var vår reaktion under slaveriet mot
tyranniet. Det som vi ej vågade säga öppet försökte vi
uttrycka i musiken.”
Naturligtvis har ej all Ellingtons musik denna allvarsamhet
i syftet. Mycket av den uttrycker blott den enkla, naturliga
glädje som negrerna, som i viss mån äro barn i hela sitt liv,
söka ge uttryck åt. Det är denna glädje som ibland kommer
honom att slå över, när han exekverar någon snabb foxtrot,
”a stomp”. Här blir det för mycket teknik och för litet
innehåll, åtminstone för europeiska öron.
Det faktum, att både hans egna kompositioner och
arrangemang och utförande av andras äro i dansrytm, bör ej
tydas så, att Ellington ger oss enbart musik att dansa efter.
Rytmen är ju en viktig beståndsdel i negermusiken, den
återfinnes ju i och har sprungit fram ur negrernas egen
religiösa musik. Ellington behärskar rytmen fullkomligt med
sin suveräna teknik. Man kan sitta stilla och lyssna på den
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skiftningsrikedom han utvecklar medelst rytmväxlingar,
dubbla synkoperingar och dynamiska finesser. Men där finns
ännu mer att lägga märke till. Där finns färg, liv och must.
Egendomligt fascinerande liv, originella infall. Ellington kan
vara drömmande och melankolisk, sjudande av liv, på i
tonen, beslöjad, humoristiskt guttural; han ger uttryck åt alla
stämmningar, t o m romantik.
Något som verkar synnerligen tilltalande är hans absoluta
förakt för den städade konventionella och tämligen banala
salongsjazzen. En kapellmästare, som så kan få sina män att
spela som han känner musik, att så levandegöra sina infall
och göra någonting av även den plattaste komposition, är
utan tvivel ett geni på sitt område. Har man lärt sig uppfatta
den bizarra skönheten i Ellingtons spel, tjusats av hans
mörka, fylliga klangfärger och oregelbundna rytm, märker
man i ännu högre grad hur intetsägande och tom den
ordinära nivellerade hotjazzen är.
Ellingtons orkester består av 14 man och har följande
sammansättning: 3 trumpetare, 3 dragbasunister (en dylik
har tillkommit senare), 4 saxofonister, som även blåsa
klarinett, en banjoist med gitarr som biinstrument, en
kontrabasist, en batterist och Ellington själv vid flygeln.
Det bästa Ellington har gjort är utan tvivel ”Black and Tan
Fantasy”; en slowfox. Här visar han vad han förmår som
kompositör. Det är ”klassisk” jazz. Om jazzens historia
skrives någon gång kommer denna komposition antagligen
att markera början på en ny epok i jazzens utveckling. ”Black
and Tan Fantasy” finnes inspelade på ”Victor”, ett
amerikanskt märke i grammofonskivor, men som detta
märke f n ej får säljas i Sverige, är det omöjligt att få tag i
den. Man får emellertid hoppas att Victorskivorna snart få
saluföras här igen. ”Black and Tan Fantasy” börjar med en
underbar, skälvande trumpet med ackompanjemang av
piano, med en mjuk ”sving” stiger melodien till extas. Slutet i
moll är symfoniskt.
Efter denna första märkliga prestation har Ellington spelat
in en hel mängd saker, dels egna kompositioner, dels andras.
Bland de tidigare inspelningarna märkas ”Nine little miles
från Ten-Ten-Tennessee” med utmärkt sång och typisk
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guttural instrumentering, ”What good am I without you”
med en fenomenal gungande rytm och ”You’re lucky to me”
där en len melodiös trumpet har längre solopartier. Över
dessa tre melodiösa inspelningar vilar en ton av saga, som
gör dem njutbara även för en vid hot jazz ovan lyssnare.
Samtliga inspelade för ”His masters Voice”. ”Swanee
Rhapsody” och ”Blue Ramble” (Brunnswick3) komponerade
av Ellington visa honom från en annan sida. Här spelar
melodien en underordnad roll. I stället bjuds man på en
raffinerad nyansering i rytmen, utmärkt ensemblespelning
med enstaka vackra solopartier exempelvis en av
trumpeterna i ”Blue Ramble”.
”The Sheik of Araby” (Brunnswick) är en gammal melodi,
som av Ellington arrangerats med vanlig skicklighet. Man
fäster sig särskilt vid den vackra sopransaxofonen, ett i
hotmusik ganska sällan använt instrument. ”I don’t mean a
Thing”4 (Brunnswick) är en ganska originell historia vad
refrängsången beträffar. På skivans andra sida ”Rose Room”
visar Ellington sin skicklighet som pianist.
En sak som man när man inte är neger eller åtminstone
amerikan har svårt att uppskatta är de ellingtonska
”stomparna”, hastiga foxtrots tekniskt sett ingenting att
anmärka på men i övrigt onjutbara för europeiska öron. En
av de mest yttererade är ”Cotton Club Stomp” (HM), Den
frestar verkligen på trumhinnorna. I ”Tiger Rag”
(Brunnswick) skenar orkestern i väg i snälltågsfart. En del
yrkesmusiker uppskatta inspelningen på grund av att den
innehåller en hel del av intresse ur teknisk synpunkt, men för
de flesta åhörare torde den vara pinsam.
När man lyssnar på t ex ”Cotton Club Stomp” kommer man
att tänka på de ord, en viss amerikansk kritiker för någon tid
sedan fällde om Ellington. Han kallade honom ”A shoddy
syntethic Harlem Dionysius drunk on bad bootleg liquor”.
Ellington har också spelat in ett par av den äldre
jazzlitteraturens klassiska verk ”Dinah” (HMV) och ”S:t Louis
Blues” (Brunnswick). I den förra fängslas man av den
originella refrängsången, i den senare förekommer en
3
4

