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Alf Cranner er 80 år og frisk som en fisk. Nå debuterer 
visesangeren og billedkunstneren som forfatter.
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Det kommer en mann 
spaserende bortover 
torget i Kragerø. Han ser 
ut til å gå i egne tanker, 
men gangen er spenstig. 

Vinteren har drysset et hvitt lag over 
skjærgården som vi har utsikt til fra 
kafébordet. Fergene til Jomfruland og 
Skåtøy kommer og går.

Over et rekesmørbrød forteller Alf 
Cranner om feiring av fødselsdagen 
både her og der. Er fortsatt fortumlet og 
takknemlig over alt familie og venner 
har stilt opp med. Kvelden før ble han 
bokbadet av vennen Klaus Hagerup, som 
trakk stufull sal på Kragerø bibliotek.

Visesangeren, låtskriveren, billed-
kunstneren, og nå også forfatteren, er 
glad for at boka han har jobbet med i 
tre år og hatt på hjertet enda lenger, 
har fått så god omtale. «Fra Alf til Alf» 
handler om hans spesielle vennskap 
med Alf Prøysen, men gir også glimt fra 
Cranners barndom og fra årene som en 
av landets mest populære visesangere.

Surrogatfaren. – Alf Prøysen var 
surrogat faren min. Han brydde seg 
virkelig, langt mer enn faren min gjorde. 
Vi hadde et inderlig forhold, som det kan 
være mellom far og sønn. Eller mellom 
to bestevenner. Alf lærte meg å se våre 
medmennesker. Han var så følsom.

Blikket trekkes stadig ut mot sjøen. 
Og plutselig avbryter han seg selv 
i for undring over en liten fugl. Ivrig 
peker han på det rustbrune nøstet som 
tripper på rekkverket. 

– En gjerdesmett! Den er ikke ofte å 
se.  Ser du den lille stjerten som stikker 
rett opp? 

Alf Cranners begeistring favner mer 
enn små fugler. Barnebarn, alenetid, 
skjærgården, samtaler, musikk, og kona 
Sølvi, får fortsatt hjertet hans til å banke.

– Du vet, det er bare skallet som blir 
gammelt. Selv om håret detter av og 
kroppen skranter, så er følelsene der. 
De eldes ikke på samme måte.

Øya der «alt» begynte. Han liker å 
fortelle, og sånn er historien om hvor-
for Oslo-gutten ble boende i Kragerø 
etter at han dro dit på hyttetur i 1961:

– Det var høst, jeg var ferdig med 
Kunst- og håndverkskolen og ville male 
bilder. Jeg tok fergen ut til Skåtøy med 
staffeli og gitar. Moren min hadde en 
sommerhytte der som jeg fikk låne. 
Naboene var to brødre som fisket reker. 
De spilte trekkspill og jeg fele, og snart 
ble vi Åsvika Trio og sang Evert Taube. 
Sånn oppsto livsvarig vennskap. Og som 
fattig kunstner fikk jeg reker og kreps.

Da kulda satte inn, flyttet han sengen 
foran jøtulpeisen sånn at han kunne 
fylle på med kull gjennom natten. Men 
han ble svidd foran og var like iskald bak. 
Alf humrer, smiler av gamle minner og 
fortsetter med å fortelle om den gamle 
enkemannen, forfatteren Christian 
Gierløff, som også bodde på øya. Helt 
alene på et ærverdig gods med tusenvis 
av bøker og havet foran alle vinduer. 

– Han hadde skrevet 40 bøker, var 
en vennlig kar som var venn med 
Knut Hamsun og Edvard Munch. 
Etter en stund sa han jeg kunne bo 
der om vinteren mot at jeg jobbet som 
«hushjelp». Jeg hadde lært å lage mat 
da jeg var til sjøs i sommerferien etter 
gymnaset, så det gikk fint.

 Så traff Alf sin Sølvi. En dag kom hun 
på besøk til enkemannen og den unge 
kunstneren på Skåtøy.

– Hun hjalp meg med husarbeidet. Vi 
ble venner. En kveld vi satt foran peisen 
med rødvinsgløgg, spurte jeg Sølvi om vi 
skulle dra til Finnmark. Det var lærer-
mangel i nord og nesten hvem som helst 
kunne få jobb på dagen. Sølvi ble med. 
I et halvt år bodde vi i Kvalsund og fikk 
med oss nordlys og midnattssol før vi 
dro tilbake til Kragerø.

