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ELL IN G TO N S
M U SIK ER

Sonny Greer var 
med Duke i flera 
decennier.

Rytm-sektionen

\ / i d  pianotangenterna har Hans Höghet, 
*  the Duke of Ellington regerat genom 

åren. Det faktum att på senare år Billy 
Strayhorn ofta fått tjänstgöra som pianist, 
förändrar inte helhetsintrycket, att pianot i 
Ellingtons orkester alltid varit i goda hän
der.

Fred Guy var bas för gitarr-detaljen i 
bandet ända från första början — i själva 
verket från den tiden då banjon fortfarande 
användes. Han bytte till gitarr omkring 
1930. Som den blygsamma man han var, 
så tog han aldrig något solo, men gjorde 
goda insatser i rytm-sektionen. Han måtte 
på det hela taget ha varit en sympatisk 
herre, för han stannade i orkestern i mer 
än tjugo år. Men när han slutade 1947, var 
det knappt någon som lade märke till det. 
Sedan dess har Ellington inte haft någon 
annan gitarrist, och Guy själv verkar all
deles ha slutat med sin musikaliska utöv
ning.

I fråga om bas, borde vi ha börjat med 
de inslag av tuba som fanns i orkesterns 
födelseår, men vi hoppar över dem och går 
direkt på den förste kontrabasisten, som 
var Wellman Braud. Han började med 
Duke 1926, kom från New Orleans och 
utmärkte sig genom att spela utan större 
finess men med en imponerande fysisk styr
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ka. Han dunkade på sin bas effektfullt och 
med kraft ända till 1935, då han lämnade 
Ellington, och han var ett tag med och 
spelade in skivor med olika småband, men 
slog sedan rot i Harlem och öppnade en 
biljardsalong.

1935. när Braud fortfarande var kvar, an
ställde Duke Billy Taylor som andre basist, 
och när Braud slutade, bibehölls arrange
manget med dubbla basister i och med att 
Hayes Alvis tillkom. Både Taylor och A l
vis var namnkunniga musiker och hade spe
lat med många av dåtidens • ledande stora 
orkestrar. De två basarna användes med 
god effekt (»Scattin’ at the Kit Kat», »I 
Let a Song Go Out of My Heart»), Alvis 
slutade 1938 och lämnade då Taylor ensam 
om basistjobbet tills denne 1939 lämnade 
orkestern. Bägge dessa har klarat sig fint 
sedan dess, även om de har blivit något 
överskuggade av en ny generation basister.

Den nya generationen inom basspelet bör
jade med att Jimmy Blanton kom till Elling
ton 1939. Han var en helt okänd förmåga, 
och hade spelat med diverse halvdana band 
i amerikanska mellanvästern, där Duke E l
lington av en händelse råkade höra honom. 
Duke blev genast imponerad av den ele
ganta lätthet med vilken Blanton behandla
de sitt stora instrument, och engagerade 
honom genast till sin orkester. Blantons 
spel medförde en ny dimension till Elling
tons rytm-sektion. Hans sätt att spela gjor
de basen både till ett melodi- och rytm- 
instrument (»Ko Ko», »John Hardy’s 
Wife»), Det är inte bara en tillfällighet 
att Dukes orkester nådde sin musikala 
höjdpunkt under de få år som Blanton var 
med. När han avled 1942 miste inte bara 
Ellingtons orkester utan även hela jazz- 
världen en av sina större musiker.

Jimmy Blanton efterträddes av Alvin 
»Junior» Raglin, som var med redan 1941 
under Blantons sjukdom. Även om Raglin 
var en duktig basist hade han långt kvar 
till Blantons format. Han slutade 1945 och 
försvann efterhand från jazzlivet. Oscar 
Pettiford kom in i stället för Raglin. Han 
var en av tidens bästa basspelare, intimt 
förknippad med den moderna skolan som 
den representeras av Dizzy Gillespie och 
M ax Roach. Hos Duke gjorde han gedigna
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orkester

insatser under några år (»Happy-Go-Lucky- 
Local»), Under en kortare tid 1947 hlev 
han assisterad) av »Junior» Raglin, då Duke 
återupplivade sin gamla två-bas-idé (»Libe- 
rian Suite» spelades in med två basar). 
Pettiford slutade hos Ellington 1948, och 
han är fortfarande en ledande gestalt inom 
modernt basspel.