Skivmärket Brunswick.
D v s It don’t mean a thing if it ain’t got that swing.
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symfonisk passage av stor skönhet. Senare hälften av denna
inspelning tröttar dock genom den monotona refrängsången.
Som en av Ellingtons bästa inspelningar anses ”Limehouse
Blues” (HMV), Här lägger man särskilt märke till hur första
refrängens fyra takter pianosolo logiskt byggs upp under
närmast föregående takt. Baksidan på denna skiva, ”Echoes
of the Jungle” bjuder på väl imiterade djurläten och en
förtätad stämning av Afrika och djungel.
”Mood Indigo” är en vacker kontrapunktisk sak med
sordinerade blåsinstrument, klingande piano och sugande
taktfast batteri. En fulländad sak i sin genre är den i dagarna
hitkomna ”Sweet Dreams of Love” (HMV). Den går i samma
melodiösa stil som t ex den föregående nämnda ”You’re lucky
to me”, men om man jämför båda dessa inspelningar, märker
man hur Ellington gått framåt. I början njuter man av att
känna igen den vackra trumpeten, tills man med en
skälvning efter ryggraden får höra dragbasunerna väva sina
skria drömmar och längre fram förnimmer den underbara
färgen på den längtande klarinetten.
Ellington spelar numera endast in för ”Brunnswick”, och
samarbetet mellan de båda har för vårt vidkommande
resulterat i en hel del nya saker, som nu finns att höra i
grammofonaffärerna. ”Blue Harlem” är en av de sista,
komponerad av Ellington själv. Av en amerikansk kritiker
betecknas denna som en av de svagaste saker Ellington gjort,
men i själva verket torde man kunna säga, att den är avsevärt
bättre än t ex många av hans ”stomps”. Orkestreringen är
ganska originell, särskilt fäster man sig vid det utmärkta
batterisolot. ”Swampy Blues” och ”Hot and Bothered” äro
två pianosolon av Ellington, där han får tillfälle att briljera
med sin pianistiska färdighet. I övrigt äro de ej särdeles
intressanta. ”Stars” är en ganska bra slowfox, mjukt och
uttrycksfullt spelad, men den en smula banala refrängsången
i slutet verkar störande.
Ellingtons
senaste
inspelning
för
Brunnswick,
5
”Lightening” , är en högst märklig prestation. Det är en
snabb foxtrot men fullkomligt olika hans bullersamma
5

Lightning.
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stomps. En baritonsaxofon börjar med ett solo. Tempot
stegras,
dragbasunerna
stämma
in
med
orkesterackompanjemang,
”saxarna”
sjunga,
Ingen
symfoniorkester skulle kunna skryta med en bättre
instrumentering.
Vad kommer härnäst? Man har på känn att Ellington ännu
kan bjuda på många större överraskningar än hittills. När
man hör en del utsökta passager i hans bästa inspelningar
tänker man genast: Varför kan han inte spela mera i den
stilen? Men då kanske han slår över med något yttererat,
något oskönt. Ännu så länge är han mycket ojämn. Kanske
kommer han dock en dag att skänka världen det fulländade
jazzverket.
Nils Färnström.
Stockholms-Tidningen/Stockholms
Söndagsbilagan, s 5/10
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Dagblad

23

april

1933.

Vi kvinnor
av Kid
Mitt på dagen promenerade jag på Birgerjarlsgatan och
tänkte på livet, döden och ett rött sidenband på min nya
laméklänning. Då fick jag se en skylt där det stod Harmoni.
Just vad en stackars höstdeprimerad människa kan
behöva, sade jag till mig själv och gick in i affären bakom
skylten. Men där fanns endast disharmonier, ty affären är en
grammofonaffär och luften darrade av hot-musikens nervösa,
sönderslitna rytm.
SVART JAZZKUNG.
Eftersom den lilla affären bl a är specialiserad på exklusiv
och hypermodern dansmusik och älskad av stadens
jazzungdom och jazzmusikanter bad jag att få höra på det
allra senaste.
Naturligtvis var det Duke Ellington. Denna kolsvarta herre,
som plötsligt erövrat världen med sin hot music med sitt
iskallt medvetna, koketta och djävulska utnyttjande av oljud.
Hans negerorkester har en rytm och en barnslig glädje att
föra oväsen som kommer det att rycka i de mest förstockade
knäveck. När Duke Ellington var i London togs han emot
med ovationer som en Garbo och en musikkritiker skrev om
honom:
”Hans musik är inte en orgie, det är ett vetenskapligt
applicerande av en noga utmätt och farlig stimulans.
BLUES OCH JAZZLÄPPAR.
De nya plattor mänskligheten har fått att stimulera sig med
är ganska många. Duke tycks vara lika produktiv som han är
svart.
Jazzlips heter en snabb foxtrot. Här lägger man särskilt
märke till orkesterns berömda klarinett, eller den här gången
rättare sagt två klarinetter. De visslar fräckt som gatpojkar.
När trumpeten skäller som bäst kommer plötsligt ett mjukt
pianosolo.
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På baksidan är Harlemiana, också en snabb foxtrot. Den
har en snabb, lättflytande, elektrisk rytm. Ibland stannar
tonen, utdragen som ett tuggummi.
Sloppy Joe är bluesbetonad. En trött herre stönar långt
och rytmiskt. Klarinetten drillar ovanligt gällt och fräckt mot
en mörk bakgrund av dovt dunkande.
I Rocky Mountain Blues har man lämnat de fräcka
effekterna. Den är lugn och klar som luften över bergen. En
svag, ljus trumpet, ett lätt pianissimo.
En annan bra blues är Bundle of blues. En foxtrot med en
lätt, flytande rytm är Hyde Park. Den har något av den
vårdade galoppen hos fina hästar på promenadritt.
ÄLSKLING, JAG VÄNTAR DIG.
En enda rumba har kommit fram i år, Sjungen av Josephine
Baker. Hon skriker som en förjazzad påfågel mot rumbans
snabba skallror. Rytmisk och bra.
Till slut är att förmäla till operettälskarens glädje att Folke
Andersson har kommit ut på platta med melodier ur
Nymånen med följande känsliga namn: Stilla som sol i
duvblå gryning och Älskling, jag väntar dig.
Aftonbladet 21 oktober 1933
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DUKE ELLINGTON
[Duke Ellington började med att revolutionera den gamla
hederliga musikharmoniläran i ett litet källarkafé i New York
och betecknas nu som "kanske Amerikas förste kompositör
av verklig karaktär". — Det finns endast två vita musiker som
kunna skriva negerjazz.]6
Sommaren 1926 i New York var het och tryckande. Ingenting
särskilt hände, vilket för att vara i New York är förfärligt, ty
där är man verkligen van vid händelser. I musikkretsar talade
man i alla fall om en liten färgad dansorkester på sex man,
som spelade på ett litet källarkafé på Times Square. Det
märkliga med orkestern var en tämligen underlig – för att
inte säga revolutionerande – uppfattning om den gamla
hederliga harmoniläran. Här var något nytt. Orkesterns
ledare var pianisten och det mesta av repertoaren var hans
egna kompositioner; samtliga voro hans egna arrangemang.
Så hände det sig en kväll att en herre vid namn Irving Mills
slank in på kaféet. Denne Mills är numera en av Amerikas
största musikförläggare och artistimpresarier och hade redan
år 1926 gjort sig känd som förläggare och beskyddare av
unga, lovande kompositörer inom populärmusiken. Mills bad
pianisten spela några lättare underhållningssaker, men
denne beklagade livligt. Han kunde inte alls den genren.
Samtidigt som han bad om överseende med sina bristfälliga
kunskaper om harmoniläran bad han att få spela ett par av
sina egna kompositioner.
När Mills den kvällen lämnade kaféet hade han i fickan ett
kontrakt om grammofoninspelningar, undertecknat av
pianisten, vars namn var – Duke Ellington. Och därmed
skedde upptäckten av en färgad musiker, en vanlig jazzneger,
som ett fåtal år senare skulle komma att kallas ”kanske
Amerikas första kompositör av verklig karaktär” och vars
melodiska geni skulle komma att jämföras med Bach,
Brahms och Delius…

