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Abstract 
I arbetet undersöker jag saxofonisten Sonny Stitts utveckling och vad som kännetecknar 
hans spelstil. Tyngdpunkten har lagts på jämförelser med den med Sonny Stitt samtida 
saxofonisten Charlie Parker, som Stitt ofta anklagats för att ha kopierat. Även jämförelser 
med saxofonisten Lester Young har blivit nödvändiga. För att ge en bild av Stitt och hans 
utveckling, har jag också gjort efterforskningar kring hans karriär och samtid.  
 
Mitt resultat visar att Stitt hade flera personliga karaktärsdrag, men att influenserna från 
Charlie Parker i många fall var så starka att Stitts egen personlighet ofta överskuggades. 
Uppfattningen att han varit en kopia verkar dock vara överdriven. Framför allt som teno-
rist kom Stitt att ha en viss betydelse för jazzens utveckling under tidigt 1950-tal, bland 
annat för saxofonisten John Coltrane.  
 
Ett mer allmänt resonemang kring förhållandet mellan elev och förebild inom jazztradi-
tionen och behovet av att vara en unik musiker i dagens musikutbildning och musikliv 
diskuteras i uppsatsen. I ett pedagogiskt perspektiv kan Stitts logiska spel vara bra att 
fördjupa sig i för den som vill lära sig tala jazzens språk. Jag upptäckte också stora likhe-
ter i hur Stitt lärde sig spela och hur de flesta amerikanska jazzutbildningar idag är upp-
byggda.  
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Inledning 
Jag hörde talas om Sonny Stitt första gången 1997 då jag fick låna en trave jazzskivor av 
en lärare i skolan. En av skivorna fastnade jag särskilt för och det var en skiva med just 
Sonny Stitt, där jag fascinerades över Stitts spel i tenorsaxofonens lägsta register i jazzlå-
ten Yesterdays. Jag skrev upp namnet Sonny Stitt på en lapp och nästa gång jag besökte 
en större skivaffär tog jag fram lappen för att se efter vad nu den där bra saxofonisten 
hette. I affären köpte jag min första Sonny Stitt-skiva och han blev snart en av favoriterna 
på saxofon. Att uppsatsen skulle handla om Sonny Stitt var det ingen tvekan om, visser-
ligen finns det flera andra som intresserar mig lika mycket, men musiker som Charlie 
Parker och John Coltrane har det redan forskats mycket om. Jag ansåg därför att Sonny 
Stitt både var intressantare och viktigare att skriva om.      
 
Alt-, tenor- och barytonsaxofonisten Sonny Stitt (1924–1982) är idag, 27 år efter sin död, 
bortglömd av de flesta. Även bland jazzmusiker, i många fall även bland saxofonister, är 
han ett relativt okänt namn. Det här tror jag beror på att han var den sortens musiker som 
inte stack ut, utan spelade i en stil som påminde lite för mycket om vad andra redan hade 
spelat. Sonny Stitt skrev heller inga låtar som blivit särskilt kända och gjorde inga skivor 
som blivit storsäljare. Trots denna bortglömdhet tycks han ändå hålla sig kvar på något 
konstigt sätt, för söker man efter Sonny Stitt på svenska Internetsidor som säljer musik, 
som Ginza och CDON, visar det sig att omkring 50 skivor och tre filmer finns med ho-
nom till försäljning. Vilket får ses som rätt imponerande för en artist som nästan ingen 
känner till. Så någonstans måste ändå ett visst intresse för Sonny Stitt finnas och när jag 
letat, har hans namn dykt upp lite här och där, särskilt ofta när andra jazzmusiker talar 
om sina förebilder. Oscar Peterson, John Coltrane och saxofonisten Joe Lovano är några 
som talat varmt om Sonny Stitt. Magnus Lindgren, Bernt Rosengren och Johan Hörlén är 
svenska saxofonister som i intervjuer nämnt Sonny Stitt som en inspirationskälla. 
 
Under hela sin karriär fick Stitt leva med att ständigt jämföras med Charlie Parker. 
Många kritiker sägs endast ha sett honom som en blek Parker-kopia. Av andra sågs han 
som en av de mest perfekta saxofonister som någonsin funnits och som en viktig länk 
mellan Charlie Parker och John Coltrane. Vad hörde egentligen beundrarna som kritiker-
na tycktes missa? Och tvärtom, vad var det kritikerna störde sig på som beundrarna bort-
såg ifrån? 

 

Litteratur och tidigare forskning 
Att överhuvudtaget hitta information om Sonny Stitt mer än de korta rader som finns i 
vissa musiklexikon är svårt. Visserligen finns minst tre böcker utgivna om Stitt med tran-
skriberade solon, men den lilla text som den litteraturen innehåller är, bortsett från en 
kort biografidel, koncentrerad till musikteori och tips kring saxofonspel. Jag har inte fun-
nit någon ren biografi över Stitt utan har i stället letat i andra musikers biografier efter 
kommentarer kring Stitt. Hur ska man då värdera biografier som källa? Här anser jag att 
man måste vara en smula kritisk då exempelvis en biografi över Charlie Parker kanske 
inte är helt opartisk i sin bedömning av Sonny Stitt, då en författare som skriver utifrån 
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Parkers perspektiv kanske bedömer Stitts stil och eventuella egenart annorlunda, än vad 
en författare som utgått från Stitt hade gjort. Omvänd problematik uppstår då texter från 
skivomslag används som källa, då den som skriver om Stitt på en skiva med just Stitt, 
säkert kan ha en tendens att förstora upp hans betydelse och originalitet och minska ner 
kopplingar till Parker; allt för att Stitt ska framstå som en mer personlig och spännande 
artist. När det gäller biografier som är återberättade av artisten själv, måste man också se 
på källan med kritiska ögon, för om jag tar Miles Davis självbiografi som exempel, så är 
avsnitten i boken där Stitt nämns sådant som hände 30–40 år innan boken skrevs. Kan 
man då lita på att det som Miles Davis återberättar verkligen stämmer, att han alltså 
kommer ihåg rätt? I boken får jag dessutom en känsla av att Miles Davis tyckte rätt illa 
om Stitt, hur påverkade det Miles Davis sätt att beskriva sina minnen av Stitt och vilka 
minnen han valde att nämna? Mina källor ser jag därför inte som några absoluta sanning-
ar, utan istället som intressanta ingångar till diskussioner och funderingar kring Stitt. 
 
En viktig källa för arbetet har också varit jazztidningar, där jag främst använt mig av den 
svenska tidskriften Orkester Journalen och den amerikanska Down Beat. Det här är tid-
ningar som innehåller porträtt och intervjuer om olika musiker, recensioner av skivor, 
konserter och ibland historiska beskrivningar av äldre jazzmusik. I tidningarna jag fått 
tag i har jag hittat intressant information både i intervjuer, konsert- och skivrecensioner 
och blind fold test som är när en reporter spelar upp låtar för en musiker som då säger 
vad den tycker om det den hör. Andra tidningar än Orkester Journalen och Down Beat 
som skrivit om Stitt, har inte gått att få tag på i de bibliotek eller arkiv i Sverige jag varit 
på. Tidningarna som jag använt mig av har jag fått tag i genom Statens Musikbibliotek, 
Svenskt Visarkiv och ett tidningsantikvariat.  
 
Med hjälp av en amerikansk släkting som arbetar på ett universitet har jag fått tag i dok-
torsavhandlingen Sonny Stitt: His Life and Music, som är från 2000 och är skriven av 
saxofonisten Woodrow Witt vid Moores School of Music i Houston i Texas. Woodrow 
Witts arbete fanns bara tillgängligt på mikrofilm, men med hjälp av min släkting kunde 
jag få arbetet utskrivet och skickat till mig. Arbetet är på 139 sidor och är fokuserat på 
Stitts biografi och analys av fyra olika tenorsaxofonsolon inspelade mellan 1949 och 
1972, där harmoniken är baserad på George Gershwins låt I got Rhythm. Woodrow Witt 
har gjort intervjuer med Sonny Stitts fru Pamela Stitt och flera musiker som spelat med, 
eller tagit lektioner av Stitt. Ändå är det rätt lite i avhandlingen som är ny information för 
mig, utan det mesta bygger på de källor som jag redan använt mig av (jag fick tag i upp-
satsen när jag redan hade kommit en bra bit med mitt eget arbete). Det är framförallt till 
biografidelen och avsnittet om Stitts möten med Parker som jag genom Woodrow Witts 
arbete fått en del intressant fakta. I övrigt har hans arbete varit intressant läsning, men 
ingenting som hjälpt mig med min uppsats mer än att jag inspirerats av själva läsningen. 
Om jag jämför våra arbeten så fokuserar Woodrow Witt mest på Stitts tenorspel och hans 
kopplingar till Lester Young och nämner enbart Stitts förhållande till Charlie Parker i 
biografidelen, alltså det som är fokusområdet för mitt arbete. Woodrow Witt har heller 
inga pedagogiska resonemang, vare sig kring Stitt som förebild, eller förhållandet mellan 
elev och förebild i ett mer allmänt resonemang. Han har istället fokuserat på soloanalyser 
och diskussioner kring Stitts solon.  
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Syfte 
Syftet är att undersöka saxofonisten Sonny Stitt ur flera perspektiv, där det övergripande 
syftet är jämförelser med Charlie Parker och att ur ett pedagogiskt perspektiv diskutera 
konstnärlighet, självständighet och förebilders betydelse inom jazzmusik och undervis-
ning idag. Där diskuteras även vad hantverksskicklighet har för betydelse jämfört med 
konstnärlig självständighet. I jämförelserna med Charlie Parker vill jag reda ut om Stitt 
bör ses som en självständig musiker – kanske rent av en stilbildare, eller om han enbart 
ska ses som en skicklig, men i ett musikhistoriskt perspektiv, betydelselös Charlie Par-
ker-imitatör. Jag vill också mer allmänt beskriva Stitts spelstil, vad som är utmärkande 
för hans sätt att spela och vad hans stil kan ha för andra influenser än från Parker. 

Metod 
Jag kommer att jämföra inspelningar med Stitt och Parker för att leta efter likheter och 
skillnader i deras spel. Jag kommer också att ta reda på vilka fraser med Stitt som är de 
vanligast förekommande och vad dessa fraser har för ursprung. En annan metod jag 
kommer att använda mig av, är att ta reda på vad musiker säger om Stitt i intervjuer och 
hur de beskriver hans spel och förhållande till Charlie Parker. Intervjuer som gjorts med 
Stitt och även skivomslagstexter, kommer också att bli en viktig grund för arbetet. I det 
pedagogiska resonemanget utgår jag från boken Mästarlära (Kvale & Nielsen. 2000), 
uppsatsen Bra lärare i jazzimprovisation – deras värld och egenskaper (Nilsson, 2006) 
och mina egna erfarenheter från musikskolan och musikhögskolan. 

Undersökningen 
Undersökningen består av tre delar:  
 
Biografidel 
Då det inte finns någon samlad biografi över Sonny Stitt, är det motiverat att ganska ut-
förligt sammanställa biografiska uppgifter om honom i detta arbete. Biografidelen är 
också viktig för att förstå de karriärval som Stitt gjorde och för att få en inblick i hans 
samtid och i den miljö hans stil utvecklades. Den är också nödvändig för att förstå det 
senare resonemanget kring Stitt och Parker, där jag anser att det är viktigt att känna till 
Stitts bakgrund och personlighet, för att bland annat förstå resonemanget kring Stitts 
eventuella kommersiella skäl att härma Parker.  
 
Analysdel 
Det kännetecknande för Stitt spel utreds och beskrivs här med notexempel. Jämförelser 
med Parker diskuteras genom en soloanalys och genom citat från böcker och tidningsin-
tervjuer. Stitts tenorsaxspel beskrivs och analyseras med ett transkriberat solo som grund.  
 
