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Abstract 

  

Title: Wes Montgomery and his approach to the guitar’s fingerboard 

Author: Driton Bejtullahu 

    

   The purpose of this study is to investigate Wes Montgomery’s approach to the 

fingerboard. It’s based not only on audio but also on the visual performance. The 

tablature matches exactly with Montgomery’s playing.     

   The study analyzes the way he moved on the fingerboard and presents a theory why 

he moved in that particular way.  

   The study leads to a discussion of various possible explanations for Montgomery’s 

special way of playing.  

 

Keyword; Wes Montgomery, jazz, guitar, fingering, fingerboard, tabulature. 

 

 

 

 

 

 
 

Sammanfattning 

 

Titel: Wes Montgomery och hans förhållande till gitarrens greppbräda 

Författare: Driton Bejtullahu 

 

    Syftet med denna studie är att undersöka Wes Montgomerys förhållande till 

gitarrens greppbräda. I denna studie används en speciell transkriberingsmetod av 

melodier och solon från videoinspelningar. Transkriptionerna bygger inte bara på ljud 

utan även på det visuella framförandet. Tabulaturen matchar Montgomery spel exakt. 

  Studien analyserar hans förhållande till gitarrensgreppbräda och presenterar en teori 

om anledningar till det. 

  Studien leder till en diskussion om olika möjliga förklaringar av Montgomerys 

speciella spelsätt. 

 

Nyckelord; Wes Montgomery, jazz, gitarr, fingersättning, greppbräda, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 

 

 

INLEDNING ......................................................................................................................4 

SYFTE .................................................................................................................................4 

BAKGRUND ......................................................................................................................5 

   Forskningsläge och litteraturgenomgång .....................................................................5 

METOD OCH MATERIAL .............................................................................................9 

   Tabulatur .........................................................................................................................9 

   Gitarren .........................................................................................................................10 

BIOGRAFI .......................................................................................................................11 

    Teknik ...........................................................................................................................13 

     Sound och utrusning ...................................................................................................14   

 RESULTAT: Wes Montgomerys spelsätt .....................................................................15 

         Undviker att spela på strängarna 4, 5 och 6 uppe på halsen ...................................15 

         Spelar melodi/temat nere på halsen  .........................................................................15 

         Börjar nästan alltid solodelen genom att sikta mot första sträng  

ofta uppe på greppbrädan och upprepar det ofta under solodelen…...…………..16 

         Återvänder ofta och avslutar musikaliska idéerna /fraserna / ”meningarna”  

nere på halsen…………………………………………………………………………… 18 

         Rör sig som en konsekvens horisontalt på greppbrädan………………………………20 

         Rör sig horisontalt på greppbrädan av andra skäl ...................................................22 

DISKUSSION ...................................................................................................................27 

SLTUSATSER..................................................................................................................30 

KÄLLOR OCH REFERENSER ....................................................................................32 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

INLEDNING    
 

Kort om Wes 

 

   John Leslie ”Wes” Montgomery föddes, 6 mars 1923 i Indianapolis. Det var 

gitarristen Charlie Christian som inspirerade Wes att spela jazzgitarr på allvar. Wes 

Montgomery etablerade sig redan genom sitt första album som betraktades, av 

kritkerna och musikerna, som största jazzgitarristen efter Charlie Christian. På toppen 

av sin karriär, drabbades Montgomery av en dödlig hjärtattack i sin hemstad den 15 

juni 1968.   
 

   

SYFTE 

 
   Jag har alltid upplevt Wes Montgomerys spel som avslappnat, ”enkelt”, lätt, 

utåtriktat… Jag kände att det är något som är speciellt med honom, något annorlunda. 

Jag gillade Ron Carters beskrivning där han säger att Montgomery spelade logiskt.   
 

   Ron Carter, bassist on the session, recalls, "Since Wes wasn't noted for 

writing out his music, we worked it all out by ear when we got to the date. 

For as complicated as his music was, it was also musically logical. We 

couldn't figure out why we hadn't thought of that. He was very 

comfortable to play with…Wes showed us the tunes until we got them 

right. It wasn't a problem with [pianist] Hank Jones, and I wasn't too far 

behind. Hank and I worked out the chords and the forms between the two 

of us. Wes wondered how I caught on so fast, and I said that even though 

what he was doing was new, he was playing so logically that it was easy 

to catch on".  

(Jim Ferguson, www.fergusonguitar.com) 

            

   När jag läste detta kändes det som jag fick en bekräftelse på det jag tyckte. Denna 

uppfattning om hans spel fick jag mest från videoinspelningarna. Där kunde jag se hur 

avslappnad han var och genom att uppmärksamma den tekniska aspekten av hans spel 

och framförallt fingersättningen, fick jag en uppfattning att han måste ha ”tänkt 

enkelt” på något sätt. Vad jag menar med ”tänka enkelt” kan jag kanske förklara 

bättre genom att beskriva vad jag upplever att han inte gör. Jag upplever inte att han 

spelar jättesnabba ”överdrivna” långa fraser, långa arpeggion, avancerad polyrytmik 

eller metriska modulationer. När det gäller ackord, upplever jag aldrig att han spelar 

tekniskt svåra läggningar där han sträcker fingrarna på något konstigt sätt, det känns 

att allt flyter naturligt och när han spelar solo upplever jag att han har en speciell 

fingersättning, som ser enkel ut på något sätt. Denna ”enkelhet” tolkar jag som ett 

logiskt tänkande.  

   Det som fick mig att börja undra hur han tänker, var hans vänsterhands förhållande 

till greppbrädan. När det gäller melodi/solospel, förutom att han spelar mest med tre 

fingrar alltså sällan med lillfingret upplever jag också att han tänker/spelar mer 

horisontalt än vertikalt. Jag upplever också att om han ska spela låga toner så spelar 

han i 1:a läget och sen för att spela högre upp fortsätter han att spela på tredje, andra 

och första sträng – alltså han spelar sällan låga toner på strängarna 4-5 och 6 uppe på 

halsen.  

    

   Vad finns det för anledningar att han har just den fingersättningen? En anledning 
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kan vara att fingersättningen är kopplad eller är en konsekvens av frasering. Var det 

kanske soundet som han prioriterade, gillade han kanske inte soundet från de låga 

strängarna uppe på halsen? Utifrån min erfarenhet med vissa förstärkare blir det 

rundgång just på de tonerna som Wes undviker, tar man t.ex. Bb på fjärde strängen 

blir det rundgång men inte, eller i alla fall mindre, om man spelar på tredje strängen. 

En annan orsak var kanske att han, eftersom han var självlärd och kanske hade absolut 

gehör, tänkte att om det ska låta lågt då är det lågt ner på halsen, alltså första läget och 

om det ska låta högt då gäller att fortsätta upp på halsen och då blir det första strängen 

där de andra och tredje strängarna ligger tillhands eftersom de är nära. Han började 

först med en fyrsträngad gitarr (Jim Ferguson, http://www.fergusonguitar.com/wes.html), 

det var kanske den fyrsträngade gitarren som påverkade honom.  

