
Månedens gjenstand 
Petter Dass-museet, juni 2020.

Månedens gjenstand i juni 2020 er en t-skjorte med påtrykt  
motiv fra Petter Dass-dagene i juni 1985.



Da Petter Dass-dagene ble 

arrangert for andre gang, i 1985, var det 
med et allsidig program. 

Lørdag 22. juni ble det arrangert både 
markedsdag på Alstahaug og visekonsert på 
Tjøtta grendehus med Kari og Ola Bremnes.

 
Kjøreturen til Alstahaug og Tjøtta den dagen 
ble historisk; for første gang kunne man nå 
kjøre på sammenhengende asfalt 

helt fra Sandnessjøen til Tjøtta. 



  Festivalprogrammet lørdag  
startet med en høytidelig 

åpning av en ny veiparsell. 
Riksveien over Alstenøya var nå 

blitt utbedret med drøyt tre 
kilometer vei mellom Søvik 

og Belsvåg. 

Selve åpningen ble foretatt av prost  
Sigurd Skjelsbæk , og lokalavisen 

Helgelands Blad gjenga i sin reportasje noen av 
versene fra et Petter Dass-inspirert 

dikt prosten leste:    

”Vær hilset I Nordlands veibyggende Mænd, 
fra Manden med spaden til skrivende Svænd. 

Vær hilset hver mand og hver frue.

Thi Alsten således beliggende er, 
man spredt har beboet de stederne her, 

med vei kun til nærmeste stue.

(...)

Således forenes - fra Øst og fra Vest
Herr Torolv fra Sandnes og Herr Petter prest, 

samt Hårek fra Tjøtta tillige.

Og dertil på Belsvåg i bispelig Stas
Herr Mathias Bonsak vil holde Kalas. 
Han byder: VEL MØTT - til sitt Rige.”



Petter Dass-dagene er en av landets eldste  
litteraturfestivaler og er en sentral  

kulturfestival i regionen.

Petter Dass-dagene ble første gang arrangert i 1983  
etter forslag fra billedkunstneren Karl Erik Harr og  

Nordland Fylkeskommune. Arrangementet ble siden 
arrangert annet hvert år fram til og med 2007,  

og så på nytt med samme frekvens fra 2010.

I år satte koronapandemien en stopper for  
Petter Dass-dagene. Festivalen skulle etter planen  
vært arrangert 11. - 14. juni, men ble i stedet utsatt  

til 10. - 13. juni 2021.



Tekst, foto og utforming:
Johanne Markvoll, Petter Dass-museet
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”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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