Pedagogisk del 
En diskussion kring Stitt i ett pedagogiskt perspektiv förs, där jag diskuterar vikten av 
förebilder inom jazzundervisning och hur just Stitt kan vara till hjälp för den som vill lära 
sig spela jazz. Jag diskuterar detta utifrån de analyser jag gjort av Stitts spel och utifrån 
vad jag lärt om honom biografiskt. Jag för också en diskussion om hantverkskunnande 
och konstnärlighet, delvis utifrån tidigare forskning. 
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Biografi 
Åtta punkter om Sonny Stitt 

1. Han räknades länge som den jazzmusiker som spelat in flest skivor i eget namn. 
2. Efter en konsert i Sverige kunde man läsa i tidningen Orkester Journalen, att han 

så gott som uteslutande använde sig av Charlie Parker-fraser. 
3. I en amerikansk TV-show från 70-talet kallade Bill Cosby honom för Isaac Stern 

of the alto saxophone, då Cosby jämförde hans storhet med violinisten och Polar-
pristagaren Isaac Stern. 

4. Han har spelat in skivor med musiker som Miles Davis, Dizzy Gillespie, Oscar 
Peterson, Chick Corea, Herbie Hancock, Stan Getz och Sonny Rollins. 

5. Han har spelat för utsålda konserthus i både Stockholm och Göteborg. 
6. Det finns skivor med honom där allt från kör, storband, harpa, stråkorkester, 

säckpipa, valthorn och synth ingår. 
7. Han var en av John Coltranes favoritsaxofonister och efterträdde honom i Miles 

Davis grupp 1960. 
8. Han har kallats för Charlie Parker-kopia mer än någon annan musiker. 

 
Edward Sonny Stitt föddes den 2 februari 1924 i Boston och fick namnet Edward Boat-
ner Jr. Han kom från en mycket musikintresserad familj där fadern, som också hette Ed-
ward Boatner, var kompositör och musikprofessor, medan modern Claudine var piano- 
och orgellärarinna. Syskonen Clifford och Adelaide blev så småningom konsertpianist 
respektive klassisk sångerska. Föräldrarna skildes tidigt och Sonny Stitt växte upp i sta-
den Saginaw i delstaten Michigan. Där bodde han tillsammans med sin mor och hennes 
nya man, som var nattklubbsägare och hette Robert Stitt, vars efternamn Sonny fick. 
 
Sonny Stitt började spela piano vid sju års ålder, några år senare började han med klari-
nett och så småningom också altsaxofon. I närheten av hemmet fanns en klubb som hade 
jamsessions och där var han ofta och lyssnade på äldre musiker. Det var också där han 
gjorde sina första framträdanden med varierande framgång. Vid 17 års ålder gjorde Son-
ny Stitt ett uppehåll från skolan och började arbeta som musiker på heltid. Hans första 
jobb var med flera lokala band som inte har satt några större spår i jazzhistorien, men 
bland bandmedlemmarna fanns musiker som Thad Jones och Lucky Thompson, som 
precis som Sonny Stitt skulle bli välkända namn i jazzkretsar några år senare. Under en 
turné 1943 med ett av banden kom Sonny Stitt till New York. Där deltog han i jamses-
sions med musiker som Thelonious Monk, Kenny Clarke och Dizzy Gillespie. Besöket i 
New York blev en vändpunkt, då detta ledde till att han samma år kom med i ett band 
som sångaren och pianisten Tiny Bradshaw ledde. Med bandet kom Stitt att göra sin för-
sta skivinspelning i början av 1944. 
 
I april 1945 blev Stitt medlem i Billy Eckstine Orchestra, där många av de främsta be-
bopmusikerna ingick. Charlie Parker hade också spelat i bandet, men slutade ett halvår 
innan Stitt började. Efter att ha turnerat med Billy Eckstine i cirka ett år, började Stitt i 
Dizzy Gillespies nystartade storband och sextett. Med sextetten finns tre inspelningar där 
Stitt är solist. Efter att ha spelat med Dizzy Gillespie i knappt ett halvår slutade Stitt, för 
att i stället starta sin egen första grupp, där bland annat trumpetaren Kenny Dorham och 
pianisten Bud Powell ingick. Med gruppen gjorde Stitt sina första inspelningar under 
eget namn och låtarna de spelade in var eget material där harmoniken var hämtad från 
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blues, George Gershwins låt I got Rhythm och standardlåten Cherokee. Under samma 
period deltog också Stitt vid skivinspelningar med andra musikers grupper. Omkring 
1947 lämnade Stitt New York och for till Chicago och Detroit. I Detroit gjorde han två 
skivinspelningar ihop med vibrafonisten Milt Jackson och nu spelade de en blandning av 
både eget material och äldre låtar som Stardust, Body and soul och Fine and Dandy. 
Sonny Stitt var nu bara drygt 20 år och hade redan gjort flera skivinspelningar ihop med 
den yttersta jazzeliten i USA. 1947 fick han utnämningen New Star på sitt instrument av 
den amerikanska tidskriften Esquire Magazine. 
 
Trots framgångarna skulle Stitt snart komma att lämna jazzscenen och vara borta helt i 
ett och ett halvt år. Som så många andra jazzmusiker under den här perioden hade Stitt 
problem med droger och alkohol, vilket tyvärr skulle följa honom periodvis genom resten 
av livet. Precis som Stitt, började många unga musiker att använda heroin under 1940-
talet, kanske att de trodde att hemligheten bakom Charlie Parkers framgångar var droger-
na?  
 
1948 åkte Stitt fast för narkotikainnehav och blev sänd till ett behandlingshem, eller möj-
ligen satt i fängelse. I oktober 1949 släpptes han ut och återvände då till New York för att 
göra en studioinspelning ihop med trombonisten Jay Jay Johnson och pianisten John Le-
wis. Inspelningen var den första där Stitt spelade tenor- istället för altsaxofon. Under de 
följande sex åren kom Stitt främst att spela tenor. Dessutom gjorde han även flera inspel-
ningar med barytonsaxofon. Vid samma tid började också ett viktigt samarbete med sax-
ofonkollegan Gene Ammons, som Stitt kom att samarbeta med periodvis de närmaste 20 
åren. 
 
1952 lämnade Stitt skivbolaget Prestige, som han hittills hade spelat in de flesta skivorna 
för. Han skrev istället kontrakt med skivbolaget Roost Records, där han åren 1952–65 
kom att spela in 20 skivor. Mest var det frågan om kvartettinspelningar med pianotrio, 
men på två av skivorna var Stitt istället solist till ett litet storband, där den ena var med 
arrangemang skrivna av Quincy Jones. En ren latinskiva, där den då 22-årige Chick Co-
rea satt vid pianot, spelades också in. Stitt kom även att spela in för många andra skivbo-
lag, under slutet av 50-talet och hela 60-talet spelade han in för omkring tio olika skivbo-
lag, bland annat för Verve, Atlantic och Impulse. Han var som mest produktiv under den 
här perioden och kunde spela in upp till tio skivor på ett år! Stitt tog helt enkelt varje 
chans han fick att göra en skiva och trots alla skivkontrakt och många speljobb, hade han 
periodvis stora ekonomiska problem till följd av sitt missbruk.  
 
Stitt hade få egna grupper under sin karriär, utan oftast var det tillfälliga studioband inför 
en inspelning, eller lokala musiker som kompade honom under turnéer. Stitt var också 
rätt sällan medlem i andras grupper, så om man ser till hans enorma skivproduktion så är 
det få skivor som är inspelade under andra artisters namn. Under tidigt femtiotal var Stitt 
i alla fall medlem i en av jazzhistoriens mest kända grupper, nämligen trumpetaren 
Clifford Browns och trummisen Max Roachs grupp, men Stitt slutade innan gruppen 
hann göra några inspelningar och slå igenom. 
 
1956 blev Stitt medlem i Jazz at the Philharmonic, vilket var en konsertserie som produ-
centen Norman Granz ledde, där Granz anordnade jamsessions och konserter med många 
av de främsta amerikanska jazzmusikerna på konserthus runt om i världen. Samma år 
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som Stitt kom med i Jazz at the Philharmonic startade Norman Granz sitt skivbolag Ver-
ve Records, där Stitt 1956–62 kom att medverka på 20 skivor. På de skivorna spelade 
oftast ett hopplock av musiker som för tillfället ingick i Jazz at the Philharmonic. Bland 
annat gjordes fyra skivor med Dizzy Gillespie. Det här var första gången på tio år som 
Stitt och Gillespie kom att spela in tillsammans. Det nya samarbetet blev väldigt lyckat, 
för skivorna hör enligt många till det bästa som både Stitt och Gillespie kom att göra. På 
skivorna Duets och Sonny Side up med Gillespie sker ett tenorsaxmöte mellan Stitt och 
saxofonisten Sonny Rollins, där deras över åtta minuter långa duell i låten The Enternal 
Triangle räknas som en riktig jazzklassiker. Sonny Side up är förmodligen den mest kän-
da och mest sålda skiva som Stitt medverkat på. Det var också den skiva som Stitt, som 
ofta var kritisk mot sitt eget spel och som berättade att han aldrig lyssnade på sina egna 
skivor, såg som sin bästa (Witt, 2002, s. 15). 
 
1959 spelade Stitt in skivan ”Sonny Stitt sits in with the Oscar Peterson trio”, som är 
inspelad under Stitts kanske sista turné med Jazz at the Philharmonic. Oscar Peterson har 
skrivit på sin hemsida (oscarpeterson.com) om hur Stitt under en konsert i Edinburgh 
spelade så fantastiskt bra, att när Stitt som sista bandmedlem klev på bussen som skulle 
ta musikerna vidare till London, ställde sig alla upp och bara applåderade, däribland stor-
heter som Ella Fitzgerald, Lester Young och Dizzy Gillespie. Efter en konsert under den 
här turnén skrev en engelsk musiktidning ”Sonny Stitt stole the show” som rubrik i en 
recension av en konsert (Witt, 2002, s. 15). Kanske var han i sitt livs form under europa-
turnén med Jazz at the Philharmonic 1959 och det ville producenten Norman Granz do-
kumentera. En studio bokades i Paris, där skivan ”Sonny Stitt sits in with the Oscar Pe-
terson trio” kom att spelas in under en dag. Oscar Peterson beskrev konserten i Edin-
burgh och skivinspelningen i Paris som en av sina största musikupplevelser under hela 
sin karriär! 
 
1960 ersatte Stitt John Coltrane i Miles Davis kvintett, som var den mest betydande och 
den högst betalda jazzgruppen i hela världen under den här perioden. Stitt och Miles hade 
spelat ihop tidigare i Billy Eckstines storband under mitten av fyrtiotalet och så finns det 
en liveinspelning från 1949 där de spelar tillsammans. När Stitt blivit medlem i gruppen 
1960 kom han att följa med på en europaturné, där bandet bland annat besökte Sverige. I 
gruppen ingick samma komp som på Miles Davis skiva ”Kind of Blue” och från konser-
terna i Manchester, Stockholm och Paris finns inspelningar bevarade. Även om Stitt inte 
hade riktigt samma flyt i spelet som på sina bästa skivor, var han i bra form och spelade 
många fina solon. Däremot har han fått kritik för att hans bopinriktade stil inte passade in 
i modala låtar som So What och All Blues, bland annat av Miles Davis som skriver om 
det i sin självbiografi (Davis & Troupe, 1991 s. 275). Stitt spelade med Miles Davis i fem 
månader, men hade stora alkoholproblem under den här perioden, vilket tillsammans 
med det faktum att Stitts spelstil inte riktigt passade gruppens sound, ledde till att han till 
fick sparken av Miles Davis. Musikproducenten Gunnar Lindqvist berättar följande i 
boken Den Gyllene Cirkeln: ” ...när Stitt var här med Miles Davis 1960 var han inte nyk-
ter och uppträdde faktiskt ganska fånigt i Konserthuset, även om han spelade fint” (Ab-
rahamsson, 2002, s. 140). Stitt ersattes av saxofonisten Hank Mobley och Stitt och Miles 
Davis kom aldrig mer att spela ihop. 
 