Efter Pettiford kom Wendell Marshall, 
kusin till Jimmy Blanton, som kom okänd 
och utvecklade sig till en första klassens 
basist. Hans spel hade samma melodiska 
avspändhet som kännetecknade Blantons 
stil (»V. I. P. Boogie»). Han gick väl in i 
Ellingtons kompsektion i vilken han stan
nade till 1955.

A v instrumentalisterna hos Ellington 
återstår nu att nämna trumslagarna, och 
som sådan tjänstgjorde Sonny Greer under 
flera decennier. Hans samröre med Duke 
började under den dunkla Washingtontiden 
omkring 1920 och upphörde inte förrän 
1951. Greer var egentligen den svagaste 
punkten inom Ellingtons organisation, och 
det kan förmodas att endast hans mång
åriga och intima vänskap med Duke gjorde 
att han fick stanna så länge som han gjor
de. Sonny Greers trumstil var oftast tung 
och fantasilös, men på ett eller annat sätt 
lyckades han smälta in i orkestern trots sin 
inkompetens. Och det skall inte förnekas 
att han »lyfte» bandet på ett friskt sätt och 
ibland rentav kunde få ett ryck och spela 
riktigt bra.

När Greer lämnade Duke spelade han ett 
tag med i Johnny Hodges band, därefter 
gick han över till Henry Allen. Nuförtiden 
hörs han inte av alls; han har förmodli
gen försvunnit ur jazzlivet, och det är väl 
inte annat att vänta, då hans trumspel 
verkligen inte passar in i någon annan or
kester än Ellingtons.

Resultatet av att Greer slutade, var det 
olyckliga mellanspelet, då Louis Bellson 
skötte trummorna. Bellson hade innan dess 
varit med Benny Goodman och Tommy Dor- 
sey. Hans uppfattning och teknik visar att 
han är en typisk trumekvilibrist, och han 
förde in en mycket o-Ellingtonsk ton i or
kestern. Hans spelsätt var rena shownumret, 
och något så avskyvärt som »Skin Deep» 
borde aldrig ha fått spelats in under Elling
tons namn. Men naturligtvis var han en 
trumslagare långt över medelmåttan, och 
det visade han också genom att spela smak
fullt och idérikt i några lyckade skivor 
(»V.I.P. Boogie», »The Mooche»), Bellson

14 OJ september 1957



Applåder för Arnold
H arry Arnolds radioband har nyligen rönt 

en hel del smickrande uppmärksamhet i 
Staterna i samband med att den stora skiv- 
klubben Jazztone Society släpper ut en LP - 
platta med bandet. F. d. Metronome-redak- 
tören George T. Simon, som är chef för 
Jazztone, kom på idén att skicka ett antal 
provplattor till några prominenta jazzper
sonligheter och be om ett utlåtande. För att 
göra det hela litet roligare, så angav man 
inte vadi det var för en orkester, utan den 
kallades »The Jazztone Mystery Band». De 
tillfrågade ombads att identifiera orkestern 
och solisterna, om de inte kunde det, så ville 
man ha ett mera allmänt omdöme. Nedan 
följer en del av svaren.

Dom Cerulli, Down B eat: Det måste vara 
Elliot Lawrence, fast ibland lät det nästan 
otäckt likt Les Brown. Solisterna skulle 
kunna vara Elliot Lawrence på piano, Nick 
Travis på öppen trumpet och Joe Newman 
på sordinerad, kanske Gene Quill står för de 
flytande altsax-solona. Tenoristerna kunde 
vara Al Cohn och Zoot Sims och trombonis- 
ten Eddie Bert eller Frank Rehak, eller bå
dadera eller ingendera. Barytonisten är abso
lut inte Gerry Mulligan.

John S. Wilson, N. Y . : Vilken underbar 
vitalitet det här bandet har. Och det svänger 
så jämt. Det var länge sedan jag hörde så 
fint ensemblespel. . .  Tenoren låter som Ben 
Webster, trumpeten som Buck Clayton, 
trombonen som Urbie Green och pianisten 
som Nat Pierce. . .

Stevc A llen: Vet inte vems band det är, 
men det är fint. Bra solon. . .  särskilt alt
saxen . . . Skulle kunna vara Woody Her
mans nya band, fast det finns en del nya 
saker i arrangemangen som jag inte hört 
förut. . .

