
Månedens gjenstand 
Petter Dass-museet, mars 2019.
Bokåret 2019 er en markering av at det i år er 500 år siden den 
første norske boka ble trykt. I den anledning vier Petter Dass-
museet i 2019 særlig oppmerksomhet til museets boksamling, 
og presenterer utvalgte bøker fra samlingen under fanen 
”Månedens gjenstand”. 

Månedens gjenstand i mars 2019 er et eksemplar av trilogien 
Sjælens Luth, Brude-Skammel og Liigbaar, av Marcus Carstensen 
Volqvartz, trykt og bekostet av A. H. Godiches Efterleverske, 
København 1778.



Marcus Carstensen Volqvartz 
(1678-1720) var født i Trondheim, og tilhørte 
samme nettverk av slekt og venner som 
Petter Dass. I likhet med Dass ble også 
Volqvartz både prest og dikter, og hans 
åndelige sanger skal ha vært svært 
populære blant allmuen på 17- og 1800-tallet.

I 1714 fikk Volqvartz trykt en trilogi av 
åndelige sangsamlinger. Hver av samlingene 
har lange, forklarende titler, som kan 
forkortes til Sjælens Luth, Brude-Skammel 
og Liigbaar. De tre sangsamlingene ble 
utgitt sammen, og mens Sjælens Luth består 
av generelle «åndelige sange», består de 
andre to samlingene stort sett av leilighets-
dikt og -sanger i anledning henholdsvis 
bryllup og gravferd. 

Museets eldste eksemplar av trilogien ble 
gitt i gave til museet i 2017. Boken mangler 
tittelsiden for Sjælens Luth, men de øvrige to 
delene har sine tittelsider intakt. De er trykt 
og bekostet av A. H. Godiches 
«Efterleverske» (enke) i København i 1778. 
Basert på sammenligninger med andre 
eksemplarer av 1778-utgaven, er det rimelig 
å anta at også den første delen er fra 1778.

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018041726012
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018041726012


Da Jacob sig Reysen til Padan paatog, 

 En Ægte-Ven til sig at tage,

Sin Midler i Haanden han bar, da han drog,

 Een Stav var hans Pragt i de Dage,

Til Haran han kom, Fandt ingen Huus-Rom,

 Hans Skiebne den var at beklage.
   Marcus Carstensen Volqvartz:  

”Lyk-Ønske over det unge Brudepar (...)”, 1705/1714.

https://www.nb.no/items/d36efe3087e65719532908f02f4c06cc?page=157&searchText=


En av sangene i Brude-Skammel er et «Lyk-Ønske» 
over et ungt brudepar, skrevet til et bryllup som ble 
feiret i Åkvik, 8. mars 1705. Brudgommen, Jacob 
Benjaminsen Dass var Petter Dass’ nevø. Bruden, 
som dikteren kaller Maria Carstensdatter Angell, er 
Volqvartz’ yngre søster. Angell er et familienavn fra 
søsknenes morside av slekten. Innledningsvis leker 
Volqvartz seg med brudgommens bibelske navn, og 
etter noen strofer med gjenfortelling av historien om 
hvordan Jakob i 1. Mosebok reiser ut for å ta seg en 
kone, henvender dikteren seg direkte til brudeparet 
og spår dem alt godt i ekteskapet. 

I folkemusikktradisjonen har denne bryllupssangen gått 
under navnet «Jakobsvisa». Melodien Volqvartz 
oppgav for sangen, «Hvor elskelig siunes din Boliges 
Stæd», er den samme som Petter Dass brukte til sin 
bibelske vise om Jeftas løfte, og som vi i dag kjenner 
om lag 70 ulike folketonevarianter til. 

https://www.nb.no/items/eaa3a73502686c9efeef36d7ede54310?page=227
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Petter Dass-museet (c) 2019

”Månedens gjenstand” presenteres i Helgelands 
Blad og stilles ut i museets foajé. 

Påfølgende måned flyttes utstillingen til 
Kulturbadet Bibliotek i Sandnessjøen.
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