
Grisuppfödning och fiolspel 
för Skäggmanslagets Thore 

För sju å r sedan fanns det en brevbärare i Sö-
dertälje som hette Thore Härdel in. H a n cyklade 
runt i stan och delade ut brev och tidningar till 
folk. 

• I dag reser Thore Härdelin land och rike runt. 
Men nu ä r det musik han kommer med. Brev-
bäraren Härdelin har blivit spelmannen Härde-
lin och är en tredjedel av Skäggmanslaget. 

— Det blir nästan för mycket 
resande ibland, tycker Thore Här-
delin. Det har varit i mesta laget 
den senaste tiden. Men det är 
kul också. 

När man talar om Skäggmans-
laget kan man tala om komet-
karriär. För ganska precis ett år 
sedan gjorde man sitt första of-
fentliga framträdande. Och ge-
nast var lavinen igång. Tre TV-
program på en vecka säger en 
del om populariteten. 

Wilhelm Grindsäter och Peter 
Logård heter Thore Härdelins 
medspelmän i Skäggmanslaget. Al-
la tre är hälsingar, alla tre kom-
mer från spelmanssläkter. 

— Jag började spela fiol ganska 
tidigt, berättar Thore Härdelin. 
Tog bland annat lektioner när 
jag gick i läroverket i Södertälje. 
Och så tillhörde jag Södertälje 
spelmanslag och där lärde jag 
mig ganska mycket. 

Peter Logård började som pop-
musikant. Hade egen popgrupp 
och ställde till ett fasligt rabalder 
genom att uppträda i folkdräkt. 

— Jag började med fiolen när 
jag träffade Thore, säger han. Vi 
körde ihop över sommaren, se-
dan åkte fiolen undan, men kom 
fram nästa sommar igen. 

Man träffades i Delsbo. Men 
Thore Härdelin är född i Stock-
holm. Familjen flyttade till Sö-
dertälje där Thore gick i skolan. 
Efter realexamen och en tid som 
brevbärare packade han väskan 
och flyttade till Delsbo — därifrån 
kom familjen ursprungligen. 

I Delsbo stötte Wilhelm Grind-
säter ihop med Thore och Peter 
och så småningom var Skägg-
manslaget ett faktum. 

Alla tre har lantgård i Häl-
singland. Thore har slagit sig på 
grisuppfödning och en del nyin-
vesteringar kan han nu klara ge-
nom att resa runt och spela fiol. 

Att direkt peka på vad som 
gjort Skäggmanslaget så popu-
lärt är kanske inte så lätt. Men 
det är ett annorlunda spelmans-
lag, där allting känns så riktigt 
och äkta. Inget av det som man 
brukar hitta på turistbilder och 
resebroschyrer. 

I Skäggmanslaget betonar man 
äktheten och ursprunget. Och 
grabbarna är riktiga spelmän — 
de jobbar på sina gårdar och spe-
lar på sin fritid. Ingen läser no-
ter. 

— Det går inte att spela äkta 
folkmusik efter noter, säger Pe-
ter Logård. Folk som sitter och 
spelar i en symfoniorkester be-

traktar jag som fabriksarbetare. 
En äkta spelman lär sig sina 

låtar genom att lyssna. Och det 
är just inlyssnandet som är svårt 
enligt Skäggmanslaget. 

— Tekniskt behöver det inte 
vara så stora svårigheter, säger 
Thore Härdelin. Men just inlyss-
ningen och många gånger rytmen 
kan vara knepig. 

En LP-skiva har Skäggmans-
laget gett ut och ännu en ska 
det bli så småningom. Det blir 
när man får tid. 

• H H M B 

— Vi har planer på att förnya 
oss på något sätt, avslöjar de. 
Kanske med nyckelharpa och nå-
got mer. Det känns som om det 
skulle behövas. 

I och med Skäggmanslaget har 
svensk folkmusik fått en verklig 
förnyelse. De tre spelmännen går 
hem hos publik i alla åldrar och 
de får erbjudanden om framträ-
danden f rån alla möjliga håll. 

— Vi har spelat på ungdoms-
gårdar, museer, sjukhus, ålder-
domshem, sko lo r . . . och på Berns, 

berättar Peter. 
Speciellt förtjust ä r den yngre 

publiken. Det kunde inan konsta-
tera på onsdagskvällen, då Skägg-
manslaget spelade i Södertälje 
Folkets hus. 

Det blev en hjärtlig stämning 
från början med trevliga och lätt-
begripliga kommentarer mellan 
låtarna. Fjärran var det uppvis-
ningsspelande man ofta får höra 
när det gäller folkmusik. 
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Thore Härdelin reser nu land och rike runt som spelman i Skäggmanslaget. Förr cyklade han runt i Sö-
dertälje som brevbärare. 



Torsdagen den 29 oktober 1970 

Peter Logar d, Thore Härdelin och Wilhelm Grindsäter bildar Skäggmanslaget f r ån Delsbo. De är äkta spelmän som jobbar på gården 
spelar på fritiden. Och de läser inte noter. 


