
Harald Grut

ELLINGTONS
MUSIKER

En utförlig översikt över de musiker 

som medverkat i Duke Ellingtons 

orkester under årens lopp

Sedan Ellingtons första band bildades för 
mer än trettio år sedan har gott och väl 

över 100-talet musiker varit lierade med 
Duke. I denna skara liar framkommit mu
siker som med sin individualitet bidragit att 
skapa det speciella »sound» som blev känt 
somt »Ellington-musik»; musiker som till
hör jazzens störste, medelmåttiga musiker, 
ojämna musiker, men nästan alltid goda 
instrumcntalister, för kompetenskravet är 
högt för den som skall bli medlem i Elling
tons orkester. Där har också figurerat ett 
oräkneligt antal sångare och sångerskor, 
men de har inte bidragit i nämnvärd grad.

De som behandlas i denna artikel är de 
män, som genom åren har satt sin person
liga prägel på orkestern som var och är 
Ellingtons.

Trumpetarna
Sedan 1923 har mer än 30 trumpetare 

verkat inom Ellingtons trumpetsektion. Alla 
dessa har ju inte varit av betydelse för bil
dandet av en typiska Ellingtonstilen, men vi 
skall nu behandla dem som verkligen var 
och är typiska Ellington-trunmpetare.

Under många år upptogs förstatrumpeta- 
rens plats av Arthur Whetsel. Hans vackra 
ton gav distinktion åt trumpettrion, och 
som solist var han bra, i en känslomättad, 
anspråkslös stil (»Misty Moming», »Delta 
Serenade»), Hans samarbete med Duke bör
jade 1923 i Washington, D. C., och slutade 
•937, då hans försvagade hälsa tvingade ho
nom att sluta. Han dog, 1940. Whetsels hela 
musikaliska liv tillbringades hos Duke El- 
lington.

Hans efterträdare var Wallace Jones, en 
mycket skicklig förstetrumpetare, som in
nan dess hade haft en liknande position hos 
Chick Webb och Willie Bryant. Han var en 
enkel och rättfram solist (»Serenade to 
Sweden»). Jones lämnade Duke 1944 och 
har inte hörts av sedan dess.

Efter Jones kom Shelton Hemphill, en 
strålande första trumpet, som hade spelat 
med Benny Carter, Chick Webb, Blue 
Rhythm Band och Louis Armstrong. Han 
lämnade orkestern 1948 och försvann se
dan helt från musiklivet. Efter det verkar 
det inte ha varit någon större ordning med 
posten som förstetrumpetare, i allmänhet 
har de övriga medlemmarna i trumpetsek
tionen turats om att sköta den stämman.

Så går vi tillbaks till början igen, och 
finner då Bubber Miley som andretrum- 
petare. Han blev synonym med Ellington 
redan från början med orkestern. Mileys 
mycket personliga sätt att använda sordinen 
skapade ett särpräglat Ellington-»sound». 
Han kanske inte själv funnit på detta sätt 
att spela, men han utvecklade det till en så 
hög grad av fullkomlighet, att ingen sedan 
nått upp till hans klass av detta speciella 
sätt att spela trumpet. (»Black and Tan 
Fantasy», »The Mooche»). På samma gång 
som den var grovhuggen och rakt på sak, 
var hans spelstil sinnrik och känslomättad, 
och Mileys hom var ett betydelsefullt in
slag i Ellingtons orkester från 1925 till 
1929. Han slutade då för att bilda en egen 
orkester, med vilken han dock inte gjorde 
någon större succés. Miley dog 1932.

Som ersättare för Miley kom Cootie W il

liams. Han var en okänd förmåga innan 
han kom till Duke, men det stod snart klart 
att han var värdig att ta över Mileys plats 
i orkestern. Visserligen var hans sordinspel 
inte att jämföra med hans företrädares, 
men Cootie var av ett annat temperament 
och hans grepp om musiken låg på ett mer 
intellektuellt plan. Det råder i varje fall 
inget tvivel om att hans samarbete med 
Duke Ellington blev en lyckad förening. 
Hans sordinspel likaväl som hans varma 
öppna ton blev en karakteristisk del av 
Ellingtonklangen under många år. (»Echoes 
o f the Jungle», »Concerto for Cootie»). —  
Cootie lämnade Duke 1940, lockad av ett 
erbjudande från Benny Goodman. I Good- 
mans stora band försvann Cooties trumpet 
alldeles, men i Goodmans sextett gavs mer 
utrymme åt hans personlighet. 1942 slutade 
Cootie hos Benny och startade eget band, 
men som orkesterledare är han inte av nå
gon betydelse.

Cooties plats i Ellingtons orkester över
togs av Rav Nance, som kom dit via Earl 
Hines och Horace Hendersons orkestrar. 
Som trumpetare var han utmärkt redan när 
han kom till Duke, men utvecklades vidare 
hos honom. Hans spel har väl inte Bubber 
Mileys skärpa, eller Cootie Williams full
toniga värme, men det har sin egen person
liga atmosfär. (»Take the A-train», »Satin 
Doll»), Därtill kommer att Ray Nance är 
vokalist med en humoristisk ådra, och han 
spelar violin på ett horribelt, mystiskt sätt, 
som man kan ifrågasätta om det verkligen 
hör hemma i Ellingtons band (»Moon 
Mist»). Hans översvallande uppträdande på 
scenen har gett honom namet »Floorshow» 
och är en tillgång för orkestern. Med sina 
femton år som medlem får Nance nu an
ses vara en av de permanenta Ellington- 
musikerna.