Sonny Stitt gifte sig 1960 med Pamela Stitt (1934–2008) och de fick barnen Katea och 
Jonson, födda 1964 och 1969.  
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Stitt var alltså i Stockholm och spelade med Miles Davis 1960 och en konsert gavs då 
också i Göteborg. Men det här var inte hans första besök i Sverige, för två år tidigare var 
han här med Jazz at the Philharmonic och spelade även då i Stockholms Konserthus. 
1966 spelade Stitt på jazzklubben Gyllene Cirkeln som låg på Sveavägen i Stockholm. 
Stitt spelade där under två veckors tid och sista kvällen kom Sveriges Television dit och 
spelade in delar av konserten för TV-programmet Trumpeten. Under TV-inspelningen 
var också den svenska saxofonisten Bernt Rosengren med och spelade ett par låtar. Stitt 
var också i Sverige vid ett tillfälle under början av 70-talet, då han var ute på en omfat-
tande världsturné med gruppen The Giants of jazz. I samband med Stitts Sverigebesök 
1958 och 1966 prydde Stitt omslaget på jazztidningen Orkester Journalen (Juni/Juli 1958 
och april 1966). 
 
Under tidigt sextiotal återförenades Stitt med saxofonisten Gene Ammons, som Stitt hade 
spelat med under början av femtiotalet. Under ett år spelade de in fyra skivor ihop och på 
två av skivorna var det hammondorgel istället för piano, vilket var ett populärt instrument 
under sextiotalet. Samarbetet slutade tvärt då Gene Ammons åkte in i fängelse och de två 
skulle inte komma att spela in tillsammans igen på nio år. Däremot kom Stitt att spela in 
med flera andra saxofonister under 60-talet. Saxofondueller med två tenorer har en lång 
tradition, som började på trettiotalet där olika saxofonister, exempelvis Coleman Haw-
kins och Lester Young duellerade mot varandra, för att avgöra vem som kunde spela ut 
den andra. Att para ihop Stitt med andra kända saxofonister var säkert ett försök av skiv-
producenter att göra varierade skivor med Stitt, eftersom hans skivor ofta hade en ten-
dens att bli rätt så lika varandra. Stitt var också en tävlingsmänniska som gillade att spela 
ut och bräcka andra musiker och därför passade dueller honom bra. Saxofonisten Al 
Cohn berättade (Räftegård, 1982 s. 29) hur Stitt plötsligt kunde dyka upp under en kon-
sert och komma upp på scenen för att vara med på en låt. Stitt räknade in någon typisk 
beboplåt i ett så vansinnigt högt tempo att de andra inte hade en chans att hänga med. 
Efter att ha spelat ut alla totalt, packade han ihop sin sax, tackade för sig och drog vidare 
till nästa ställe.  
 
Typiskt för Stitts karriär är att han hela tiden följde tidens trender, men utan att egentli-
gen utveckla eller ändra sin spelstil. Så när hammondorgel blev populärt spelade han in 
mängder av skivor med orgel. Den som oftast spelade hammondorgel med Stitt var Don 
Patterson, med vilken Stitt tillsamman med trummisen Billy James, hade en av sina få 
fasta grupper under karriären. De spelade in många skivor ihop och det var nästan enbart 
blues och standardlåtar som stod på repertoaren. Ibland var även gitarr med i gruppen, 
som exempelvis gitarristerna Grant Green och Pat Martino. 
 
När elektriska effekter blev på modet var Stitt den första att använda det till saxofon. 
Modellen lanserades av märket Selmer och kallades för Varitone. Stitt blev deras affisch-
namn och under några år spelade han in många skivor med stundtals märkliga saxofon-
ljud. Stitt följde också trender när det gällde låtval, för när intresset för jazz började dala 
spelade Stitt ofta kända musikallåtar, schlagers och kända poplåtar av exempelvis Burt 
Bacharach och Stevie Wonder. Fast oavsett typ av låt så spelade alltid Stitt i bebopstil.  
 
Under sextiotalet börjar det märkas en viss kvalitetsförsämring i Stitts spel. Vid många 
inspelningar var han i fin form, men på andra skivor hade glöden i spelet försvunnit, där 
fraserna bara känns som inövade tonkaskader som han spottade ur sig, dessutom ofta 
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med dålig intonation och med sämre sound. Den stora kvalitetsskillnaden mellan olika 
inspelningar berodde säkert på hans perioder av drog- och alkoholmissbruk och kanske 
också en viss mättnad av alla studioinspelningar och otaliga turnéer. 
 
1971 bildades gruppen The Giants of jazz, där förutom Stitt bland annat Dizzy Gillespie 
ingick. Gruppen gjorde under några månader närmare 50 spelningar runt om i världen 
och flera av konserterna spelades in eller filmades och har senare getts ut på både skiva 
och DVD. Stitt hade under de senaste åren mer eller mindre tvingats att göra många 
kommersiella inspelningar för att kunna försörja sig och sin familj och för att kunna fi-
nansiera sina perioder av missbruk. Många gånger var hans skivor påkostade produktio-
ner, med ibland upp till 30 medverkande musiker, men ändå med stundtals ganska så 
”töntiga” och tillrättalagda arrangemang. Framgångarna med The Giants of jazz gjorde 
att skivbolag återigen vågade satsa på inspelningar med Stitt där han spelade vanlig be-
bop. Kontrakt skrevs med det nystartade skivbolaget Muse och skivorna Constellation 
och Tune-Up spelades in, där Stitt blev ackompanjerad av en pianotrio, med pianisten 
Barry Harris i spetsen. Stitt, som hela sin karriär fått stå lite i skymundan för många 
andra mera framgångsrika saxofonister, blev nu uppmärksammad mer än vanligt, då han 
fick utmärkelsen Ellington, från universitetet Yale school of music och då båda skivorna 
Constellation och Tune-Up blev Grammisnominerade i USA 1973.  
    
Under resten av 70-talet fortsatte Stitt att spela in skivor och turnera. En hel del rena 
jazzskivor blev det, men även skivor som försökte följa 70-talets trender, med inslag av 
rock, disco och funk. Kvaliteten på hans spel börjar dala allt mer under senare delen av 
70-talet, men han kunde fortfarande glimma till och spela bra i sina bästa stunder.  
    
Under tidigt åttiotal var Stitt i bättre form än på länge, han hade slutat dricka och efter 
många år av tandproblem fått nya tänder, vilket säkert var två anledningar till det förbätt-
rade spelet. I slutet av 1981 gjorde Stitt en turné i Australien ihop med den betydligt yng-
re altsaxofonisten Richie Cole och de spelade också in en skiva tillsammans där. 
 
Den 7–8 juni 1982 gjorde Stitt sin sista skivinspelning och kort därefter sin sista offentli-
ga spelning, som ägde rum på Koolfestivalen i New York. Efter spelningen flög Stitt till 
Japan för att spela på en festival, men väl i Japan insjuknade Stitt och kunde aldrig 
genomföra framträdandet. Det upptäcktes att han har drabbats av cancer och bara fem 
dagar efter att han återvänt till USA, avled Sonny Stitt på ett sjukhus i Washington, D.C. 
den 22 juli 1982 vid en ålder av 58 år. 

Sammanfattning av biografidel 
Sonny Stitt var aldrig den stora konstnären som målinriktat ville förändra världen genom 
sin musik. Han var inte heller den som aldrig lät sig lockas av kommersiella krafter och 
alltid ställde sitt konstnärskap i första rummet. Stitt var istället den som tog alla chanser 
han fick att tjäna pengar genom sin musik och han tvekade inte att skriva på ett skivkon-
trakt även om han måste ha insett redan i förväg att resultat inte skulle bli så bra. Han lät 
också inspelningar ges ut där spelet inte ens var i närheten av hans fulla kapacitet, men 
då musiken var hans levebröd och då han både hade en familj att försörja och sina perio-
der av missbruk att finansiera, behövde han alla chanser till inkomst. Hade han fått välja 
hade han säkert hellre haft en fast grupp att turnera med och bara spelat traditionell jazz, 
men dessvärre blev aldrig Stitt tillräckligt känd för att det skulle vara möjligt rent eko-
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nomiskt. Han utvecklade aldrig sin spelstil, utan ändrade bara på repertoaren och sam-
manhangen han spelade i för att följa trenderna. Det här var nog nödvändigt för Stitt för 
att kunna överleva som musiker och slippa ta ett vanligt arbete, som många andra ameri-
kanska jazzmusiker tvingades göra då intresset för jazz dalade. Samtidigt uppfattar jag att 
det här med att Stitt tackade ja till alla typer av jobb skadade hans rykte, då de mindre 
lyckade inspelningarna och konsertframträdandena säkert gav honom en olycklig image, 
där han verkade vara en som inte brydde sig hur det lät, bara han fick betalt. 

 

Kännetecken för Stitts stil 
Här beskriver jag vissa karakteristiska drag i Stitts spel, med fokus på de fraser han spe-
lar. Ett avsnitt om Stitt som kompositör är också med. Jag har valt att inte gå in på rena 
saxofontekniska detaljer, som vilka specialgrepp Stitt använde vid soundförändringar av 
samma ton, eller hur hans sound förändras genom åren. Arbetet innefattar heller inga 
analyser om Stitts frasering, eller teoretiska analyser om hans sätt att spela över ackord, 
eller hur han använder olika skalor, bortsett från en kortare beskrivning om Stitts sätt att 
använda dimskalan. Arbetet skulle bli allt för omfattande om alla dessa områden skulle 
tas med. 

Etydliknande fraser 
Några av Stitts vanligaste fraser påminner mycket om de etyder som klassiska trumpetare 
brukar öva på. Här är fyra av de vanligaste exemplen. 
 
 

Fras 1 (CD spår 1) 

 
Den här frasen spelar ofta Stitt under solobreak och den förekommer i många olika tonar-
ter. Frasens tydliga riktning och den melodiska sekvensen, gör att frasen leder framåt på 
ett bra sätt. 
 
 

Fras 2 (CD spår 2) 

 
Den här frasen använde John Coltrane som slutkadens i sin kanske mest kända låt Giant 
Steps från 1959 och den har han säkert lånat ifrån Stitt, eftersom Stitt var en av hans stora 
förebilder. Stitt använde ofta frasen i låtar i snabba tempon, i dubbeltempofraser och som 
slutkadens, precis som Coltrane. Frasen låter lite som en fanfar och ger därför en viss 
komisk karaktär. 
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Fras 3 (CD spår 3) 

 
En av Stitts ofta spelade fraser över ackordföljden Gm7 C7. Spelas både på tenor- och 
altsaxofon. Första takten förekommer även i andra tonarter. 
 
 

Fras 4 (CD spår 4) 

 
Här är ett exempel på en ofta återkommande fras som, bortsett från tonen G i sista takten, 
bara innehåller toner från C-dimskala (hel-halv). Den här typen av längre fraser använde 
Stitt ofta i blues och Rhythm changes och alltså inte i första hand mot dimackord. För-
modligen fick Stitt idén att använda skalan ifrån Charlie Parker, som i ett fåtal solon an-
vänder dimskalan. Fast Stitt kom till skillnad från Parker att använda den i stor omfatt-
ning, så här kanske man kan tala om något som Stitt tog från Parker och vidareutveckla-
de. I läroböcker om jazzimprovisation nämns ibland Stitt som en av mästarna i att använ-
da dimskalan, bland annat av Jamey Aebersold (Aebersold, 1991, s. 15) som gett ut långt 
över 100 volymer av sin välkända play-along-serie Aebersold. 

