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Høy himmel over Tørkhuset
OKKENHAUG-DAGENE

STAS: Barnebarn Mari Lunnan av Paul Okkenhaug, setter stor pris på at morfarens 100-årsjubileum markeres stort i Trøndelag.

LEVANGER: 30. juni er
det 100 år siden komponist Paul Okkenhaug ble
født. Det skal markeres
med brask og bram året
igjennom.
GØRIL ENGESVIK
goril.engesvik@t-a.no / Tlf. 98 29 92 91

33 år etter at Paul Okkenhaug
døde, lever hans musikk i beste
velgående. Paul Okkenhaugdagene 2008 blir en del av jubileumsåret, hvor komponistens
musikk skal spilles i Trondheim,
Levanger og Verdal.

Stort program
15. juni går startskuddet for jubileumsåret, som innledes med
en konsert på Levanger torg med
aktører som Hildegunn Eggen,
Maija Skille, Anders Sødermark
og Tormod Knapp. 30. juni, fød-

selsdagen til Paul Okkenhaug,
markeres med konsert i Levanger kirke.
– Det var her Okkenhaug jobbet
som organist etter krigen og frem
til han døde, sier Rolf Diesen, som
sitter i arbeidsutvalget for Okkenhaug-dagene.
Videre blir det flere konserter
under olsok, før selve Okkenhaug-dagene arrangeres i slutten
av oktober.
– Vi har jobbet i ett år med programmet, og føler nå at vi kan presentere et godt og variert repertoar, sier leder Martin Stavrum for
markeringen av jubileumsåret.

Levanger-kantaten
– Billedkunstner Jakob Weidemann sa engang at det er en høy
himmel over Tørkhuset på Okkenhaug. Den høye himmelen skal vi
prøve å speile dette jubileumsåret,
gjennom å skape, formidle og
oppleve, sier Mari Lunnan, bar-

nebarn av Paul Okkenhaug.
Hun synes det er ekstra stas at
jubileumsåret avsluttes i Levanger kirke med Levanger-kantaten
fra 1936.
– Dette verket ble skrevet til byjubileet i Levanger, og ble direktesendt på NRK Radio 18. mai i 1936.
Kantaten har fine tema og gir et
godt tidsbilde, sier Lunnan.

Bestillingsverk
Komponist Wolfgang Plagge har
fått i oppdrag å lage to nye verk
basert på Okkenhaugs spelmusikk. Det nye verket fremføres i
Olavshallen i Trondheim i oktober.
– Dette var et så spennende
oppdrag som jeg ikke kunne si
nei til. Jeg kjente litt til Okkenhaug fra før, men nå har jeg virkelig fått innblikk i hans orkesterhjerne. Dette var en mann som
ikke trengte å tenke seg om for å
komponere. Musikken var en del

av ham, sier Plagge.
Materialet som Okkenhaug
ikke brukte til Spelet om Heilag
Olav, blir også bli med i Plagges
nye musikk. Plagge skal i tillegg
lede et seminar med barn, som
skal komponere musikk.

■ Komponist Paul Okkenhaug
ble født 30. juni 1908 i Frol i
Levanger, og døde i 1975.
■ Okkenhaug er mest kjent for
musikken til Spelet om Heilag
Olav, som fremføres ved
Stiklestad kultursenter under
olsok hvert år.
■ Okkenhaug var odelsgutt på
gården Okkenhaug, og sønn av
forfatter Sigrun Okkenhaug.
Han utdannet seg til organist
ved Musikkonservatoriet i
Oslo og jobbet i en periode i
Nidarosdomen.
■ I 1946 fikk Okkenhaug
komponiststipend og han tok et
opphold i København. I 1949
ble han ansatt som organist i
Levanger kirke, hvor han
virket livet ut.
■ Paul Okkenhaug-dagene ble
første gang arrangert i 2001,
senere i 2005 og skal
arrangers i år.
Kilde: Caplex og Wikipedia

Tørkhuset
Det er over 70 år siden de to fattige
kunstnerbrødrene Louis og Elliot
Kvalstad fra Namdalen kom til
gården Okkenhaug og spurte om
de kunne få bo i Tørkhuset, mot
at de satte i stand det lille huset
på åkeren.
– Den gangen var Tørkhuset
i svært dårlig forfatning. Hadde
det ikke vært brødrene Kvalstad,
ville det heller ikke vært noe tørkehus her på gården, sier Mari
Lunnan.
Tørkhuset har vært bosted,
atelier og dikterstue for en rekke
kunstnere. Under jubileumsåret
åpnes huset for publikum.

SKAPER NYTT: Komponist Wolfgang
Plagge lager nye verker tuftet på
musikken til Paul Okkenhaug.
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