6

Texten inom hakparanteser är ingresstext, förmodligen redaktionellt tillagd.

15

Edward Kennedy ”Duke” Ellington föddes i Washington
1899. Redan som liten fick han smeknamnet Duke (hertig) på
grund av sitt aristokratiska yttre och sin förkärlek för vackra
kläder. Vid sex års ålder satte föräldrarna honom att lära sig
spela piano, men så snart att han upptäckte att han kunde
spela mycket bättre efter gehör än efter noter glömde han
genast allt vad han lärt om musik. Vid denna tid var han för
resten mycket mer intresserad av målning och försökte få
pappa och mamma att förstå att han skulle komma att bli en
mycket bättre målare än musiker, men föräldrarna voro
obevekliga… Ännu i dag är Ellington övertygad om att han
hade rätt…
Efter skolans slut måste han ta plats som ”soda clerk” på
en liten bar, och som den obligatoriska pianisten på baren
omöjligt kunde säga nej till en drink fick unge Duke spela
piano emellanåt, när pianistens törst varit alltför omfattande.
På denna bar och i skuggan av sodafontänen gjorde han sin
första komposition ”Soda Fountain Rag”. Denna spelade han
i 2/4, 4/4, 5/4… alltid ett olika tempo, men ständigt samma
melodi, ända till dess han gjort en ny komposition.
Äntligen fick han en chans att spela ett av fem pianon i en
jazzkonsert utförd av en 60-manna-orkester. Han måste
absolut lova att spela strikt efter noterna och spelade också
nästan hela konserten till slut, då han plötsligt upptäckte en
härlig paus, som kunde utfyllas av en Ellingtonsk pianoutflykt. Han verkställde utflykten – och erhöll avsked på grått
papper.
Efter växlande öden som pianist här och var försökte han
sin lycka i New York och fick sitt första engagemang på
Kentucky Club, och så kom Irving Mills in en kväll… Sedan
dess har Ellingtons väg varit utan törnen.
Negerstaden Harlem i New York hade vid denna tid sina
kabareter, biografteater och danslokaler, skumma och föga
inbjudande. Ingen vit med självaktning besökte dem. En av
dessa kabareter var Cotton Club, kanske den bästa. Mills
utökade Ellingtons lilla orkester till 12 man och placerade
dem på Cotton Club. Lokalen uppsnyggades, och ett
radiobolag intresserades att ha en radioutsändning därifrån
en gång i veckan. Och Cotton club blev snart en sensation,
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besökt av den fina, kräsna publiken från broadway och Fifth
Avenue. Harlem blev fashionabelt, och Cotton club räknas i
dag som en av världens allra främsta kabaretlokaler. Detta
var Irving Mills verk – och Ellingtons.
Han gjorde massor med grammofoninspelningar,
engagerades av Lorenz7 Ziegfeld och av Maurice Chevalier vid
dennes första framträdande på en Broadwayteater. Han reste
till Hollywood och gjorde bl a sin mycket uppmärksammade
kortfilm ”Black and Tan Fantasy”. 1933 gjorde han en
sensationell come-back på Cotton Club och lanserade
världsschlagern ”Stormy Weather”, som han senare gjorde en
alldeles utsökt film av. Denna sommar besökte han England,
Frankrike och Holland, där han överallt väckte fullkomlig
sensation med överfulla hus och stormande applåder… Efter
hemkomsten medverkade han i Calle Brissons första
Amerikafilm, ”Sensationernas revy”, där han gjorde en
mycket omtalad sak, ”Ebony Rhapsody”, byggd på Liszts
ungerska rapsodi, för att inte tala om ”Cocktails for two”.
*
Percy Grainger, den engelske radikale pianisten och
kompositören, som är ledare för musikavdelningen vid New
Yorks universitet, inbjöd hela Ellingtons orkester till en
konsert för sina äldsta studentklasser. Ellington spelade sina
egna kompositioner, och vid sina kommentarer jämförde
Grainger Ellington med Bach och Delius och förklarade att
ingen symfoniorkester tillnärmelsevis kunde uppvisa en
sådan instrumental balans som de bästa jazzorkestrarna.
Grainger som i likhet med landsmannen Bernard Shaw är en
herre som tycker om att ställa fastställda begrepp på
huvudet, framhöll vid samma tillfälle att jazzen är den mest
klassiska av all populärmusik och att man kan spåra några av
dess mest karaktäristiska synkoper till Brahms och
Beethoven. För dem som inte tycka om jazz påpekade
Grainger att deras aversion berodde på att jazzen vore alltför
klassisk för dem, de kunna inte förstå den, den är utom deras
räckhåll…

