
Interview with:  
 

Christer Bothen  
 
Swedish musician (bass clarinet, contra bass clarinet, donso n'goni, guimbri, etc.),composer, 

improviser and visual artist. Since the beginning of the 1970s, Christer Bothén has mainly 

been associated with encounters between jazz and different music cultures. 

 

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

 

 

WM Oasis - Du är en av de första artisterna som var nyfiken och intresserad av att lära dig 

musiken från andra länder som Mali och Marocko. Hur väcktes intresset till den musiken? 

 

Jag började min konstnärsbana som skulptör & målare med studier vid Valands Konstskola. 

Afrikansk skulptur hade inspirerat Picasso och andra konstnärer & var en del av medvetandet 

hos en ung konststuderande. Att detta utvecklades till ett intresse för själva kontinenten och 

dess kultur är inte så märkligt & berodde på flera faktorer t.ex. Kriget i Algeriet & 

koloniernas fall i länderna söder om Sahara, Intresset för jazzmusiken, Jazzmusikens rötter, 

den transatlantiska slavhandeln. Det låg även i min personlighet att söka, att känna en stark 

lockelse till det okända. Vid den här tiden fanns mycket få exempel på afrikansk musik att 

uppbringa. Några enstaka spår på sällsynta LP skivor av närmast etnografisk karaktär.  

Jag reste till Marocko första gången 1969. Inte främst för musiken. Men där hörde jag för 

första gången Gnaoua musik. På torget Djema el Fna satt mästaren Maalem Mohamed ”Kra” 

och spelade efter solens nedgång, och jag satt där varje kväll till långt in på natten och 

lyssnade. Genom tolk frågade jag vad detta var för musik. Maalem Mohamed svarade att de 

svarta marockaner som spelade denna musik var Oled Bambara: Söner av Bambara. Väl 

hemkommen tog jag reda på vad Bambara var för något. Det visade sig att det var ett folk som 

främst bodde i Mali och även i norra Guinea. 1971-72 bodde jag med jägare i Wassolo i södra 

Mali. Där studerade jag jägarnas harp/luta Donso n´Goni för en mästaren Brouema Dombia. 

1977 reste jag åter till Marocko nu för att verkligen studera den musik som varit min första 

inspiration Gnaoua musiken. Jag startade då ett slags projekt utan slut genom att börja studera 

gnaouamusikens basluta: Guimbri eller Zentir för mästaren Maalem Abdellatif Elmakhzoumi. 

Vi är nu nära vänner och jag besöker fortfarande Marocko vart och vartannat år. 

  

Numera ägnar jag mig egentligen inte åt något som kan kallas världsmusik, fastän den 

afrikanska traditionella musiken från Väst & Nordafrika varit en inspiration i mitt tidiga 

musikskapande. 

I och med SJÄRNSVALLETS återutgivning och ”återförening” tar jag åter upp en del av den 

musiken men nu med ett annat perspektiv. 

 

WM Oasis - I Sverige kallar vi den blandning av musik du och dina vänner skapade för 

världsmusik men i London finns en annan definition av world music som kom 1987. Vad är 

egentligen skillnad på världsmusik i Sverige och det engelska world music begreppet? 

 

Angående denna fråga kan jag bara säga att: Det har jag ingen aning om. 

 



WM Oasis - Ian Andersson från musikmagasinet folkroots definierar world music med ” 

‘Local music from out there'” Vad tycker du om hans definition? 

 

Ian Andersson definierar begreppet WM som något från ”där borta” men det beror ju på var 

man befinner sig, och när ett visst avstånd kan definieras som ”borta”!  

 

WM Oasis - Det sägs att Don Cherry blev en katalysator i Sverige inte bara för jazzen utan 

även för den tidiga svenska världsmusikscenen, du som har jobbat med honom, tycker du att 

detta stämmer? 

 

Jag spelade mycket med Don under flera år och blev hans lärare i att spela Dons n`Goni i 

gengäld introducerade han mig i sin och Ornette Colemans musikaliska värld och deras sätt 

att improvisera. Det var också i samband med Don som ordet worldmusic användes. Vi 

turnerade i Italien och sitter efter konserten med en massa europeiska och utomeuropeiska 

instrument framför oss. Några musikjournalister frågar: man vad är det för musik ni spelar? 

Har den något namn? En lite konfunderad Don Cherry svarar: No, it is just Music, it is the 

music of the world, it is world music. Någon tid senare arrangerade vi en musikfestival som vi 

inte visste vad vi skulle kalla och det blev till slut världsmusikfestivalen möjligtvis med lite 

hjälp av minnet från Italien. Don var ju inbjuden till festivalen. Men detta var ju aldrig tänkt 

som ett slags varumärke från våran sida. Det var ett nästan skämtsamt ord för något som var 

omöjligt att ringa in. Det har blivit ett ord som fått beteckna allt möjligt och ordet har på så 

sätt urvattnats och är idag utan substans. 

 

WM Oasis - Ditt band Spjärnsvallet var ett framgångsrikt band i utveckling för världsmusik i 

Sverige och utomlands. Vilka andra band anser du kan läggas till bland dem som har bidragit 

till det? 

 

Spjärnvallet använde aldrig begreppet WM, vi var nyfikna på musik från fler ställen än 

Amerika och Europa, nyfikna på sound och musik! 

Skall jag nämna andra band så nämner jag mitt Bolon Bata och plattan TRANCE DANCE 

som till och med fick en del lyssnare i Marocko. Du kan hitta den under mitt namn på spotify. 

Arbete & Fritid och Bitter Funeral Beer Band var andra band som rörde sig i liknande 

områden. 

 

Vad som för mig var det stora äventyret och lärdomen var att söka upp och studera musiken 

på plats. ( även om det höll på att ta livet av mig) Att vara där, att försöka förstå världen, 

musikens värld, den värld som framfött musiken, vad betydde den musiken på den platsen, att 

gå i lära, att se, att lukta, att leva under den himlen! 

 

Jag har frågat mig vad musik är. Det är fortfarande ett mysterium.  
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