Månedens gjenstand
Petter Dass-museet, august 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 august 2019 er et eksemplar av Gustav
Peter Bloms Bemærkninger paa en Reise i Nordlandene og
igjennem Lapland til Stockholm, i Aaret 1827, utgitt i Christiania,
1830 på R. Hviids Forlag.

Sommeren er høysesong for reiselivsnæringen
i Nordland, og vi som daglig møter turister som
gjester Helgeland får stadig høre lovord om
det vakre kystlandskapet vi bor midt i.
En som ikke var riktig så fornøyd med
helgelandsnaturen var Gustav Peter
Blom (1785-1869) fra Buskerud, som i 1827
foretok en reise i blant annet vår del av landet.
Den skriveføre juristen, politikeren og
forfatteren førte dagbok under sin reise, og
disse dagboknotatene dannet grunnlaget for
hans topografiske verk Bemærkninger paa en
Reise i Nordlandene og igjennem Lapland til
Stockholm i Aaret 1827, som i 1830 ble utgitt
på R. Hviids forlag i Christiania.
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Vårt eksemplar av boken er en innbundet
utgave av førsteutgaven fra 1830.
Dette eksemplaret ser ut til å ha vært gitt
i gave fra forfatteren selv, til daværende
statsråd Jørgen Herman Vogt (1784-1862).
I den håndskrevne hilsenen forrest i boka
tiltaler Blom Vogt som ”Comendeur af
Nordstjernen”, en tittel Vogt fikk da han ble
tildelt storkorset av den svenske
Nordstjärneorden i 1844.

”Månedens gjenstand” presenteres i
Helgelands Blad og stilles ut i museets foajé.
Påfølgende måned flyttes utstillingen til
Kulturbadet Bibliotek i Sandnessjøen.

Den moderne turismen ble innledet på 1800tallet, og reiselitteratur ble en voksende
sjanger utover dette århundret. Innledningsvis
presiserer Blom at den topografiske forfatteren
ikke skal ha fokus på hvem han har møtt og hva
han gjort, men heller hva han har lært om landsdelens natur, samt folkets økonomi og næringsdrift.
Når han skal beskrive Helgelandsnaturen er
Blom rask med å understreke at det han kaller
«Naturskjønhed» finner han ikke mye av i vår
landsdel. Til det er bjørketrærne for krokete,
sommernettene for lyse og fjellene for bratte:
«Maleren (…) vil forgjæves i Torghattens raae
Steenmasse, (…) i de syv Søstres skyhøie
Spidser eller i Lurøe-Fjeldets golde Top finde
en Gjenstand, der skal friste hans Pensel.»
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