Återigen blickar vi tillbaks till åren för 
orkesterns tillkomst, och nu för att finna 
Freddy Jenkins som tredjetrumpetare. Han 
kom med 1928 och drog uppmärksamheten 
till sig som showman, vilket gjorde honom 
känd som »Posey» bland kollegerna. I det
ta avseeende var han Ray Nances före
gångare, men han var mer än en show
man, han var också en strålande trumpetare 
med en bred ton och ett spelsätt som var
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Cat Anderson är Ellingtons nuvarande 
höjdspecialist.

påtagligt influerat av Armstrong. (»High 
Life», »Old Man Blues»). Hans vacklande 
hälsa tvingade honom att sluta 1935, och 
frånsett ett kort gästspel med orkestern 
1937 försvann Jenkins för alltid från musik
livet

När Duke kallade in iRex Stewart för att 
ersätta Freddy Jenkins, kom det till många 
meningsutbyten, för Stewart, sade många, 
passade inte som Ellington-musiker. Han 
hade redan gjort sig ett namn med Fletcher 
Henderson och McKinney’s Cotton Pickers, 
och de som tvivlade på Dukes omdöme ba
serade sin skepsis på kännedomen om Rex’ 
tidigare prestationer. Men som alltid hade 
Duke Ellington rätt. Rex, vars spelsätt ti
digare varit väl så nyckfullt, anpassade sig 
med vällyckat resultat. Hans kornett ut
gjorde en dekorativ färgklick i mönstret 
av Dukes orkester. För det mesta spelade" 
Rex med öppen ton, men ibland spelade han 
med sordin, och då och då använde han sig 
av en roande halv-ventilsteknik av eget pa
tent (»Boy Meets Hom», »Harlem Air- 
shaft»), Rex stannade hos Duke till 1947, 
då han fick för sig att han skulle bli sin 
egen kapellmästare. De närmaste åren tur
nerade han i Europa och Australien med ett 
litet och inte särskilt framgångsrikt band 
och delvis också som solistattraktion, och 
återvände till U SA  1950. Efter detta har 
han kommit mer och mer ut ur bilden, men 
nyligen gjorde han sig påmint igen med en 
LP-skiva där han spelar —  Ellington-me- 
lodier.

Omkring mitten av fyrtiotalet blev Elling
tons trumpet sektion ett ordentligt trångt 
ställe, där ibland ända upp till sex trum
petare trängdes. En del av dessa passerade 
in och ut utan att lämna några värdefulla 
intryck, som Fats Ford, Francis Williams 
och Dud Bascombe. Andra däremot var mer 
givande.

Taft Jordan kom in i bilden redan 1943. 
Från sin långa sejour i Chick Webbs orkes
ter under trettiotalet var han ansedd som en 
utmärkt trumpetare i Armstrongs anda. Av 
en eller annan orsak verkade han dock inte 
passa in i Ellingtons orkester, även om han 
med ganska lyckat resultat tillägnade sig 
Rex Stewarts halvventilteknik (»Jam-a- 
ditty»). Taft Jordan var med Ellington till 
1947 och har levt ett tillbakadraget liv sedan 
dess.

William »Cat» Anderson spelade med i 
Dukes orkester under några månader 1944 
och kom tillbaka »på riktigt» 1950. Han är 
specialist på höga toner. »My little wonder» 
kallar Duke honom, och det är klart att det 
är beundransvärt att kunna spela så obe
hindrat i de övre regionerna, men kattskrik 
är väl inte alltid så njutbart. Men han kan 
spela njutbart och är händig med sordinen. 
(»A Gathering In a Clearing», »Stormy 
Weather».)

1946 kom Harold Baker med som perma
nent medlem av orkestern. Han hade varit 
med Duke förut under en del kortare enga
gemang, och för övrigt spelat med Don 
Redman, Teddy Wilson, Andy Kirk och 
Mary Lou Williams. Baker var en Elling- 
tonmusiker i ordets rätta bemärkelse. Hans 
spel var brett och djärvt i konturerna:, ofta 
lyriskt, idémässigt sett. (»TheTattoedBride», 
»Progressive Gavotte».) Han slutade 1952 
och verkar att klara sig bra på egna ben.

Före detta Basietrumpetaren A l Killian 
engagerades 1947 som höjdspecialist. Hans 
huvudsakligaste insats kan höras i den 
tredje dansen ur »Liberian Suite». Han blev 
dödad i ett slagsmål 1950.

Nelson Williams dök upp från ett okänt 
förflutet 1949. Han var en sällsynt känslo
mättad trumpetare med sordin, en sann 
Ellington-musiker. (»Creole Love Call», 
»Brown Betty».) Han lämnade orkestern 
I951 och for till Frankrike, där han varit 
verksam sedan dess.

Willie Cook och Clark Terry anslöt sig 
båda till Ellingtons orkester 1951. Cook är 
en duktig men inte särskilt märkvärdig

Nelson Williams, 
som nyligen gäst
spelat här, var 
med Duke 1949—  
51.

Rex Stewarts kornett var en dekorativ 
färgklick i Ellingtons musik.

trumpetare, att döma av hans få inspelade 
solon (»Three Little Words»), —  Clark 
Terry är däremot en färgstarkare trumpe
tare, och han var den som förde in det 
modernare tänkesättet i Ellingtons trumpet
sektion. Terry spelar själv i en stil som för 
tankarna till Miles Davis även om han, för
vånansvärt nog, kan låta som en modernise
rad Rex Stewart. (»Bensonality», »Per- 
dido».)

Utan tvekan har Clark Terry en mycket 
personlig spelstil och han är en musiker 
som smälter in perfekt i Ellingtonska sam
manhang. (Forts, i nästa nr.)
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