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A Study In Brown
Rubriken kan ha flera betydelser. Den iir namnet pd

en jazzmelodi som komponerades aa Larry Clinton
och som bl.a. spelats in aa Bunny Berigan, Casa

Loma Orchestra och Count Basie. Den iir ocksd

namnet pfr en LP-skiaa som kom ut pd S}-talet med

Clffird Brown. Men i den hiir tidskriften rdr det sig
sjtilaklart om en studie i Lawrence Broutns karriiir.

Lawrence Brown foddes 1907 i staden Lawrence i Kansas
men flyttade med familjen i tidig Alder till Kalifornien.
Ellington brukade alltid presentera Lawrence Brown
som hemmahorande i Los Angeleeees, som han uttryckte
det. Lawrence vdxte upp i ett religiost hem. Hans far var
prdst i en metodistkyrka. Familjen var musikalisk och
mAnga instrument trakterades. I sin ungdom provade
Lawrence pa flera instrument som violiry piano, tuba,
men fastnade sA smAningom for trombonen. Brown har
berdttat att ndr han var knappt 20 hr gammal fick han
upptrdda som solist vid ett Mors Dags-firande infor 6000
Ahorare. Han hade svAr rampfeber vid tillfiillet och har
ocksA uppgett att han led av rampfeber under hela sin
karridr.
Familjen onskade att Lawrence skulle dgna sig At serios
musik men han drogs till jazzen och den dansmusik som
spelades av populdrorkestrarna i omgivningen.

Redan under sin skoltid borjade Lawrence spela med
lokala band och ndr skolan var avslutad si trotsade han
familjens vilja och tog sitt forsta professionella jobb i en
orkester ledd av Charlie Echols. Men snart hamnade han
hos Paul Howard och hans Quality Serenaders ddr han
bland annat motte Lionel Hampton. Med det bandet
gjorde han sina forsta grammofoninspelningar. 1930
tog Les Hite over bandet och med det bandet gjorde
Lawrence nAgra skivinspelningar som ackompanjator
till Louis Armstrong.
A."., 7930-92 spelade Les Hites band pA den exklusiva

nattklubben Sebastian's Cotton Club och det rapporteras
att en av Lawrence's specialiteter var att gA omkring
bland borden och spela onskade nummer pA sin trombon
for gdsterna. Han var kdnd for att ha ett fantastiskt
musikaliskt minne och hade han en gAng hort en melodi
sA glomde han den aldrig och kunde utan problem spela
den pi begdran.

Vid den hdr tiden hade Duke Ellington avslutat sitt
lAnga engagemang pA Cotton Club i New York och hade
pAborjat den turn6 som man kan sdga kom att vara resten
av hans liv och karridr. Los Angeles var ett av de forsta
besoken under denna turn6 och hdr kom Ellington att
sammanstrAla med Lawrence Brown. Ellington hade tvA
trombonister i sitt band vid den hdr tiden - Joe Nanton
och Juan Tizol.I)essa tvA personligheter hade dock sina
begrdnsningar som trombonister. "Tricky Sam" var ju
en sordinspecialist, som Duke forstod att utnyttja till ett
maximum, men han hade sina begrdnsningar i andra
sammanhang. Tizol betydde mycket for Ellington i
mAnga avseenden men hade ocksA sina begrdnsningar.
Hanvaringen improvisator i stil med Cootie ellerHodges
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till exempel Ellington behovde en tredje trombonist som
skilde sig frAn de tvA han redan hade.

En som absolut propsade pA denna utokning av
orkestern var Irving Mills, som hade fAtt upp ogonen for
Lawrence Browns kapacitet. Ellington overtygades om
hans fortrdfflighet och den 29 mars 7932 engagerades
Brown for Duke Ellingtons orkester. Men det var ett
problem med detta. Ndr Brown engagerades skulle
orkestern komma att uppga till t3 man och som den
skrockfulle man Ellington var kunde han inte acceptera
detta dAliga omen.

Det betydde i praktiken att Brown inte fick spela med
orkestern forrdn en fjortonde man hade engagerats. Det
lostes pA sA sdtt att Otto Hardwick, som under nAgra Ar

forsokt sig pA en egen karridr, Ateranstdlldes. Men han
var inte tillgiinglig forriin irnaj, sA Lawrence fick medfolja
bandet i over en mAnad utan att spela. Det pAst&s ocksA

att han var oavlonad under denna tid.
Vissa musikkritiker hade sina tvivel om att Lawrence

Brown var rdtt man for Ellingtons orkester. Detta gdllde
speciellt John Hammond som i sina skriverier ofta var
kritisk till Ellington, men dven den engelske kritikern
Spike Hughes liksom fransmannen Hugh Panassier var
tveksamma till valet av trombonist. Men deras tvivel
skulle komma pA skam.

