
Intervju  
 

Jörgen Adolfsson - Kompositör, multi-instrumentalist 
 
Jörgen Adolfsson, jazzarkivarie på Svenskt visarkiv, kompositör, multi-instrumentalist. 

självlärd musiker, spelar alto och sopransaxofon , kontrabas klarinett, fiol, elgitarr, synt, 

octapads, sampler, sequencer, gonggongar, klockspel, berimbau etc. medlem av the group 

ISKRA 1970-1992, Archimedes Badkar 1972-79, the Bitter Funeral Beer Band 1981-87, the 

duo Karl Brothers (from 1976 on) together with Tommy Adolfsson, Jörgen has also played 

with the groups Vargavinter, Ramlösa kvällar, Guitarsis, Trianglus Big Band, Råttan Frittz 

etc. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

WM Oasis - Vargavinter liksom Archimed badkar och Iskra, är en av de mest kända svensk 

folk- och världsmusikgrupperna som hämtade inspiration från bland annat Balkan, Indien, 

Skottland och Kina. Vad var det som lockade er på den tiden att hämta musik från de 

länderna? 

 

Jörgen Adolfsson - Min egen väg: 

För mig personligen handlade om ett sökande efter spännande ljud och klanger. Olika typer 

av modal musik tilltalade mig från unga år.  

När The Beatles och The Rolling Stones introducerade den indiska sitaren i sin musik då hade 

svensk TV (en kanal) redan sänt en konsert med Ravi Shankar. 

En av de få, och därmed också viktiga, källorna till att kunna få höra och veta mer om musik 

från andra länder var Sveriges Radio. Den här lilla bakgrunden gäller 1960-talet. 

 

Vargavinter: 

Marie Selander hade under många år ägnat sig åt den irländska musiken och via den även 

kommit in på svensk folkmusik. 

Kjell Westling och även Janne Hellberg hade med sig musik från Balkan. 

Jag hade när jag kom med i Vargavinter jobbat en tid i en bokhandel och skivaffär som hette 

Kulturcirkeln i ABF-huset på Sveavägen, Stockholm. Där kunde man hitta musik från olika 

delar av världen vid sidan av butikens stora utbud av jazz. Via skivor så föreslog jag 

exempelvis ett par låtar från Brasilien och ett par låtar från Egypten och Libanon. 

Lite senare kom Bengt Beche Berger och Christer Bothén med och bidrog med indiskt 

respektive musik från Marocko och Mali. 

När Vargavinter sedan blev en kvartett med Anita Livstrand, Marie Selander, Tuomo Haapala 

och jag så tillkom grekiska och turkiska låtar, ytterligare arabiskt-influerad musik, några 

klezmerlåtar och hela tiden spelade vi även finska och svenska låtar samt även någon norsk. 

ISKRA: 

Mitt intresse var som sagt mycket inriktat på ljud och klanger. I ISKRA fanns rika möjligheter 

att utveckla det här intresset. Vi var alla nyfikna på nya musikaliska vägar och utökade vårt 

instrumentarium med allehanda ljudverktyg. Rostfria köksbunkar kunde ”härma” klangen av 

en gamelanorkester osv. 

Eftersom ISKRA ägnade sig åt improvisationsmusik så blev resultatet mer en antydan än ett 

återskapande av exempelvis indonesisk musik. Påverkan från afrikansk xylofon- och 

trummusik märktes ofta i ISKRAs musik. Gunnar Valkare med erfarenhet av musik från 

Uganda ordnade instrumentbyggarkurser vid början av 1970-talet och Tuomo Haapala och 

http://statensmusikverk.se/svensktvisarkiv/#_ga=1.186156905.1727165067.1469353262


Sune Spångberg (från ISKRA) byggde en så kallad amadinda vilket sedan blev ett instrument 

som följde ISKRA under alla år. 

Archimedes Badkar: 

När det gäller Archimedes Badkar så var det dels Arbete & Fritid som visade vägen med sin 

repertoar av afghanska, svenska, grekiska, finska och så vidare, låtar dessutom uppblandade 

med långa improvisationer. Dels mitt och Per Tjernbergs intensiva letande efter material via 

de skivor vi kunde få tag på. 