   Trots att det är svårt eller omöjligt att fullständigt förstå hur en annan människa 

tänker, har jag för att närma mig till problemet valt att fokusera på två aspekter av 

hans melodi/solospel, nämligen hans förhållande till greppbrädan och anledning till 

detta. 

  

   Mitt syfte är att beskriva Wes Montgomerys förhållande till gitarrens greppbräda 

och att söka förklaringar på orsakerna till detta.  

 Detta leder till två forskningsfrågor: 

– Hur utnyttjar Montgomery greppbrädan? 

– Vilka direkta orsaker kan finnas till detta?  

        

 

 

BAKGRUND 

 

Forskningsläge och litteraturgenomgång 
 

   Det finns en hel del skrivet om Wes Montgomery. Det finns en doktorsavhandling 

av Reno De Stefano (1996), som delvis är tillgänglig på nätet. Den går dock inte in på 

de områden som jag behandlar i denna uppsats. Lexikonartiklar, noter och 

transkriptioner samt böcker om jazzhistoria behandlar naturligtvis Wes Montgomery, 

men inte precis de aspekter som intresserar mig just nu.  

   Av det material som jag har hittat och som ligger närmast till min forskningsfråga är 

Steve Khans (1999), Wolf Marshalls (2001) och Adrian Ingrams (2005) analyser av 

Montgomerys spel. Jag har också hittat intressanta uttalanden om Wes av andra 

jazzgitarrister. 

 

   Steve Khan har transkriberat och analyserat några av Wes Montgomerys låtar och 

har publicerat detta på sin websida. Detta material behandlar många aspekter av 

Montgomerys spel i form av instruktioner, alltså han ger förslag hur man ska spela det 

materialet. Jag gick igenom hans analyser och transkriptioner och valde ut de passager 

som är relevanta för min forskningsfråga. 
 

Wes Montgomery's solo on:  "Con Alma"    

 
Once the G# has been played on the G-string, this is where I would make 

my position shift. Then, I would make another position shift, while still on 

the D-string, moving down to G-natural to G#, and dropping down to the 

http://www.fergusonguitar.com/wes.html
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A-string for D#-E, and A#-B would be played in that area[around the 5th-

7th frets] on the low E-string. The final G-G# down to low E are, of 

course, played on the low E-string again. Give this approach a try and see 

how it feels. If it does not suit you best, try making the position shifts in a 

different manner. (Steve Khan, http://www.stevekhan.com/korner1.htm) 

 

   

   Av detta citat framgår att han ofta byter position.   
 

Wes Montgomery’s solo on: "Gone with the Wind". 

    

The long arpeggiated lines you see as phrases begin in [A2] were very 

characteristic of Wes' playing and you see such lines throughout the 

various recordings and phases of his career 

  Thematic development plays a most important role in this solo too. 

During [A], from bars 8-12 offers a simple idea which continues. At [A2], 

in the first bar of each 4-bar phrase, Wes uses a vaulting arpeggio to begin 

the phrase. 

   Another element in Wes' general approach to improvising is the usage of 

simple triads which serve, oftens times, to extend the harmony. If you just 

focus on bars 5-8 in [A], you can see a B-triad over the D7 chord which 

produces the b9; & 13th. Then, in bar 7, in the second half of the bar he 

employs a simple 'D' augmented triad but lands on an Eb(b9) before using 

the Ab(b5) as an upper neighbor to the target note of 'G', the root. The use 

of an augmented triad appears again in [A2], bar 19, over the Bb7(alt.) 

chord on beat 3. (Steve Khan, http://www.stevekhan.com/korner1.htm)  

      

   Den mest relevanta passagen i citatet ovan är, ” … in the first bar of each 4-bar 

phrase, Wes uses a vaulting arpeggio to begin the phrase”. 
 

Wes Montgomery's Solos on: "Twisted blues” 

 

A key scale degree for Wes was always the 9th of the minor chord. It 

might also serve us well to take a look at how Wes treats the only 

major 7th chords to appear in the tune. Dbmaj7 appears 3 times in 

the tune, during [A] at bar 11; and in [A2] at bars 27 and 31. If you 

listen, and carefully observe, you will see that most times, Wes seems 

to be 'targeting' his Bb, on the high 'E'-string, and then going straight 

down the major scale while making smooth transitions to either Bm7, 

or lastly to Dm7. This happens, believe it or not, 11 times during the 

Riverside solo!!! In sharp contrast, there is only one moment during 

the Verve solo where Wes plays something which is reminiscent of 

this linear configuration.  

(Steve Khan, http://www.stevekhan.com/korner1.htm) 

 

   Även här beskriver Steve Khan två aspekter av Montgomerys spel. Den första är att 

han siktar mot 9-an i moll-ackord och den andra att han ofta siktar mot tonen Bb på 

första sträng.  

   Steve Khans analys av ”Unit 7” tolkar jag, efter att jag har tittat på 

transkriptionerna, så att Wes börjar fraserna i varje A-del med uppåtgående arpeggio 

som hamnar på “pretty notes” d.v.s. 7-an, 9-an och 11-an på första sträng.   

   I sin bok Best of Wes Montgomery med transkriptioner och analyser beskriver Wolf 

Marshall Wes Montgomerys spel så här: 
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Wes Montgomery’s melodic conception has been described as horn – like 

– little wonder, as he drew great inspiration from musicians like Charlie 

Parker (alto sax), John Coltrane and Sonny Rollins (tenor sax) and Miles 

Davis (trumpet) in addition to conventional guitar sources such as Charlie 

Christian and Django Rheinhardt. The fingering of his single-note phrases, 

from simple melodious statements to earthy blues lines and florid bebop 

passages, has always been a source of consternation among jazz guitar 

purists. Like many blues and rock guitarists, Montgomery rarely used his 

pinky (fourth finger) for these phrases, irrespective of their complexity or 

physical demands. (Wolf Marshall, 2001, s 6) 
   

   Det mest relevanta i citatet ovan är informationen att Wes sällan använde 

vänsterhandens lillfinger. Han använde alltså huvudsakligen en trefingersteknik. 

Jazzgitarristen Adrian Ingram beskriver i sin video “The Guitar Style Of Wes 

Montgomery” Montgomerys spel och säger bland annat detta: 

 
Wes Montgomery made frequent use of 3 substitutional devices, both for 

single-lines (octaves) and chordal work. These can be summarized as 

follows: 

The mi7 over a dom7th.  

The dom7th over mi7.  

 b5 substitution. 

(Stefan Grossman’s Guitar Workshop, Inc. 1999) 

 

   

   Punkt 1 och 2 är mer intressanta för mig där han menar att Wes tänker/spelar moll i 

stället för dur och tvärtom alltså, II-moll istället för V7 och V7 istället för II-moll. Det 

kan också vara V-moll istället I7, eller IV7 istället för I-moll.  

   Adrian menar också att Wes spelar dur (jonisk) skala eller arpeggio över tre olika 

ackord och ger ett exempel: Bb jonisk skala eller arpeggio över Gm7 och C7. 