Citat från kända melodier 
Under bebopen blev det vanligt att använda citat från kända melodier i solospelet som då 
blev som små musikaliska skämt. Charlie Parker, Sonny Stitt, Dexter Gordon och Gene 
Ammons är några som ofta gjorde det och på liveinspelningar kan man ibland höra hur 
publiken skrattar efter ett välkänt citat. Oftast är det citat från schlagerlåtar eller klassisk 
musik, Charlie Parker spelade exempelvis citat från Bizets Carmen ibland. Alla citat an-
vänds på två olika sätt, antingen helt spontant, eller så har citatet blivit en del av musi-
kerns standardfraser och används rätt ofta och alltså inte lika spontant. När citatet blivit 
en standardfras går det nästan alltid att se ett mönster hur frasen används, exempelvis att 
en viss fras nästan alltid spelas i en särskild låt eller tonart. 
 
Stitts vanligaste citat: 

Anitras Dans av Edward Grieg (CD spår 5) 

 
Stitt använder ofta två takter från Griegs tema och han gör det vanligtvis i blues i snabba 
tempon, både på tenor- och altsaxofon och spelar citatet i flera olika tonarter. 
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Stranger in Paradise (CD spår 6) 

 
De tre första takterna av temat är ett av Stitts vanligaste citat både på tenor- och altsax. 
Citatet är från femtiotalsschlagern Stranger in Paradise som bygger på ett stycke av den 
ryska kompositören Alexander Borodin. 
 

 

Klarinettstämman i High Society (CD spår 7) 

 
Citatet är hämtat ifrån en ofta spelad klarinettstämma i dixielandlåten High Society. Den 
två takter långa frasen är Charlie Parkers kanske vanligaste citat och Stitt lånade det ifrån 
Parker. Gemensamt för Stitt och Parker är att citatet alltid spelas i tonarten G för altsaxo-
fon och alltid i snabba tempon. Det förekommer nästan enbart i Rhythm changes när Stitt 
spelar. Vad jag vet så spelade Stitt bara frasen i sin helhet på altsax och aldrig på tenor 
eller baryton.  

Stitt som kompositör 
Om man tittar på alla de skivor som Stitt spelat in, så finns det hundratals låtar där Stitt 
står som kompositör, men många av låtarna är blues av riffkaraktär och kan knappast ses 
som kompositioner i någon vidare bemärkelse. I de fall som de inte är blues är det många 
gånger rena plagiat ifrån låtar eller solon av Charlie Parker. I några fall har Stitt gjort 
samma sak med låtar av Miles Davis, eller någon annan jazzmusiker. Att i stort sett 
samma låt förekom med olika titlar och upphovsmän var inget ovanligt under den här 
tiden, vilket jag tror beror på jazzens muntliga tradition, där musiken alltså inte spreds 
genom noter utan genom det musikerna hörde på jam, konserter och från skivor. Ett riff 
som uppstod spontant under ett jam kunde därför senare dyka upp på skivor med olika 
upphovsmän och olika titlar.  
 
Det finns ett antal låtar av Stitt, som varken är blues eller vad jag vet är stulna, bland an-
nat förekommer det några av standardlåtskaraktär på skivan ”the Sensuell sound of Son-
ny Stitt” (1960, Verve). Låtarna är bra, men saknar enligt min mening den karaktär och 
personlighet de skulle ha behövt ha för att bli klassiker.  
 
Två kompositioner där Sonny Stitt står som upphovsman, spelas fortfarande ofta. Den 
ena är blusen Blues Walk, eller Loose Walk som den också kallas och sen den snabba 
Rhytmn Changes-låten the Eternal Triangle. Fast i båda dessa låtar måste det ifrågasättas 
hur mycket Stitt egentligen har skrivit, för i Blues Walk står ibland Clifford Brown eller 
den ganska okända saxofonisten Chris Woods som upphovsman.  
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Eternal Triangle  
(CD: spår 8 är med Charlie Parker och spår 9 med Sonny Stitt) 
När det gäller the Eternal Triangle så bygger större delen av A-delen i låten på ett solo 
av Charlie Parker från låten Hallelujah. I följande notexempel är det översta systemet 
Charlie Parkers solo och det nedre är Stitts tema. Att likheterna är så stora är naturligtvis 
ingen slump, utan Stitt måste ha lyssnat på Hallelujah och utvecklat Parkers spontana 
idé. Att idén var helt spontan råder det ingen tvekan om, för i de alternativa tagningar 
som finns spelar Parker helt andra solon. The Eternal Triangle, som ibland också kallas 
the String, finns med på flera skivor med Stitt, där den mest kända version är med på 
skivan Sonny side up (1957, Verve). Parkers Hallelujah finns bland annat med på sam-
lingsskivan Golden Greats (2002, Disky). 
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Sonny Stitt och Charlie Parker 
I nästan all text som har skrivits om Stitt så nämns Charlie Parkers namn. I uppslagsverk 
kan man ofta läsa att Stitts spel påminde väldigt mycket om Parkers och det är i många 
fall nästan det enda som står. Till och med i samband med Stitts död, var likheterna med 
Parker nästan det enda som nämndes i en kort notis i New York Times (24 juli 1982, s. 
28). 
 
På baksidestexten till skivomslag nämns också likheterna med Parker ofta, men där bru-
kar nästan alltid Stitts egen personlighet framhävas desto mer. Fast då kan man knappast 
se skivomslagstexterna som opartiska, för inte skulle ett skivbolag som ger ut en skiva 
vilja att artisten i fråga framställs som imitatör av en annan artist. En annan vanlig sak 
som skrivits och fortfarande skrivs om Stitt, är att han ständigt blev jämförd med Parker 
och att många kritiker bara såg honom som en Parker-kopia. 

Deras möten 
Parker började spela in skivor i större utsträckning 1945. Stitts första solo på skiva, kom 
ut året efter med Dizzy Gillespies kvintett och redan då märktes det att Stitt behärskade 
det nya bebopspråket. Frågan är hur Stitt, då som 22-åring, lyckats med det som hittills 
ingen annan saxofonist gjort, nämligen att förstå vad Parker egentligen gjorde och över-
föra det till sin altsaxofon? 
 
Det finns en historia om Stitts och Parkers första möte som finns beskriven på mängder 
av skivomslag och i flera böcker, bland annat i boken Chasin’ the Bird – The life and 
Legacy of Charlie Parker av Brian Priestley (2006, s. 39). Faktauppgifterna kring vilket 
år, plats och vad Parker egentligen sa till Stitt vid deras första möte varierar mellan olika 
källor, men historien går ut på att Stitt sökte upp Parker i Kansas City 1942 eller 1943. 
De ska sedan ha spelat ihop på ett ställe som antingen hette the Gypsy Tea Room, eller 
Chauncey Owenman’s. Efter en timme slutade de att spela och Parker ska då ha yttrat 
orden: ”You sure sound like me”, eller: ”You sounds too much like me” och efter det 
mötet var de enligt Stitt goda vänner. Det är dock troligt att Stitt själv är källan till histo-
rien, därför måste hans opartiskhet ifrågasättas, eftersom han kan ha haft personlig vin-
ning i att historien förskönats och ändrats till hans fördel.  
 
En annan också vanligt förekommande historia, som finns nämnd på många skivomslag 
och i den tidigare nämnda biografin över Parkers liv (Priestley, 2006, s. 104), är hur Par-
ker bara några veckor före sin död träffar Stitt och yttrar de på skivomslag så ofta citera-
de orden: ”I’m leaving you the keys to the kingdom”. Efter det ska Stitt ha börjat spela 
altsaxofon igen, efter att tidigare ha övergivit den för att slippa stå i skuggan av Parker. 
Även i detta fall är chansen stor att det är en historia spridd av Stitt, så även här måste 
trovärdigheten ifrågasättas. Samtidigt märks det tydligt i intervjuer att Stitt inte på något 
vis ville bli sedd som Charlie Parkers arvtagare. I en intervju (Bitten, 1959, s. 19–20) 
berättar Stitt hur en reporter ville framställa honom som the new Bird efter Parkers bort-
gång. Stitt svarade då argt: “I’m no new Bird, man! And Cannonball Adderley isn’t ei-
ther. Nobody’s Bird! Bird died!” 
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Exakt vad som stämmer och vad som är överdrivet, eller rena missförstånd i dessa histo-
rier, är nog omöjligt att reda ut. Sant är i alla fall, som tidigare nämnts, att Stitt 1946 
kunde spela samma saker som Parker. Hur kunde detta överhuvudtaget vara möjligt? Det 
måste ju ha tagit år av träning att lära sig spela i Parkers stil och 1946 hade Parkers första 
skiva i eget namn bara kommit ut ett år tidigare.  
 
När kan då Stitt ha hört Parker första gången? 1942–44 rådde det grammofonstrejk i 
USA, vilket innebar att skivbolagen inte fick ge ut i stort sett några skivor alls. Detta led-
de till att Parkers stora genombrott inte kom förrän 1945, då han gav ut sin första skiva 
under eget namn, trots att han varit välkänd bland musiker från omkring 1940. Innan in-
spelningsförbudet infördes kom det dock ut ett antal låtar med storbandsledaren Jay 
McShann, där Parker hördes som solist och dessa skivor vet man med säkerhet att Stitt 
hörde. På baksidestexten till skivan “Sonny Stitt Blows the Blues” (1960, Verve) finns en 
intervju med Stitt där han säger:  ”... except for those short solos on two or three numbers 
with the Jay McShann band I hadn’t even heard him on records ...”. Man kan då fråga sig 
om Stitt verkligen kunde lära sig spela bebop, efter att bara ha hört ett fåtal korta solon 
med Parker?  
 
Det finns en vittnesuppgift från Miles Davis (Witt, 2002, s. 5) där Miles berättar att han 
1942 hörde den då 18-åriga Sonny Stitt spela bebop med ett eget personligt uttryck och i 
stort sett i den stil som Stitt spelade senare under sin karriär. Den här vittnesuppgiften har 
nämnts flera gånger för att övertyga om att Stitt faktiskt måste ha börjat spela i en Parker-
liknande stil redan innan han hade hört Parker, eller i alla fall inte hört mer en något en-
staka solo. Historien är fylld av exempel på upptäckter som gjorts nästan samtidigt och 
mer eller mindre oberoende av varandra, så visst kan Stitt utan större påverkan av Charlie 
Parker ha börjat utveckla en bebopliknande stil genom att ha lyssnat på samma källor 
som Parker fick sin inspiration ifrån. Stitts rika användande av Parker-fraser är ju i sig 
inget bevis för att Stitts stil inte lät som bebop innan han hört Parker. Efter att jag har 
lyssnat på de tidigaste inspelningarna som finns med Stitt, har jag märkt att dessa inspel-
ningar inte alls innehåller lika mycket rena Parker-fraser som Stitts inspelningar kom att 
göra bara några år senare, vilket ju är intressant om man väljer att tro på teorin att Parker 
och Stitt utvecklades parallellt och oberoende av varandra. Men i en artikel i Orkester 
Journalen (1958, juni/juli. s. 26) står det att Stitt, innan han hade hört Parker, mer spelade 
i en stil som påminde om Benny Carter och Johnny Hodges, vilket kanske ändå får ses 
som mera sannolikt, eftersom de var de två ledande altsaxofonisterna före Parker. Å 
andra sidan hör jag väldigt få spår av Hodges och Carter i Stitts spel.  
 
