
 

FEIRER GRUNNLOVSJUBILEET Arnulv Hegstad har i samarbeid med datteren laget 

sangen Til Norge. 

Froldirigent laget sang 

til grunnlovsjubileet 
I 15 år dirigerte han Frol symfoniorkesteret. Nå utgir 

Norsk musikforlag Arnulv Hegstads «Til Norge». 

 

 MarteSkjesol Mobil: 99 59 98 05 

– Det var Stortinget som utlyste en konkurranse om å skrive en sang i 
anledning grunnlovsjubileet. Vi vant jo ikke, men Norsk Musikforlag 
syntes dette var såpass givende at de ville ta det i bruk, forteller 87-
åringen Arnulv Hegstad, som står for melodi og arrangement av «Til 
Norge». Dattera, Toril Karstad, har skrevet teksten. 
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Dirigerte Frol symfoniorkester 

Hegstad bor i Rykkinn. På 1960-tallet ble han hyret av Frol 
symfoniorkester som dirigent. 

– Min bror jobbet som rektor på Frol ungdomsskole og tok kontakt da 

Frol orkester ønsket å danne et symfoniorkester. Jeg jobbet som 

profesjonell dirigent i Oslo og reiste til Levanger hver andre eller hver 

tredje helg, minnes Hegstad, som synes det er gledelig at 

symfoniorkesteret fortsatt eksisterer. 

Kongens fortjenestemedalje 

Hegstad vokste opp i Leinstrand, og dro til Oslo for å studere 
direksjon. Han var musiker og dirigent i drøyt 60 år før han ga seg i 
2007. Han har undervist ved lærerskoler og Musikkhøgskolen, dirigert 
flere kor og profesjonelle orkestre og har i perioder vært tilknyttet Det 
Norske Operaselskap, Den Norske Opera og NRK. I 1999 ble Hegstad 
tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sin enestående innsats i 
norsk musikkliv. 

Hyllest 

17. mai skal Hegstad starte dagen med å høre Akademisk 
korforening, som han selv dirigerte i 50 år. 

– I år skal de også synge sangen vår, forteller Hegstad, og legger til at 
«Til Norge» også kan høres på youtube. 

– Du bare søker Til Norge og Karstad, sier Hegstad og forteller at 
sangen inneholder tre vers. 

– Det siste handler om 1814 og grunnloven, mens de to første er mer 

en hyllest til Norge, norsk natur, folkeliv og dyreliv, sier Arnulv 

Hegstad.   

http://www.levangeravisa.no/nyheter/article9695021.ece 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQLbbbKeioE&hd=1
http://www.levangeravisa.no/nyheter/article9695021.ece