7

Florenz.
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Detta var det första erkännande Ellington fick i Amerika,
som naturligt nog gav genljud ifrån sig.
Efter Ellingtons turné i England framhöll den engelska
pressen att Musse Pigg och Ellingtons musik vore Amerikas
första, verkliga konstgåva till världen, vilket gjorde de goda
yankees tämligen bestörta.
Constance Lambert, den kände musikanmälaren i London
Referee, skrev bl a: ”Det finns få samtida kompositörer som
kunna uppvisa den uppfinningsförmåga och stilkänsla som
finnes i dessa två underbart uppbyggda saker ”Mood indigo”
och ”Hot and Bothered” – den slutliga uppgörelsen med det
mekaniserade århundradets depression och hårda glädje”.
Och han fortsatte: ”Ellington är inte så mycket en
orkesterledare eller arrangör, utan en kompositör av ovanlig
merit, kanske den första kompositör av verklig karaktär som
kommit från Amerika”.
Denna europeiska uppskattning av Ellington börjar kanske
sprida sig så smått bland den stora allmänheten i hans eget
hemland. Amerika – inte Afrika. Ingen är profet i sitt eget
land. Ellington har i alla fall skördat guld och inte ära. Hans
årliga inkomster beräknas till 250.000 dollar, vilket gör en
rund miljon i svenska kronor. Glöm inte att vi tala om en
”svarting”.
Den stora amerikanska publiken har nog litet svårt att
förstå Ellington, trots att han själv vid ett tillfälle kallade sin
musik äkta amerikansk, med mycket liten skuld till
klassikerna och ingen skuld alls till någon samtida utländsk
stil”. Vid en röstning om den populäraste radioorkestern blev
Ellington placerad på 28:e plats med Guy Lombardo och Paul
Whiteman i toppen. Möjligt är att han i dag ryckt fram till en
bättre placering sedan Europa så uttryckligt framhållit hans
förtjänster.
Sanningen att säga så är nog Ellington inte lättillgänglig,
och detta torde bero på att hans harmonier äro för nya och
egendomliga för att omedelbart kunna fattas och förstås av
ett vanligt, normalt öra, men så snart man får fatt på melodin
på temat blir allt så självklart. Och här ligger knutpunkten.
Ellingtons geni yppar sig i hans förmåga till nya melodier.
Här röjer sig mästaren. Och från melodin växer sedan
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naturenligt fram harmoni, rytm, färg och form. I ”Disques”
framhöll R D Darrell: ”Sedan Brahms (kanske med undantag
av Sibelius och Elgar) har noblare, spontanare, mer oansträngda melodier sällan skrivits. Melodier tendera att bli
mer och mer andtrutna och ovokala, medan Ellingtons
finaste toner springa fram till sitt rapsodiska varande så
enkelt, så naturligt som hos Mozart eller Schubert… Jag
anser att den mest briljanta flykten hos Rimskijs eller Strauss
orkestrala fantasier äro uppnådda, om icke överträffade av
många passager i Ellingtons musik.”
Ellingtons mest kända kompositioner torde vara "Mood
Indigo" och "Black and Tan Fantasy”, och bägge äro, betecknande nog, ganska lättillgängliga. Utsökt vackra melodier,
men med mindre markerad dansrytm, långsamma, vemodiga. Han har gjort över 200 kompositioner och stora
flertalet markant rytmiska saker för dans: "Stevedore
Stomp", "It don't mean a thing" "Rockin' in Rhytm" o. s. v.
Han har gjort en enda längre komposition "Creole
Rhapsody", men arbetar for närvarande på en symfoni i fem
delar där han skall teckna sin svarta ras evolution.
I symfonins preludium spekulerar han i musik över
negerns prehistoriska ursprung bort i det grå urdunklet. Så
övergår han till en afrikansk sats, där de hedniska rytmerna
dominera, detta är djungelfasen. Ett interludium på ett
slavskepp kommer sedan, i vilket mässingsinstrumenten och
klarinetterna alternerande stiga och falla till rytmen av det
stampande, rullande skeppet, medan melodin uttrycker den
levande lastens hopplösa misär och bottenlösa djup.
Nästa sats är plantagen, i vilken det religiösa motivet för
första gången användes, insprängt med söderns folkmelodier, som negern gjort till sin egendom. Nästa del av
symfonin är Harlem; otämd rytm och religiös mjukhet växla
med vild danshets och skräckfyllda ”blueses”. Och i den sista
satsen svepas alla tema fram i en rasens rapsodi, som sväller
ut till en expressiv final om den svarte mannens hopp om
framtiden.
*
"It don't mean a thing, if it ain’t got that swing ..." fritt
översatt: "Det har inget värde om denna swing eller rytm
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saknas". Det är namnet på en av "Ellingtons mest kända
kompositioner, och med denna fras inleder han också en av
sina ytterst fåtaliga musikartiklar. Rytmen är det väsentliga. I
denna artikel förklarar han att den principiella skillnaden
mellan hans orkester å ena sidan samt Paul Whiteman — Guy
Lombardo å den andra är att dessa senare icke förmått
frigöra sig från den symfoniska bakgrunden, vare sig i sammansättning eller arrangemang. De ha byggt ut sina
orkestrar från stråkinstrumenten med dess konsekvenser,
medan Ellington radikalt slopat alla stråkar och i stället
begagnar sig av en magnifik mässingsorkester på 3
tromboner och 3 trumpeter. "Vi ha icke följt symfoniska
musikers fetischer och ha inte dragit oss för att bryta med
gamla regler, och vi ha även skapat nya. Vi veta att vi
förolämpat en massa människor härigenom, i synnerhet
"legitima" musiker, men jag tror att vi också skaffat oss några
vänner".
Kompositörerna av "Stormy Weather" — Ted Koehler och
Harold Arlen — äro, enligt hans mening, de enda vita
musiker som med den verkliga känslan kunna skriva' riktig'
negerjazz... Trots att Ellington i amerikanska musikkretsar
fått stora erkännanden (Leopold Stovoskij, den även i Sverige
välkände ledaren för Philadelphiaorkestern, försummar
aldrig ett tillfälle att höra Ellington, och även konkurrenterna
Paul Whiteman, Rudy Vaale8 m. fl. ha ofta framhållit hans
geni) är detta ett intet mot hans mottagande i England.
Men det finns ett annat ställe där hans ställning är ännu
suveränare, där han är den absolute konungen. Det är
Harlem. Det verkliga Harlem. Inte Cotton Club, ty det är
tillrättalagt för vit publik, men på 125:e gatan (Harlems
huvudgata) ligga sida vid sida två biograflokaler, 125th Street
Apollo och Harlem Opera House, tämligen ruggiga och
skamfilade, men här möter man Harlem, som stundtals bara
är en anhalt för den gamla djungelstationen med dess
oerhörda extaser. Och på något av dessa ställen ger Duke en
veckas gästuppträdande en gång varje år. Och då är det lapp
på luckan och röda lampors sken. Och man förstår snart att
8

