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GIKK HJEM: Elin Prøysen og Egil Johansen høstet stor applaus for sin Prøysen-forestilling på Lidskjalv.

Da Alf Prøysen var på Hadeland i
1956 sloss folk så fillene føyk...
GRAN:: ... denne uka måtte over 50 snu i døra da det var Prøysen-kveld på Lidskjalv.
Jørn Haakenstad
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Med Elin Prøysen og Egil Johansen som gjester måtte arrangørene
av Prøysen-kvelden på Lidskjalv stenge dørene en halvtime før
allsangen tok til.
«Du ska få en dag i mårå» var første allsang. Kanskje til trøst for de
mange som ikke kom inn på Lidskjalv.
– Jeg fikk sjokk og hakaslepp. Vi måtte avvise 50–60 personer. Vi
må vurdere å arrangere en slik kveld til ved en senere anledning,
sa Svein Øverlier i Hadeland seniorforum til publikum.
Det blir dermed muligheter for omkamp på Næs.
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Slåsskamp for 60 år siden
Nå gikk det uansett fredeligere for seg på Lidskjalv enn i Brandbu
for 60 år siden. Lørdag 16. januar i 1956 stilte Alf Prøysen sjøl på
Folkets Hus, mens Larsens Trio bød på dansemusikk. Ifølge referat
i avisen Hadeland ble det mindre plass for Gunnar på Mo og mest
boltreplass for Snekkersvekara. Folk sloss så fillene føk.
Prøysen oversatte «Næsning på Hamarmarten» fra en svensk vise
i 1953. Han var nok vant til fest på lokalet. Dessuten var Prøysen
flere ganger på Hadeland. Sammen med Søstrene Bjørklund ble
det stor suksess på Folkets Hus i Lunner. Det var stappfullt lokale
på Kalvsjø. Som 60 år senere i Gran.

Bød på skattekammer
Flinke og hyggelige kaffe- og kakeservitører bak disken innrømmet
tirsdag kveld at det knapt hadde vært så mye folk på Lidskjalv siden
de i noen få år yngre dager var på dansefester der.

ALLSANG: Allsang med tekster via storskjerm.

Elin Prøysen og Egil Johansen avbrøt allsangen da de kom inn
med instrumenter, rett fra opptreden på Ammerud. Et publikum på
120 personer klappet. «Prøysen for to» er Alfs datter Elin og
hennes ektemann, Egils, nære, upolerte og ekte framføring av viser
og tekster av Alf Prøysen, som ble født for 100 år siden i 2014.
– Dette er vår første åpne konsert i jubileumsåret. Vi er glade i
Gran, vi handler her, fortalte Elin. Hun samler alle viser og dikt
faren har skrevet.
– Vi har funnet sanger vi ikke visste eksisterte, opplyste hun før
duoen ble en til i «Rosenblomst Trio».

PÅ GLATTISEN: Skøytegruppa arrangerte fest med Alf Prøysen og Larsens trio
for 60 år siden på Folkets Hus.

Variert og humørfylt
«Alma Asosiala» og «Sårbeintvælsen» er ikke de mest framførte
fra Prøysens mange viser, men hans største sangsuksess, «Tango
for to», sang publikum med på. Bjarne Amdahl tonesatte tangoen.
Som solgte i millioner.
– Men innspillinger i USA fikk far eller Amdahl ikke inntekter av. Det
eksisterte rett og slett ikke avtaler.
Duoen bød på Amdahl og Prøysens «Æille så nær som a
Ingebjørg», skarp tekst og swingende låt, innsendt til Melodi Grand
Prix i 1962. Men ikke funnet god nok for deltakelse.
– Ingen husker Grand Prix-låter fra 1962. Nora Brockstedts versjon
husket alle, sa Elin Prøysen. Duoen fortsatte med flere viser av de
mange Prøysen-perlene som høres for lite. «Storken Ibrahim» og
«Johannes» påkalte lattersalver fra publikum, mens «Livets gang»
fra samlingen «Drengstuguviser» (1948) var blant Prøysens første
småbeske, mellommenneskelige observasjoner.
«Husmannspolka» ble en kjent avslutning, Egil Johansen svingte
kontrabassen som ei dansemotvillig kjerring over gulvet, og et
stappfullt lokale ga seg ende over.
Justin Bieber? Det er Prøysen som ruler i 2014.

UTARTET: Fra referatet kom det ingenting om Alf Prøysen, men desto mer om
slåssing.
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