
Onsdag 21. juni kl. 15.00
Foredrag: ”Petter Dass langs leia”
Sjøen har spilt en viktig rolle som ferdselsåre for folk gjennom 
vår historie. Kystveien, eller farleia, har gjennom flere hundre 
år bundet byer og lokalsamfunn langs kysten sammen. 
Historiker Espen Andresen foredrar med utgangspunkt i 
temautstillingen med samme navn. 
Gratis inngang.

Fredag 23. juni fra kl. 17.00
St. Hansfeiring ved brygga
Åpen kafé og bål i fjæra, ved Alstahaug kystlag.

Fredag 23. juni kl. 12.00-18.00,
lørdag 24. juni og søndag 25. juni kl. 11.00-18.00
Alstahaug Husflidslag selger egne arbeider i Stabburet.

Fredag 30. juni kl. 12.00-18.00 og
lørdag 1. juli kl. 11.00-18.00
Alstahaug Husflidslag selger egne arbeider i Stabburet.

Søndag 2. juli fra kl. 11.00 
Kirkedag på Alstahaug
Kl. 11.00-17.00: Åpen kafé på brygga og barneaktiviteter i 
fjæra, ved Alstahaug Kystlag.
Kl. 11.00-18.00: Alstahaug Husflidslag selger egne  
arbeider i Stabburet.
Kl. 17.00: Gudstjeneste i Alstahaug kirke.

Med forbehold om endringer i programmet. 
For oppdatert informasjon, se www.petterdass.no.

Fredag 7. juli kl. 12.00-18.00,
lørdag 8. juli og søndag 9. juli kl. 11.00-18.00
Alstahaug Husflidslag selger egne arbeider i Stabburet.

Søndag 16. juli kl. 11.00-17.00
På brygga: Åpen kafé og barneaktiviteter, ved 
Alstahaug Kystlag. Barna kan bygge fuglehus.

Søndag 23. juli 
Kl. 11.00-17.00: Åpen kafé og barneaktiviteter på 
brygga, ved Alstahaug Kystlag. Barna kan ta roknappen.
Kl. 12.00: Gudstjeneste i Alstahaug kirke.

Lørdag 29. juli 
Kl. 11.00-17.00: Åpen kafé på brygga og 
barneaktiviteter i fjæra, ved Alstahaug Kystlag.
Kl. 16.00: Olsokgudstjeneste i Alstahaug kirke.

Søndag 13. august kl. 19.30, Alstahaug kirke
Konsert: “Petter Dass - barokk og litt jass”
Cappella Petri (“Petters band”) har siden etableringen 
i 2004 drevet med en krysning av barokkmusikk, folke-
toner og improvisasjon. Petter Dass foreslo selv melo-
dier som passet til tekstene hans. Det er dette Cappella 
Petri framfører, med instrumenter som var til rådighet 
på Helgeland på Petter Dass sin tid.
Inngang kr. 200,- . Års- og kulturkortkunder kr. 100,-

Salgsutstilling i prestegården: 
Trym Ivar Bergsmo 

“Stories from the North”

Illustrasjoner til Petter Dass  
i prestegården:

Hans Gerhard Sørensen
Karl Erik Harr

Aktiviteter i sommer

Margrethes kafé
Museets kafé har fått navn etter Petter Dass’ kone 
Margrethe Andersdatter (1650-1733). 
I Margrethes kafé kan du hver dag i sommersesongen 
nyte lunsj, middag, kaffe og kaker i flotte omgivelser. 

Utstilling i hovedbygget:
“Petter Dass langs leia”

Och Naar at jers Seyglatz
      Ved Alsten sig befinder,
Da tench, at Petter Dass
      Boer neden ved de tinder... 

Petter Dass, Alle gamle lappaliers begrafvelse



www.petterdass.no 

 tlf.: (+47) 75 11 01 50
petter.dass@

helgelandmuseum.no 

Åpningstider 15. juni - 15. august:
Daglig kl. 10.00 - 18.00.