Jag hittar inga uppgifter om hur bra Stitt och Parker kände varandra, mer än att Stitt alltså 
menade att de blev vänner efter det tidigare nämnda mötet i Kansas City. Om de spelat 
tillsamman något mer än det påstådda mötet Kansas City 1942 eller 1943 är oklart. De 
enda uppgifter jag hittat där de skulle ha kunnat spela ihop, är ett jam i Detroit 1947 
(Witt, s. 9–10) och en spelning i New York som omnämns i Miles Davis självbiografi 
(Davis & Troupe, 1991, s. 114), men jag hittar inga andra källor som nämner dessa fram-
trädanden. 
 
Det existerar ingen känd inspelning där Stitt och Parker spelar ihop, men däremot finns 
det en skiva som heter ”Charlie Parker and Stars of modern jazz” (1993, Jass Records), 
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inspelad i Carnegie Hall i New York julafton 1949. Där spelar både Stitt och Parker un-
der samma konsert, men i olika grupper. I övrigt finns det ingen skiva eller känd konsert 
där de spelar vid samma tillfälle.  
 
I boken Bird’s Diary, the life of Charlie Parker (Vail, 2006, s. 175), som är en beskriv-
ning av alla kända inspelningar och konserter som Charlie Parker gjorde 1945–55, nämns 
bara Stitts namn en enda gång och det är i samband med Parkers begravning 1955, då 
Stitt var en av dem som var kistbärare. I de intervjuer som finns med Parker, som jag har 
läst eller lyssnat på, nämns aldrig Stitt. 

Likheterna med Parker 
Don’t call me Bird (Bird var ett smeknamn på Charlie Parker) är namnet på en artikel om 
Sonny Stitt (Bitten, 1959, s. 19–20). Det lite märkliga med Stitt är att han ena stunden 
säger i intervjuer att han inte ville bli jämförd med Parker, men samtidigt spelar långa 
fraser och citat som är direkt hämtade från Parker. Beror då det här på en brist på egna 
idéer? Mitt svar är både ja och nej, för i sina bästa stunder kunde Stitt spela långa fantas-
tiska egna fraser och när väl citaten från Parker kom, vävde han ändå ihop det med sin 
egen kreativitet och personlighet på ett snyggt sätt. Andra stunder, framför allt när Stitt 
började bli äldre, var det nog så att han stundtals tog till de inövade fraserna i brist på 
egna idéer och då blev resultatet inte alltid så lyckat. 
 
Stitt spelade också ofta samma låtar som Parker, dessutom spelade han 1966 in skivan 
Stitt plays Bird (1966, Atlantic Records) som bara innehåller låtar förknippade med Par-
ker. Fast att spela in skivan Stitt plays Bird var inte på något sätt Stitts idé (Witt, 2002, s. 
19), utan det var ett försök av skivbolaget Atlantic Records att göra en skiva med Stitt, 
med ett koncept som förhoppningsvis skulle sälja bättre än vanligt.   

Blev verkligen Stitt så kritiserad som det verkar?    
När jag läst om Stitt i intervjuer, artiklar, på skivomslag, i recensioner och böcker, har 
jag förvånats över att jag inte lyckats hitta en enda person som ”sågar” Stitts stil rakt av 
och bara kallar honom för den i uppslagsverk så vanliga beskrivningen Parker-kopia. Det 
verkar snarare som att Stitt fick leva med att ständigt jämföras med Parker, snarare än att 
ses som någon slags bluff, för de flesta uttalanden om honom vittnar om att både musik-
kritiker och musiker faktiskt beundrade Stitt. Den kritik som ibland kommer fram är att 
vissa kritiker ibland kunde störa sig på snodda fraser från Parker och de enligt vissa lite 
mekaniska inslagen i Stitts spel. Min slutsats är att uppfattningen att väldigt många bara 
såg honom som en kopia, är kraftigt överdriven, men att uppgiften att han blev kritiserad 
stämmer, fast kanske inte att han blev kritiserad i den omfattning som det ibland antyds. 
Det var snarare så att han ofta blev jämförd med Parker i en positiv bemärkelse. Den po-
sitiva jämförelsen var på många sätt till Stitts fördel, då det gjorde att han ofta blev in-
bjuden att medverka vid minneskonserter för Charlie Parker och då flera skivor med Stitt 
spelades in som hyllningar till Parker. Kanske var det så att Stitt spelade missnöjd med 
att bli jämförd med Parker, men i själva verket utnyttjade situationen till sin egen fördel?  

Var Stitt lika bra som Parker och utvecklade Stitt Parkers stil? 
När jag lyssnar på de två och jämför, tycker jag att Stitt i sina bästa stunder under 50-talet 
och början av 60-talet, kunde spela lika intressant som Parker. Stitt hade likvärdiga kvali-
téer när det gäller sound, teknik, frasering och i att tolka ett tema, men däremot hade Par-
ker en mycket högre lägsta nivå och spelade alltid bra, medan Stitt i sina sämsta stunder 
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kunde spela riktigt dåligt. Min uppfattning är att Stitt inte på något sätt utvecklade Par-
kers stil till något modernare, utan Parker var den klart modernaste av de två, då hans 
spel var mer komplext, oväntat, spontant och med en modernare rytmik, medan Stitt med 
sina ofta långa åttondelsfraser rent stilmässigt hämtade nästan lika många element från 
swingeran, som från bebopen. I besvärliga tonarter och i för bebopen ovanlig harmonik, 
märks också en viss klasskillnad, för i partier där Stitt ofta faller tillbaka till inövade fra-
ser och där spelet ibland hämmas, kunde Parker överraska med väldigt oväntade och 
komplexa idéer. 
 
Vad ansåg då Stitt om sina likheter med Parker? I de intervjuer där frågan tas upp menar 
Stitt att han visserligen använder några av Parkers fraser, men att han ändå spelar på sitt 
sätt, där mycket inte är hämtat från Parker. Här är två citat med Stitt från intervjuer gjor-
de för tidningarna Down Beat och Orkester Journalen: 

 
“I may have a few of Bird’s clichés, but I can only be myself.” (Bitten, 1959, s. 19–
20) 
 
“Stitt sa, att han ansåg att folk stirrade sig alldeles för blinda på de fraser han hämtat från 
mästaren och menade, att han också hade en del eget att komma med som han inte fått av 
Parker. Men den saken talades det nästan aldrig om.” (Östberg, juni/juli 1958, s. 14–
15)                                                                                                                                            

 
Stitt var inte ensam om att spela altsaxofon i Parkers anda utan att utveckla stilen vidare, 
för saxofonisterna Sonny Criss och Lou Donaldson gjorde också det, men utan att bli 
förknippade med Parker i samma utsträckning som Stitt blev, eftersom deras sound skil-
de sig mer ifrån Parker. De med Stitt samtida musikerna Cannonball Adderley, Phil 
Woods och Eric Dolphy, var istället de som kom att förvalta Parkers arv och utveckla 
altsaxofonens stil vidare, medan Stitt som sagt fortsatte i samma stil hela karriären utan 
att utvecklas avsevärt. Samtidig ska man då veta att Stitt faktiskt inte verkar ha velat ut-
veckla sin stil, vilket följande citat visar:  

 
”När jag frågade om han trodde att det fanns möjligheter att vidareutveckla Parkers stil ut-
över det som Parker själv lyckats åstadkomma, menade Stitt att det var en fråga som man 
inte kunde besvara. I varje fall tänkte han inte själv driva på någon utveckling ...” (Öst-
berg, juni/juli 1958, s. 14–15)                                                                                                 

 
Analys över två Charlie Parker-fraser som Stitt använde 
Då jag lyssnade på en inspelning från 1957 med Stitt där han spelar jazzlåten Cherokee 
(Sonny Stitt with the New Yorkers, 1957, Roost) lade jag märke till att hans spel över 
låtens 16 takter långa stick var väldigt likt ett solo med Charlie Parker. Jag blev nyfiken 
att ta reda på om det här är en slump som råkar infinna sig just i den versionen, eller om 
Stitt gör samma tydliga koppling till Parker i andra inspelningar av samma låt? Jag har 
därför sökt efter så många inspelningar som möjligt där Stitt spelar Cherokee och andra 
låtar med samma harmonik. Den här analysen är en undersökning av hur mycket Stitt 
egentligen lånar ifrån Parker då han spelar solo över låtens stick. Undersökningen är be-
gränsad till två olika fraser som är hämtade från en inspelning med Charlie Parker från 
1945 som finns på samlingsskivan ”Charlie Parker Golden Greats” (2002, Disky). Che-
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rokee går i ett mycket snabbt tempo, ofta över 300 slag per minut och sticket går i för 
saxofon besvärliga tonarter. 
 

Fras 1 (CD spår 10. Charlie Parker spelar) 

 
 
 
 

Fras 2 (CD spår 11. Charlie Parker spelar) 

 
 
Stitts olika inspelningar 
Jag hittade sammanlagt sex inspelningar med Stitt inspelade mellan 1946 och 1981, tre 
med Cherokee som tema, två med Charlie Parkers låt Ko Ko och en temalös version vid 
namn Serenade to a Square: 
 
1. Serenade to a Square från 1946 (Sonny Stitt 1946–1950, Classics Records) 
2. Cherokee från 1950 (Stitt’s Bits vol. 2, Prestige) 
3. Cherokee från 1957 (Sonny Stitt with the New Yorkers, Roost) 
4. Ko Ko från 1958  (Burnin’, Argo) 
5. Ko Ko från 1966 (Stitt plays bird, Atlantic) 
6. Cherokee från 1981 (Battle of the saxes, Aim) 
 
Fras 1 är den som jag kände igen ifrån en inspelning med Stitt från versionen från 1957. 
Frasen är en tydlig sekvens, som är lätt att lägga på minnet och likadant är det med fras 2 
som också sticker ut extra i Parkers solo. Jag lyssnade igenom inspelningarna och förde 
protokoll över i vilka versioner de två Parker-fraserna användes. Viktigt att tillägga här är 
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att Stitt aldrig spelar exakt som Parker, utan han gör alltid olika variationer av Parkers 
fraser. 
 
Resultat 
Sony Stitt använder: 

• både fras 1 och 2 i: Ko Ko från 1958 och Cherokee från 1981. 
• bara fras 1 i: Cherokee från 1957 
• bara fras 2 i: Cherokee från 1950 och Ko Ko från 1966 
• varken fras 1 eller 2 i: Serenade to a Square från 1946 

 
 
Som resultatet visar använde Stitt fras 1 i tre av de sex undersökta inspelningarna. Fras 2 
spelade han vid fyra av sex inspelningar och alltså i ännu större utsträckning än fras 1, så 
Stitt använde fras 1 och 2 ofta, men inte hela tiden. Anledningen att använda fras 1 i in-
spelningen från 1957, som gav mig idén till undersökningen, kan därför varken vara att 
han råkade göra det en enstaka gång, eller att han var tvungen att använda frasen för att 
han inte kunde spela något annat. Jag tror att två viktiga faktorer till att han ändå använ-
der fraserna så pass ofta är det snabba tempot och tonarten i sticket. Tempot på inspel-
ningarna ligger på mellan 280 och 336 slag per minut och de för saxofon besvärliga ton-
arterna Ab-dur och Fiss-dur förekommer i åtta takter. Det här tillsammans bidrar till att 
Stitts valmöjligheter begränsas i sticket och inövade fraser används då i större utsträck-
ning än under andra omständigheter. Det skulle också kunna vara så att han helt enkelt 
vill spela fraserna under solot. Kanske i så fall som en vink till sin förebild och för att 
visa var han har sina rötter. I det här resonemanget är det viktigt att veta om Parker an-
vänder fras 1 och 2 i andra inspelningar av Cherokee, eller om fraserna är en tillfällig 
spontan idé? Om fraserna är en spontan idé skulle inte Stitt välja dem för att visa sin 
koppling till Parker, eftersom nästan ingen skulle känna igen fraserna i så fall. 

