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bar traffat Skaggmanslaget som gjort "knatofsmusiken" popular bland de unga

• Skaggmanslaget hor i dag till Sveriges mest c/fersoA-ln artister. Spelmiinnen heter fr » Fefer Logard,
Wilhelm Grindsiiter och There Hardelin.
Foto: HASSE PERSSON

• • • Alia tre i Skagfmansl-aget har en guldring i hoger ora. Som
spelman ute i bygderna
hade fbrr. Ringen ansagge akydd mot overnatnrliga vsisen. Den var oeksa
ett teck«* pi an bararcn
srod p» god fot med torntar oeh troH oeii annat
mystiskt.
Fast tva av killarna »r
sa langkariga, alt ringcn
inte syns. Men pa den
morkloekige ocK morkskaggige Thore blixtcar
ringen i solen. Han sitter med fiolm i graset
vid
Bollnastorget
pa
Skansen mellan repetitionerna for TV 2:s "Skansensviing".
• • • E n andiiktig menighet betraktar skaggmannen och fotograf Hasse Persson, som nailer pa
att ta bilder av dem.
— Han Her farlig ut,
viskar en litcn flicka om
Thore. Flickan kramat
mormors, eller om det ar
farmers, hand hardare.
— Han har nog lart sej
spela av Nacken, viskar
tnormor tillbaka.
— Nacken .. . ? undrar
t'lickan storogt.
— Ja, stroxnkarlen. Han
bodde i forsar och loekade
kvinnor till sej med sitt
t'iolspel.
Det gar plotsligt ett
morkt strak over Skansen.

Fast det ar bara solen som
tillfalligt gatt i moln.
Skaggmanslaget ar tre
unga spelman fnln Delsbo
i Halsingland. De har pa
ett per snabba ar ^telat
sej till en plats pa toppen.
De ar i dag lika efteraokta
och populiira som vara
t'ramsta popidoler, sangtaglar och revyatjarnor.
De bars fram pa vagen
av nyvackt intresse for
folkrausik. Sedan har de
sjiilva akaffat sej en allt
storre plattform tack vare
en blandning av medryckande
spclmanshumdv.
kansla for tradition och
utatriktad stil.

Alia arbetar
halleUtivt
• • • I sommar hor
Skaggmanslaget till
de
aterkommande inslagen i
TV-programmet
"Skansensvang".
Ganget har fatt publik
aven bland sSna som tidigare foraktfullt talat om
"allmogemusik", "knatofs"
oeh "h«mMit gnall".
Medlemmarna i Skaggmanslaget ar:
• WILHELM GRINDSATER, 26, fodd i Stockholm
men numera bosatt i Bjuraker
utanfor
Delsbo.
Giefc for nagra ar aen pi
luff en med . . .
• THORE HARDELIN,
29. Av gammal speimansslakt (fadern Sven ar pregramledare i "Skansciisvang"). Var en tid grlsfarmare. FieU som hjalp
pi garden . . .

"Iblaiicl ijjaiiar vi
30 OOO i manaden
• PETER LOGARD, 21.
Tidlgare popmuslker. Liirde sej spela rlol »v Thore
under perioden som grisskotare.
Ingen ar bas i ganget.
De arbetar kollektivt. Past
Wille akoter engagemangen.
— Thore ar sa slarvig,
forklarar ban. Vi kunde
hitta flera veckor gamla
kontrakt i bans tidningshogar.
Thore sajer inte emot.
Han ar gandia tyst och
eftertanksam, men nar
orden kommer sa lyssnar
man. Peter 3r tysrtare. Faat
ban har en tjej med och
ar upptagen av henne.
Blonde Wille snackar lattast och ar oppnast.

Lever helt
pa inn*Hi
• • • Pojkarna
lever
helt pa sin musik. Det Sr
en handfull folkmusikanter som kan det. For nagra ar sen var det otankbart.
Skaggmanslaget
lever
gott pa den.
— Tar vi tjugu engagcmang per manad sA gor
vi 10000 per man, berattar Wille.
— Fast vi forsoker begransa och ta hogst femton per manad, sajer Thore. Vi tackar nej till manga anbud. Man maste ha
nagot att ge publiken var
gang och far inte etalla
upp utkramad.

Tio tusen i manaden later saftigt. A andra sidan
blir det ingenting alls visaa manader. I juni vilade
man for att orka med
sommaren. I September
ska Thore i fangelse en
manad. Han ar vapenvagrare, totalvagrare.
Skaggmanslaget ar i
musikerkretsar kant som
halligangare. Det gar hiatnrier om killarna. Som da
Thore pa stadshotellet i
Lulea at upp blommorna
pa bordet som protest mot
att det var s£ daligt med
gronsaker.

• • • • Dei as nya grammotonskiva
har
titeln
"Snus, mus och brannvin".
— Ett gammalt halsingskt kraftuttryck, forklarar Wille. Vi avser inte
att uppmana folk till att
snusa, musa och koka
brannvin.
— Kokas det alltjamt
brannvin i Halsingland?
Om!
Jag undrar om de trottnar pa varan n ibland. Det
maste vara en standig notning pa alia resor.
— Oj! Sajer Wille. Peter och jag ar opp i varann jamt och skaller. Fast
efter fern minuter sa faller
vi varann om halsen.
— Vi ar ganska olika,
sajer Thore. Det ar bra.
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lat pa aktenskapet som
samlevnadsf or m.
• • • Thore och Wille
laser noter daligt. Peter
inte alls. De lar sej latar
genom att lyssna pa band
elter andra spelman. De
lar ocksa varann. Har nagon i trion hort en lat s3
spelar ban upp den for de
Stmnnar andra.
De tror att de kan sa
dar 500 latar. Fast Bjorn
• • • De kan inte tanka Stabi kan atminstone tusej att flytta till Stock- sen och Pal-Olle ett par
tusen.
holm. "Bara nervosa har."
De bor pi var sin gard i
Jag fragar om de i ord
kan uttrycka hur det
Delsbo. Dar tanker de
kanns da en spelman
stanna. Som Wille uttryc"kommer loss".
ker det :
— Det ar ett valbefin— Dar kan man ga ut
och pinka fran trappen nande. Fiolen later plotsligt bra. Man m a r bra.
utan att nagon lagger sej i
Det gar sa latt. Andra
det.
ganger kan det vara hopp— Och spela kloekan
loat trogt att spela.
fyra pa morron om andan
Den gladaste lat de vet?
akulle falla pa, utan att
De enas om "Forssaminnagon knackar i vaggen,
nen" av Jon Erik Ost.
menar Peter.
Killarna ar generbsa, sa
De telar mycket om
Hjort-Anders och Pal-OHe de borjar spela "Forssaoch beundrar Svend As- minnen", dar de sitter i
graset.
mussen. De spelar garna
Det ar en ganglat med
ihop med pop- ochjazzmusug och driv. Jag tror att
siker.
De
aterkommer
man skulle kunna ta Halstandigt till gladjen i att
singland i sju kliv till tospela.
nerna av den. Det kanns
Kan inte som om musiken skulle
vaxa upp ur jorden.
la*a noter Blommorna gungar i takt,
och det flaktar i buskarna
De sajer, att nog ar det
svart att vara gift med en av suset fran strakarna.
Det ar si vackert att
musiker. Tva av pojkarna
jag blir alldeles tarogd.
har varit git'ta, Bada tvivOch sa gar vi mycket for
oss sjalva .
Har de aldrig tankt pn
att vitoka gruppen?
— Neej! Fern eller tio
sana 3om vi . . .
En ohygglig tanke. De
blir alldeles forstummad«.
Sedan gapskrattar de.