A l »Jazzbo» Collins: Ett svängigt band, 
låter som Harry James nuvarande. . .  Teno
ren spelar i Ted Nash-Corky Corcoran-stilen. 
Har spelat plattan i radio och där gissade 
man på Billy May. Tycker mycket om trum
slagaren och trumpetaren. . .

Ernie Wilkins: Det vore underbart att få 
skriva för det här bandet. Jag  vet att jag 
inte skulle ha några besvär med att få dessa 
män att spela min musik på det sätt jag vill. 
Vilka musiker. Jag  tycker mycket om rytm
sektionen, så fri och avspänd men ändå dri- 
vig. (När han fick veta att det var ett 
svenskt band) Svenskt? Det är inte klokt. 
Det är dags för en del av våra band att 
skärpa sig. Det vore toppen att få skriva 
något för dem.

slutade 1953 och kom med i JA T P , där 
hans tekniskt briljanta men höggradigt ex
hibitionistiska trumspel kom mera till sin 
rätt.

Därefter har trummorna hos Ellington 
spelats i tur och ordning av Butch Ballard 
och Dave Black. Bägge är goda trumslagare, 
men ingen av dem satte någon särskild färg 
på spelet. Nu heter trumslagaren Sam 
Woodyard, tidigare med orgelspelaren Milt 
Buckner.

Den trumslagare som verkligen passade 
in i Ellingtons orkester hundraprocentigt, 
spelade med endast några månader, under 
Sonny Greers sjukdom 1945. Han är död 
nu. Hans namn! Sidney Catlett.

Elliot Lawrence: Mycket fint big band 
sound — brilljant upptaget. Det låter som 
ett moderniserat, svängigt Tommy Dorsey- 
band.

Sy Oliver: Har inte hört maken på 
länge. . .  gissar att det är en samling »all 
stars», om det var en permanent organisation 
skulle jag ha känt till den. . .  vad jag verk
ligen skulle vilja veta är, V E M  Ä R  A R 
RAN GÖ REN ?

Billy Taylor: Jag  tycker att det är ett 
svängigt band. Vet inte säkert vilka solister
na är, men en av trumpetsolisterna lät som 
Nick Travis, trombonisten som Urbie Green, 
altsaxen som Gene Quill, baritonen som Jack 
Nimitz, basen som Milt Hinton, trummorna 
som Osie Johnson och en av tenoristerna som 
Al Cohn. Tenoristen på »Our love is here 
to stay» och pianisten kände jag  inte alls 
igen. För mig låter det som ett fint modernt 
dansband och jag önskar att det fanns ett 
ställe här i stan, där jag  kunde gå och dansa 
till det.

Charlie Mingus: Musikerna spelade ypper
ligt — jag tror inte att någon spelade en 
felaktig ton under hela ensemblen. Har ingen 
aning om vilka det är. Ja g  tyckte jag hörde 
Willie Dennis trombonestil. Trumpetaren 
som spelade i 1935 års solostil lät som ett 
mellanting mellan Roy och Cootie. Några av 
musikerna verkar att vara influerade av den 
coola Tristano-skolan, men jag  har fortfa
rande ingen aning om vilka det är.

Nat Hentoff, Saturday Review, Jazz To
day (efter att ha fått veta vilket band det 
var) : I flera år har vi varit medvetna om att 
ett antal av Europas bättre jazzmusiker är 
svenska, men det här är första gången som

Down Beats årliga favoritröstning för 
jazzkritiker världen runt är nu klar och de 
som röstat är Dom Cerulli, Leonard Feather, 
Harold T. Flartey, Ralph J . Gleason, Don 
Gold, Richard B. Hadlock, Wilder Hobson, 
George Hoefer, Jack Maher, John Mehegan, 
Allan Morrison, George E. Pitts, Paul 
Sampson, Tom Scanlan, Bill Simon, Jack 
Tracy, John Tynan, Barry Ulanov, Martin, 
T. Williams, John S. Wilson och Russ Wil
son (U SA), Stanley Dance, Max Jones, A l
bert McCarthy och Steve Race (England), 
Joachim E. Berendt (Tyskland), Arrigo Po- 
lillo (Italien), André Hodeir (Frankrike), 
Erik Wiedemann (Danmark) och från Sve
rige Carl-Erik Lindgren och Harry Nicolaus- 
son.