Flaks med kjærligheten. – Mye er 
tilfeldig i livet. I hvert fall hva helse 
og kjærlighet angår. Der har jeg vært 
heldig, sier Alf og beskriver seg som 
frisk som en fisk. Dessuten har han levd 
med sin Sølvi i 55 år. Det er det blitt tre 
barn og fire barnebarn av.

Alfs liv
Alf Cranner ble født 25. 
oktober 1936 i Oslo og er en 
norsk visesanger, låtskriver, 
billedkunstner og forfatter.

1937
Alf, ett år gammel, 
sammen med moren.

1943
Alf Cranner er fem år og 
allerede opptatt av musikk 
som han «oppdaget» som 
treåring på Majoren i Oslo.

1969
Alf og Sølvi sommeren 1969. De 
giftet seg i 1962. De har tre barn 
og fire barnebarn og har i alle år 
bodd i Kragerø der Sølvi kommer 
fra.

1970
Sammen med 
Cornelis Vreeswijk 
på Chat Noir i 1970

– Men det er Sølvi som skal ha 
applausen for at vi fikk det til. Hun er 
en klippe, da som nå. Kombinasjonen 
turnéliv som viseartist og småbarnsfar 
med lærerjobb, var heftig. Tidvis 
levde jeg et urolig liv, var mye på 
turné, som varte opp til tre uker, blant 
annet til Sverige. Der drakk han og 
Cornelis Vreeswijk «keisargrogg» som 
er fifty-fifty konjakk og champagne. 
Søvnmangel, nervetrøbbel og rast-
løshet, endte med sovetabletter, alkohol 
og kronisk dårlig samvittighet. 

– Jeg vet ikke om så mange andre 
hadde holdt ut med meg. 

Alf ser igjen utover sjøen, det er 

vindstille, havflaten speiler himmelen.
– Jeg tror kjærlighet handler mye om 

flaks. Om hvem vi treffer og hvordan 
historien med to personligheter ut-
vikler seg. Det jeg har erfart, er at det 
kan være lurt å forstørre det gode hos 
den andre. Samtidig som vi forminsker 
de ikke fullt så heldige sidene. Det 
virker, sier han overbevisende.

En annerledes barndom. Alf Cranner 
regnes av mange som foregangsmann 
for den norske visebølgen på 1960-tallet. 
Han har vært i vinden siden debuten i 
1964, mest i medvind. Motvinden kjente 
han mer på som barn. Han var et såkalt 

nøkkelbarn og begynte å drive gatelangs 
bare ti–elleve år gammel.

– Hva jeg drømte om da jeg var liten? 
Å bli like flink til å tegne som faren min. 
Han døde da jeg var åtte. Jeg kjenner 
på et savn, men rakk egentlig ikke å bli 
kjent med ham. Far var nesten aldri 
hjemme. Men jeg har et sterkt minne, 
og det var en søndag han skulle ta meg 
med på tur i Frognerparken. I stedet ble 
det Majoren der han drakk øl og røkte 
mens jeg ble løftet opp på podiet der tre 
menn spilte for middags gjestene. Jeg 
var rundt tre år. Det var mitt første møte 
med musikk. Og det satte dype spor. Jeg 
forsvant inn i lydene, og tror det var 

« Det kan være 
lurt å forstørre det 

gode hos den andre.» 
Alf Cranner

En av Alfs mange venner er den pensjonerte 
hvalfangeren Tom Edvardt som bor på den ytterste 
nøgne ø. Her tar de en øl sammen på brygga.
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der allting som har med kjærlighet til 
toner, begynte. Da vi kom hjem om 
ettermiddagen og mor spurte hvor vi 
hadde vært, svarte jeg «sikken». Det var 
sånn hun skjønte at vi ikke hadde vært 
på friskluftstur i parken, og at det var 
musikken jeg prøvde å si. Hun var ikke 
blid på far som luktet øl og tobakks røyk.

Moren var 31 år da hun ble enke. Hun 
sendte sønnen til søsteren i Stavanger 
og reiste til sjøs.

– Jeg som var enebarn, fikk to brødre 
og en søster – alle eldre enn meg – på en 
dag. Og en veldig snill tante og onkel. De 
ble som foreldre. Jeg skrev en sang til 
tanten min da hun døde. Det var så mye 
trygghet rundt henne. Bestefar var reke-
fisker i Stavanger og ble den bestefaren 
jeg trengte. En helt annen type enn 
far faren min som var fiolinist i Oslo- 
filharmonien. Men også han betydde 
mye fordi han lærte meg å spille fiolin.

