
 

Månedens gjenstand mai 2020: 
Hans Gerhard Sørensen, Tanteyen som løber leyen og nise. 

Tresnitt, 29,8 x 17,8 cm, 1980. 



 

Hans Gerhard Sørensen (1923-1999) illustrerte  
nærmere 200 bøker, i hovedsak gjennom tresnittet. 

Han bodde mesteparten av livet i sitt barndoms-
hjem i Grinna, i Melsomvik. Slekten kom fra Stokke. 
Ved femårsalderen ble han rammet av polio, noe 

som førte til fysisk handikap. Det var allikevel ingen 
hindring for Sørensen til å ta sin utdanning ved 

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og ved 
Kunstakademiet i Oslo. Sørensen ble ansatt i 

forlaget Fabritius & sønner i 1944 og var knyttet 
til forlaget gjennom hele studietiden (ferdig 1950) 

frem til 1979. Han regnes blant våre fineste 
illustratører og bokkunstnere.

Hans Gerhard Sørensen benyttet endeved i bjørk til 
sine arbeider og overførte illustrasjonene direkte 

fra treklossen til boksiden i omlag 50 av sine  
illustrerte bøker. Dette var før offset-trykk ble  

vanlig. Han hadde også ofte ansvar for  
bokomslagene. Sørensen var en ivrig forkjemper 
for gjenopptrykk av eldre litterære verk, og det 

meste av det han laget før 1970 var nyutgivelser. 

I illustrasjonene til Jonas Lies Troll (Gyldendal 
1958), bega han seg inn på et område hvor  

referansene er å finne i arbeidene til kunstnerne 
Kaare Espolin Johnson, Theodor Kittelsen og  

Thorolf Holmboe. Alle tre har bidratt til å forme  
bildet av Nord-Norge. Den kunstneriske 

inspirasjonen fra disse fortsatte i illustrasjonene  
til Petter Dass’ Nordlands Trompet i gjendiktning 

ved Hans Kristiansen, (Fabritius forlag 1962), 
men billedspråket i denne boken er enda mer  

stilisert enn i illustrasjonene til Troll. 



Sørensens illustrasjoner finner vi også i Petter Dass  
Samlede verker 2, Katekismesangene (Gyldendal, 1980). 
Tresnittet Tanteyen som løber leien og nise, 1980, er 
hentet herfra. Bildet er en del av samlingen som ble gitt 
til Petter Dass-museet av Terje Navjord og kan beskues 
på Alstahaug i sommer. 

Bildets tittel er hentet fra 2. Katekismesangene, “Herre 
Gud, ditt dyre navn og ære”:

HErre GUD! Dit dyre Navn og Ære
Over Verden høyt i Savn maa være,
Og alle Siæle, og alle Træle
Og hver Geselle de skal fortælle
            Din Ære.

Ja før GUD sin Ære skal forlise,
Før skal Hav og grommen Hval ham prise,
Samt og Tanteyen, som løber Leyen,
Steenbid og Seyen og Torsk og Skreyen.
            Og Niise.

Høyen Hald og dyben Dal skal vige,
Jord og Himmel falde skal tillige,
Hver Bierg og Tinde skal slet forsvinde,
Men HErrens Minde til tusind Sinde
            Skal stige.

Tekst: Irena Jovic, daglig leder Petter Dass-museet
Foto: Petter Dass-museet
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