Grisuppfödning och fiolspel
för Skäggmanslagets
Thore
F ö r sju å r sedan fanns det en b r e v b ä r a r e i Södertälje som hette T h o r e Härdelin. H a n cyklade
runt i stan och delade ut brev och tidningar till
folk.

• I dag reser T h o r e Härdelin land och rike runt.
Men nu ä r det musik han kommer med. Brevb ä r a r e n Härdelin h a r blivit spelmannen Härdelin och ä r en tredjedel av Skäggmanslaget.
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Logård heter Thore Härdelins när man får tid.
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la tre är hälsingar, alla tre k o m 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 popmusikant. 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, sedan åkte fiolen undan, men kom
fram nästa sommar igen.
Man träffades i Delsbo. Men
Thore Härdelin är född i Stockholm. Familjen flyttade till Södertälje 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 Grindsäter ihop med Thore och Peter
och så småningom var Skäggmanslaget ett faktum.
Alla tre har lantgård i Hälsingland. Thore har slagit sig på
grisuppfödning och en del nyinvesteringar kan han nu klara genom att resa runt och spela fiol.
Att direkt peka på vad som
gjort Skäggmanslaget så populärt är kanske inte så lätt. Men
det är ett annorlunda spelmanslag, 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 spelar på sin fritid. Ingen läser noter.
— Det går inte att spela äkta
folkmusik efter noter, säger P e ter Logård. Folk som sitter och Thore Härdelin reser nu land och rike runt som spelman i Skäggmanslaget. Förr cyklade han runt i Söspelar i en symfoniorkester be- dertälje som brevbärare.

Torsdagen den 29 oktober 1970

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

