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Månedens gjenstand
Petter Dass-museet, oktober 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 oktober 2019 er et eksemplar av Aandelige
Tids-Fordriv eller Bibelske Viise-Bog fra 1804, trykt hos
Det Berlingske Bogtrykkerie i Kæøbenhavn.

I denne boken har Petter Dass gjendiktet flere av de
mest dramatiske fortellingene fra Det gamle testamente,
i tillegg til beretningen om Jesu syv ord på korset.
Den lengste av sangene er historien om Job, med hele
66 vers. Det fulgte aldri med noter til sangene av Petter
Dass, men han oppga melodireferanser til sanger
mange allerede kjente til, som passet med verselinjene
hans. Hvis man fra før ikke kunne melodiene det ble
referert til, oppstod det nye varianter slik man kanskje
trodde de gikk, eller man brukte andre melodier man
kjente, - eller man diktet helt nye. Dette har resultert i en
mengde ulike folketoner til tekster av Dass, og
Jefta-visen (Om Jephtæh Løfte) i Bibelsk visebok har
rekorden, med over 80 registrerte melodier.

«DEr var en Mand, hvis Nafn var Job,
I Landet Ur hand boede,
Jeg skrive vil hans Levnets Lob,
Som om og om sig snoede.
Hans Prov af Gud antegnet staar
Til ævig Efter-Minde,
At Herrens Frygt og Fromhed var,
Hos ham i Hiertet inde.»
Utdrag fra: «Jobs Historie», Aandelig Tids-Fordriv eller Bibelske Viise-Bog, Petter Dass.

”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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