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Mina egna barndomsminnen
r Thore Hardelin som den
smoniske spelmannen och
annokarlen pa 70-talets Dels-
)stammor visar sig stamma
inska bra overens med verk-
gheten. Nu har det i och for sig
ignat ned sig ordentligt, men
a, nar det begav sig, gick det
anska vilt till.
- Vissa myter kan man vara

tan. De kallade mig for harads-
etackare.
Det var att ta i. Men nio barn
ar det blivit. Halsingslands
lest beromde spelman, Jon
Iric Ost, hade fyrtio. Det var
;anske omgivningens forvant-
tingar som skapade myterna
mi Thore.
Thore Hardelin kommer fran

in framstaende spelmansslakt.
lans far Sven och hans farfar
ttiore d a var stora under sina
evnadsar. Thore blev riksspel-
nan 1967 och galjonsfigur un-
ler 70-talet.

Fyra generationer
Mu for hans barn arvet vidare.
luva Hardelin ar riksspelman
och Emma Hardelin ar sangers-
ka i folkmusikgruppen Garmar-
na. Fyra generationer spelman
hittills. Thore ar dessutom en
av de fa publika spelmannen i
Sverige. Och publikflortande
kanske man skall tillagga. Tho-
re finns pa pepparkaksburkar,
portratterad av bygdemalaren
Bror Eric.

- Jag ar inte bara spelman,
jag ar artist ocksa, sager ban.

Vilket innebar att Thore re-
dan fran borjan lat sig influeras
av rockkulturens satt att leva
och skapa myter. Thore far gar
fortfarande skagg och har och
bar guldring i orat. De fiesta
spelman man moter skulle, ut-
seendemassigt, lika garna kun-
na vara agronomer eller larare.
Thore ar av den gamla sorten.

I slutet av sextiotalet bildade
Thore tillsammans med Wille
Grindsater och Fetter Logard

gruppen Skaggmanslaget De
hamnade precis ratt i tiden. Nar
folkmusikvagen rullade fram
surfade Thore pa vagens kam.
"Jag kordes omkring som folk-
musikens kronprins", sager
ban.

Hippie ihjartat
Aven geograflskt befann ban sig
pa ratt plats. 1972 slog Dels-
bostamman publikrekord med
den i dag fullkomligt verklig-
hetsframmande siffran 30000.
Folk kom fran hela Sverige,
intresset for svensk kultur och
for den svenska landsbygden
var enormt. De ytliga skonhets-
ideal som odlades och de ideer
om sattet att leva som florerade
blev en rorelse. Thore hangde
pa.

- Jag var nog hippie i hjartat,
sager ban.

Men Thore hade det jordnara
ocksa, anknytningen till byg-
den, kulturen. Och en impone-
rande manlighet. Kvinnorna
var som vax uti hans famn, for
att citera en annan halsing -
Snoddas. Nu lever Thore ihop
med den norska spelmannen
Oline Bakkom Hardelin. Och
Thore har tagit beslutet att aid-
rig gora nagra spelningar utan
henne. De upptrader tillsam-
mans och ar med i samma spel-
manslag, norska Dalakopa.

Nar Thore skall plocka fram
fiolen hemma i koket ar Oline
med. Deras samspel ar tatt och
intensivt. Fiolerna ar samman-
lankade vare sig Thore eller
Oline spelar forstastamman.
Oline spelar mustigt. Thore spe-
lar stadigt. Det later bra. Och
mycket.

Vid sidan av spelandet har
Thore forsokt sig pa olika na-
ringar. Han var grisfarmare i
tretton ar. Han forsokte under
en period driva en folkpark i
Delsbo vilket resulterade i en
storkonkurs. Thore forlorade
bade folkparken och garden
ban arvt av sin far. Nu bor
Thore och Oline i det fore detta
kollektivet Ljusbacken strax

utanfor Delsbo. Ett billigt boen-
de, fortfarande med kollektiva
fortecken. Man gor vad man
kan for att battra pa garden
tillsammans med de andra som
bor dar.

I ett uthus har Thore verkstad
och studio. Han bygger floler
och spelar in demokassetter.
Thore har aldrig dragit sig for
att ta nya grepp nar han skall
arrangera folkmusik. Redan i
borjan av sjuttiotalet samarbe-
tade Skaggmanslaget med Con-
tact vilket resulterade i bitten
"Hon kom over mon". Efter det
har han gjort bade ska och funk
av gamla polskor. Men det ar
definitivt inget sjalvandamal.
Och det ar det traditionella
spelet som dominerar.

- En grupp som Nordman va-
ger over at rockhallet, sa de gor
inte folkmusiken nagon nytta.
Och Asa Jinder slatar ut allt-
ihop for mycket.

- Det sker en utarmning av de
musikaliska dialekterna, me-,
nar Thore. Det halls for mycket
kurser har i landet, med for fa
larare. Visst ar det manga som
blir duktiga, men de spelar ofta
mer med hjarnan an med det
dar riktiga. Det blir som en
vetenskap.

Halsingefeber
Tack vare Jon Eric Ost blev
halsingelatarna och halsinge-
spelet stort. Ost var en estrador
och ekvilibrist som aven hade
talets gava. Manga halsingar
borjade visa framfotterna men
saknade de kulturbevarande
ideal som dalaspelmannen lev-
de efter.

- Folkmusiken blev en vag in
pa Musikaliska Akademin i
Stockholm. Nar de hamnat dar
forsokte de bli en ny Paganini.

Nar "halsingefebern" dog ut
tog Dalarna over som spelmans-
landskap. Slakten Hardelin hal-
ler fortfarande i fanan, men den
organiserade spelmanskultu-
ren ar det inte mycket bevant
med. Den typ av forskning i
amnet som standigt pagar i
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Demon. Thore Hardelin, demonisk spelman och kvinnokarl.

Dalarna har man inte i Halsing-
land.

Thore och Oline spelar med
mjuka handleder och Thore
med hela armarna. Rustikt och
lite karligt. Thore plockar fram
sin spelmansmin; den lite florti-
ga blicken och leendet. Dels-
bolatarna ar av de dansvanliga
slaget, ganska raka och fart-
fyllda. Sorg och gladje sam-
tidigt som sig bor och ett vinan-
de i strangar och stall. Thore sa
nagonting om Paganini tidiga-
re:

- Paganini anvande fiolen
som kukforlangare, han kunde
rikta fiolen mot en person och
fanga hennes uppmarksamhet

Kollektivt. Thore Hardelin och
hans norska hustru Oline Bak-
kom Hardelin, aven hon spel-

man, bor i kollektiv utanfor
Delsbo sedan Thores folkpark
gick i konkurs och han forlora-

de garden han arvt av sin far.

genom att blicka langs fiolhal-
sen. n

Tidigare intervjuer med spel-
man: Pakkos Gustaf i Bingsjo,
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publicerad den 9 augusti och
Paul Backstrom i Stumsnas,
som intervjuades den 27 augusti.
Ytterligare ett gang spelman
star pa tur.