 

Kommentar: Den som verkligen satte fart på mitt lyssnande på traditionsinspelningar var 

Keith Knox vilken introducerade mig till franska radions skivbolag OCORAs inspelningar. 

 

WM Oasis - Hur reagerade svenskarna på de nya influenser och musikstilar man inte var van 

vid att lyssna till? 

 

Jörgen Adolfsson - - Under 1970-talet var spelställena sådana att publiken ofta bjöds på all 

möjlig slags musik och också förväntade sig det. Detta gällde främst de framväxande 

musikforumställena och allehanda (gratis)festivaler. Det var inte så att alla gillade det som 

bjöds men ofta stannade folk kvar för att se vad som skulle hända härnäst och för att umgås. 

Tänk på att detta är en tid utan större arbetslöshet, utan mobiltelefoner, datorer, dataspel osv 

. 

ISKRAs musik räknades som svårsmält under gruppens tidigaste år (startade år 1970) men det 

hade inte med World music-influenserna att göra. 

 

Archimedes Badkar var något lättare att ta till sig men eftersom gruppen kunde låta helt olika 

från konsert till konsert så blev en hel del besvikna när vi inte spelade som förväntat. 

 

Vargavinters musik var mest tillgänglig eftersom repertoaren bestod av mer fasta låtar och 

dessutom med text. Men … vi väckte anstöt hos släktingar till en traditionsbärare vars 

(svenska) låt varvades med en rumänsk danslåt. Vi förbjöds att spela dessa ihop!!! 

 

En grupp som Arbete & Fritid hade mycket spelningar runt om i landet vid den här tiden och 

mottogs oftast positivt vad jag har förstått. 

 

Ett Minne för Livet: 

Nu kommer jag att göra en utvikning från själva frågan. 

Ett verkligt lyckat samarbete mellan musikgrupperna ISKRA, Vargavinter och Spjärnsvallet 

ledde till ett antal föreställningar under namnet Ett Minne för Livet år 1975 där musikerna 

som delade rep-lokal på Söder i Stockholm kom att medverka. Något senare flyttade även 

Archimedes Badkar in i samma rep-lokal och kom också med i Ett Minne för Livet. 

Ett av projekten som genomfördes var ett antal familjeföreställningar på 

lördagseftermiddagarna under några säsonger på Mariahissen (på Söder i Stockholm). 

Vi bjöd på tre avdelningar dansmusik med svenskt, latinamerikanskt och afrikanskt. 

Dessutom bjöds en gästartist eller grupp att göra en kort konsert till exempel Radio Balkan. 

En trollkonstnär gjorde en särskild avdelning för barnen. Det här blev väldigt uppskattat 

speciellt av barnfamiljer och många var upplivade av den ”alternativa” dansmusiken. Det 

fanns inte mycket att välja på vare sig av dansmusik eller familjeunderhållning vid den här 

tiden. 

 

WM Oasis - När, var och på vilket sätt nådde denna medryckande musik våra svenska 

kuster? Hur och när började världsmusiken höras och växa fram i Sverige? 



 

Jörgen Adolfsson - Det finns ju en lång tradition av musikimport till Sverige. Ett exempel är 

ju kontakterna med Polen, både fredliga och inte, sedan 1500-talet och i och med det fick 

polskan eller polonessen plats i musiklivet. Musik av olika slag plockades upp via sjömän 

eller hantverkare från Holland, gruvarbetare från brittiska öarna och vallonerna från 

nuvarande Belgien och många fler. Tydliga spår av detta syns i schottis (Skottland), engländer 

(England), kadrilj (från Frankrike). Mozart plockade in turkiska musiker i sin orkester och 

Karl XII själv var nere i Turkiet och Balkan. Den militära marschmusiken tog intryck av 

janitsjarernas musik. 

I Frankrike fick den musik som presenterades vid Världsutställningen i Paris 1889 stort 

inflytande även på konstmusiken. Den gamelanorkester som spelade där lär ha inspirerat både 

Ravel och Debussy till en ny klangvärld. Men det fanns ensembler från flera världsdelar vid 

samma utställning. Presentationen av afrikanska konstföremål påverkade den tidens franska 

modernister inom konsten. 

Nog med dessa exempel.  

Om vi nu hoppar fram till 1920-30-talen dök förutom ”jazzen” även tango- och hawaii-

musiken upp i den svenska populärmusiken. (Tangon fick dock inte samma totala genomslag i 

Sverige som den fick i Finland.) 