   Jazzgitarristen Pat Metheny, säger detta: 

 

   He took certain stylistic breakthroughs of Sonny Rollins and John 

Coltrane and applied them to the guitar in a way that is the ultimate 

achievement for an improvising musician. On a phrasing level, he made 

the guitar speak. I recently saw a video of him playing with a Dutch big 

band. What knocked me out was that he casually looked around – as he 

used just three left-hand hand fingers-making it all seem so easy. There 

was such a joyful, happy spirit that I laughed the whole time I saw it.  

(Jim Ferguson, http://www.fergusonguitar.com/wes.html) 

 

   Metheny resonerar hur Montgomery använder trefingerstekniken. 

 
   I played in the rhythm section on Wes' California Dreaming [Verve]. I 

sat very close to him. Up front like that, he could blow you right over. 

Everything he did was swinging at all times. He made even the simplest 

thing happen.  

   Nothing was forced, everything was gentle and right to the point. The 

thumb causes you to use all down strokes, which is where the swing 

comes from. I used to do a lot of sessions on 6-string electric bass guitar; 

when I heard Wes use one on "Body And Soul" [Movin' Along, Riverside] 

I thought it was absolutely beautiful. He played it up high, which is the 

secret of that instrument.  Wes was like an updated Charlie Christian. 

http://www.fergusonguitar.com/wes.html
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Charlie played all of those major and minor things, but Wes got into II-

V's. (Jim Ferguson, http://www.fergusonguitar.com/wes.html ) 

 

   Även gitarristen Bucky Pizzarelli i citatet ovan beskriver Montgomerys spel och jag 

skulle betona de här två meningarna: “The thumb causes you to use all down strokes, 

which is where the swing comes from.” och  ”He played it up high...”. 
 

   When I first met Wes we talked about playing with the thumb, and he 

said, "Control is a bitch, ain't it?" He told me to practice with my amp 

because the guitar and the amp are one instrument. That made so much 

sense. He perfectly understood how his thumb worked, and he treated it 

like a science. He also talked about phrasing, saying, "You have to phrase 

everything you play. No note should be wasted; everything inside a 

statement should be economical and to the point. The phrasing should 

have a feeling on it." He was that specific.  

   One day I asked Wes how he got such a fantastic sound out of his old 

Gibson amp. He took me to a raggedy radio shop where a guy with a 

cigarette hanging out of his mouth and glasses down on his nose did 

something that made it respond the instant you'd touch the guitar. You 

could play his instrument with only your left hand – that's how sensitive 

his set-up was. .. Playing came so damn easy to him. He was always 

just smiling and laughing like it was nothing. He was one of those 

unique human beings who understands the qualities that make good 

music. (Jim Ferguson, http://www.fergusonguitar.com/wes.html ) 

 

   Ted Dunbars resonemang i citatet ovan tolkar jag som att ”playing with the thumb” 

är kärnan i Montgomerys spel och hör nära samman med fraseringen och soundet. 

 

   Kevin Eubanks säger detta: 

 
   People have a tendency to call someone a natural musician whenever 

they feel you're not struggling on the instrument. Some say Wes is a 

natural intuitive genius, but it takes away from the work he did to achieve 

that level. He just didn't wake up knowing how to move his hands in that 

way. It's not natural to play the incredible chord solos the way he did, 

which has become pretty much a lost art on guitar. From having 

transcribed a lot of his work I can attest to the fact that what he did was 

very difficult. Because he did so much work is exactly why it sounds so 

relaxed, which shouldn't be confused with being easy. When I started 

checking him out I realized he had it all. When I stopped using a pick, I 

used to say, "Wes didn't use a pick either." But I was just giving that as a 

reason for not using one myself; I didn't really know what he was doing. It 

wasn't until later that realized his whole feel and sound was based on that. 

Now I know why I don't use a pick.  

(Jim Ferguson, http://www.fergusonguitar.com/wes.html ) 

 

   Även Kevin Eubanks lägger tyngdpunkten på tumspelet men också betonar vikten 

av, som jag tolkar det, att Wes medvetet satsade hårt på den tekniska aspekten av has 

spelsätt.  

 

 

 

http://www.fergusonguitar.com/wes.html
http://www.fergusonguitar.com/wes.html
http://www.fergusonguitar.com/wes.html
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MATERIAL OCH METOD  
  

   För att få svar på mina frågor bestämde jag mig för att transkribera Montgomerys 

spel från videoinspelningar. Genom att se kan man vara säker på var på greppbrädan 

han spelar. Genom att sedan analysera hans spel utifrån t.ex. fingersättnig, tonart, 

relation till ackorden, fraseringen, den musikaliska idén, tempo, stil idiomet (t.ex. 

bop, blues) osv., som är relevanta för sammanhanget, vill jag försöka bilda mig en 

uppfattning om hur han förhåller sig till greppbrädan och varför 

   Jag har valt några låtar eller delar av låtar från videoinspelningarna där hans spel 

syns bra och där det känns att spelet ger något svar till mig. Jag har bestämt mig att 

transkribera bara melodi – alltså temat och solo – men inte oktav- och kompspel. 

Oktav- och kompspel tycker jag inte ger svar på mina frågor.  

   Wes Montgomerys solodel kan beskrivas enligt mönstret singelnot–oktav– 

blockackordsolo. För mig blev det så att jag transkriberade melodidelen om det inte 

spelades i oktaver och första delen av solodelen, alltså singelnotsolon så länge det 

syntes i videon förstås. Jazzlåtarna har ofta formen AABA, och om det var så att han 

spelade ungefär på samma sätt i A–delarna, så blev bara en av dem transkriberad.  

   

Låtarna som jag valde är: 

   Impressions (John Coltrane), melodi och 2 Chorus. 

   West Coast Blues (Wes Montgomery), melodi och 1, 1/2 Chorus.       

   Four On Six (Wes Montgomery), melodi och 2 Chorus. 

   Here’s That Rainy Day (Jimmy Van Hausen), en A-del av solon i formen ABAC. 

   Nica’s Dream (Horace Silver), 2 A-delar och lite av B av AABA. 

   Full House (Wes Montgomery), melodi och 1 Chorus och en A av AABA. 

  ’Round Midnight (T. Monk), A av melodin och AA av solon i AABA.                         

   Yesterdays (Jerome Kern), melodi och 1 Chorus. 

 

   Kärnan i min transkriberingsmetod var att få fram/visa Wes Montgomerys spel på 

tabulatur, alltså att visa var på greppbrädan han spelade. Jag använde ett program som 

heter Transcribe som man kan sänka ner tempot/hastigheten på videorna för att 

underleta arbetet. Noter och tabulatur skrev jag i Sibelius. Även att den rytmiska 

aspekten av Montgomerys spel inte var intressant för mitt arbete jag har gjort mitt 

bästa att visa även den så som han spelade. Efter transkriberingsprocessen 

analyserade jag materialet och kom fram till några av Wes Montgomerys spelmönster. 

 

Tabulaturen 

   Tabulaturen beskriver bara på vilka 

band det spelas, och säger inget om 

rytmen. Alltså, som framgår av bilden, 

består tabulaturen av sex linjer som 

representerar strängarna och siffrorna 

representerar banden.                                     

