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Note   

Fra koral til barcarole, s. 32 
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Folkeskolens sangbok 3: 

Hulaas m/flere: Musikk og sang for ungdomsskolen, s 106  

J.W Cappelens forlag 1969  

Se nedenfor.   

 

Bok 

Ja visst kan vi bruke Paul Okkenhaug i skolen, s. 33 

Tilhørende CD, spor 12, 13 og 14  

  

 

CD 

Eg veit ei lita gjente, spor 2 

 

Manuskripter i Nasjonalbiblioteket 

Mus.ms.a 
6002 

 Paul Okkenhaug: "Gråspurv". 4 eks.: A: [2] bl. Et ark med 

opplysninger om "Gråspurven" [sic] ligger ved. B: [4] s. En hilsen fra 

Paul Okkenhaug til Øistein Sommerfeldt datert 25. febr. 1964 er 

skrevet på framsiden. C: [4] s. Kopi av Mus.ms.a 6002:a. Noen 

tilføyelser med blyant. Trykt tekst til slutt. D: [1] bl. Kopi. Trykt tekst til 

slutt. Arr. for "Norsk tonesamling". - For sang og klaver. Tekst av 

Einar Skjæraasen. NBdigital: URN:NBN:no-nb_digimanus_254272. 

 

Ikke tilgjengelig, mangler foreløpig forfatters/etterkommer forfatters samtykke   

 

 

Kommentar 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digimanus_254272


Tekst: Einar Skjæråsaen (1900 – 1966)  

 

Fra koral til barcarole, s. 157: 

«Det klages så ofte – og vel med rette – over at det finnes så lite av nye sanger som 

egner seg for bruk i skolen. Forleden fikk vi denne lille, enkle tonen sendende fra 

komponisten Paul Okkenhaug. For småklassene må da denne lille trallen til ære for 

vår mest utbredte »standfugl» være midt i blinken». Musikk i skolen nr.5/63. 

En enklere versjon står i Norsk Tonesamling  

 

 

Eg veit ei lita gjente, tekstheftet: 

I Norsk Tonesamling kommer dette (lavere leie, enklere pianoarr) klart fram. Arbeidet 

inspirerte Paul. Her er over 200 klaverarrangement og 14 sanger signert ham. Til min 

Gyldenlak (Henrik Wergeland), Gråspurv (Einar Skjæraasen), Lokk (Arne Garborg) – 

tonen her er fra Buran, Magnhild hørte den i sin barndom sunget av Kjersten Haug, 

og Paul har laget sin variant – og Dagen kverv (Olav Gullvåg) ble skrevet til 

Tonesamlinga. Lokk og Gråspurv fikk i tillegg et litt fyldigere arrangement for 

solobruk, og det er disse arrangementene som er med her. 

 

 

 
 