Efter andra världskriget och in på 1950-talet började charterresorna komma igång och den 

italienska populärmusiken blev populär i Sverige oftast med svenska texter. Volare var en stor 

hit på den tiden. Kulturimporten verkar gå först via magen (spaghetti, pizza) och senare via 

öronen. Efter Italien kom Grekland, Cypern, Nordafrika, Gambia, Turkiet, Thailand, 

Västindiska öarna och så vidare och var man hippie så var ju ett besök i Indien självklart. 

 

På 1960-talet dök begreppet protestsångare upp och med dom en repertoar med sånger från 

Kuba, Spanien, Italien, Sovjetunionen, Irland med flera länder. Populärmusiken bidrog också 

med en del låtar som kom upp på topplistorna. Sitarer hos Beatles och Stones har jag redan 

nämnt men El Condor Pasa med Simon & Garfunkel spred den andinska musiken över 

världen. Hep Stars sjöng Malaika och Millie låg på listorna med ska-låten My Boy Lollipop. 

Alla som lyssnade var nog inte medvetna om ursprunget till låtarna men många fick en första 

glimt av andra rytmer och instrumentklanger. 

 

Vid slutet av 1960-talet kombinerades svensk folkmusik med pop och pionjärerna var  

Contact när dom spelade in med Skäggmanslaget, sedan följde Merit Hemmingson och flera 

andra. Jazzen hade redan vid början av 1960-talet visat på möjliga kombinationer med 

folkmusiken och mest kända är förstås Jan Johanssons inspelningar. 

Maffy Falay och Okay Temiz introducerar turkisk musik till svenska jazzmusiker och bildar 

på 1970-talet gruppen Sevda som spelar jazz utifrån turkiska melodier. 

Opposite Corner använder sig av både klassisk musik och folk- och populärmusik från olika 

länder. 

Göteborgs musikkvartett använder sig också av denna blandning på en av sina skivor. 

Roland Keijser startade en grupp som hette Kejsarens nya kläder vilken sedan kom att bli 

Arbete & Fritid vilken har sitt ursprung i jazzen men också en tydlig idiomatisk kunskap om 

folkmusik vilket gör att deras blandning är svårare att genrebestämma (World Music ?). 

ISKRA var i huvudsak en improvisationsgrupp men införde klangvärldar och instrument som 

förde tankarna till andra länders musik. 

Rena Rama var en jazzgrupp med intresse för afrikansk och indisk musik och första upplagan 

hade Bengt Beche Berger på slagverk. 

Don Cherry en amerikansk världsberömd jazzmusiker som flyttade till Sverige och bidrog till 

att begreppet World Music började användas. I hans definition fanns också den fria jazzen 



och improvisationsmusiken med inom begreppet. När Steve Rooney (vän till Don Cherry och 

grundare av skivbutiken Multikulti) skulle ge ut en tidning om musik på 1970-talet så kallade 

han den för World Music. 

Om vi lämnar jazzgrupperna så hittar vi: 

Låt & Trall med sin blandade repertoar av svensk och brittisk/irländsk folkmusik. 

Efter Låt & Trall startade Marie Selander gruppen Vargavinter med musik från många olika 

länder och med texter på svenska (ibland översättningar, ibland passande poesi från samma 

område). Några enstaka låtar framfördes på originalspråket. 

Handgjort spelade musik inspirerad av indisk musik och Don Cherry gillade att hoppa in vid 

deras konserter. 

Södra Bergens Balalajkor var specialiserade på rysk musik men var en stor ensemble med 

många musiker med kunskap om folkmusik från flera länder. 

Orientexpressen ägnade sig åt musik från Balkan, centrala Östeuropa och Turkiet. 

Charlie & Esdor var en udda konstellation från Katrineholm som blandade in indiska 

instrument. 

Ramlösa kvällar med sin bas i Uppsala var med sitt sätt att behandla folkmusik från allehanda 

håll och även en rad originalkompositioner helt klart en World Music-grupp innan begreppet 

började användas. 

Archimedes Badkar letade låtar från många olika håll, men spelade även originalmaterial och 

rena improvisationer och platsar klockrent under beteckningen World Music. 