              
                                                                                    Exemplet visar ett D-dur ackord.  
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Exempel på gitarrtabulatur 

 

 

Gitarren 

   För att göra det lättare att förstå mitt arbete går jag igenomen en del begrepp och 

termer som är vanliga när det gäller gitarrspel.  

   Gitarren stäms e1 till E vid normal stämning,  

i notbilden noteras gitarren en oktav högre än den  

egentligen klingar.                 

 
   

   Ibland under transkriberingsprocessen var jag osäker på vissa toner. Det var ofta 

sådana som heter ” pick up” och “ghost notes” och man kan säga att de ibland är 

mindre viktiga toner. Jag har ibland fått gissa vilka de borde vara och satt dem inom 

parantes. Om tonerna står inom parantes bara i tabulaturen betyder det att jag är säker 

på tonerna men osäker på var de spelas. 

 

 
 Exempel på toner inom parantes 
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   Den mest vanliga jazzgitarren eller jazzburk som det ofta kallas, är den som syns på 

bilden, och med den bilden vill jag också förklara vad jag menar med upp/ner på 

halsen/greppbrädan. 

                
 

 

 

BIOGRAFI 
 

   Montgomery var en musiker som aldrig lärt sig att läsa noter, och som fick en 

kommersiell framgång som sällan erbjöds jazzmusiker under 1960-talet. 
 

Monk saved $13 to buy a tenor guitar (probably tuned E, B, G, D, high to 

low) for Wes, who "was doing a good job on it by the time he was 12 or 

13." When Wes was 17, he and Monk returned to Indianapolis. "He was 

always a musician, but he wasn't playing like when he was older," Serene 

adds. "When he had that 4-string, he would play a while and then ride his 

bike or play football. He would only talk to us so long before he'd go off 

with his box."  Wes and Serene married in 1943, two years after they met. 

According to an early-'60s interview with the late jazz critic Ralph J. 

Gleason, Montgomery bought an amp and a Gibson 6-string guitar when 

he was 19; however, a biography in the Riverside archives with 

information supplied by Wes, cites his age as 20. (Jim Ferguson, 

http://www.fergusonguitar.com/wes.html ) 

  

 

  Wes spelade på den tenorgitarren, som han fick av hans bror Monk, tills han köpte 

en vanlig gitarr vid 19-20 årsåldern. Serene var han fru. Wes Montgomery spelade på 

de lokala klubbarna i Indianapolis och imiterade Christians solon. 1948 ombads han 

vara med i Lionel Hampton's storband. Som sideman, turnerade Montgomery och 

spelade in med den här gruppen fram till 1950, efter att ha saknat sin fru och barn, 

återvände hem för att arbeta som svetsare för en tillverkare av radiodelar. Rich 

Kienzle påpekade i Great Guitarists, (www.musicianguide.com)"Hans önskan att 

spela musik ... var stark. Han jobbade från 07.00-15.00 , han vilade en stund, och 

spelade sedan på Turf Bar från 21.00- 02.00, flyttade sen till en annan klubb, Missile 

Room, från 02:30 till 05.00 " Montgomery fortsatte i denna takt under sex år. 1957 

bildades gruppen Mastersounds, som bestod bland annat av hans bröder Monk (på 

bas) och Buddy (på piano och vibrafon). Några inspelningar har gjorts av gruppen på 

västkusten, men det blev inte något stor succé och Montgomery återvände hem för att 

spela på klubbarna.  

   1959, Montgomery fick sitt stora genombrott. På Missile Room, imponerade han på 

saxofonisten Cannonball Adderley, som därefter kontaktade producenten Orrin 

http://www.fergusonguitar.com/wes.html
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Keepnews på Riverside Records. Montgomery, skrev omedelbart kontrakt och reste 

till New York för att spela in sitt första album, The Wes Montgomery Trio. "Från 

början av hans sena "upptäckt" varierade det kritiska mottagandet från eufori till 

överdrift”, förklaras Giddins. (www.musicianguide.com) "Ingen hade någonsin hört 

en gitarr som låter som Wes Montgomery's. Denna eufori nådde kulmen med utgåvan 

av Montgomerys uppföljning album, The Incredible Jazz Guitar Of Wes Montgomery 

(1960)”. Denna inspelning vann Down Beat’s ”New Star Award” 1960. 

   Under de följande åren, framträdde och turnerade han med olika grupper, ibland 

med sina bröder, John Coltrane, Wynton Kelly's trio, och sin egen trio.  

Kienzle remarked that "by this time Wes had gained the eminence due him 

in the jazz world, producing a steady, high-quality level of music 

regardless of the context. His flow of ideas, soulful articulation, and 

effortless technique confronted other influences." (Rob Nagel, 

www.musicianguide.com) 

   Men 1964 gick Riverside Records i konkurs (efter direktören Bill Grauers 

Bortgång) och Montgomery skrev kontrakt med Verve Records, som leddes av Creed 

Taylor. Detta steg för Wes Montgomery var en övergång från jazz till populärmusik. 

Giddins (www.musicianguide.com) förklarar: "Creed Taylor insåg något om 

Montgomerys talang: det var oktav tekniken och lyrisk soundet, inte hans 

åttondelsimprovisationer med sin dramatiska design…. ” Så han satte Montgomerys 

kurs mot mindre improvisation och alltmer overdubbing, medan oktaverna hamnade i 

centrum för hans ”nya stil”. Montgomery's 1965 release, Goin 'Out Of My Head, var 

en enorm succé, blev en guld skiva, och ledde till Grammy Award som årets bästa 

instrumentala jazzskiva.  

   Den kommersiella framgången fortsatte att eskalera med efterföljande album på 

Verve etiketten, och 1967, spelade Montgomery, efter att ha flyttat med Taylor till A 

& M Records, in A Day in Life. Spåret med samma titel blev inte bara en hit, utan 

albumet blev det mest sålda jazz albumet under 1967 och en av de mest sålda genom 

tiderna. Wes Montgomerys ”pop hits med jazzkänsla” ökade sin publik, men 

minskade hans hyllningarna i jazz kretsarna.  

 Adrian Ingram, in an article for Jazz Journal International, noted that 

"hard core jazz fans began to desert him, complaining bitterly of over-

orchestrated arrangements, sub-standard material (pop tunes) and 

constricted solo space". (Rob Nagel, www.musicianguide.com) 

   Montgomery var medveten om det växande missnöjet i jazz kretsarna med hans 

kommersialisering, och han försökte förklara hur det förhöll sig med hans tidigare 

arbete och hans mer populära arbete.  

"There is a jazz concept to what I'm doing, but I'm playing popular music 

and it should be regarded as such," Montgomery said, as quoted by 

Giddins. (Rob Nagel, www.musicianguide.com) 

Even with his quoted defense of playing popular music, Montgomery, as 

Ingram noted, "began to feel trapped by both the music business in general 

and non-jazz audiences who would tolerate only note perfect renditions of 

the most popular tunes from his Verve albums." Montgomery longed to 

return to the playing of his earlier style. (Rob Nagel, 

www.musicianguide.com) 
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   Efter Europa turnén 1965 spelade Wes Montgomery in Smokin' At The Half Note 

(live) med Wynton Kelly Trio, som var en ickekommersiell inspelning och också ett 

bevis att han inte övergav jazz/bopmusiken.  