Den 76 maj 1932 gor Lawrence Brown sin forsta
skivinspelning med Duke Ellingtons orkester. Och det
dr en debut som heter duga. Han presenterar sig pA ett
underbart sdtt med ett chorus i The Sheik Of Araby. Hdr
speglas en entusiasm, energi och spelgladje som kom att
utgora hans kdnnemdrke under 30- och 40-talet.

Lawrence hade inte tdnkt att bli sA lAngvarig i
Ellingtons band. Han trivdes bra i Kalifornien och ville



garna hAlla till ddr och dessutom tjdnade han faktiskt
bdttre pengar ddr dn att sitta i Ellingtons band. Men
den svAra depressionen hade slagit till med kraft i USA,
med bristande arbetsmojligheter dven for musiker, och
Lawrence fann det sdkrast att stanna kvar i Ellingtons
band.

Under de kommande Aren spelade Lawrence Brown
mAnga solon i Ellingtons orkester, bl.a. i Best Wishes,

Slippery Horn, Ducky Wuclry, lazz Cocktail och Srning Low
for att ndmna nAgra. Hans mest beromda solo hr troligen
det han gor i Rose Of The Rio Grande frAn 1938. Det dr
ett vdl forberett solo, som faktiskt de flesta av Browns
solon var. F{an spelar det praktiskt taget identiskt lika
i alla framforanden han skulle komma att gora med det
numret under sin karridr. Numret blev lika mycket Ivie
Andersons som Browns men efter att Ivie slutade 7942
si blev numret helt Browns. Enligt The New DESOR
si finns numret bevarat frhn 74 tillfeillen men vi kan
lugnt utgA ifr&n att det spelades vid de flesta tillfdllen
Ellingtons orkester upptrddde pA 30-140-talen. Brown
mAste ha tvingats spela det till leda.
Som ndmnts tidigare hade Lawrence Brown en religios

uppfostran och det pAverkade hans levnadssdtt. FIan
varken drack eller rokte och var mycket noga med sitt
sdtt att uttrycka sig. FIan anvdnde aldrig svordomar
och var mycket noga med sitt utseende. Enligt Ben
Webster rakade han sig alltid tvA gAnger varje morgon
och sAg stdndigt till att han inte hade nAgot grus i
byxuppslagen.

Man kan undra hur han socialt fungerade tillsammans
med orkesterns ovriga medlemmar, som inte precis var
nAgra renlevnadsmdn. Sprit, tobak och droger av olika
slag forekom flitigt bland musikerna.

Pokerspel forekom regelbundet under turn6erna men
Lawrence Brown avholl sig frAn allt detta. Rex Stewart
har berdttat att han t.o.m. sdllan log eller skrattade. De
flesta orkestermedlemmarna fick ju oftast nAgon form av
smeknamn men Lawrence Brown ar bara Lawrence.

PA grund av sitt strikta levnadssdtt kom han dock att
stundtals kallas for "The Deacon" eller "Rev" (Reverend).
NAgon enstaka gAng har han av nAgon konferencier
kallats for "Larcy". Flans personlighet var dessutom
nAgot kverulantisk. FIan var sdllan eller aldrig nojd med
nAgonting och hans relation till Duke Ellington sjdlv var
aldrig helt idealisk. Han hade genom Aren en dispyt med
Ellington om kompositionsrdttigheten till Sophisticated

Lady.
Brown har i sin negativism om Ellington uttryckt att

han inte ansAg Ellington vara en "composer" utan en
"compiler". Missforh&llandet mellan de tvA torde ha sin
grund i det faktum att Lawrence Brown i borjan av 30-

talet gifte sig med dansosen Fredi Washington. Det dr
hon som dansar i kortfilmen Black And Tan. Men Fredi
hade haft eller hade ett forhAllande med Duke och detta
faktum storde deras relation for all framtid som det
tycktes. Aktenskapet mellan Brown och Washington
var kortvarigt och man kan misstdnka att Brown skyllde
detta pA Ellington.
Man kan sdga att Lawrence Brown och Duke Ellington

levde i en symbios. Lawrence behovde Duke och Duke
behovde Lawrence. I sina memoarer Music Is W
Mistress dgnar Duke en kvarts sida At Lawrence Browru
en textmdngd som knappast stAr i relation till hans

betydelse. Duke sdger att Brown hade en oklanderlig
smak som solist men hans storhet lAg i hans formAga att
ackompanjera. En isikt som sdkert kan diskuteras.