En annan grupp som sällan nämns men som var tidiga var Musikgruppen Raa från Stockholm. 

Ovanstående lista är mycket Stockholmscentrerad eftersom jag var verksam där. Den har inte 

ambitionen att vara fullständig. Flera grupper och artister som ägnade sig åt musik från 

Latinamerika, Grekland respektive Turkiet var verksamma vid den här tiden. 

 

WM Oasis - Du har haft ett långt samarbete med Don Cherry, och de flesta jag har pratat med 

är överens om att han var den drivkraft som etablerade världsmusiken i Sverige. Man kan 

t.o.m. läsa i artikel från D. N att: Don Cherry blev i Sverige en katalysator inte bara för jazzen 

utan även för den här tidiga svenska världsmusikscenen. Håller du med om att Don hade så 

stor betydelse eller fanns det andra viktiga namn bakom den Svenska uppkomsten av 

världsmusik som man kan upplysa? 

 

Jörgen Adolfsson - Säkert har Don Cherry haft stor betydelse för världsmusiken.  

Personligen så kom jag in på världsmusiken via andra kanaler, däremot så kom jag så 

småningom att spela med musiker som hade nära kontakter med honom men själv så var jag 

mer intresserad av honom som frijazzmusiker.  

Mina kontakter med Don Cherry inskränkte sig till en spelning med Archimedes Badkar i 

Borås samt 3-4 konserter och en repetition (i Mumbai) med Bitter Funeral Beer Band men då 

var han ju solist så där hade vi ingen spelmässig kontakt egentligen. Jag träffade aldrig honom 

privat. 

 

Min väg in i världsmusiken har jag redan berört en del tidigare. Grammofonskivor, radio, TV, 

grupper som Opposite Corner, Arbete & Fritid, personer som Keith Knox, Tuomo Haapala, 

Per Tjernberg, Marie Selander, Anita Livstrand. 

Egna erfarenheter från grupperna Vargavinter, ISKRA, Archimedes Badkar och Ett Minne för 

Livet. 

Skivaffärerna Kulturcirkeln och Lester Records tillsammans med 

skivbolaget/skivdistributören Amigo var viktiga för att göra världsmusiken tillgänglig via 

grammofonskivor. MNW med flera proggbolag samt SAM-distribution var också med på 

tåget fast i betydligt mindre skala till att börja med, det blev bättre senare. 



 

Så snart jag flyttat till Stockholm så försökte jag gå på alla gästspel av ensembler från Indien, 

Japan, Balkan, Senegal, Marocko, Tunisien, Indonesien, Korea för att nämna några som kom 

hit med viss oregelbundenhet. Då fick man chansen att även se musikerna spela och se dom i 

ett sammanhang vilket naturligtvis gav väldigt mycket mer än att bara lyssna till musiken. 

 

WM Oasis - Det engelska begreppet world music har sedan den skapades 1987 har fått olika 

tolkningar, debatterats och kritiserats p.g.a. sin diffusa definition. Vad är world music för dig? 

Finns det någon skillnad på svensk världsmusik som sägs vara en del av den progressiva 

musikrörelsen och det engelska world music som står för en marknadsföring av en annan 

musik? 

 

Jörgen Adolfsson - När den engelska lanseringen av begreppet World Music letat sig över 

till Sverige så uppstod en del begreppskollisioner för mig. 

Första definitionen blev att World Music var den musik som ”blev över” när man hade 

kategoriserat enligt fördelningen ”Länder” eller genrer typ ”Salsa”. Ofta innebar det 

blandningar mellan två eller flera typiska genrer exempelvis ”irländskt + kinesiskt”. En annan 

variant kunde vara när man använde sig av fältinspelningar i collage-form och la till synthar 

och rytmer. 

Efter ett tag började det komma ut skivor från Storbritannien med beteckningen World Music 

som man tidigare med lätthet hade kunnat sortera in under ett visst land. Hmm, då kändes det 

lite lurigt! Skivor med folkmusik från Skåne var plötsligt World Music vilket kändes mycket 

märkligt vid den tiden. Jag känner ett visst motstånd fortfarande måste jag erkänna. Begreppet 

World Music blir så otroligt trubbigt. 

