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Västgötarnas folkmusik 
den anrikaste i landet 

Västgötarna kan yvas över att ha den äldsta folkmusiken 
i vårt land, även om dalaspelemännen ofta ges äran av att 
f ramföra genuin musik. Folkmusiken bör jade i Västergöt-
land, och stöd för denna bevisföring ges i den urgamla 
Västgötalagen, i vilken det bl. a. anges, hu r brottsliga 
spelemän skulle behandlas. Så berättar professor Yngve 
Laurell, bördig f rån Rångedala. Han har musikuppteck-
ning som hobby och har ha f t mycket god h j ä l p av en 
framstående boråsmusiker, ackompanjatör år Kristina 
Nilsson. 
En spelemans brot tsskyldighet 

skulle utrönas på en bergskulle, 
där han fick försöka hålla kva r 
en kviga, som hans "domare" pis-
kade på. För a t t försvåra det he-
la skulle han gripa i kvigans 
fet t insmorda svans samtidigt som 
han nödgades hålla balansen på 
et t par "fet tval lade" t räskor . Lyc-
kades han mot förmodan behålla 
greppet om djure ts svans under 
rät tsundersökningen och utan a t t 
fal la blev han inte s t ra f fad . 

Den framlidne boråskojnpositö-
ren Carl Lindqvist spelade och 

uppträdde tillsammans med 
Kristina Nilsson. 

genuina folkmusik har varit yt-
te rs t t idskrävande och helt skett 
på frivillighetens väg av folk som 
tagi t denna musik som sin hob-
by. Det ta arbete påbör jades i bör-
jan av 1900-talet och for t sä t t s nu 
inom ungdomsringen, som fak-
t iskt kan f i ra s i t t ' 45-årsjubileum 
i år. Den förs ta s t ämman hölls 
1914 och där pra tades en hel del 
om gammal folkmusik för vilken 
bl. a. Wilhelm Peterson-Berger 
var mycket intresserad. Han 
hjä lpte mig med ekonomiskt stöd 
i mit t uppteckningsarbete av byg-
delåtar. 

— Folkmusiken bör jade i Väs-
tergötland på 1200-talet. Under 
århundradenas gång ha r den gå t t 
ski f tande öden till mötes. Värst 
hotad var musiken i mi t ten av 
1800-talet, be rä t t a r professoi 
Laurell, Stockholm. 

Han ä r knuten till etnografis-
k a museet i huvudstaden och har 
i dess uppdrag bl. a. väl lä r t kän-
na Australien och Kina. Bet räf -
fande det senare landet berä t ta i 
han, a t t han hade uppdrag a t t gö-
ra vissa forskningar där under ett 
år . Arbe tsuppgi f te rna svällde ut, 
och ef ter 27 år kunde han lämna 
landet. Det var 1947, och övergi-
vandet av sina många arbetsupp-
g i f t e r i det östliga landet skedde 
ingalunda frivilligt. Vi blev helt 
enkelt u tsparkade, nä r kommu-
nisterna kom till makten, tilläg-
ger professorn. 

För drygt 100 å r sedan var det 
nära, a t t folkmusiken hade dött 
ut. En frireligiös väckelse gick 
över landet och den förkunnade 
a t t djävulen bodde i fiolen. Spe) 
och dans ansågs för l ivsbejakan-
de. Många spelemän slog sönder 
sina fioler eller g jorde hönshoar 
av dem. De förs ik t igare grävde 
ned sina ins t rument i avvaktan. 
Tack vare de bondespelare, som 
under denna tid spelade i våra 
kyrkor kunde gammal vacker 
folkmusik leva vidare och delges 
uppväxande generat ioner . 

Uppteckningsarbetet med denna 
(Forts, på sista rid., spalt 6) 

Boråsspeleman ackompanjatör 
åt Kristina Nilsson 
— Under mi t t uppteckningsarbe-

te k o m j ag i b ö r j a n av 1900-talet 
i kontakt med ins t rumentmakare 
Carl Lindqvist, som då bodde på 
Torggatan 36 i Borås. Jag hade 
en utomordentligt god hjälp av 
denna gamla självlärde man, som 
t j ä n a t sina förs ta s lantar som 
speleman och som slutade sin ba-
na år 1923, då som en känd kom-
positör. 

Han föddes i ett fa t t ig t torpar-
hem i Virestad i Småland 1839 
Hans fa r v a r byskräddare och t jä-
nade blygsamma 50 öre kostymen 
Den blivande kompositörens skol 
gång var mycket sporadisk. 

Redan tidigt bör jade han att 
spela fiol och t j änade lite pengar 
på fester. När han skulle konfir-
meras hade han i ett stenrös gömt 
undan en besparing på 30 kr. till 
konfirmationskläder. Torparfamil-
jen låg efter med arrendet, och 
när vräkningshot kom lämnade 
den lille pojken sin sparade slant 
och räddade familjen. Gårdsher-
ren blev så rörd över denna gest, 
a t t han ef te rskänkte arrendet. 

I grannsocknen bodde Kristina 
Nilsson. De båda ungdomarna 
slog sig ihop och uppträdde på 
marknader och festplatser med 
sång och spel. E f t e r några års 
gemensamt arbete skildes deras 
vägar. Krist ina Nilsson engage-
rades av en positivhalare och möt-
te ef ter några år sin goda fé, som 
gav henne en gedigen uppfostran 
och lät henne utbildas till sångers-
ka. De i barndomen marknads-
spelande möttes vid några tillfäl-
len, när båda nå t t en relativt god 
position. 

Professor Yngve Laurell, Stock-
holm, är bördig från Rångedala. 
Han har som hobby uppt9eknam-

det a* ft&bnMMik. 
Spelemannen drog f r å n Småland 

till Skåne som målare och kom 
vid 1900-talets bör jan till Borås, 
där han slog sig ned som instru-
mentmakare och musiklärare. Han 
komponerade under sin boråstid 
åtskilliga låtar i renaste spelmans-
stil, mest valser och kadril jer, i 
utpräglat melodiös art . Lindqvist 
hyste den allra största beundran 
för Haydn och influerad av de 
stora 1800-talsmusikernas verk 
började han komponera kammar-
musik och fiolduetter, som väck-
te berät t igad beundran. 

Under några år var jag bosatt i 
Sparsör, och hade då tillfälle at t 
få den allra bäs ta hjä lp av Lind-
qvist med upptecknandet av gam-
mal folkmusik. Han var en god 
kännare av såväl Smålands som 
Skånes och Västergötlands musik 
och ivrade mycket för folkmusi 
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ken. I Borås undervisade han ett 
150-tal i denna. 

När vår t samtal ibland kom in 
på hans "marknadsår" tillsam-
mans med den berömda Krist ina 
Nilsson, sade han a t t hennes 
f ramt rädande och berömmelse var 
tidsbegränsad, något som sentida 
människor inte kunde n ju ta av, 
säger professor Laurell. Men mina 
136 fioler som jag byggt de står i 
gott och väl 100 år. 