Rudy Vallée.
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här är den publik, hans svarta bröder och systrar nämligen,
som känna och förstå Ellingtons musik oreflekterat. Och
vilka känslor sedan. Det är ett larmande, upprört människohav. Applåderna och stampningarna hota att ta ned golv
och tak. De gälla visslingarna skära som blixtar genom den
tjocka, rökiga luften. Och Harlems konung står bugande på
scenen i sin vita frack.
Nils Hellström
Dagens Nyheter 7 april 1935
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HANS

Av GUNNAR ERIKSON.
För de rasmedvetna, negroida musiker, som sedan förra hälften
av 1920-talet börjat framträda i Amerika, har jazzmusiken nästan
genomgående kommit att bli den musikaliska uttrycksformen.
Detta sammanhänger delvis med de stora svårigheter, som i
detta land måste komma att möta dessa musiker i deras
egenskap av färgade konstnärer. Emellertid har säkerligen också
denna musikform i sig själv påkallat deras intresse. Härledd ur den
afro-amerikanska folkmusiken samt förutsättande påträngande
uttrycksbehov och uppdrivet rytmsinne har den ju på ett naturligt
sätt legat väl till rätta för deras rasiala naturell och mentalitet.
Denna negroida, s. k. hot-jazz, har intet gemensamt med den
vanliga, kommersiella jazzen. Medan den senare är en själlöst
reproducerad musik, som i allt slaviskt följer den traditionella
musikens regler, bygger den förra på nyskapande improvisation
och förutsätter en helt ny, musikalisk teknik. Under det den
vanliga jazzen med forcerad hurtighet eller blöt sentimentalitet
huvudsakligen sysslar med balsalarnas och månskensnätternas
fadda romantik, ger hot-musiken uttryck åt konflikter mellan
drifterna och kulturen, åt den nutida människans oro och
drömmar, hennes olikartade reagenser inför de varierande
livsfenomenen. Medan den standardiserade jazzen beljuger
människan, verkar förträngande och i reaktionär riktning, är
hotjazzen revolutionär, vill människans fördjupade självförnimmelse och syftar till hennes frigörelse. Inom denna senare
musikart intar Duke Ellington en betydelsefull ställning. Han är en
av dess pioniärer. Han är dess största kompositör. Hans
konstnärskap är hot-musikens mest sammansatta och
komplicerade.
I sitt skapande har Ellington gått fram på en i hög grad
orkestral linje. Han omger sig med inbördes starkt differentierade
musiker, av vilka de flesta är begåvade med en ovanlig
stilkänsla. Tillsammans med dessa utför han sina kompositioner i
en utpräglat personlig anda, varunder musikerna samtidigt ger
prov på sin musikaliska fantasi i form av improviserade solistfraser.
Ellingtons musik är alltså resultatet av ett kollektivt skapande, i
vilket de tillfälliga och förhandsfixerade insatserna ingått en
organisk syntes.
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*
I sin orkester innehar Ellington, frånsett hans egenskap av däri
medverkande solist, en trefaldig roll. Han är samtidigt dess
ledare, arrangör och kompositör. Hans insatser på dessa olika
plan kan dock icke bedömas var för sig. De är nämligen
oskiljbara, ty i hans musik har komposition, orkestrering och
framförande sammansmält till en sluten helhet. Medan andra
orkesterledare först komponerar ett stycke för att sedan
arrangera det för sina orkestrars olika sektioner, skriver Ellington
sina kompositioner med tanke på hela sin orkester. Han arbetar
med direkt komponerade ensembelpartier, vilkas melodiska
teman ligger till grund för solisternas improvisationer; i hans
kompositioner ingår dessa som organiska led, vilka sammanfogar
ensembelpartierna till ett helt. Han uttrycker sig genom
samkombinerade, inbördes kontrasterande rytmiska, harmoniska
och melodiska konflikter och effekter samt genom den samfällda
överensstämmelsen mellan de komponerade och improviserade
delarna. Hans stil som kompositör uppvisar en ovanlig
enhetlighet. 1 sin orkester äger han ett fullvärdigt uttrycksmedel
och har härigenom kunnat ge prov på en enastående jämvikt
mellan komposition och framförande. Han är den ojämförligt
mest orkestrala jazzkompositören, »den stora orkestermänniskan»,
han var den förste som skrev speciella kompositioner direkt för
jazzsättning.
Ellingtons musik, som i allt präglas av hans mångsidiga,
suveränt skickliga personlighet, kännetecknas av en konsekvent
genomförd, individuellt betonad stilisering. Hans melodik, vilken i
hög grad är rasialt betonad, utmärker sig för sin flödande
rikedom och en i den moderna musiken mindre vanlig, osökt
spontanitet, den fängslar genom sin omedelbarhet och sitt djup,
genom sin fyllighet och värme. Enkel och smakfull är hans
harmonik, naturligt och klart ikläder han sina melodier de
harmonier dessa i sig själva suggererar. En av hans stora
specialiteter är att genom en i dynamiska delar genomförd
harmonik skapa relief åt de överliggande solisternas eller
instrumentgrupperna kontrapunktala fraser, varvid harmoniken
byggts upp under intuitivt aktgivande på de skilda
instrumentslagens egna, kontrasterande klangfärger.
I sin egenskap av jazzmusik är i Ellingtons verk rytmen ett
synnerligen väsentligt element. För att söka undvika att denna,
som ju i jazzen är given och fastställd, ej ska behöva bli monoton
och mekanisk, har han i sin musik varierat den på ett flertal, skilda