 
Parkers olika inspelningar 
Jag hittade fem inspelningar med Parker och gjorde samma undersökning. 
 
1. Cherokee från 1941 (Charlie Parker a studio chronicle 1940–48, JSP Records) 
2. Ko Ko från 1945 (Charlie Parker Golden Greats, Disky) 
3. Ko Ko från 1947 med Dizzy Gillespie (Complete Live Performances, Savoy Records) 
4. Ko Ko från 1947 med Fats Navarro (Complete Live Performances, Savoy Records) 
5. Ko Ko från 1948 (Complete Live Performances, Savoy Records) 
 
 
Resultat 
Charlie Parker använder: 

• både fras 1 och 2 i: Cherokee från 1941, Ko Ko från 1945 och Ko Ko från 1947 
med Fats Navarro 

• bara fras 1 i: ingen av de undersökta låtarna 
• bara fras 2 i: Ko Ko från 1947 med Dizzy Gillespie och Ko Ko från 1948 
• varken fras 1 eller 2 i: ingen av de undersökta låtarna 
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Det här visar att Parker också använde sig av fraserna ofta och i denna analys i ännu stör-
re utsträckning än Stitt. Stitt skulle därför ha bra anledning att välja just dessa fraser om 
nu syftet var att visa sin koppling till Parker.  

Sammanfattning 
Sticket i Cherokee är ett exempel på när Stitts kopplingar till Parker trots allt är väldigt 
starka och även andra fraser som Stitt spelade, än de två undersökta, är hämtade från 
Parker. Ändå tycker jag att Stitt oftast lyckas med att göra sin egen variant, då sättet han 
länkar samman Parkers fraser görs så bra att jag i de flesta fall inte upplever någon klas-
skillnad mellan det Stitt lånar och sin egen kreativitet. Parkers så ofta användande av 
fraserna skulle också kunna gjort att Stitt tyckte att de blivit som en del av låten, alltså 
något som helt enkelt måste spelas för att det ska kännas rätt, eller möjligen gå hem hos 
publiken. Jag drar här paralleller till saxofonisten Ben Webster, som spelade ett berömt 
solo i låten Cotton Tail då han var med i Duke Ellingtons band. 30 år efter inspelningen 
spelade han i stort sätt samma solo över låten, han kunde spela annorlunda, men hans 
forna solo hade liksom övergått till att bli en del av temat. Något som talar för den här 
teorin i Stitts fall är att den enda av de sex undersökta inspelningarna med Stitt som inte 
innehåller vare sig fras 1 eller 2, är den från 1946, som alltså är inspelad så tidigt att Par-
kers fraser ännu inte hunnit bli etablerade.  

 
Tenorsaxofonisten Sonny Stitt – solo i ”Surfin” 
I det här avsnittet vill jag belysa de sidor av Stitts spel som har mindre Parker-influenser 
och där möjligen en mer personlig karaktär kommer fram. Det blev naturligt att fokusera 
på Stitts tenorsaxspel, där likheterna med Parker inte alls upplevs som lika stora eftersom 
tenoren ger ett annat sound. När det i texter om Stitt står om hans tenorspel nämns ofta 
tenorsaxofonisten Lester Young (1909–1959) som en minst lika stor influens som Char-
lie Parker. Lester Young var en av de mest betydande jazzmusikerna under 1930–1940-
talet, han var även den musiker som inspirerade Charlie Parker allra mest. Att Stitts te-
norspel har en mer personlig karaktär är ett vanligt påstående. Så här säger jazztrummi-
sen Charli Persip (han stavar Charli så) som spelade med Stitt under femtiotalet: 

”I don’t want to take anything away from his greatness. I preferred him on tenor because 
when I hear Charie Parker I want to hear Charlie Parker; when I hear Sonny Stitt I want to 
hear Sonny Stitt.”  (The modern jazz sextet, Verve 1956) 

 
För att undersöka Stitts tenorspel vidare har jag transkriberat ett solo på låten Surfin (CD 
spår 12), som är en tolvtakters blues från skivan NOW (1963, Impule). låten går i C-dur 
för tenor och tempot är 190 slag per minut. 
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Tema 

 
    

Temat 
Enligt texten på skivomslaget hittade Stitt på själva temat till låten Surfin under inspel-
ningen. Temat är uppbyggt som ett tvåtakters riff som upprepas tre gånger. Temat är inte 
i bebopstil, utan det är ett typiskt swingriff och är av en sort som var vanlig under swing-
en som bakgrund till en solist. Riffen hittades då ofta på spontant under låten, alltså pre-
cis som Stitt gjorde i det här fallet. Om det hade funnits flera tagningar av Surfin är det 
därför mycket möjligt att Stitt hade spelat temat annorlunda i olika tagningar. Temat är i 
en stil som liknar teman Lester Young brukade spela, medan Charlie Parkers teman ofta 
är mer avancerade, med mera kromatik och svårare rytmer. Fast det finns också några 
exempel på Parker-låtar som enbart är uppbyggda av enkla riff.   

Beskrivning av solot  

Solokorus 1 

 
Solot börjar med en upptakt i melodikorusets sista två takter, där de fem första tonerna är 
en kromatisk uppgång från Eb till G. Solot innehåller annars rätt så lite kromatik och när 
det inträffar är den just nämnda frasen den vanligaste, då den återkommer ytterligare tre 
gånger under solot. I övrigt innehåller inte solot en enda kromatisk fras på mer än fyra 
toner, bortsett från i det snabba sextondelspartiet i solokorus 8. Om jag jämför med ett 
solo över blues i C av Lester Young, så innehåller Lesters solon ungefär samma mängd 
kromatik som i Stitts version av Surfin, medan både Parkers och Stitts altsaxofonspel 
vanligtvis innehåller mer kromatik. Så rent tonförrådsmässigt innehåller Stitts solo i det 
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här fallet fler element från swing än bebop. De 5 första tonerna i takten innan solokorus 1 
börjar, är delar av Stitts vanliga citat ifrån låten High Society (se sida 14). Solokorus 1 är 
helt och hållet uppbyggt av sekvenser och ackordbrytningar med treackordsblues som 
ackordunderlag. F# i takt 3 ger en tydlig bluesig karaktär, vilket blir extra effektfullt ef-
tersom solot i övrigt innehåller så pass lite tonartsfrämmande toner. Från tonen C i takt 6, 
till takt 3 i solokorus 2, spelar Stitt 49 toner i rad som bara är hämtade ifrån C-durskalan! 
Att kunna spela så enkelt, men att samtidigt få det att låta modernt och intressant hör till 
Stitts unika egenskaper, där tonspråket helt och hållet är hämtat från Lester Young och 
swingeran, medan sound och frasering mer liknar bebopens ideal.  

Solokorus 2 

 
I solokorus 2 inleder Stitt med att spela ett typiskt swingriff. I takt 5–7 spelar han nästan 
en identisk fras, men där tonen E i upptakten nu är ändrad till ett Eb, för att frasen ska 
passa mot F7-ackordet i takt 5. Det Stitt gör här är vad man brukar kalla ”Call and re-
sponse”, där den första frasen är som en fråga han ställer och där nästa fras är svaret på 
frågan. Det här blir mest effektivt om en liten förändring sker i svaret och tonen Eb som 
dyker upp i svaret tycker jag räcker för att ge den effekten. 

Solokorus 3 

 
I 3:e koruset börjar Stitt använda mera kromatik. I takt 5–8 kommer ytterligare ett bra 
exempel på ”call and response”, där frågan utgörs av frasen i takt 5–6 och svaret i takt 7–
8. 
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Solokorus 4 och 5 

 
Tydligt är hur Stitt utvecklar harmoniken mer ju längre in i solot han kommer, som när 
han bryter ett dimackord i takt 6 i solokorus 4.  
 
I solokorus 5 börjar Stitt med en kort fras i upptakten till takt 1. Resten av fraserna i ko-
ruset ser jag både som svar och vidareutvecklingar av den första frasen. Tonen Eb i takt 6 
spelas med ett alternativgrepp, vilket ger den tonen en helt annan karaktär än samma ton i 
takt 2. Den typen av soundförändringar lånade Stitt från Lester Young och överförde 
även till altsaxofonen. Klangen som uppstår ger en liknande effekt som när en brassmu-
siker spelar med plunger (avloppsrengörare) och växlar mellan stängt och öppet läge. 
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Solokorus 6 och 7 

 
 
Korus 6 är hela solots höjdpunkt, med en lång sekvens som klättrar sig upp till ett för 
tenor fyrstruket C. Just den här frasen förekommer rätt ofta i Stitts tenorsolon som höjd-
punkt. Det Stitt gör här är att han använder saxofonens flageolettregister, som är när man 
genom specialgrepp och överblåsning, använder sig av toner över saxofonens normala 
omfång.  
 
I korus 7 gör Stitt solots kanske starkaste koppling till Lester Young, då han under tre 
takter uteslutande spelar tonen C, men med hjälp av alternativgrepp återigen förändrar 
soundet. Det han gör här är att han växlar mellan det vanliga greppet för tonen C och ett 
alternativgrepp. Därefter kommer ett av Stitts vanligaste citat i takt 5, som är hämtat ifrån 
Griegs Anitras Dans, (se sida 13). 
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Solokorus 8 

 
I solots avslutande korus inleder Stitt med en av sina etydliknande fraser (se fras 1 sida 
12). Frasen i takt 5 är en tydlig återknytning till takt 5 i korus 1, där exakt samma fras är 
med. Att använda samma fras i både början och slutet av ett solo tycker jag knyter ihop 
solot på ett snyggt sätt och visar hur Stitt, medvetet eller omedvetet, gör små återblickar i 
sitt spel. 

Sammanfattning av analysen av Surfin 
Generellt sett ser jag ett mönster att Stitt utvecklar harmoniken ju längre in i solot han 
kommer och lyssnar man på pianospelet, så tycks också det följa samma mönster. Tydligt 
är också hur Stitt alltid avslutar frasen innan ett korusbyte, för inte vid ett enda tillfälle 
spelar han en fras som sträcker sig över till nästa bluesvända. Jag tycker även att varje 
nytt blueskorus liksom blir en ny sida i berättelsen, då det nya koruset alltid innehåller ett 
nytt moment och inte återknyter så mycket till vändan innan, då svar på tidigare fraser 
och sekvenser i de flesta fall sker inom koruset. 
 
Stitts solo i Surfin är ett exempel på där flera paralleller kan dras till Stitts och Parkers 
förebild Lester Young. Stitt utgår från ett förmodligen spontant tema av riffkaraktär, an-
vänder sig av alternativgrepp för att få fram olika ”färger” av samma ton, använder ett 
enkelt tonmaterial med lite kromatik och utnyttjar också ”Call and response” där han 
liksom för ett samtal med sig själv inom solot. Allt detta är typiska drag hämtade från 
Lester Youngs spelstil. Lesters avspända drag och raka nästan vibratolösa sound tycks 
Stitt också ha tagit intryck av i sitt tenorspel, däremot spelar Stitt kraftfullare och saknar 
Lester Youngs elegans och lätthet i spelet.  

