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E L L I N G T O N S

M U S I K E R
Femte och sista avsnittet i artikelserien om de musiker 

som medverkat i Duke Ellingtons orkester

Duke och Kay Davis.

Vokalisterna

Ellingtons orkester har aldrig haft med 
någon verkligt stor vokal ist, och där fanns 

heller ingen permanent vokalist förrän Ivie 
Anderson började 1932. Hon var på intet 
sätt någon artistisk personlighet, men hen
nes mörktoniga, känslomättade röst passade 
ypperligt in i Ellingtons musik. (»It Don’t 
Mean a Thing», »Rocks in my Bed»), Hon 
-sjöng med orkestern till 1942, varefter hon 
för alltid lämnade offentlighetens ljus. Ivie 
Anderson dog 1949.

Efter Ivie Anderson har en lång rad av 
‘kvinnliga vokalister uppträtt med Duke 
JEllington under olika perioder. Betty Roché 
r îöng med orkestern under en del av 1943 
och kom tillbaka några månader 1952. Hen
nes bop-frasiga röst är höjdpunkten i 1952 
års version av »Take the A-Train». Joya 
Sherrill var med från 1944 till 1946. Hennes 
röst påminde om Ivie Andersons, men sak
nade dennas värme. Hon sjöng underbart 
»The Blues» ur »Black, Brown and Beige» 
i den inspelade versionen. (Betty Roché 
sjöng den när den först framfördes.)

Även en del vokalister av mindre anmärk
ningsvärd kvalitet dök upp, däribland 
Marian Cox, Dolores Parker och Yvonne 
Lanauze. Särskilt bör nämnas Kay Davis, 
som var med bandet från 1944 till 1950. 
Ellington använde hennes vackra klassiskt 
skolade röst rent instrumentalt i några av 
sina vackraste kompositioner (»Trans- 
bluency», »On a Turquoise Cloud».) (Detta 
var ett speciellt förfarande som Ellington 
använde sig av redan så långt tillbaka som 
1927, då Adelaide Hall gjorde inspelningar 
imed hans orkester.)

Manliga sångare verkar inte ha intresserat 
Ellington i nämnvärd grad, men av påtag
ligt kommersiella orsaker finner vi Herb 
Jeffries med! orkestern 1940, och han avlös
tes 1943 av Al Hibbler, som stannade till 
1950. Båda kan väl närmast karakteriseras 
som sweetsångare och gjorde sig tämligen 
bra hos Duke (Jeffries: »Flamingo», Hibb
ler : »I love the Sunrise» —  ur »Liberian 
Suite») och verkar båda ha klarat sig fint 
sedan dess i den sentimentala skönsångar- 
branschen. Hibbler har till och med visat sig 
vara en utmärkt blues-sångare under en tid 
med Count Basies orkester.

För övrigt i fråga om vokala prestationer 
av diverse vokalister, som sjungit med Duke 
•genom åren, är inte mycket positivt att säga.

Jimmy Grissom, Dukes senaste tillskott på 
vokalsidan, vill man helst förbigå med tyst
nad. Men Ray Nance ska vi inte glömma 
bort. Hans sång är faktiskt riktigt små- 
trevlig att höra, även om man nu inte ska 
ta den alltför allvarligt (»Just Squeeze Me»), 
Egendomligt nog visar sig den mest njut- 
bare manlige sångare som sjungit till Dukes 
orkester också, liksom Ray Nance, tillhöra 
bandets trumpetsektion: Cootie Williams, 
vars djupa, rastypiska röst vi tyvärr alltför 
sällan fick höra (»Baby, When You Ain’t 
There»),

Arrangörerna
Det har alltid förfäktats att Ellington 

skrev alla sina arrangemang själv under den 
första, stilbildande perioden av hans orkes
ters tillvaro. Detta är naturligtvis sant, men 
det bör tilläggas att många av arrange
mangen var produkter av kollektivt musikalt 
tänkande hos en intimt sammansvetsad grupp 
musiker. En fläkt av Bigard, lite Tizolsk 
orientalism, idéer framkastade av olika sido- 
musiker, allt samlades i Dukes skapande 
hjärna och yttrade sig i äkta Ellingtonarran- 
gemang. Han var utan tvekan den som for- 
made sin orkesters säregna personality.

En viss skillnad blev det när Billy Stray- 
hom inträdde i Ellingtons orkester 1939. Att 
unge Billy var en ivrig beundrare av Elling
ton framkom redan i hans första arrange
mang för orkestern, men hans egna idéer 
började efterhand framträda mer och mer. 
De kunde vara trivsamt robusta, som de 
yttrar sig i »Johnny Come Lately» och den 
eviga »Take the A ’Train», men alltför ofta 
bar hans arrangemang en fadd, unken prägel 
(»Chelsea Bridge», och delar av »The Per- 
fume Suite»), Strayhorn kan dock fortfa
rande skriva fina och friska arrangemang, 
och liksom han var influerad! av Ellington 
i början, så kan man numera finna spår av 
Strayhorn i Dukes nyare skriverier. Det är 
svårt att komma fram till var den ena bör
jar och den andre slutar. Men det speciella 
»Ellington-soundet» har hela tiden funnits 
där.

Då och då har Jimmy Hamilton kommit 
fram ur saxsektionen för att skriva ett och 
annat trevligt arrangemang i modern anda 
(»Honeysuckle Rose»). Men även om han 
skrev modernare, så glömde han aldrig att ta 
hänsyn till orkesterns särpräglade klanger. 
Däremot finns det många gånger orsak att 
misströsta när andra anlitas för arrangering, 
vi har ett typiskt exempel i Dick Vances 
»In the mood».

Stagnation?
Ellingtons orkester nådde sin höjdpunkt 

under 1940— 42. Alltsedan dess första tre

vande start hade den växt ut till ett tätt 
sammansvetsat gäng musiker, sammanhållna 
av en genialisk ledare. Utvecklingen skedde 
gradvis och präglades av en ovanligt kon
stant besättning, många av de musiker som 
spelade med Duke omkring 1940 hade varit 
med ända från början. Orkestern var därför 
ett unikum inom jazzens historia. Och de 
få musiker som slutat under årens lopp hade 
nästan alltid ersatts av hättre, eller åtmins
tone jämbördiga. Det var en ära att få spela 
med Duke. Han kunde alltid räkna med att 
få eliten.

Redan när orkestern var mitt i sin rikaste 
period, märktes de första tecknen till allmän 
försvagning. Och med åren blev det allt liv
ligare omsättning bland Dukes musiker. 
Bandets grundvalar skakade, och det återtog 
aldrig sin forna topp-position. Duke Elling
tons anda började ge vika.

Sammanfattning
Musiker som nått ära och berömmelse hos 

Duke Ellington försvann alldeles ur strål
kastarljuset när de slutade i orkestern. Duke 
hade varit deras inspirationskälla; i hans 
orkester gavs de full rättvisa och kunde ge 
sitt yttersta, utanför samma orkester var de 
förlorade. Mången musikalisk karriär bör
jade och slutade hos Duke. Det var endast 
få som lyckades komma någon vart efter det 
att die förlorat Ellingtons stöd och vägled
ning.

Ivie Anderson var Dukes första perma
nenta vokalist.
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