Månedens gjenstand
Petter Dass-museet, mai 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 mai 2019 er et eksemplar av M.B. Landstads
Kirkesalmebog og Elias Blix’ Nokre Salmar, utgitt av Huseby & Cos
Forlag i Kristiania, sannsynligvis 1894.

Elias Blix (1836-1902) regnes som en pioner i arbeidet
med å befeste nynorsk som kirkespråk, både som
bibeloversetter og salmedikter. Hans første
salmeutgivelse, Nokre Salmar. Gamle og nye, ble utgitt
anonymt i 1869. Først da den fjerde utgaven kom i 1891
hadde Blix satt sitt navn på tittelbladet på det som da
var blitt en fullverdig nynorsk salmebok med 150 salmer
til hele kirkeåret. I 1892 ble Nokre Salmar autorisert til
bruk i offentlig gudstjeneste.
Den første norske offisielle salmeboken, M.B. Landstads
Kirkesalmebog fra 1870, var i bruk i om lag hundre
år, og kom i mange ulike utgaver. Høsten 1892 fikk
bokhandler Olaf Huseby tillatelse fra Kirkedepartementet til å gi ut Landstads salmebok og
Nokre Salmar samlet, med tilleggsdeler om salmediktere,
kirkemusikk og norsk kirkebygningskunst.
Den såkalte «Huseby-salmeboka» ble trykt i 1893,
men kom først ut en gang i første halvdel av 1894.

Vårt eksemplar av «Huseby-salmeboka» er ikke datert,
men tittelbladets opplysning om at boken er utgitt på
Huseby & Cos Forlag tilsier at den mest sannsynlig er
fra nettopp 1894. I mai 1895 kunngjorde Olaf Huseby
at han nå skulle drive sin forlagsvirksomhet under
navnet Olaf Husebys Forlag, og senere opplag har det
nye forlagsnavnet på tittelbladet.
En rekke av Elias Blix’ salmer er fortsatt i flittig bruk, og
blant Gildeskål-dikterens mange salmer har «No livnar
det i lundar» fått en enestående plass. I det han selv
kaller «Vaarsong» maler Blix bilder av nordnorsk natur
og årets gang, og han legger vekt på hvordan våren er
et varsel om det evige liv. Litt optimisme rundt landsmålskampen skriver Blix også inn:
«Daa ljosnar det i Landet / Fraa Fjell og ned til Fjord.
Daa losnar Tungebandet, / Daa kved Guds Folk i Kor.».

I Nokre Salmar var salmen knyttet til 4. søndag etter
påske, og det er vel ikke utenkelig at kirkegjengere
vil synge med på disse strofene i løpet av maimånedens
mange festdager:
[1] No livnar det i Lundar,
No lauvast det i Lid,
Den heile skapning stundar
No fram til Sumars Tid
[11] Du Vaar med ljose Dagar,
Med Lengting, Liv og Song!
Du spaar, at Gud oss lagar
Ein betre Vaar ein Gong.
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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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