
Månedens gjenstand 
Petter Dass-museet, april 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 april 2019 er et eksemplar av Petter Dass’ 
Nordlands Beskrivelse [Nordlands Trompet], trykt i Bergen i 1776.



Vær hilset, I, Nordlands bebyggende Mænd,

Fra Verten i Huset til trælende Svend,

 Vær hilset, I, Kofte-klæd Bønder!

Ja samtlig saa vel ud til Fiære som Field

Saa vel den der bruger med Fisken paa Gield

 Som salter Graae-Torsken i Tønder.

Vær hilset, I Geistligheds hederlig Lius

Prælater, og Orden i Helligdoms Huus,

 Hver i sin Bestilling hin gieve!



Petter Dass (1647-1707) levde i 1600-
tallets barokk. Epoken ble overlappet av 
1700-tallets klassisisme. Det som kjennetegner 
den barokke epoken i litteraturen er at den er 
både følelsesladet og billedrik. Karakteristisk 
er også bruken av metaforer og metrum i dikt. 
Tekstene ble skrevet som talende sang; 
et godt virkemiddel for et publikum som ofte 
verken kunne lese eller skrive. 

Nordlands Trompet, også kalt Nordlands 
Beskrivelse, er et topografisk 
hyllestdikt; et encomium til Nordland, 
første gang utgitt i 1739. Boken er skrevet slik 
det var vanlig å skrive topografiske skrifter på 
1700-tallet. Petter Dass tar fatt på 
beskrivelsene av landsdelen: først beliggenhet, 
naturkreftene og klimaet; «Nordlands 
Horizont, Elementer og Veirlig», for så å 
beskrive fugler i «Allehaande Fugler og 
flyvende Dyr i Nordlandene», fisker i 
«Svemmende Dyr i det Nordlandske Hav», og 
så landbruk i «Om Land og Lands Brug», om 
handel og tiendbytte i «Om Ledings-Bergene», 
samer og finner i «Om Lapperne og Findene».

https://www.dokpro.uio.no/litteratur/dass/


I andre halvdel av Nordlands Trompet beskriver 
Petter Dass lokale trekk av hvert enkelt distrikt: 

Helgeland i «Helgelands Beskrivelse», Salten i 
«Salten Lehns Beskrivelse», Lofoten i «Loefodens 

Beskrivelse», Vesterålen i «Vesteraalens Beskrivelse», 
Senja i «Senjens Beskrivelse» og Tromsø i «Tromsøens 

Beskrivelse». 

Nordlands Trompet handler om å leve i nord, og om  
ærbødighet til landsdelen. I så måte har boken også et 

humanistisk særpreg der menneskene er i sentrum. 

Rim, rytme og gjentagelse er mye brukt i 
Nordlands Trompet. Ord og setninger skaper et konse-

kvent metrum. De tunge og lette stavelsene skaper både 
flyt og munter stemning. Diktet er bygd opp av enderim. 

Rimmønsteret er parrim der to og to linjer rimer. 
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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.

mailto:irjo%40helgelandmuseum.no?subject=M%C3%A5nedens%20gjenstand%20april%202019
https://kulturbadet.no/bibliotek/
http://www.petterdass.no
http://www.helgelandmuseum.no

	Knapp 3: 
	Knapp 1: 
	Knapp 2: 