 
Varför började Stitt spela tenorsaxofon? 
Varför Sonny Stitt 1949 började spela tenorsaxofon är inte helt klart, men den vanligaste 
förklaringen är att han var trött på att hela tiden bli jämförd med Charlie Parker och där-
för bytte instrument. När Stitt själv fått frågan i olika tidningsintervjuer har svaren varie-
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rat. 1950 görs vad som förmodligen är den första intervjun med Stitt för en svensk tid-
ning och på frågan om varför han gick över till tenorsaxofon svarar Stitt:  

”Jo, jag fann efterhand ut att som altsaxofonist fick man alltid stå i skuggan av Charlie 
Parker, och även om jag rönt en viss uppskattning, så verkade det hopplöst att bli annat än 
en andraplansfigur. På ett vis finns det nog flera goda boptenorister, men ingen så där kol-
losalt överlägsen som Charlie, och jag vill gärna försöka min lycka i trängseln av alla de 
andra.” (Dahlgren, januari 1950, s.14) 
 

I en annan svensk intervju svarade Stitt: 
”Eftersom jag insåg att jag aldrig skulle kunna bli lika bra som Charlie, räknade jag ut att 
jag måste byta instrument. Då låg ju tenoren bäst till så jag valde den.” (Östberg, 
juni/juli 1958, s. 14–15)                                                                                                                   
 

I en intervju gjord 1981, förklarar han däremot bytet till tenor lite annorlunda:  
"I was playing my thing and he was playing his, and it came out real close. It wasn't Char-
lie that made me do it. I had experience playing the tenor before. I had a great fondness for 
Lester Young. One gets a different perspective on tenor."   (Witt, 2002, s. 65) 

 
En vanlig missuppfattning är att Sonny Stitt slutade spela altsaxofon helt då han började 
med tenor och inte kom att spela altsax igen förrän efter Charlie Parkers död 1955. Detta 
stämmer inte, för Stitt gjorde enstaka inspelningar med altsax mellan 1949 och 1954. 
Enligt skivomslaget på skivan Stitt’s Bits, vol, 2 (1968, Prestige), som innehåller inspel-
ningar gjorda 1950–1952, ägde inte Stitt någon altsax vid den skivinspelningen, utan han 
fick då låna ett instrument. Så kanske är en förklaring till att Stitt spelade så lite altsaxo-
fon i början av 50-talet att han inte ägde något instrument? Tenoren är hans huvudin-
strument från 1949 och fram till 1955, då Stitt återigen börjar spela altsaxofon i större 
omfattning. Om det är en slump eller ett medvetet val av Stitt att återgå till altsaxen efter 
Charlie Parkers död 1955, kan man spekulera om, men att döma av de nyss nämnda cita-
ten från Stitt, kan det vara så att det var först efter Parkers bortgång som han tyckte att 
det var någon idé att spela altsaxofon. Under de följande nära 30 åren spelar Stitt ungefär 
lika mycket alt som tenor. 

Tenorspelet influerade John Coltrane 
Jag har tidigare sagt att jag inte anser att Stitt utvecklade Parkers stil, ändå har han, som 
jag nämner i inledningen, blivit en inspirationskälla för flera saxofonister, däribland John 
Coltrane. Det Stitt gjorde, som kom att ha betydelse för Coltranes utveckling, var när han 
överförde Parkers idéer till tenorsaxofon och där blandade in idéer från Lester Young. 
Stilen som då kom ut innehöll alltså inget direkt nytt, men lät ändå modernt i mångas 
öron, då de nyskapande bebopfraserna hördes på tenoren. Coltrane sa följande i en in-
tervju: 
 

”Sonny’s playing sounded like something I would like to do. He sounded like something 
between Dexter and Wardell, (tenorsaxofonisterna Dexter Gordon och Wardell Gray) an 
outgrowth of both of them. All the time, I thought I had been looking for something and 
then I heard Sonny and said, ‘Damn! There it is! That’s it!’” (Porter, 2000, s. 72) 

 
Jag vågar påstå att John Coltrane näst efter Charlie Parker, är den mest betydande saxo-
fonisten genom tiderna och en av de viktigaste stilbildarna i jazzen över huvudtaget. Så i 
ett musikhistoriskt perspektiv kan mycket väl Sonny Stitt ses som en viktig länk mellan 
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Parker och Coltrane, där Stitts tenorspel verkar ha haft betydelse för Coltranes utveck-
ling. 
 
Saxofonisten Stan Getz var en som kunde höra influenserna från Stitt hos Coltrane då 
han sa så här om John Coltrane spel i låten You’re a Weaver of dreams:  

”It sounds like Sonny Stitt, and it sounds like a Coltrane approach, and it made me realize 
how Coltrane got some stuff from Sonny Stitt; I never realized it before”. (Porter, 2000, 
s. 72) 

 
Sammanfattning 
Sonny Stitt var ingen stilbildare, men att gå så långt att kalla honom Charlie Parker-kopia 
vill jag inte heller göra. Visserligen finns det otaliga likheter emellan deras spel när det 
gäller fraser, sound, frasering och låtval, men då ska man komma ihåg att Charlie Parkers 
spelstil blev en så otroligt stor del av jazzutvecklingen, att i stort sätt alla bebopmusiker 
oavsett instrument, skulle kallas för kopior, om de nyss nämnda likheterna är kriteriet för 
att just kallas för en kopia. Men visst var Stitt en av dem som spelade mest likt Parker, 
men han gjorde det ändå med en egen personlig dialekt och hade ett eget uttryck som gör 
att i alla fall jag ser till helheten i hans spel, istället för att störa mig på de stulna fraserna. 
Soundmässigt är likheterna många, men Stitt har ändå en egen personlig kärna i sin ton 
som gör att jag kan höra att det är Stitt som spelar efter bara en eller ett par toner. Gunnar 
Holmberg sammanfattar mitt resonemang kring Stitt bra för jazzsidan Dig Jazz på 
www.digjazz.se, då han i en recension av DVD-filmen We remember Bird skriver: ”Men 
Sonny Stitt är ju istället den altsaxofonist som kommit närmast Parkers spel och ändå 
lyckats behålla en egen personlighet.” 

 
Sonny Stitt i ett pedagogiskt perspektiv 
Min uppfattning är att många unga musiker idag nästan tycks vara rädda för att ha före-
bilder, som att det på något sätt skulle ta ifrån dem sin personlighet. Jag minns en jazzen-
semblelektion på Lunnevads Folkhögskola för cirka sex år sedan, där vår lärare frågade 
oss elever om vi hade någon förebild inom jazz som vi verkligen beundrade och där vi i 
stort sätt älskade allt som musikern i fråga gjort. Ingen av oss sa att vi hade det, själv 
hade jag flera sådana förebilder men sa inget, tror jag tyckte att det var som att bli lite 
avslöjad som en bluff att erkänna något sådant. Kanske att flera av de andra också teg av 
samma anledning? ”Då borde ni skaffa en” sa vår lärare.  
 
Tittar man på jazzhistorien så har alla stora musiker lärt sig genom att ta intryck ifrån och 
härma förebilder. Lester Young inspirerades av Bud Freeman, Charlie Parker av Lester 
Young, Dizzy Gillespie av Roy Eldridge, John Coltrane av Sonny Stitt, Wayne Shorter 
av John Coltrane och så vidare. ”Trots” att Parker, Coltrane och Gillespie hade förebilder 
som de härmade, lyckades de ”rätt” bra med att hitta en egen stil. Varför skulle inte det 
viset att lära sig fungera lika bra idag?  
 
Å andra sidan är förutsättningarna för unga musiker annorlunda idag än för femtio år 
sedan. Nu kan en jazzmusiker ha lika lång utbildning som en läkare, medan det för bara 
drygt 30 år sedan inte fanns någon jazzutbildning i Sverige. Då var nog enda sättet att 
lära sig genom att ha förebilder. Nu finns det mängder av litteratur kring jazzmusik, 
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kompskivor och böcker med transkriberade solon m.m. Samtidigt har speltillfällena 
minskat, speciellt den typen av jobb där man kunde turnera med en och samma grupp 
under längre perioder, jamsessions är inte heller alls lika vanligt som förr. Nu är det mer 
att musiker som redan känner varandra träffas och spelar och inte alls som förr då man 
kunde få träffa och spela ihop med sina förebilder på ställen som regelbundet hade jam. 
 
Om man tittar på hur dagens jazzutbildningar är upplagda så finns det två vanliga model-
ler. I uppsatsen Bra lärare i jazzimprovisation – deras värld och egenskaper (Nilsson, 
2006) tar Per Nilsson upp det genom att jämföra amerikanska jazzutbildningar med mu-
sikhögskolan i Göteborg.  

”… undervisningen var ofta väldigt konkret (i USA). Den rädsla att påverka studenten som 
är så uppenbar på Musikhögskolan (i Göteborg) existerade inte. Det var studentens eget 
ansvar att sålla i den information som utbildningen gav, inte lärarens. Att utveckla sin per-
sonliga röst var på det sättet mer ett personligt projekt än något som var styrt av skolan.” 
(Nilsson, 2006, s. 34) 

 
Nilsson ger en bild av att utbildningarna i USA och Musikhögskolan i Göteborg har olika 
mål, där man i USA i första hand utbildar skickliga hantverkare och musiker som förbe-
reds för den amerikanska musikmarknaden, medan det i Göteborg utbildas konstnärer, 
som mer eller mindre förutsätts kunna de grundläggande bitarna inom sitt instrument, 
improvisation och gehör, redan när de börjar utbildningen. Jag anser att för de flesta är 
det nödvändigt att vara ”skickliga hantverkare” för att kunna lyckas på det konstnärliga 
planet. Jämför med Picasso som kunde måla väldigt exakt och verklighetstroget om han 
ville, men valde att inte göra det. För även om en musiker bara vill syssla med frijazz, 
tror jag att det gynnar konstnärskapet om musikern har olika uttrycksmöjligheter. Frågan 
är hur fri man egentligen är om nu det fria förhållningssättet till musiken är det enda? Jag 
menar alltså att musikern bör kunna spela motsatsen till fritt, för att kunna spela fritt fullt 
ut, för annars kan det enligt min mening knappast ses som fritt spel. Samtidigt vill jag 
framhäva att jag inte är emot det mer konstnärliga förhållningssätt till musiken som Nils-
son beskriver att Musikhögskolan i Göteborg har, men jag tror att man lär ut saker och 
ting i fel ordning om den konstnärliga aspekten ställs före de rent hantverksmässiga. 
Bättre vore om den konstnärliga inriktningen var något man kunde fördjupa sig i efter en 
grundutbildning.  
 
Men finns det kanske en fara med att mer hantverksmässiga jazzutbildningar gynnar en 
viss typ av studenter? nämligen de som är strukturerade och har en strävan att behärska 
sitt instrument och olika stilar. Medan de lite mer egensinniga personerna som är vana att 
gå sina egna vägar inte passar in i den mallen. Kanske att den amerikanska modellen där-
för går miste om udda musikpersonligheter, som i rätt miljö hade blivit stora musiker?  
 
Trots detta föredrar jag ändå den amerikanska modellen som mer liknar det äldre sättet 
att lära sig med hjälp av förebilder och goda historiska och tekniska kunskaper. Nilsson 
beskriver det här synsättet på följande vis: 

 
”Jag menar att det inte är farligt att på ett konkret sätt prata om musik på ett teoretiskt plan 
utifrån vad andra musiker har gjort. Det finns enligt mitt sätt att se på det ingen motsätt-
ning mellan höga konstnärliga ideal, personligt uttryck och en gedigen kunskap i traditio-
nen.” (Nilsson, 2006, s. 35) 
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Om jag i det här resonemanget drar paralleller till Sonny Stitt så byggde hans stil på goda 
kunskaper inom jazztradition och trots detta räknades Stitt i början av femtiotalet som en 
av de mest moderna jazzmusikerna. Stitt hade också oerhört goda instrumentkunskaper 
och det påstås att Stitt ofta frågade sina elever hur många knappar eller hål, de har på sin 
saxofon (Witt, 2002, s. 57). Stitt menade då att det är viktigt att verkligen kunna sitt in-
strument utan och innan för att kunna uttrycka någonting på det. Han ville verkligen att 
studenten skulle förkovra sig i sitt instrument. 
 
