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Fran spelman&lakt. ~ndreas
Lang har manga spelman islakten, rhest kand ar farfarsfarfar "Lang-Ante".
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skulle jag vilja säga. Men
Cornelis kommer man inte
ifrån och jag har en del Cor-
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Kan man säga
sa?
Andreas u n g Syftar

stailen i Falkenberg tidigare, men inte på Hwitans festivalscen.
-Det ar ju en dröm så
klart. Att spela i den tradgården ar fantastiskt och
samma kväll som Cajsastina! Det ar lite som Korpen
mot Allsvenskan. menar
Andreas Lång.
'

Till vardagsjobbar han som

språklärare på Tullbroskolan. Han ar född i Sundsvall,
men uppvuxen i Ornsköldsvik och har flyttat runt en
del. 1998 kom Andreas till
Falkenberg och fick första
lararjobbetefter tio år i res-
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kvar en s l a ~ ~ ådar
rd
Men det blir inte
till sommarlov. Han ärhäm- och när min farfar dött åkte
ligen tillfalligt tillbaka vi upp till en spelmansstami krogbranschen och jobbar ma och där var Långare
i sommar på Knarrholmen överallt, förklarar Andreas.
i Göteborgs södra skärgård.
Låtar komponerade av

Andreas pappa ar ekonom,
men längre tillbaka i slakten
finns musiker. Farfars farfar
hette Anders Andersson
Lang (aven kallad "Lång-Ante") och var framstående
spelman i Vasternorrland.
Aven farfars far och farfar
spelade. På så satt känner
Andreas att han kanske spelat längre an h w funnits.
- Det ar lite grand därför
jag håller på aven om jag
försökte komma ifrån spelandet ett tag. Långslakten'
hör hemma på gransen mel-
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- Jattesvår fråga. Nlt

Jag hade lyssnat på låten
hundra stycken.
Fem album i eget namn om och om igen på Spotifjf
eller med visjazzgruppen hela kvällen och hade den
Erna finns också utgivna i huvet nar jag vaknade
kvart i fyra av att det brann.
i egen regi.
-Men de ar av minst sagt Så den ar speciell.
- Om jag vill något med
skiftande kvalité och jag har
bara tryckt upp hundra ex- mina egna låtar så ar det val
emplar av varje som tving- att skapa en social medveats på vänner, säger Andre- tenhet. En kvinna på Knarrholmen tyckte att jag påas med ett leende.
Oftast uppträder han minde om Wille Crafoord.
själv som trubadur, men på Men om han ar i ena hörnet
visfestivalen i kvall kompas så ar jag i det andra, polihan av Martin Holmlund tiskt sett. Det låter kanske
(ståbas) och Lars Tovinger ambitiöst, men kanske kan
man vidga ~ers~ektivet
nå-
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Kuriosa: Har vunnit lag-SM
i poetry slam tva ganger.
Aktuell: Spelar pa visfestivalen i Falkenberg i kvall. .

got för den som lyssnar.
MartenSamuelson
010-4715274
rnarten.samuelson@hn.se

Fotnot. Ovriga artister p
Hwitan i kväll: Cajsastin
Akerström, Calaisa, Gunnar
Kallström & de praktiska
husgeriden med Dan Vik:tar,Livemool.
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