Lawrence Brown kom, trots missheilligheter, att
utgora ett ankare i Duke Ellingtons orkester och han
lanserades i mAnga nummer under 6ren fram till 1951.

Efter Joe Nantons insjuknande hosten 7945 blev hans
framtrddanden mera sporadiska och det behovdes en
ersdttare for honom. Brown och Claude Jones var dA de
bAda andra i trombonsektionen. Duke ville att Brown
skulle ta over growl-rollen efter Nanton men Brown
vdgrade detta och var av den anledningen beredd att
ldmna orkestern, vilket han faktiskt ocksA gjorde under
nAgra dagar, men Duke tvingades krypa till korset och
efter nAgra diplomatiska svdngar acceptera Browns
krav. Inte heller Wilbur De Paris, som anstdlldes i
november 1945, blev nigon losning pa problemet att
ersdtta Nanton.
Det var forst pA vAren 1947 som growl-rollen fick en

godtagbar losning med Tyree Glenn. Men for Lawrence
Browns del fAr man tolka denna utveckling som att Duke
vdrdesatte Browns musikaliska kapacitet sA hogt att han
inte ville undvara den.

Duke Ellington komponerade som bekant sdrskilda
"concertos" for nhgra av sina mest betydande solister

- Cootie Williams, Barney Bigard, Johnny Hodges och
Rex Stewart. SA dven for Lawrence Brown. 7936 spelades
Yearning For Loae in med underrubriken Lawrence's

Concerto. Det dr alltsA ett featurenummer for Brown men
det gjorde aldrig nAgon succ6 i samma grad sorr. Concerto
For Cootie, Clarinet Lnment eller Boy Meets Horn.

Mellan Aren 1.932 och 1946 bestod Ellingtons
trombonsektion av Brown, Nanton och Tizol. Det var
en enastAende grupp med sinsemellan olika karaktdrer
men som samtidigt utgjorde en fantastisk enhet. Jazzen
kan knappast uppbringa en mera originell men samspelt
trombongrupp.
Mot slutet av 4O-talet borjade storbanden i USA fA

ekonomiska problem. MAnga kdnda orkesterledare
tvingades ldgga ner sina storband till exempel Count
Basie och Woody Flerman med flera. Ellington kdmpade
i motvinden och kanske tvingades han reducera lonerna
for sina orkestermedlemmar. NAgra av dessa ansAg sig
ddrfor kunna tjdna bdttre pengar pA egen verksamhet.

Johnny Flodges lockades av Norman Cranz' locktoner
och ldmnade Ellington i januari 7957 for att starta ett eget



A Study In Brown
- fortsiittning frdn fdregdende uppslag

mindre band. Han var inte ensam. Med honom foljde
Sonny Greer och Lawrence Brown. Det var ett svArt
slag for Ellington men vi vet ju alla hur han loste den
forlusten.
Hodges lilla band var sdkerligen en bra affar. Man gjorde

&tskilli ga skivinspelningar for Gr anz olika etiketter under
de foljande &ren, men Hodges hade inte den personlighet
som en orkesterledare bor ha. Han var inte den typ som
kunde stA framfor orkestern och siilja den till publiken.
Han trivdes bdttre som "sideman" och 1955 Atervdnde
han till fadershuset. Men Lawrence Brown Atervdnde
inte. Han kanske inte heller fick erbjudandet. Det vet
vi inget om. Han fick i stdllet jobb i CBS studioorkester
i New York. Denna typ av jobb var ofta eftertraktade
for skickliga musiker. Det var i stor utstrdckning ett 9-
5 jobb utan anstrdngande turn6er. Dessutom gav det
tid over till viss annan verksamhet som att t.ex. gora

skivinspelningar antingen i eget namn eller hos andra.
S& under 1955 gor Lawrence Brown ett antal inspelningar

for Norm an Granz skivmdrke Clef och s.om gavs ut som
en LP med namnet "Slide Trombone". Aven om skivan
pA senare Ar getts ut som CD, sA dr den ursprungliga LP-
skivan fortfarande eftersokt och betingar ett ganska bra
pris.