När det gäller att lära sig att spela jazz genom att studera förebilder anser jag att det till 
en början är bra att fördjupa sig i en musiker, men så småningom är det bra att vidga sina 
vyer och ta intryck från olika. Det Stitt gjorde var ju att han mixade intryck från både 
Parker, Lester Young och kanske någon till, vilket gjorde hans spel mer personligt, men 
inte tillräckligt personligt för att han skulle komma att räknas till en av stilbildarna. För 
att ha haft en chans att lyckas med detta hade han behövt ta influenser från fler håll. 
 

”Lärlingen kan inte undgå att imitera mästaren, eftersom man när man beundrar någon och 
tillbringar mycket tid tillsammans med vederbörande, gör hans eller hennes stil till sin 
egen. Men då finns risken att lärlingen bara blir en kopia av mästaren, medan det för att bli 
en framgångsrik konstutövare krävs att man utvecklar sin egen stil. Lärlingen är därför 
tvungen att vid någon tidpunkt lämna sin förste mästare och arbeta tillsammans med en 
mästare som har en annan stil. Han är i själva verket tvungen att studera tillsammans med 
åtskilliga mästare.” (Kvale & Nielsen s. 82) 

 
Citatet är en bra beskrivning av behovet av flera förebilder och om jag här drar paralleller 
till min egen musikutbildning så får det mig att reflektera över att jag under tiden i mu-
sikskolan hade samma saxofonlärare i nio år. Resultatet av detta blev att jag fick stora 
kunskaper inom de områden som var min lärares starka sidor, medan jag fick samma 
kunskapsluckor som min lärare hade. För att undvika denna situation borde inte en elev 
ha samma lärare under så lång period. Det borde också vara lärarens ansvar att skicka 
vidare eleven, när läraren inser att eleven strävar åt ett håll som inte motsvarar det egna 
specialområdet.  
 

”Om lärlingen går från mästare till mästare kommer de olika stilarna att framkalla en kon-
flikt inom honom. Att arbeta hos många mästare destabiliserar och förvirrar lärlingen, vil-
ket gör att han inte längre kan kopiera en enda mästares stil och därför tvingas skapa en 
egen stil, ny stil.” (Kvale & Nielsen s. 83) 

 
I citatet drar jag paralleller till den utbildning jag fått under mina studier på Musikhög-
skolan, där jag från andra året själv valde vilka lärare jag skulle ha på mitt instrument. 
Jag valde då medvetet lärare med olika specialområden och synsätt på musik. Jag kom-
mer här också att tänka på Stitt som ju byggde sin spelstil genom att blanda intryck från 
två olika spelstilar som skilde sig mycket åt från varandra. 
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Är en bebopmusiker en bra förebild? 
 
”Jazzutbildningarna (i USA) fokuserar till stor del på att lära ut beboptraditionens ton-
språk. Detta tonspråk utgör ryggraden för den amerikanska jazzpedagogiken och det argu-
menteras på vissa håll för att man ska behärska detta språk innan man går vidare till nyare 
former.” (Nilsson, 2006, s. 10) 

 
Enligt citatet är bebop den stil inom jazz som dominerar amerikanska jazzutbildningar. 
Vad kan det finnas för skäl till att den stil som en musiker som Sonny Stitt representerar 
anses vara mer lämpad att studera än både tidigare och senare jazz? 
 
I den tidigaste jazzen var improvisation i första hand ett sätt att brodera ut och variera 
melodin. Under 30-talet började en viss förändring ske, då musiker som Coleman Haw-
kins, Lester Young och Don Byas mer än tidigare började spela över ackorden. Men fort-
farande under swingeran så var improvisation med i första hand melodin som utgångs-
punkt det vanliga sättet att spela på. Lyssnar man exempelvis på altsaxofonisten Johnny 
Hodges, som kanske var den mest inflytelserika på sitt instrument innan Charlie Parker 
slog igenom, så låg inte alls Hodges storhet i solospelet, för trots att han var en bra solist, 
så var det hans känsliga och personliga sätt att tolka temat som han mest kom att för-
knippas med.  
 
Redan i början av fyrtiotalet hade Charlie Parker utvecklat sin spelstil och till skillnad 
från Johnny Hodges så var det Parkers improvisationer som var hans storhet. Parker var 
precis som Hodges också en mästare på att spela ballader vackert, men det var alltså Par-
kers solospel som var nyskapande. Parker spelade tydligt över harmoniken och om pia-
nisten under solot gjorde någon omharmonisering, hängde Parker direkt på den nya har-
moniken. Parker ändrade också ackorden mycket under solots gång, där han alltså spela-
de andra ackordvändor än vad kompet gjorde, men hans övertygande fraser gjorde ändå 
att det lät bra. Det här sättet att spela krävde ett harmoniskt kunnande på ett helt annat vis 
än tidigare. Så musikerna som kom efter Parker och spelade i hans stil hade en helt annan 
förståelse för ackord än vad de flesta musikerna hade innan bebopen slog igenom. Miles 
Davis berättar i sin självbiografi (Davis & Troupe, 1991 s. 63) hur förvånad han blev när 
han 1944 kom till New York och upptäckte att de flesta musiker inte kunde någonting 
om musikteori, men där skedde alltså snart en förändring bland yngre musiker. Den bätt-
re förståelsen för harmonik under fyrtiotalet är en bidragande orsak till att kompositio-
nerna utvecklas mycket rent harmoniskt, där pianisten Thelonious Monks kompositioner 
är ett bra exempel på det.  
 
När det gäller mer modern jazz, alltså de nya inriktningar som kommer i slutet av fem-
tiotalet, så är den musiken mycket mer komplex och svårtförstådd och har inte alls bebo-
pens logik och tydlighet. Därför anser jag att den jazzen inte är en lika bra grund att utgå 
ifrån för att bli en skicklig musiker. Det här är inte menat som någon kritik mot moderna-
re jazz utan bara ett konstaterande, där jag menar att det är svårt att förstå vad musiker 
som John Coltrane, Eric Dolphy och Ornette Coleman, sysslar med om man inte har fat-
tat vad bebopmusikerna, med Charlie Parker i spetsen gjorde. Man ska här också komma 
ihåg att Coltrane, Dolphy och Coleman alla hade Parker som sin stora förebild innan de 
hittade sin egen stil. Det finns tidiga inspelningar gjorda med Coltrane (då på altsaxofon) 
och Dolphy där deras spel låter exakt som bleka Parker-kopior. Så jag menar att om man 
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ska studera modern jazz är det bäst att först gå till den moderna jazzens kärna, där jag ser 
kärnan som Charlie Parker och musikerna omkring honom. Moderna saxofonister från 
vår tid, som Michael Brecker, Kenny Garrett och Chris Potter, har haft John Coltrane 
som sina stora förebilder. Om man går tillbaka till kärnan i deras spel så hamnar man 
ändå hos Charlie Parker till slut. 
 

Varför Sonny Stitt? 
Vad ska man då med Sonny Stitt till, räcker det inte med Parker? Parker dog bara 34 år 
gammal l955 och trots att många inspelningar finns bevarade är det oftast korta låtar, 
eftersom 78-varvsskivan med sin treminutersgräns, var standard enda fram till de sista 
åren av Parkers liv. Det är också i många fall dålig ljudkvalitet och på tidiga inspelningar 
är Parkers medmusiker i många fall swingmusiker, med en approach till musiken som 
inte känns stilren. Lyssnar man på Stitt, finns det större utbud på skivor, det är bättre 
ljudkvalitet och längre låtar där Stitt kan sträcka ut sig så länge han vill i sina solon. 
Kompet är i många fall av bättre kvalitet och det finns en mycket större repertoar av in-
spelade standardlåtar. Dessutom spelade ju Stitt både alt, tenor och baryton vilket gör 
honom ytterligare intressantare att studera, eftersom det annars lätt blir så att de som spe-
lar alt bara lyssnar på altsaxofonister, de som spelar tenor, tenorister och så vidare. Men 
Parker är ändå den som jag ser som det stora geniet och den som var först. Fast i ett pe-
dagogiskt syfte är Stitts solon minst lika lämpade att studera och i många fall lättare att 
lära sig eftersom de inte är lika rytmiskt avancerade, utan innehåller mera långa åtton-
delsfraser. Stitts flitiga användande av så kallade ”licks”, alltså inövade fraser, har också 
en pedagogisk positiv effekt, då alla hans upprepningar gör att det är lättare att få en för-
ståelse för hur han bygger upp solon och hur han spelar över olika ackord. En musiker 
som upprepar sig så lite som möjligt är mycket svårare att förstå, eftersom oregelbunden-
heten i spelet då gör att spelstilen blir svårare att greppa. Slutsatsen jag drar här är alltså 
att det är relativt lätt att förstå hur Stitt bär sig åt.  
 
En intressant fundering jag fått under arbetets gång är om valet av en mindre känd musi-
ker som Stitt som förebild möjligen kan göra att ens spel i slutänden upplevs som mer 
personligt, då det för lyssnaren inte blir lika uppenbart varifrån man hämtat sina intryck.  
 
I ett pedagogiskt syfte är min slutsats att Stitt är mycket lämplig att studera, då hans lo-
giska melodiska fraser och tydliga spel över harmoniken, i jämförelse med många andra 
musiker är lätt att förstå. Dessutom går allt som Stitt spelade lätt att förklara rent teore-
tiskt, vilket också gör det enklare. Det vis som Stitt lärde sig spela på, med tydliga före-
bilder, goda kunskaper inom jazztraditionen och ett enormt tekniskt kunnande på sitt 
instrument, är det synsätt som präglar de flesta amerikanska jazzutbildningar idag. Jag 
anser att det sättet att uppnå kunskap inom jazz är det bästa sättet och att det inte alls be-
höver krocka med några konstnärliga ambitioner. Ett bra exempel på detta är äldre musi-
ker i jazzhistorien, som ju utvecklats enligt den modellen. Jag är nog inte ensam om min 
åsikt, då jag påstår att många av jazzhistoriens stjärnor hade ett betydligt personligare 
uttryck än de flesta av dagens musiker har. 
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Slutord 
När man tänker på begreppen kreativitet och konstnärskap i musiksammanhang, tänker 
nog många på ett skapande där de musikaliska ramarna vidgas. Alltså att inte bara ”köra 
på” som man alltid gjort, utan att komma fram till något nytt som leder in på nya spår. 
När jag tänker på jazzhistorien skulle i så fall musiker som Charlie Parker, Miles Davis 
och John Coltrane räknas till de kreativa och konstnärliga, medan exempelvis Sonny Stitt 
inte skulle räknas till den skaran. Frågan är då om Sonny Stitt ens ville vara kreativ i den 
bemärkelsen?  Han hade hittat sin stil, så varför då försöka hitta nya vägar bara för att 
andra kanske spelat på liknande sätt innan? Jag kan tycka att själva sökandet efter det 
personliga blivit för stort i dagens jazz och även inom musikutbildningar. Jag tror inte att 
musiker som Parker och Coltrane medvetet hade som mål att förändra jazzen, utan för 
dem föll det sig nog bara naturligt. Om då en musiker som det inte faller sig naturligt för 
(de flesta av oss) försöker hitta helt nya vägar är det enligt min uppfattning oftast dömt 
att misslyckas. Det vore istället bättre att försöka bli en så komplett musiker som möjligt 
och inte vara rädd för att uppfattas som en kopia, för den egna personligheten kommer 
ändå att lysa igenom. Kommer personligheten ändå inte fram tror jag inte att den hade 
gjort det under andra omständigheter heller. 
 
Visst strävade Stitt efter att ha ett personligt spel och uttryck, men ändå inom en viss 
jazztraditions ramar; en tradition som råkade ligga nära Parkers, men vad spelar det för 
roll! 
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