Månedens gjenstand
Petter Dass-museet, februar 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 Dassmuseet i 2019 særlig oppmerksomhet til museets boksamling,
og presenterer utvalgte bøker fra samlingen under fanen
”Månedens gjenstand”.
Månedens gjenstand i februar 2019 er et eksemplar av boken
Epistler og Evangelier, sangviis forfattede i beqvemme Melodier,
av Steen Wirtmand og Petter Dass, trykt på Fr. D. Beyers Forlag,
Bergen 1847.

Alle Evangelia Sangviis forfattet Under
sine føjelige Toner tilhører noe av det
tidligste Petter Dass skrev. Verket er
sannsynligvis skapt i siste halvdel av
1670-årene. Vårt utvalgte eksemplar av
verket finnes i en utgave trykt på
Fr. D. Beyers Forlag, Bergen 1847.
Evangeliesangene er Petter Dass sin
poetiske gjendiktning av evangelieteksten
til alle 73 søn- og helligdager som var
aktuelle i kirkeåret på hans tid. Tekstene
er skrevet til melodier som var velkjente
i Petter Dass sin samtid, både salmer og
verdslige viser.
Sangene kom ut på trykk først i 1723, og
da satt sammen med en samling
Epistelsanger skrevet av Petter Dass sin
svoger Steen Wirtmand.
Sangen i oppslaget er evangeliesangen til
5. søndag etter Hellig tre kongers dag
(i 2019 er dette søndag 3. februar), og
har en av Petter Dass’ katekismesanger,
”Øvrighed bør man at ære”, som melodiforelegg. Det opprinnelige melodiforelegget var ”Bonden han acter paa
Tiden”, det samme som for Dass’ Den
norske Dale-Viise. Kan du synge den, kan
du synge denne evangeliesangen!

Jesus en Lignelse taler,
Himmerig for os afmaler,
At det lignes kunde
Den Bonde,
Som den gode Sæd
I sin Ager ned
Kasted ud i Fred,
Men hans Fiende leed,
Den Tid Folket sove
Paa Love,
Saaede han sin Klinte den grove.
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F. Beyer bokhandel i Bergen har røtter
tilbake til Holger Enevoldsens d.e. (17371807) etablering som bokbinder i Bergen
i 1771.
I 1813-19 overtok Frands Dekke Beyer
(1784-1849) Enevoldsens bokbinderi og
bokhandel. Virksomheten ble senere
utvidet til å omfatte både bokbinderi,
protokollfabrikk, papirvarefabrikk og
engrosforretning. Beyers etterkommere
ledet virksomheten og fortsatte med
bokutgivelser til 1941.
I dag er Beyers Bokhandel en del av
bokhandlerkjeden Ark, og det som i dag
heter Ark Beyer bokhandel regnes som
den eldste bokhandelen i Norge. 				
												 Kilde: Bergen byleksikon.

”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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