23

sätt. Ett av dessa, det mest favoriserade, är hans s. k. walking
bass-metod, vilken kan sägas innebära en samtidig växel- och
samverkan mellan olika instrumentpar inom hans orkesters
rytmsektion.
Spirituell fantasi och sober elegans kännetecknar de partier
Ellington i övrigt komponerat för sin orkesters skilda
instrumentgrupper. Hans för dess brassektion skrivna fraser
intresserar genom sin pregnanta uppbyggnad, sina uttrycksfullt
klara, majestätiskt mäktiga och delikat intriganta linjer, sin
omväxlande lättfattliga och mystiska accent. Saxofonsektionens
ensembelfraser inrymmer en mångfald av sinnrika, melodiska
komplikationer och rytmiska interruptioner, de är smidigt rörliga
och charmerar genom sin okonventionellt djärva struktur. Stor
omsorg har Ellington nedlagt vid komponerandet av sina
magnifika klarinettrios. Härvid har han väl förstått att utnyttja
detta instruments klangresurser, såväl i det dystra, mörka som i
det uppsluppna, grälla registret.
I sitt skapande för de olika orkestersektionerna har Ellington till
det yttersta, begagnat sig av de i dessa inrymda instrumentens
egna, inneboende uttrycksmöjligheter. Denna hans konsekvent
genomförda användning av olikartade, sammanblandade och
skickligt nyanserade klangfärger har gett upphov till en för den
moderna musiken helt ny, egenartad tonalitet. Och det kan
sägas att det till stor del just varit denna, som kommit att ge hans
musik, liksom hotjazzen i dess helhet, dess utomordentligt karaktäristiska särprägel.
Som Ellingtons musik i hög grad bygger på de improviserade
insatserna av hans solister, är det naturligt att han på dem
kommit att ställa mycket stränga krav. Med stor omsorg har han
byggt upp sin orkester, därvid aktgivande såväl på sina musikers
förmåga till kollektiv anpassning som till personligt, individuellt
skapande. I stort sett har han i detta avseende lyckats utmärkt.
Hans orkester är ett smidigt och känsligt instrument för hans
musikaliska intentioner. Den är en av hot-jazzens allra förnämsta,
den otvivelaktigt mest homogena, dess solister står nästan
genomgående på en mycket hög nivå.
Ellingtons orkester består av 14 man och innefattar 4
rytminstrument, 6 brassinstrument och 4 saxofoner. Ellington själv
är en mångsidig och ledigt elegant orkesterpianist, som i sina
soloinlägg uppvisar en korthuggen, något kärv stil. Rytmsektionen
inrymmer även batteristen Sonny Greer; denne musiker frapperar
genom sin fulländade, rytmiska säkerhet och är begåvad med
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en utvecklad intuition, genom vilken han kommit att få stor
betydelse för orkesterns rytmiska sammanhållning. Mindre
framträdande är däremot gitarristen Fred Guy och
kontrabasisten Wellman Braud. Den förre bidrar genom sitt spel ej
med något större mått av rytm, den senare saknar den kraft och
ursprunglighet, man har rätt att begära av en medlem i en
orkester som denna. Samtidig och exakt rytm kännetecknar
visserligen denna sektion, som dock måste sägas arbeta mera
bundet, vara mindre oförmedlat rytmisk och inspirerande än i
åtskilliga andra, negroida hotorkestrar.
Om rytmsektionen är av mera ordinär kvalitet, så är i stället
brassektionen nästan enastående i sitt slag. Den utmärker sig för
en ovanligt rik koloristik, sträckande sig från fränt bitter skärpa till
subtilt älskvärd mjukhet; den förbluffar genom sitt överlägsna
utförande och sin obetvingliga instrumentpress, den fängslar
genom sin spontana hänförelse och flödande, kontinuerliga
klangskönhet. Här återfinnes den otämjda trumpetdynamikern
»Cooty» Williams samt »Tricky Sam», såsom den våldsamme,
mustige trombonisten Joe Nanton även kallas. Dessa musiker är
båda specialister på de i Ellingtons musik så ofta förekommande
djungeleffekterna, varvid deras instrument är försedda med s. k.
wa-wa-sordiner. Deras motsats finner man i det par, som naturligt
kommit att bildas av trumpetaren Arthur Whetzel9 och
trombonisten Lawrence Brown. Whetzel, som f. ö. också leder
brassektionen, är en sensibel konstnär, utrustad med ett starkt
utvecklat sinne för nyansering. Hans klang är mjukt klar och har
en ljus, dimmlätt färg. Han är den ouppnådde temaföredragaren i Ellingtons kompositioner i det långsamma tempot.
Lawrence Brown arbetar med intimt uttrycksfulla intoneringar
och raffinerat veka klanger. Även han kommer bäst till sin rätt i
långsamma, tidlösa stycken, i vilka hans trombone skapat
oöverträffade uttryck för stillsam, lyrisk meditation.
I Ellingtons musik har man många tillfällen att beundra hans
briljanta saxofonkvartett. Den ledes på ett förtjänstfullt sätt av
altsaxofonisten Johnny Hodges, vilken fascinerar genom sitt
lekfullt nonchalanta spel, sin rena, fylliga klang och säregna,
melodiska fantasi. Hans framförande bäres av en hos
altsaxofonister mindre vanlig, dynamisk rytm. På sopransaxofon
överraskar denna musiker med en för instrumentet helt ny, varm
och riklig klang. Barytonsaxofonisten Harry Carney uppvisar im9
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proviserade fraser med långt drivna komplikationer i en
skarpsinnig och djärv stil. På klarinett har tenorsaxofonisten
Barney Bigard ådagalagt en så betvingande kraft i utförandet,
att han på detta instrument måste räknas som hot-jazzens
obestridligt främste. Bigards klang har en praktfull, barbarisk färg,
hans ljudvolym ett enastående omfång; vackert lättflytande är
hans vibrato, det vittnar om sin upphovsmans spontana
uttrycksbehov.
Knivskarp precision, distinkt spelstil och brinnande klang
utmärker denna sektions gemensamma insatser.
På allra senaste tiden har Ellington tyvärr av skilda anledningar
förlorat några av sina musiker, vilka ersatts av andra. I den mån