Et muntert menneske. Alf mener han 
er født med et lyst sinn.

– Jeg ser på meg selv som et muntert 
menneske. Det har jeg nok arvet etter 
moren min.

Tror du lykke er en treningssak?
– Det vet jeg ikke. Men det jeg vet noe 

om, er at mye avhenger av hvordan vi 
velger å se på det som hender med oss. 
Og hva vi gjør ut av det. 

Alf forteller om barnebarnet Alfred på 
ti, som elsker å bli lest for. Selv smart-
telefonen kan ikke konkurrere med 
bestefars stemme når han leser høyt fra 
fantasy-serien «Den siste lærling».

– Vi trenger gode historier, sier Alf, 
som jobber hver dag. Enten med å 
skrive, tegne eller lage akvareller. Går 
han i stå, henter han munnspillet.

Han er tilstede. Virker oppriktig i alt 
han sier, har et anstrøk av noe frydefullt 
barnlig. Snakker om å holde turtallet i 
gang.

Hvordan holder du livsgnisten ved like?
– Jeg trenger å være i gang med noe. 

Det hjelper mot så mangt.

Døden kommer tidsnok. Han synes 
hver dagene er de beste. Særlig morgen-
timene. Opp tidlig, om sommeren 
allerede i 5–6 tiden.

– Jeg gidder ikke ligge stille etter at 
jeg har våknet. Med alderen er jeg blitt 
mer glad i å stå opp. Så er det kaffe, avis, 
og en stille time eller to. Når jeg er i 
byen, sier Alf og mener Kragerø tjue 
minutters fergetur fra hytta på Skåtøy, 
rusler jeg ned på atelieret jeg leier i 

sentrum. Atelier høres litt voldsomt ut, 
kall det arbeidsrommet, du.

Alf har en sønn på Skåtøy, som er 
fastboende med familie. Selv benytter 
han fortsatt hytta, som har vokst seg 
dobbelt så stor siden han arvet den 
etter moren sin, det meste av året.

– Om sommeren dyrker vi blomster 
og urter. Det vil si Sølvi og datteren 
vår Cathrine. Jeg er litt klønete med 
praktiske ting. 

Det er så fredelig mellom holmer og 
svaberg, store deler av boken har jeg 
skrevet på Skåtøy.

Alfs skjærgård rommer mye fint, også 
Tom Edvardt.

– Han bor på den ytterste nøgne ø, 
alene i barndoms hjemmet mot Jomfru-
landsrenna. Tom Edvardt har vært 
hvalfanger og er tusenkunstner. Nå er 
han pensjonist, og skal han innover 
til byen, pleier han å ringe. Så tar vi 
en kaffe. Forleden fikk jeg et spann 
hjemmelaga ansjos, forteller Alf og 
fortsetter å snakke varmt om vennen.

Vi bryter opp, tar følge langs 
bryggene. Sola er i ferd med å gå ned og 
vi rusler inn i den blå timen.

– Om jeg er redd for å dø? Alf stanser 
opp, litt forundret over spørsmålet. 

– Døden kommer når den kommer. 
Ingen grunn til å bruke tid på den før 
det er aktuelt. I mellomtiden tenker 
jeg at det aldri er for sent å finne noe å 
glede seg over. Gledene kommer ofte 
uventet. Du så hvordan gjerdesmetten 
plutselig landet utenfor kafévinduet, 
ikke sant? 

2010
Hos Kongen. Sangpoeten Alf 
Cranner ble tildelt Kongens 
Fortjenstmedalje i gull.

2016
Boken fra «Alf til Alf» kom 
nylig ut og handler om 
vennskapet med Alf Prøysen. 
De møttes i 1964 og sto 
hverandre svært nær til 
Prøysen døde. 

«Søvnmangel, nerve
trøbbel og rastløshet, 

endte med sovetabletter, 
alkohol og kronisk 

dårlig samvittighet.»
Alf Cranner

Alf Cranner utenfor arbeids rommet han leier i 
Kragerø, men de fleste visene er blitt til ute på Skåtøy. 
– En av grunnene til at jeg har god helse er kanskje at 
jeg aldri har kjørt bil. Og hjem fra byen er det veldig 
mange trapper å gå. Oppover. Hver dag.
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