 

WM Oasis - Vad är world music för dig? Finns det någon skillnad på svensk världsmusik 

som sägs vara en del av den progressiva musikrörelsen och det engelska world music som står 

för en marknadsföring av en annan musik? 

 

Jag använder ordet världsmusik då och då eftersom det fungerar hyfsat bra som 

samlingsbegrepp när man vill vara kortfattad i kommunikation med andra personer. Helst 

undviker jag dock termen och försöker vara mer specifik med vilken slags musik jag talar om. 

Skillnaden mellan hur olika slags världsmusik låter i jämförelse med de noggrant 

kategoriserade genrerna inom rockmusiken är som att jämföra en världskarta med en 

stadsdelskarta över Örebro. Detta är en hårddragen personlig åsikt men titta gärna på 

genreindelningarna på Spotify och Itunes. 

 

Att det skulle finnas en koppling mellan proggmusiken och världsmusiken i Sverige är inget 

jag känner till. Att politiken förde in både musik och människor från till exempel Chile, Kuba, 

Vietnam och att befrielsekampen på olika platser i Afrika kom att öka intresset för deras 

musik är väl tydligt. De musiker som spelade världsmusik ansågs per definition ligga till 

vänster inom politiken, men vilka var inte det under 1970-talet?  

Jag kan åter bara tala för mig själv men jag vet att de grupper jag spelade med kände en, ofta 

obesvarad, samhörighet med den tidiga proggrörelsens åsikter och drömmar om en alternativ 

icke-kommersiell kultur. 

 

WM Oasis - Redan 1979 anordnades den första världsmusikfestivalen i Rålambshovsparken i 

Stockholm. Du,Tuomo Haapala, Marie Selander och några till ( om jag har förstått rätt ) stod  

 

Jörgen Adolfsson - bakom arrangemanget som gick av stapeln före många europeiska länder 



som hade invånare med många kulturer (typ Womad 1982, festival Metisses 1983, Africa fête 

) etc.  

 

Ett Minne för Livet-medlemmarna hade kontakt med dels FRIM (Föreningen för fri 

improviserad musik) och dels den stora hantverks- och kulturföreningen Kapsylen som 

huserade (och fortfarande huserar) på Tjärhovsgatan i Stockholm. En inspelningsstudio, 

replokaler, Teater Jordcirkus, författare, poeter, arkitekter, miljöaktiva, konstnärer och många 

fler höll till där. 

En fantastisk specialritad scen blev byggd tack vare folk från Kapsylen. Stort tack! 

Bengt Carling, en av initiativtagarna till Drakfesterna på Gärdet, blev kontaktad.  

Musikgrupperna Kräldjursanstalten och Mögel samt konstnären Channa Bankier, vilken också 

gjorde affischen/programbladet, fanns med i arrangörsgruppen och säkert många fler som jag 

inte kan komma på just nu. 

 

WM Oasis - Vilka faktorer tror du påverkade initiativet till den festivalen och varför fortsatte 

den inte att växa? 

 

Jörgen Adolfsson - Festivalen gjordes som ett slags protest mot den som vi uppfattade 

utslätade kommersiella popmusiken som dominerade musikutbudet vid den här tiden. (Vi 

skulle bara ha vetat vad som komma skulle  ). 

Idén var att samla många olika representanter för musik som inte hade någon större plats i 

musikutbudet och försöka bevisa att det fanns ett publikt intresse för denna musik. 

Enligt dåtida rapporter så drog fredagkvällen ca 5000 personer till Rålambshovsparken. 

Varför den inte fick någon fortsättning kan nog skyllas på en recension (jag kan inte hitta den 

just nu men jag tror den var i DN) som fokuserade på publikens användande av droger. Det 

hör till saken att det var en gratisfestival så vi kunde inte kontrollera sådant utan de som ville 

komma fick komma, men som sagt detta skylldes på oss som arrangörer. 

När vi nästa år försökte söka pengar för att göra en uppföljare så fick vi endast lite fickpengar 

som räckte till att de Stockholmsbaserade grupperna kunde göra ett antal sommarkonserter i 

Vasaparken vid några olika tillfällen. 

 

WM Oasis - Bengt Beger, Christer Bothen, Anita Selander, Maria Selander, Okey Tamiz och 

några till är de vanligaste namn man brukar höra när man pratar om världsmusiken i Sverige. 