dessa är kända genom sina prestationer i de orkestrar de tidigare
tillhört, är det emellertid snarast med tillfredsställelse man
konstaterar, att Wellman Brauds plats intagits av den
omedelbare och smidigt arbetande kontrabasisten Hayes Alvis
från Baron Less10 Blue Rhytm Band, samt att 3:e trumpetaren
Freddy Jenkins avlösts av Fletcher Hendersons idérike
improvisatör på detta instrument, Rex Stewart, en musiker av
betydligt mycket högre klass än den rätt medelmåttige Jenkins.
I dessa båda fall torde utbytena alltså närmast komma att verka
i en gynnsam riktning. Förlusten av Arthur Whetzel och Sonny
Greer, två av orkesterns hörnstenar, är däremot säkert mera
svåröverkomlig. Om deras relativt obekanta efterträdare är det
ännu väl tidigt att yttra sig.
I den nutida musiken intar Duke Ellingtons geniala verk en unik
position bl. a. även därigenom, att det på ett naturligt, organiskt
sätt är oskiljbart förbundet med hans orkester. Man vill därför
hoppas, att nykomlingarna till denna ska visa sig besitta också
den intuitiva anpassningsbarhet, som kräves för att denna
eminenta sammanslutning av gemensamt skapande musikkonstnärer alltjämt ska kunna uppnå konstnärliga resultat av
samma utomordentligt höga halt som hittills.
Tillsammans med sin orkester har Ellington verkställt ett större
antal grammofoninspelningar (sammanlagt c:a 200 st.), vilka
alltså utgör den del av hans musik som finns fixerad och bevarad.
Av dessa ska här några av de mest betydande och i olika
avseenden karaktäristiska nämnas.
En av Ellingtons mest berömda kompositioner är hans »Black
and Tan Fantasy». Den kan sägas inrymma kulturnegerns
10
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smärtfyllda längtan och dunkla, obestämt färgade drömmeri,
dess melodiska tema uppvisar en sorgsen, tragisk grundton, vilket
ytterligare understrykes genom den patetiska accenten hos
Williams och Nantons sordinförsedda soloinstrument. I den har
den ena av den svarta rasens två mentala sidor, den melankoliska, fått sitt kanske hittills mest påtagliga musikaliska uttryck.
Ellingtons musik har ofta uppehållit sig vid detta rasens så typiska
»black-and-blue complex», på vilket även »Creole Rhapsody»
utgör ett fullvärdigt exempel. Det är en stort upplagd sak, den
hittills enda av Ellingtons kompositioner för vilken han begagnat
sig av den ökade rörelsefrihet en dubbelsidig grammofonskiva av
det största formatet medger. Den inrymmer två kontrasterande,
med varandra omväxlande teman, vilka ger upphov till en spänning som återspeglar den nutida negerns konfliktartade ställning,
hans splittring genom hans samtidiga egenskap av civiliserad,
modern kulturmänniska och medlem av ett uråldrigt naturfolk.
Som exempel på hur väl Ellington förstår att använda sig av sina
musikers individuella säregenart kan påpekas, att han till
förmedlare av kompositionens två teman utvalt de i temperamentshänseende så skilda solisterna Whetzel och Bigard. Den
förres milda, rofyllda trumpet och den senares trotsiga, vilda
klarinett ställda i motsatsförhållande till varandra framhäver på
ett verkningsfullt sätt differensen mellan de båda melodilinjerna.
»Harlem Speaks» ger uttryck åt den andra sidan av negermentaliteten, hänförelsen, sinnligheten, vitaliteten, extasen. Det
är en våldsam inspelning, kontrastrik, kaotisk och tonstark, den
återger med en tillsats av protestartad, rasial agressivitet negerns
blinda, ohejdade sexualexpansion. En annan sak i denna genre
är »Creole Love Call». Dess tempo är dock inte det snabba,
hetsigt direkta utan i stället det långsamma, sömngångaraktigt
trevande. Det är en kärlekssång, den uttrycker på ett oförställt
sätt rasens urgamla kärleksmystik. Sonny Greers nakna, driftsexalterade falsettsång — negermannen som i den tysta, heta
tropiknatten sjunger sin av ren, öppen lidelse vibrerande
locksång för sin sexuella längtans kvinna — ger en skönhetsupplevelse av sällsamt, absolut unikt slag.
1 form av återupplevande, melodiska minnen vänder Ellington
ofta tillbaka till rasens ursprungliga, förlorade miljö, till Afrika. En
väl träffad stämningsbild från den afrikanska djungelnatten med
dess livliga djurliv är »Echos of the Jungle», ett festligt, färgstarkt
stycke med lättrippande antiloper, trumpetande elefanter,
pladdrande babiankörer och på avstånd tigerns hotfulla,
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annalkande tjut. »Jungle Jamboree» heter en annan, en rivande
och febrigt het inspelning. I den framträder som solist bl. a. även
Ellington själv, hans pianopassage är kraftfullt utförd och har en
konturfast uppbyggnad. Detta stycke kan sägas skildra en
sinnlighetens och fruktbarhetens nattliga, ohämmade djungelfest, i vilken trummornas dova rytmer och eldarnas fantastiskt
förstorande skuggbilder försatt de ritualmässigt, monotont
dansande i ett obetvingligt tillstånd av hänfört raseri. Till dagarna
i Afrika och Sydstaterna med deras intima naturkontakt återleder
man spontant även »Haunted Nights» och »Earie Moon», av vilka
den förra återspeglar den rasiala naturmystiken, den senare är
en lyrisk naturskildring, vars höjdpunkt nås i Browns uttrycksfullt
veka, snarast sånglikt ljudande trombonesolo.
Också kring den amerikanska storstaden med dess
sammansatta och skiftande livsföring rör sig Ellingtons mångsidiga
musik. Ett exempel härå finner man i bl. a. »Jungle Night in
Harlem». Även denna är visserligen inspirerad av djungelmiljön,
också den uppvisar den för Ellington så karaktäristiska djungelatmosfären. Men här är orgien från »Jungle Jamboree». Överflyttad till någon av de hemliga nattklubbarna i Harlem, New
Yorks negerstad, här söker några medlemmar av ett naturfolk i