The one I recommend most highly is Smokin' At The Half Note [Verve]. I 

can sing every note played by Wes, Wynton Kelly, Paul Chambers, and 

Jimmy Cobb. "If You Could See Me Now" is the greatest guitar solo ever 

played, including anything by Jimi Hendrix, Robert Johnson, or anybody 

else. Pat Metheney. (Jim Ferguson, www.fergusonguitar.com) 

 

   Alla hans videoinspelningar är gjorda under Europa turnen, nämligen i Belgien, 

Holland, och England.     

It is perhaps this quote from Ingram that succinctly defines the 

achievements and losses of Montgomery: "Even when he was immersed in 

blatantly commercial surroundings, Montgomery never lost his ability to 

create sophisticated, tasteful jazz. He could turn tap water into vintage 

wine, though it is sad he was forced to do so, so often." (Rob Nagel, 

www.musicianguide.com) 

    

 

 

Teknik 

 
   Vad som kännetecknar Wes Montgomerys teknik kan man sammanfatta med två 

ord, nämligen oktaver och tummen. Wes använde inte plektrum utan spelade med 

tummen istället, han har påstått att han inte gillade tonen när han använde plektrum. 

   Zaffar Saalik Saood har transkriberad Montgomerys musik och skriver detta i 

biografin i Mel Bay Presents Wes Montgomery : 

 
When Wes wanted to fly, his single lines, octaves, and chord solos seem 

to hover somewhere near the speed of sound by his playing up and down 

strokes with the fleshy outside corner near the tip of his right thumb! Wes 

described his ordeal with the pick to Ralph Gleason as follows. 

“I just didn’t like the sound. I tried it for about two months. Didn’t use the 

thumb at all. But I still couldn’t use the pick, so I said I’d go ahead and 

use the thumb. I like the tone better with the thumb, but the technique 

better with the pick…I couldn’t have them both”. (Ferguson) (Zaffar 

Saalik Saood, 1995, s 134)    
   

   Oktaver som är mer vänsterhandsteknik, innebär att man spelar två toner unisont i 

oktav på två strängar och dämpar de andra. De två strängarna har alltid en sträng 

emellan, de kan alltså vara sträng 1 och 3, 2 och 4, 3 och 5 eller 4 och 6. 

   Det sägs ibland att det var Wes som uppfann oktavtekniken. Det var inte han som 

använde den först, men det var han som utvecklade vidare och kunde använda den på 

en mer avancerad nivå. John Fordham förklarar detta i i sin bok Jazz Heroes: 
 

… he (Wes) also took on an effect that Dajngo Reinhardt, an early 

favorite, used only sparingly – playing melodies in octaves, two note … 

(John Fordham, 1998, s 122)  
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   Fordham fortsätter och förklarar att Reinhards oktavteknike var annorlunda. Dels att 

han spelade på strängarna 1 och 4 med två strängar emellan, dels att han i höger hand 

plockade med tummen och pekfingret. Reinhards teknik var inte användbar för Wes 

för att kunna spela snabbt, avslutar Fordham.                 

 

 

 

Sound och Utrusning 
 

   Som alla jazzgitarristerna på den tiden, hade även Wes ett ”clean sound” d.v.s. bara 

det rena gitarrljudet och inga andra effekter, förutom kanske reverb som var inbyggd i 

gitarrförstärkaren.     

 
   Enligt Zaffar Saalik Saood, hade Wes Montgomery minst sex stycken Gibson L5 

gitarrer.  

 
Judging by the instruments that appear in some of his photos and the 

album covers, it is observed that Wes had at least six L5’s in his 

collection. (Zaffar Saalik Saood, 1995, s 135)  

 

   Saood fortsätter och berättar om gitarrsträngarna. 

 
…Wes strung his L5’s with Gibson HiFi, flatwound strings, guages: 

E-014, B-018, G-025, D-035, A-045, E-058. 

...The use of the thumb coupled with heavy-gauge, flatwound strings on a 

deep-body guitar would almost certainly produce a very mellow bassy 

tone. (Ingram in Zaffar Saalik Saood, 1995, s 135) 

 

He generally played a Gibson L-5CES guitar. In his later years he played 

one of two guitars that Gibson custom made for him. In his early years,  

Montgomery had a tube amp, often a Fender. In his later years, he played 

a solid state Standel amp with a 15-inch speaker. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Wes_Montgomery) 

 

   Att Wes gillade ”bassy tone” är inspelningarna Tune Up och Body And 

Soul ett bevis på, där han spelade på en sexsträngad bas.  
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RESULTAT: Wes Montgomerys spelsätt 
 

1. Undviker att spela på strängarna 4, 5 och 6 uppe på halsen. 

 

   Denna bild förklarar var på greppbrädan Montgomery spelar mest. Den ända sättet 

som jag kom på att visa det var att, jag räknade alla siffrorna på tabulaturen för 

respektive sträng och visa det som bild.   

  

 

   Bilden visar gitarrgreppbrädan med 17 band. Siffrorna visar hur många gånger han 

spelade på respektive band vid solospel i hela mitt material. De höga siffrorna i blå 

färg visar de tonerna som spelades mest. Som framgår av bilden spelar Wes 

Montgomery solo mest på de tre första strängarna, men även med lösa strängar, vilket 

betyder att han använder ett ganska brett omfång. 

   Att vissa siffror är mycket höga beror på tonarterna av de låtarna som jag 

transkriberade, t.ex. band 6 och 8 på sträng 4 är tonerna Ab och Bb med antalet 29 

och 24. Nästan alla låtarna gick i b-tonarter så det förklarar varför blev det mer Ab 

och Bb än A och B.  

    

   Med hjälp av visa mönster i hans spel som jag har uppmärksammat, ska försöka ge 

en förklaring, varför han förhöll sig till greppbrädan just på det sättet som han gjorde.  

 

 

 

2. Spelar melodi/temat nere på halsen. 

 

 

   På samma sätt som på bild 1, visar jag här på bild 2 spelandet under melodi/tema 

delen.  

 

 
    

   Bild 2 visar att Wes spelade melodi/temat nere på greppbräden och de beror på att 

Wes spelade melodierna lågt.  
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Några av de melodierna som han spelade kan spelas en oktav högre istället, som ofta 

görs av andra gitarrister, t.ex. spelar de tre gitarristerna Kurt Rosenwinkel, Jim Hall 

och Grant Green ’Round Midnight, en oktav upp. Nästa bild (bild 3) visar början av 

’Round Midnight. 

 

   Även låten Impressions (bild 4) spelade han nere på greppbrädan, där han börjar 

med lös sträng som är ganska ovanligt. 

 
 

   Nästa låt Yesterdays (bild 5) samma mönster, ner och lösa strängar.  

 

  

       

3. Börjar nästan alltid solodelen genom att sikta mot första sträng ofta upp på 

greppbrädan och upprepar detta ofta under solodelen.  

