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Alf Prøysen emlékév 
 

Alf Prøysen 99 éve, 1914. július 23.-án született. A norvég kultúra kiemelkedő 
alakja. Édesanyja igen művelt asszony volt, míg édesapja remekül énekelt és színészke-
dett. Alf nagyon sokat tanult tőlük. Gyermekkorában ügyesen rajzolt, írt, és szívesen 
öltött jelmezt és játszott el különböző szerepeket. Jó tanulmányi eredményeinek köszön-
hetően lehetőséget kapott a továbbtanulásra. Ekkor fejlesztette professzionális szintre 
írásművészetét, helyesírását. 

 Üzleti érzékére jellemző, hogy ezt a tudását lustább osztálytársain kamatoztatta, 
akiknek megírta a leckéjét, és darabját ötven öréért adta el. Állandó megrendelőinek 
50% engedményt adott. 

 Álmai között szerepelt, hogy festő legyen, ez azonban nem teljesült. 25 évesen 
elhagyta szülőfaluját, és Oslóba költözött. Itt ismerkedett meg Knut Fjæstaddal, aki na-
gyon jónak találta az íróasztalfiókjában meglapuló verseit. Ettől fellelkesedve a verseket 
elküldték különbőző újságokhoz, ahol néhányat ki is adtak. Az igazi siker 1945-ben kö-
szöntött Prøysenre, amikor is kiadták első novelláskötetét Dørstokken heme címen, és 
nagyon jó kritikát kapott. Ettől kezdve pályája kiteljesedett, és nagy ívben emlekedett. 

 A rádió volt az igazi érvényesülési közege. Több állandó műsora volt a gyerekek 
számára. Meséit szinte minden gyerek szerette és még mai is kaphatóak a könyvüzletek-
ben. 

 Dalai óriási sikert arattak, több albuma jelent meg. Évtizedeken át Norvégia 
egyik legelismertebb művésze volt. Sőt, még Svédországban is sikereket könyvelhetett 
el. 

Érdekességként említhetjük, hogy Japánban a Teskjekjerringa című munkájából 
Spoon Obaasan címmel egy 50 részes rajzfilmsorozatot készítettek, amit Csip-csup cso-
dák címmel a Magyar Televízió is bemutatott. 

 Halálát követően, művészetére emlékezvén megnyitották a Prøysen-házat, és 
minden évben gazdára talál a Prøysen-díj is.  

 A 2013-as születésnapi megemlékezés különlegesebb volt, mint a korábbiak. 
Ebből az alkalomból egy új emlékház alapkövét tették le, amit 2014-ben adnak majd át 
Alf Prøysen születésének 100. évfordulóján. Jens Stoltenberg miniszterelnök is részt vett 
az alapkőletételen, több művész pedig Prøysen-dalokat adott elő. A kellemes hangulatot 
fokozta a tejszínhabbal ízesített földieper. 

 A 100. évforduló alkalmából sok érdekes program várható, érdemes nyomon 
követni az eseményekről szóló híreket. 

 Az itt következő meséjével, illetve a későbbi számainkban közlendő más műfajú 
írásaival emlékezünk rá. 

 
 
 