förskingringen få den förlorade djungelromantiken att blomma
upp på nytt med tillhjälp av hot-musik, steppdans och artificiella
belysningseffekter. Ett glänsande framförande kännetecknar
denna inspelning, i vilken man särskilt noterar Williams upphetsade trumpet mot den underliggande, varmt mörka
saxofonkvartetten, där framför allt Carneys ledande, djupa
barytonsaxofon bidrar till att ge stycket ett drag av eftersinnande
allvar.
»Lightning» heter en orkesterkomposition som bjuder på
fullständigt olitterär musik och som intresserar genom sin
polytonala uppbyggnad: i dess två avslutande chorus står
saxofon- och brassektionerna i ofrånkomligt beroende av
varandra, i det båda nämligen spelar några melodiska fragment, som på ett raffinerat sätt flätats samman. I »It don't mean
a thing, if it ain't got that swing» framträder Ellington som en rytmens partisan och apologet. Här observerar man främst den
temperamentsfulla refrängsången, som genom Ivie Andersons instrumentalt behandlade röst verkningsfullt smälter samman med
den bakomliggande brassektionens sordinerade effekter, samt
Hodge's långa altsaxofonsolo, ett värdigt prov på denna musikers självständigt betonade, musikaliska gestaltningsförmåga.
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I Ellingtons musik skymtar man ofta aktuella frågeställningar
och konflikter av mental och kulturell art. Den är i stor utsträckning en oppositionell konst. (Ett ord av honom själv: »Vad vi
inte kan säga öppet, uttrycker vi i vår musik.») »The Mooche»,
exempelvis, tycks i högsta grad inrymma en medveten tendens.
Den kan betraktas som ett uttryck för kulturnegerns känsla av
osäkerhet och vanmakt inför civilisationen, hans svårighet att
anpassa sig i en miljö som tvingar honom att beskära, censurera
sitt driftsliv. I »Old Man Blues» har problemet en direkt
allmänmänsklig och allmängiltig karaktär. Den är präglad av den
moderna tekniken och industrialismen, den ger en vision av
vitfrackade negermusiker, som med sina solblänkande instrument
vända upp mot skyskrapornas branta väggar avger en musikalisk
protest mot maskinvärlden, mekaniseringen, rationaliseringen,
vilka faktorer utgör ett allvarligt hot mot de elementära,
irrationella, mänskliga livsyttringarna. I »Mood Indigo» har
Ellington frångått sin mera vanliga, enbart hänförda eller
melankoliska attityd, här har han skapat ett nära nog
oöverträffat, musikaliskt uttryck för nutidsmänniskans rotlöshet
och pessimism, för hennes oförmåga att kunna finna en allvarlig,
bärande motivering för sin hetsade, forcerade och krampaktigt
viljemässiga tillvaro. Hans mest fullödiga sak i denna genre är
dock måhända »Solitude». Den ger prov på en sällsynt homogenitet, den är utsökt harmoniserad och utomordentligt väl
avvägd; speciellt fascineras man av den sordinerade
brassektionens enastående balans och sällsamma, nästan
overkliga klang. »Solitude» är resignerad. Den kan sägas
innebära ett fastslående av nutidsmänniskans snäva livssituation,
den uttrycker hennes leda och likgiltighet, hennes tvivel på det
moderna livets skiftande mångfald, på dess grunda relationer
och tvångsbetonade, otillräckligt motiverade sammanhang.
Men dess resignation är dock inte av det desperata, definitiva
utan av det milda, hoppfyllda slaget. Den uppfylles nämligen
dessutom av en tro på den reella, allmängiltiga gemenskap, som
organiskt ska växa fram ur människans nyvunna samband med
sig själv, ur hennes direkta kontakt med sin egen, primära natur.
Duke Ellingtons musik äger den omedvetet härledda konstens
alla kännemärken. I den har alla krav på fastställt uttryckssätt
borteliminerats. Den förvirrar genom sin mångfald och rikedom,
förbluffar genom sin motsatsfyllda, stundom intriganta stil. Den
verkar omväxlande genom sina plötsliga, oväntade infall och sin
suggestiva, dynamiska monotoni. Den fascinerar genom sitt
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otvunget skickliga utförande och pådrivande rytm, sin
oemotståndliga entusiasm och kontinuerliga intensitet. I sin
egenskap av detaljrik, verkningsfullt stiliserad konstmusik påkallar
den ett spänt, oavbrutet intresse. Och genom sina inrymda
problemställningar, genom sitt lidelsefullt gestaltade känsloinnehåll får den en påtaglig, väsentlig innebörd, upprör, griper
och värmer den.
Ellingtons verk frapperar genom sin äkthet. Han har sökt sig
tillbaka till sin ras outtömliga musikkällor, tillsammans med sin
orkester har han givit ständigt varierade uttryck för denna sublima, tidigare anonyma musik. Att hittills endast en kort, avgränsad form därvid kommit till användning är av mindre betydelse.
Värdet av hans konst ligger i stor utsträckning i dennas sällsynta
intensitetsgrad, i hans förmåga till ohämmat självuttryck; av dess
periferiskt likgiltiga bredd är det på intet sätt beroende. Hans verk
mäter sig med de främsta kompositörernas i dagens moderna
musik.
I en logiskt koncentrerad, musikalisk form har Ellington skapat
fullvärdiga uttryck för sin personliga livsstil, sitt sätt att uppfatta,
reagera, förnimma. Och i en tid då den allvarligt syftande
musiken synes bli allt mer osångbar och svårtillgänglig, tycks gå
mot en allt högre grad av medvetet preciserad konstruktion, är
det med utomordentligt intresse man konstaterar, att han kunnat
uppnå betydande, konstnärliga resultat genom att i stället låta
sin levande, ointellektuella, konkreta musik framspringa ur den
undermedvetna, i stor utsträckning ögonblickliga, ingivelsen.
Härigenom kan den nämligen sägas få en funktion utöver sin rent
musikaliska. Den ger aningar och löften om nya verklighetsformer, nya livsplan.
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