 

   Jag säger ”nästan alltid”, eftersom på sex av de åtta låtarna som jag transkriberade, 

började han solodelen direkt genom att sikta på första sträng, alltså han hamnar på 

första strängen redan på första takten av solodelen. De två andra gångerna gör han det 

efter 2-3 takter.  

   Bilderna nedan visar några exempel på början av solodelen där han siktar mot första 

sträng. 
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  Nästa exempel (bild 11) är en av de två låtarna där han siktar mot första sträng lite 

senare men ändå uppåt till andra strängen.  

 

 
 

 

4. Återvänder och avslutar de musikaliska idéerna /fraserna /”meningarna” nere 

på halsen.   

 

   

   Vad menar jag med “återvänder”? Eftersom han brukar spela melodidelen nere på 

greppbrädan betyder det att det är där han börjar spela på låten och man kan betrakta 

det som en startposition. Att han börjar spela solodelen uppe och avslutar nere på 

greppbrädan betyder att han återvänder till utgångspositionen. 

   I fortsättningen ska jag visa några exempel på att han återvänder till 

”startpositionen” eller ner på greppbrädan.  
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   Exemplen ovan (bild 12,13,14 och15) är bara några tydliga tillfällen där han direkt 

på solodelen siktar mot första sträng och återvänder ner igen. Detta mönster upprepas 

nästan hela tiden. Det är självklart att det är improvisation och det är inte alltid lika 

tydligt men tendensen finns tycker jag. Eftersom det blir för många bilder om jag 

skulle visa allting här, visar jag i en bilaga på liknande sätt med hjälp av pilar vad jag 

menar. 

   I fortsättningen visar jag några exempel där han återvänder ner på greppbrädan 

under låtens gång och avslutar de musikaliska idéerna. Det visar jag också med hjälp 

av pilar som pekar neråt, men jag har också lagt in en pil som pekar uppåt som visar 

siktet mot första strängen.  

 
 

 

  Bild 16 visar hur han avslutar de musikaliska idéerna, där pauserna efter dem 

symboliskt kan jämföras med punkt vid slutet av en mening. Den här bilden är också 

ett bra exempel på att han använde brett omfång, från 11-te band på första sträng i takt 

24, till första band på sträng 5 och fjärde band på sträng 6 i takt 25. 
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   Även bilderna 17, 18 och 19 visar hur han rör sig uppifrån och ner på greppbrädan. 

 

5.  Rör sig som en konsekvens horisontalt på greppbrädan. 

 

    Jag kan förstå om den musikaliska idén är sådan att han rör sig från en position ner 

på greppbrädan till en position upp eller tvärtom, då måste han röra sig horisontalt. 

Men det finns tillfällen, som jag har uppmärksammat, där det känns att han är inte ”på 

väg” varken när eller upp på greppbräden och ändå rör sig horisontalt. Vid sådana 

tillfällen tycker jag att det är lättare att spela vertikalt för tonerna ligger närmare 

varandra då.  

 

   Först ska jag visa några exempel på horisontalrörelse där jag förstår poängen. 

 

  

 

   Tecknet i bild 20 visar ställen där han byter position som jag tolkar som 

horisontal rörelse. Det är ett exempel där han siktar mot första stäng (punkt 1) och vill 

återvända ner på greppbrädan (punkt 2) för att avsluta frasen. Alltså, jag tror att 

anledningen att röra sig horisontalt är att om han vill till punkt 1 och vill återvända till 

punkt 2 så måste han röra sig horisontalt. 

   Men nästa bild 20a, ska jag försöka visa hur man kan spela samma sekvens fast på 

ett mer vertikalt sätt. Observera att sekvensen som jag diskuterar börjar på slag tre i 

första takten på bilden. 
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   Uppmärksamma att siffrorna på tabulaturen är närmare till varandra. Nu är de 

5,6,7,8,9 jämfört med ex. innan där de var 1 till 8.  

 

   Nästa exempel, bild 21 visar samma mönster på horisontalspel, som egentligen alla 

de exempel som jag visade innan under rubriken 4. Återvänder och avslutar de 

musikaliska idéerna /fraserna /”meningarna” nere på halsen, alltså på alla bilderna 

från bild 12 till 19 kan man hitta samma mönster på horisontalt rörelse. 

 

 
 

   Observera i bild 21 hur han rör sig horisontalt på första sträng från band 8 till 15 

och tillbaka till band 4 för att avsluta frasen på band 3. 

 

 
   Även här på bild 22 kan man se samma mönster t.ex. i sista takten, från band 11 till 

band 3 rör han sig horisontalt genom tre olika positioner.  

 

   Jag har också uppmärksammat att Wes ofta rör sig horisontalt i form av små 

sekvenser. 

 

 
   Bild 23, nedgående sekvens i kvarter som görs genom att röra sig horisontalt neråt 

på greppbrädan. 
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   Bild 24, melodin ligger på andra strängen som rör sig från band 11 till band 5. 

 

 
   Bild 25 visar exempel på samma mönster som på bild 23 fast kortare. 

 

 
   Bild 26, exempel på en sekvens på två strängar som rör sig horisontalt och parallellt 

neråt. 

 

6. Rör sig horisontalt på greppbrädan av andra skäl. 

 

   I fortsättningen visar jag några andra exempel där han rör sig horisontalt, men här 

upplever jag inte att han siktar mot någon ton som ”ligger långt borta” så att han 

måste röra sig horisontalt. 
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   Bild 27 visar en fras som upprepas tre gånger med små variationer, först i Dm7 och 

sendan i Ebm7. Även här siktar han mot första sträng och återvänder ner på halsen 

men inte så att han avslutar frasen på de låga strängarna. Vid detta tillfälle ser jag inte 

behovet att röra sig horisontalt eftersom tonen som han avslutar frasen med är en 

ganska hög ton som man kan ta högre upp på halsen och som ligger närmare de höga 

tonerna i frasen. Jag kan förstå ifall man hamnar någonstans på greppbrädan och 

fortsätter därifrån utan att ”hinna” byta position, men detta tillfälle upplever jag inte 

som någon ”stressig” situation, utan tvärtom känns det ganska lugnt, han gör paus 

mellan fraserna och upprepar dem, genom att byta position. 

  Med nästa bild (bild 28) visar jag hur man kan spela samma fras i samma position 

utan att röra sig horisontalt. 
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   Nästa exempel, bilderna 29, 30 och 31 visar liknande exempel som på bild 27. Även 

de här fraserna kan man spela på det sättet som jag visade i bild 28 för att undvika 

horisontala rörelser. 
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   Bild 31 visar en sekvens som upprepas, först spelar han i Bb moll och sen i Ab 

moll. Även här finns det horisontala rörelser, mest på andra strängen.  

 

   De horisontala rörelserna kan man ofta hitta i Montgomerys spel ofta på de tre 

översta strängarna eftersom han spelar mest där, men den allra mest upprepande 

horisontala rörelsen är den som han gör på andra strängen. Tydligast kan man se den i 

de senaste exemplen nämligen bilderna 27, 29, 30 och 31. I fortsättningen tänkte jag 

illustrera detta men hjälp av några egna exempel. 