Billettpriser
• Voksen  kr 100,-  
• Honnør kr 85,-
• Student kr 85,-
• Barn u/16 år (i følge med voksen): gratis 
• Grupper (over 10 personer): kr 85,-   

Grupper bør forhåndsbestille.
• Skoleklasser: gratis. Må forhåndsbestille.

Vær hilset! 
Velkommen til Alstahaug og Petter Dass-museet. Billetter 
kjøpes i museets resepsjon. Billetten gir adgang til museets 
utstillinger og billedspill, kirken og den gamle prestegården. 

Omvisninger i kirke, museum og prestegård til faste tider,  
se oversikt nedenfor.

Billedspill og omvisninger i kirke og hovedbygg
lnkludert i billett. Oppmøte utenfor hovedinngang for 
omvisning (varer ca. 25 min.). Ta plass i auditoriet før  
visning av billedspill (varer ca. 20 min.). Vennligst ha billetten 
godt synlig. For monologen til tjenestejenta i prestegården 
(varer ca. 25 min.), møt opp utenfor prestegården. 

Møt tjenestejenta Olava i prestegården, fra 19. juni: 
• 11.00
• 12.00 

• 13.00
• 15.00

• 16.00
• 17.00

Oppstart billedspill:
• 10.30
• 11.00 

• 12.00 
• 13.00

• 14.00 
• 15.00 

• 16.00
• 17.00

Oppstart omvisninger: 
• 11.30 - kirke
• 12.30 - hovedutstilling
• 13.30 - kirke
• 14.30 - hovedutstilling

• 15.30 - kirke
• 16.30 - hovedutstilling
• 17.30 - kirke

Med forbehold om endringer p.g.a. kirkelige handlinger og gruppebesøk.

Petter Dass-museet: 
Museet formidler kulturarven etter dikterpresten 
Petter Dass (1647-1707). Hovedbygget er tegnet av 
arkitektfirmaet Snøhetta. Her kan du besøke våre faste 
og skiftende utstillinger. Reis 300 år tilbake i tid  
gjennom vårt billedspill, nyt varme og kalde retter i 
Margrethes kafé eller kjøp med deg et minne fra vår 
innholdsrike museumsbutikk.

Alstahaug kirke: 
De eldste delene av Alstahaug kirke ble bygd rundt år 
1200, og kirken er en av syv bevarte middelalderkirker i 
Nord-Norge. Her virket Petter Dass som sogneprest fra 
1689 til han døde i 1707. I kirken kan du blant annet se 
den barokke altertavlen fra 1600-tallet, et dåpsfat gitt til 
kirken av Petter Dass i 1697, og deler av billedkunstner 
Håkon Gullvågs maleriserie “Den bibelske syklus”.

Alstahaugtunet: 
I prestegården kan du se interiør fra 16- og 1700-tallet. 
Den yngre delen av prestegården rommer også flere 
kunstutstillinger; en salgsutstilling med Trym Ivar 
Bergsmos fotografier, samt illustrasjoner til Petter Dass’ 
verker av Karl Erik Harr og Hans Gerhard Sørensen. 

I Eldhuset finner du i 1. etasje vår barnekrok med bøker, 
leker og spilll. I 2. etasje viser vi tegneserieutstillingen 
”DASS: Det tegnede værk”.

Kulturelle opplevelser på 
historisk grunn

Der hav og himmel møtes, ved fotenden av fjellkjeden 
De syv søstre, ligger Nordland fylkes tusenårssted 
som et naturlig stoppested langs Kystriksveien. 

Alstahaug kirke fra 15. juni:
Middagsbønn hver onsdag og torsdag kl. 14.00. 

Aktiviteter og utstillinger

sommer 2017

Last ned app’en Kulturpunkt for å bli bedre 
kjent på museumsområdet!