Men 7960 lade CBS ner studiobandet och Lawrence
Brown var plotsligt arbetslos. Fordndringar hade skett i
Ellingtons trombonsektion. Quentin Jackson som skott
growl-rollen hade slutat. Booty Wood kom in i bandet
och skotte den rollen med den draru men dven han
slutade efter nAgra Ar. Lawrence Brown Ateranstdlldes i
Ellingtons orkester den 26 maj 1960och trombonsektionen
kom dA att bestA av Britt Woodmary ]uan Tizol och
Booty Wood forutom Brown. Britt Woodman slutade i
september samma Ar och efter orkesterns uppehAll (Duke
och Billy Strayhorn var i Frankrike for inspelningen
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av filmen "Paris Blues") fram till mars 796I hade dven
Booty Wood slutat och ersatts med Matthew Cee. fuan
Tizol slutade efter en kontrovers med Cat Anderson
under inspelningen av LPn med Duke och Basie. Louis
Blackburn anstdlldes for att ta hand om growl-effekterna,
men han blev ingen succ6 i det avseendet. Samtidigt
hade Chuck Connors engagerats med sin bastrombon.
Leon Cox var en annan trombonist som kom med i
den hdr vevan men han ersattes ganska snart av Buster
Cooper sommaren7962. Duke ville dA att Cooper skulle
ta positionen som growl-trombonist men han vdgrade
bestdmt. Ddrfor blev Brown erbjuden att ta pi sig denna
roll. Av okdnd anledning accepterade han erbjudandet
och fortsatte sin andra sejour i Duke Ellingtons band
bide som sweet trombonist och growl-trombonist. FIan
var dock aldrig nojd med att behova spela Nantons roll i
bandet och ansAg att spelsdttet forstorde hans ldppar och
inverkade menligt pA hans formAga att spela traditionell
trombon. Man mAste vdl anta att det var den ekonomiska
ersdttningen som fick Brown att acceptera rollen. Duke
hade nu en bdttre ekonomi. Efter Newport 7956 hade

hans vdrde pA marknaden stigit avsevdrt.
Ganska snart efter Browns Aterintrdde i

orkestem spelade Ellington in ett antal nummer,
som senare kom ut pA en LP betitlad "The
Unknown Session" .Har fAr Brownfritt spelrum
i flera nummer och man kan ndstan betrakta
skivan som Ellingtons tack till Lawrence
Brown for att han dr tillbaka i orkestern.
Tillsammans med trombonkollegerna Buster
Cooper och Chuck Connors bildade Brown en
ny trombontrio som skulle komma att fungera
tillsammans i hela sju Ar. I sin plungerroll fick
Brown naturligtvis ta hand om gamla nummer
som Mood Indigo och The Mooche och han gor
det genom att hela tiden ha Tricky Sam och
dven Quentin ]ackson i tankarna.

Under 60-talet fick Brown dven spela sina
gamla slagnummer som Rose Of The Rio Grande
men man kan hora att entusiasmen dr borta. Det
dr inte ldngre den sndrtige Brown frAn forr som
spelar utan en n&got trott och luttrad Brown.
Johnny Hodges hade efter sitt Aterintrdde i
orkestem en overenskommelse med Duke
om att han hade rdtt att gora inspelningar vid

sidan om i eget namn. En av dessa skivor dr den mycket
lyckade "Inspired Abandon" ph Impulse tillsammans
med Lawrence Brown.

Animositeten mellan Duke Ellington och Lawrence
Brown hade aldrig lagt sig trots Browns bortovaro under
SO-talet. Enligt vissa rykten kom det till urladdningar
mellan de bAda vid nAgra tillfdllen. Men Brown var trott
pA musikerlivet. De stdndiga resorna var trottande och
denT januari 7970 avslutar han sin sejour hos Ellington
och efter den dagen spelade han inte en ton pA sin
trombon. Han bosatte sig till att borja med i Detroit
ddr han ocksA gifte sig. Arbetade ett tag senare hos en
sldkting i Washington men 1972 Atervdnde han till Los
Angeles ddr han under flera Ar var anstiilld hos det lokala
musikerforbundet. Han avled 1988.

Bo Haufman och Leif l1nsson