   Inom jazzmusiken – och speciellt i bebop eller hard bop som Wes Montgomery 

befann sig i – är fraser som bygger på intervallerna 1,3,5,7,9 ganska vanliga. Wes 

spelar dem mest på det sättet som jag visar i kommande bilder. Det viktigt att påpeka 

att den här typen av frasering nästan alltid sker när han siktar mot första sträng.   

   På gitarr finns det två platåer eller ställen där det är mer vanligt att ackorden 

placeras. Den första är när grundtonen ligger på tredje sträng och den andra när 

grundtonen ligger på fjärde sträng.  

   Först ska jag visa exempel på hur han förhåller sig till greppbrädan när det gäller 

den typ av frasering som bygger på mönstret 1,3,5,7,9 när grundtonen ligger på tredje 

sträng. Det är självklart att Wes inte alltid spelade samma mönster utan varierade det 

med någon ton mer eller mindre, t.ex. 1,3,4,5,7 eller med början från kvinten under, 

5,1,3,5,6 osv. men principen är densamma.  

 

   Bild 32 visar grundprincipen där han siktar mot första sträng genom att börja frasen 

på tredje sträng, byta position eller gör en horisontal rörelse på andra sträng och 

avslutar frasen på första strängen. Observera att siffrorna här inte visar banden som i 

tabulaturen utan skalsteg. 
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   Nästa exempel bild 33 visar samma princip fast med start från kvinten. Jämför med 

bild 27, låten Impressions. 

 

 
 

 

   När det gäller fraser som är baserade på ackord som har grundtonen på fjärde 

sträng, spelar han efter samma princip men undviker ofta grundtonen.  

 

 
 

 

   Bild 33 visar att principen är densamma även här: börjar på tredje, byter position på 

andra och avslutar på första sträng. Vid sådana tillfällen brukar han hamna på steg 11 

i skalan. Jämför det med bild 31, exempel ur låten Nica’s Dream.  

 

 
 

   På det sättet som visas i bild 34 rör han sig ofta om han börjar frasen nere på 

greppbrädan.  

 

   Mina exempel visar bara mollackord/skalor men principen är ungefär det samma 

även när det gäller dur, fast inte lika tydligt,  

 

   Den enda förklaring jag har, varför han rör sig på det här viset är att han spelar med 

tre fingrar. Om man uppmärksammar de sista bilderna 32 till 34 kan man se ett 

mönster som liknar det på nästa exempel, bild 34a.   
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   Bild 34 a visar hur Wes Montgomery ofta rör sig på greppbrädan. Om man spelar 

det mönstret med tre fingrar, då blir det så som på nästa exempel bild 34b.  

 

 

 

 

DISKUSSION  

 

 
   Diskussionsdelen är indelad på samma sätt som resultatdelen. Genom en 

kronologisk genomgång tänker jag göra en jämförelse mellan resultat – och 

litteraturgenomgångskapitlet. 

 

1. Undviker att spela på strängarna 4, 5 och 6 uppe på greppbrädan. 

   

   I litteraturen nämns det ingenstans tydligt att Wes undviker spela på strängarna 4, 5 

och 6 uppe på greppbrädan. Det som kommer närmast är Wolf Marshalls uttalande:  

 
 As result, he seemed to avoid the normal positional confines of guitaristic 

“box playing”. Instead, most of his lines overlapped and dovetailed each 

other in the manner of chord inversions arranged horizontally on the 

fingerboard. (Wolf Marshall, 2001, s 6) 
 

   ”Box playing” tolkar jag så, att om Wes varit strikt vid ”box”-spelet skulle han varit 

”tvungen” på något sätt att spela på de låga strängarna även uppe på halsen och inte 

byta position. 

   Om det var så att den tenorgitarr Wes först lärde sig spela på var stämd E, B, G, D 

(jfr. s.11) motsvarar det de fyra första strängarna på gitarren. Wes spelade på den i 

flera år, så det är mycket möjligt att tenorgitarren har påverkat hans spel på så sätt att 

han spelar mest på de fyra första strängarna. 

 

2. Spelar melodin/temat nere på halsen. 

    

   Att Wes spelar melodidelen nere på halsen, som mitt resultat visar, har jag inte hittat 

någon information om i litteraturgenomgången. Här har jag tillfört nu kunskap. 

   Svårt att veta vad kan det bero på men jag tycker att det finns två anledningar till 

detta. Den första är soundet och den andra är att göra skillnad mellan melodi– och 

solodel. Om man spelar nere och lågt låter det mjukare, fylligare och kanske mer 

akustiskt (längden på strängen skapar mer vibration), samtidigt som det lägre läget 

skiljer sig från solodelen som blir mer energisk och utåtriktad med spel i högre läge. 

 

3. Börjar nästan alltid solodelen genom att sikta mot första sträng ofta uppe på 

greppbrädan och upprepar det ofta under solodelen. 
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   Steve Khan beskriver detta mönster i Montgomerys spel i sin analys, men han har 

en annan utgångspunkt. Det är just det som mitt arbete går ut på, att jag har den 

visuella och han den auditiva synvinkeln. Steve analyserar tonmaterialet men 

diskuterar ibland även andra aspekter av Montgomerys spel.  
 

 

 
    

 

   Som framgår av bilden ovan av Steves transkription (Wes Montgomery’s solo on: 

"Gone with the Wind") hamnar faktiskt alla de som Steve kallar för ”arpeggion för att 

börja fraserna” (jfr. s.6) på första sträng. Jag tolkar detta så att vi beskriver samma 

mönster på olika sätt.   

   I Steve Khans analys av “Twisted blues” (jfr s.6) säger han tydligt att Wes spelar 

tonen Bb 11 gånger på första sträng. Det är intressant att han säger just ”första sträng” 

eftersom han inte har transkriberat visuellt, alltså från video, han bara gissar. 

Förmodligen rätt, tycker jag. Jag har tittat på noterna och det är så att frasen nästan 

alltid börjar takten innan där han siktar mot första sträng.  

 

Wes Montgomery's Solos on: "Unit 7" 

 

And so, in almost every letter [A] you can see that Wes plays a Bb triad, 

and in two cases, this followed by a Gm triad as well… By doing this he is 

going right for the 'pretty notes' in the sonority by playing the 7th, the 9th, 

and the 11th(sus4). (Steve Khan, http://www.stevekhan.com/korner1.htm)  

 

   Även här är det samma mönster, Steve beskriver hur Wes genom ”Bb triad” som är 

ett uppåtgående arpeggio siktar på ”pretty notes” på första sträng. Jag säger på första 

sträng efter att jag har tittat på noterna och 5 gånger av 6 hamnar Wes på första 

sträng.  

   Även när det gäller siktandet mot första sträng det är möjligt att tenorgitarren har 

spelat en viktigt roll. 

   Bucky Pizzarellis (jfr. s.7–8) kommentar där han beskriver Montgomerys spelande 

på bas: ”He played upp high...”, tolkar jag som att han har spelat mycket på första 

sträng. 