Resultatet fick följande utseende (endast 
de fem första i varje grupp) :

Stort band: Count Basie, Duke Ellington, Dizzy 
Gillespie, Les Brown, Maynard Ferguson.

Småband: Modern Jazz Quartet, Gerry Mulli
gan, Chico Hamilton, Jimmy Giuffre, Max Roach.

Trumpet: Dizzy Gillespie, Miles Davis, Louis 
Armstrong, Ruby Braff, Roy Eldridge.

Trombone: J . J. Johnson, Bob Brookmeyer, Bill 
Harris, Jack Teagarden, Benny Green.

Klarinett: Tony Scott, Jimmy Giuffre, Benny 
Goodman, Edmond Hall, Darnell Howard.

Altsax: Lee Konitz, Sonny Stitt, Johnny Hod- 
ges, Paul Desmond, Benny Carter.

Tenorsax: Stan Getz, Sonny Rollins, Coleman 
Hawkins, Lucky Thompson, Lester Young.

Barytonsax: Gerry Mulligan, Harry Carney, 
Serge Chaloff, Gil Melle.

Arrangören som Sy Oliver skulle vilja bli 
bekant med.

svenska musiker har visat hur övertygande 
de kan fånga och återge den kollektiva 
spänstigheten hos ett mycket professionellt 
amerikanskt storband. Både vad beträffar 
det solistiska och det rytmiska låter det här 
bandet bättre än Ted Heath och Kurt Edel- 
hagen, två mycket mer omskrivna europeiska 
band.

Milt Hinton: Jag  tar en chans och säger 
att det är en europeisk orkester ledd och 
arrangerad för av Billy Byers, som också 
spelar med själv. Det verkar som om Don 
Byas är med också . . .

Piano: Erroll Garner, Oscar Peterson, Thelo- 
nious Monk, Dave Brubeck, Bud Powell.

Gitarr: Tal Farlow, Freddie Green, Barney 
Kessel, Jimmy Raney, Laurindo Almeida.

Bas: Oscar Pettiford, Milt Hinton, Charles 
Mingus, Ray Brown, Red Mitchell.

Trummor: Max Roach, Jo  Jones, Shelly Manne, 
Art Blakey, Joe Morello.

Vibrafon: Milt Jackson, Lionel Hampton, Terry 
Gibbs, Red Norvo, Teddy Charles.

Sångare: Frank Sinatra, Louis_ Armstrong, 
Jimmy Rushing, Joe Turner, Joe Williams.

Sångerska: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, 
Sarah Vaughan, Mahalia Jackson, Pearl Bailey.
N YA STJÄRNOR:

Trumpet: Donald Byrd, Art Farmer, Lee Mor
gan, Joe Newman, Tommy Simms.

Trombone: Frank Rehak, Willie Dennis, Britt 
Woodman, Curtis Fuller, Bill Hughes.

Klarinett: Rolf Kuhn, Putte Wickman, Pete 
Fountain, Jimmy Giuffre, Peanuts Hucko.

Altsax: Art Pepper, Jackie McLean, Cannonball 
Adderley, Gene Quill, Lennie Nichaus.

Tenorsax: Sonny Rollins, John Coltrane, Sandy 
Mosse, Johnny Griffin, Hans Koller.

Barytonsax: Pepper Adams, Al Cohn, Cecil 
Payne, Gil Melle, Pee Wee Moore.

Piano: Eddie Costa, Phineas Newborn, Herbie 
Nichols, Claude Bolling, Tommy Flanagan.

Gitarr: Kenny Burrell, Jim Hall, Bill Harris, 
Charlie Byrd, Joe Puma.

Bas: Leroy Vinnegar, Ralph Pena, Paul Cham- 
bers. Red Mitchell, Ed Jones.

Trummor: Philly Joe Jones, Ed Thigpen, Art 
Taylor, Bobbv Donaldson, Charlie Persip.

Vibrafon: Eddie Costa, Larry Bunker, Vic Feld- 
man, Walt Dickerson, Don Elliott.

Sångare: Johnny Mathis, Jackie Paris, Ray Char
les, Mel Tormé. Johnny Hartman.

Sångerska: Helen Merrill, Eydie Gorme, Bever- 
ly Kenney, Anita O Day, Laverne Baker.

Kritikerfavoriter
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