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Okkenhaug fortjener en plass i lyset
Det er tilsynelatende bare mediene på
Innherred som er opptatt av Levangerkomponisten Paul Okkenhaug 100 år
etter at han ble født. I hvert fall hvis vi
ser på hva som er skrevet om komponisten på norske mediers nettsteder i år.
Internasjonalt er det heller ikke lett å
finne noe om komponisten. Han er for
eksempel ikke nevnt i Classical Composers Database, som har en egen avdeling for norske komponister.
Heller ikke på naxos.com er han
med i komponistoversikten, som for øvrig inneholder flere tusen klassiske
komponister. Her er også mange norske
komponister med.

gave om Levanger-komponisten. Grøtting Husmoen har selv spilt i orkesteret
under «Spelet», og har også spilt i orkester under ledelse av Okkenhaug selv.
«Alle menneske har noko som er
spesielt for dei, og Paul hadde eit lynne
som gjorde han sers forsiktig og
tilbakehalden. Men det gjorde ikkje talentet for musikk mindre. Ein kan kanskje seie at han hadde mindre talent for
å kome seg fram og markedsføre seg
sjølv», skriver hun. Samtidig peker
Grøtting Husmoen på at det de siste
årene har skjedd ei utvikling i forståelsen av Okkenhaugs betydning som
komponist. «…og ein kan berre håpe på
at Paul Okkenhaug etterkvart blir medrekna når ein omtalar komponistane frå
denne tida», skriver hun.

Det er imidlertid ingen tvil om at Okkenhaug hadde stor betydning som
komponist og musiker i Trøndelag i sin
samtid. Men han var ikke den som
brukte store fakter. Skuespiller Ståle
Bjørnhaug, som har formidlet Okkenhaugs olsokmusikk på Stiklestad i flere
perioder siden 1950-tallet, beskriver
Okkenhaug som en beskjeden og kunnskapsrik mann. Han tegner bildet av en
mann som stilte store krav til seg selv,
og var opptatt av å få den riktige stemningen i musikken.
Turid Grøtting Husmoen er blant dem
som har undret seg over at ikke Paul
Okkenhaug har en mer framtredende
rolle blant komponistene i sin generasjon. Dette belyser hun i sin hovedopp-

Derfor har Levanger all grunn til å feire
Paul Okkenhaug. Og kanskje kan det
store arbeidet som legges ned også bidra til at han løftes opp i større grad i
nasjonal sammenheng, også.
Og ikke bare som spelkomponist.
Pål Stavrum
Redaksjonssjef

Okkenhaug og heimgårdens rolle som

Søker politisk permisjon
Hanne Lilleberg (SV) søker formannskapet om permisjon fra sine
politiske verv.
Lilleberg har flyttet fra kommunen for en periode, og dette er
også bakgrunnen for hennes søknad. Hun er fast medlem av kommunestyret, fast medlem av arbeidsmiljøutvalget, varamedlem
av formannskapet, varamedlem i
plan- og utviklingskomiteen, varamedlem i samkommunestyret
og varamedlem i Levanger næringsselskap. I tillegg er hun medlem av Havnerådet og nestleder i
Levanger boligforvaltning. Rådmannen foreslår at Lars Waade

kraftsentrum og arnested for andre
midt-norske kunstnere i ulike sjangrer
skal heller ikke undervurderes. Paul og
Magnhild Okkenhaug må ha skapt et
miljø som var unikt i trøndersk
sammenheng, både sosialt og kulturelt.
I Tørkhuset på Øvre Okkenhaug gjorde
Jakob Weidemann forberedelsene til sin
første utstilling, for å nevne et eksempel.

rykker opp som fast medlem til
kommunestyret i permisjonsperioden som varer fram til 5. februar

neste år. Søknaden behandles i
formannskapet onsdag 29. oktober.

Hanne Lilleberg

Lars Waade

INNLEGG

Trønderhallen og fullbooking
I Levanger-Avisa lørdag 18. oktober leser jeg at kultursjefen i Levanger kommune informerer om
at Trønderhallen allerede er fullbooket. Ved telefonisk kontakt
med kultursjef får jeg bekreftet på
direkte spørsmål at ingen leieavtaler er inngått, men får opplyst at
det er et stort behov, noe alle i
idrettsmiljøet er godt kjent med.
Det er etter min oppfatning
svært uheldig at en enhetsleder i
Levanger kommune fremfører så
feilaktig informasjon i media.
Jeg har i denne sammenheng

følgende spørsmål til ordfører:
• Hva mener ordfører i Levanger om at kommunalt ansatte
fremfører feilaktig informasjon i
media?
• Vil leiepriser i Trønderhallen
ligge på samme nivå som det i dag
er i Levangerhallen og Skognhallen?
• Vil kommunen sørge for at
leiekontrakter er inngått før evt.
bygging iverksettes?
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