 

 

4. Återvänder till och avslutar de musikaliska idéerna /fraserna/”meningarna” nere 

på greppbrädan. 
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   Även om jag kan se detta mönster i Steve Khans noter säger han: 
 

Though it is an often overlooked element, in this solo, Wes uses almost 

the entire range of the instrument. At one point, in bar 6 of [A], he hits a 

low 'G', and then, later, in [A2] at bar 17, he hits a high 'G'. (Steve Khan, 

http://www.stevekhan.com/korner1.htm)  

 

   Steve säger samma sak om två olika låtar. Han beskriver hur Wes utnyttjar hela 

greppbrädan men han beskriver det inte som ett mönster där Wes avslutar fraserna 

nere på halsen. Det som är viktigt för mig är att han säger att Wes spelar nere på 

halsen under solodelen. 

   Wolf Marshall nämner i sina analyser ofta nedåtgående fraser. Jag visar bara några 

där han säger ”signature licks”, som jag tolkar ska vara ett mönster i Montgomerys 

spel. 
 

Signature licks include the descending sequence in measure 35-36.  

… signature lick, as is the bouncy descending sequence in measures 77-

79. The descending line in measure 58-59 is a textbook example … 

(Wolf Marshall, 2001, s 96 och 79) 

 

   Marshall säger inte att de här nedåtgående fraserna slutar nere på greppbrädan men 

jag har analyserat noterna och de flesta är sådana som slutar nere på halsen. 

 

 

5. Rör sig som konsekvens horisontalt på greppbrädan. 

 

   Att Wes rör sig horisontalt på greppbrädan verkar vara det mest påtagliga mönstret. 

Steve Khans påstår exakt detsamma som min rubrik säger. 
    

   Wes travels from the high 'E' on his top E-string all the way down to his 

open low E-string. A passage like this requires a lot of practicing and a 

sense of just where you are going to make your position shifts. (Steve 

Khan, http://www.stevekhan.com/korner1.htm)  

 

   Alltså, om man spelar uppe och vill ner på greppbrädan måste man byta position 

och det innebär att röra sig horisontalt. Wolf Marshall ger inte någon anledning till 

detta utan bara konstaterar det. 

 
   Furthermore, his technique was extremely linear. He frequently 

connected several positions latterly up and down the fretboard in one 

phrase, and often shifted on a single string. (Wolf Marshall, 2001, s 6) 

 

 
6. Rör sig horisontalt på greppbrädan av andra skäl. 

 

   I litteraturen hittade jag några hypoteser om vad kan det finnas för andra skäl till 

den horisontala rörelsen. Exemplet bild 27 Impressions (jfr. s.23) där jag undrade 

varför han rör sig horisontalt, spelade Wes enligt Adrian Ingrams (jfr. s.7) G 

mixolydiskt och inte D doriskt. På det sättet om man utgår från bild 33 (jfr. s.26) där 

fraserna är baserade på ackord med grundton på fjärde sträng, blir det G7 nere på 
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halsen jämfört med D moll med grundton på tredje sträng. Det som gör mig lite 

tveksam är att Wes inte spelar tonen B som är tersen i G7.  

   Enligt Pat Metheny rör sig Wes horisontalt på grund av tummen. 

 
Up to that point, players picked every note and had guitar-like phrasing… 

A lot of it was the thumb factor. Since he didn't use a pick, he had to not 

only learn different ways of negotiating tempos, but also innovate ways of 

getting from point A to point B on the guitar neck.  

(Jim Ferguson, http://www.fergusonguitar.com/wes.html ) 

 

   Även de andra jazzgitarristerna som jag har citerat lägger mycket vikt vid 

tumtekniken och förknippar den med soundet och ”horn-like” spel. Det är kanske i det 

här sammanhanget som mitt resultat skiljer sig mest från litteraturen. Även om jag 

hade olika tankar kring det kunde jag inte bevisa att tummen har påverkat 

vänsterhandens rörelse. Om det var så, då var det i hans tidiga stadier för senare hade 

han en så utvecklad tumteknik att han inte verkar ha varit begränsad på något sätt. 

   ”Horn-like” spel tolkar jag så att, om man spelar med tummen då spelar man inte på 

samma sätt som med plektrum med både upp- och nerslag, utan det blir mer nerslag 

som automatiskt påverkar vänsterhanden att applicera mer ”down strokes”, ”hammer-

on” och ”pull-off”. Sådant spel gör att gitarren låter mer som ett blåsinstrument. 

 

 

 

SLUTSATSER  
 

   Wes Montgomery undviker att spela höga toner på strängarna fyra fem och sex, på 

grund av att han under melodidelen spelar lågt, under solodelen högt på första sträng 

och ofta återvänder ner på greppbrädan för att avsluta fraserna. På det sättet måste han 

röra sig horisontalt på greppbrädan. Det mest naturliga, logiska eller lättaste sättet att 

röra sig på det viset som Wes Montgomery gör är genom att undvika höga toner på 

strängarna fyra, fem, och sex. 

   Med bild 35 försöker jag visualisera hans förhållande till greppbrädan. Den 

heldragna dubbelpilen representerar den horisontala rörelsen. Siffrorna på bilden visar 

nu spelandet under både melodi och solodel.   

  

 
 

   Utifrån mina transkriptioner har jag konstaterat fem mönster i Wes Montgomerys 

spel som tillsammans ger svar på mina två forskningsfrågor. Eftersom 

transkriptionerna är gjorda utifrån ett visuellt material visar de exakt vad Wes 

Montgomery gör på greppbrädan. Därför är de mera exakta än de som bygger endast 

på det klingande materialet och skiljer sig också från dessa. Det ökar också säkerheten 

i slutsatserna. Det har visat sig att Wes Montgomery 

 

undviker att spela på strängarna 4, 5 och 6 uppe på halsen, 

http://www.fergusonguitar.com/wes.html
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spelar melodi/temat nere på halsen, 

nästan alltid börjar solodelen genom att sikta mot första sträng ofta uppe 

på greppbrädan och ofta upprepar detta under solodelen, 

ofta återvänder och avslutar de musikaliska idéerna /fraserna 

/”meningarna” nere på greppbrädan, 

som en konsekvens av eller på grund av trefingerstekniken rör sig 

horisontalt på greppbrädan. 

 

   Den första punkten ovan är svaret på första forskningsfrågan: hur utnyttjar 

Montgomery greppbrädan? De fyra övriga punkterna besvarar den andra 

forskningsfrågan: Vilka direkta orsaker kan finnas till detta? 

 

   Dessa saker hänger naturligtvis ihop och bidrar tillsammans till att uppnå syftet att 

beskriva Wes Montgomerys förhållande till gitarrens greppbräda och att söka 

förklaringar till detta.  

   Det finns ganska mycket skrivet om Wes Montgomery såsom biografi, olika 

typer av kommentarer av kända personligheter samt böcker med transkriptioner – 

en del av dem med analyser – och även avhandlingar som beskriver hans spel. 

Men den infallsvinkel som jag har haft i denna studie verkar inte ha behandlats. 

Ett nästa steg skulle kunna vara att göra samma typ av studie fast på oktav och 

ackordsolot. Alltså, att transkribera även detta visuellt och se vad det finns för 

spelmönster även där. 
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