Vilka roller hade artister som Ahmuda Jarr och Sabu Martinez i världsmusik utveckling här i 

Sverige? 

 

Jörgen Adolfsson - Jag kan uppriktigt sagt bara spekulera om detta, men om vi utgår från 

1970-talet (vilket jag märker att jag har hållit mig ganska strikt till i mina svar) så fick 

Ahmadu Jarr tillsammans med Paul Edoh, Reebop Kwakubah (som bodde bara en kort tid i 

Sverige), Hassan Bah, Malando Gassama med flera, representera Afrika och afrikansk musik. 

Mina exempel kommer från Stockholm men jag vet att det fanns fler som var verksamma ute i 

landet. 

Ahmadu Jarr var ironiskt nog inne på ingenjörsbanan när han kom till Sverige innan han 

förstod att kom man från Afrika så var det lika bra att ägna sig åt att ”knacka på trumman”. 

Ahmadu ”kryddade” Egbas fusionmusik på ett fantastiskt sätt och hade en stark vilja att 

kommunicera med publiken vilket var en välgörande kontrast till kärnan i Egba vilka var 

skolade i den hårda jazzvärlden med Miles Davis ryggtavla mot publiken som ideal. Kanske 

lite hårddraget, men ändå. 

Ahmadu Jarr kom också att bli förknippad med barn- och familjeföreställningar, skolkonserter 

med mera. 



Sabu Martinez och hans söner, Wilfredo Stephenson, Rafael Sida med flera kom på samma 

sätt att få representera salsa och latinamerikansk musik. Att det var på det här sättet berodde 

naturligtvis på att World Music inte blev en allmänt känd genrebeteckning förrän en bit in på 

1980-talet. 

Ovan nämnda musiker kom att påverka svensk populärmusik (där räknar jag in folkmusiken 

och jazzen också) förutom Egba så spelade dom med artister/grupper som Häxmjölk, ABBA, 

Hot Salsa, Lill Lindfors, Takt & Ton, Kebnekaise, Björbobandet, Cornelis Vreeswijk, Janne 

Schaffer, Björn J:son Lindh för att nämna några från 1970-talet. 

 

WM Oasis - Jag har valt några skivor som jag tycker har en stor betydelse i svensk 

världsmusik historia. Har du andra favorit skivor som du vill lägga till? 

Jörgen Adolfsson - Sista frågans skivor har jag valt dels utifrån om jag tycker dom är men också 
utifrån betydelse. T ex skivan med Fjedur är med eftersom Anders Nyberg ligger bakom att hela 

Sveriges körliv har sydafrikanska låtar på repertoaren. 

Abdel Rahman El Khatib  (Abdo) var den person som spred kunskap om den arabiska musiken till 

svenskarna och det började han med redan på 1960-talet.  

Handgjort (Silence SRS 4602) 

Merit Hemmingson exv ”Huvva” (EMI 062-34273) 

Arbete & Fritid ”Andra LP” (Sonet SLP-2526) 

Arbete & Fritid (MNW 39P) 

Arbete & Fritid ”… sen dansar vi ut” (Hurv KRLP-3) 

Anders Rosén & Roland Keijser ”Forsens låt” (Hurv KRLP-1) 

Nya Ljudbolaget (MNW 110p) 

Ramlösa Kvällar (Silence SRS 4648) 

Björn J:son Lindh ”Cous Cous” (Metronome MLP 15.450) 

Vargavinter (Silence SRS 4637) 

Abdo ”Salma” (EMI) 

Hot Salsa (Montezuma Records Mont. LP 7901) 

Don Cherry “Eternal Now” (Sonet SNTF 653) 

Fjedur & Vred Fred “Freedom Is Crying” (Sirius SILP-9400) 

Bitter Funeral Beer Band (ECM 1179) 

Archimedes Badkar “Tre” (MNW) 

Kebnekaise “Kebnekaise II” (Silence SRS 4618) 

Jan Johansson “Jazz på svenska” (Megafon) 

Rena Rama (delar av) “Jazz i Sverige ‘73” (Caprice CAP 1049) 

Göteborgs musikkvartett (SJR LPS-3) 

Opposite Corner (delar av) ”Jazz i Sverige ’76” (Caprice ´76) 

ISKRA (delar av) ”Fantasies” (Mistlur Records) 

 


