
I Margrethes kafé kan du nyte kaffe 
og kaker i flotte omgivelser.  
Middagsservering annonseres.

Vi har tatt alle forhåndsregler for at våre gjester  
skal føle seg trygge under sitt besøk.  
Vi oppfordrer alle gjester til å hjelpe oss med å  
overholde våre smitteverntiltak:

• Ikke besøk oss om du har symptomer på  
luftveisinfeksjon.

• Ha fokus på hygiene. Hånddesinfeksjon er 
satt ut på ulike steder i museet.

• Hold god avstand til ansatte og øvrige 
gjester. Stå på anviste punkter når du skal 
handle i kafé og butikk. 

• Vi tillater et begrenset antall personer i  
byggets ulike deler til samme tid.

Takk for at du bidrar til å begrense smitten!

I auditoriet: Billedspill om Petter Dass

Billedspillet “Ved Alsterhougs Præstegaard findes at see...”  
er inkludert i billetten. Filmen varer om lag 23 minutter. 

Av smittevernhensyn og mulighet for smittesporing vil vi 
notere navn og telefonnummer på gjestene som oppholder
seg i auditoriet under filmvisningen. Disse navnelistene 
oppbevares i ti dager før de makuleres.

Margrethes kafé
Museets kafé har fått navn 
etter Petter Dass’ kone Margrethe 
Andersdatter (1650-1733). 

I 2. etasje: Hans Gerhard Sørensen
I tillegg til vår faste utstilling om Petter Dass’ liv og virke, 
viser vi en utstilling med Hans Gerhard Sørensens 
illustrasjoner til diktning av Petter Dass.  

Smitteverntiltak
- må leses av alle gjester!

På museumsbillett:

Fredag 16. oktober kl. 12.00
Kåserikafé: Slektsgransking
Arne Johan Andersen kåserer om emnet 
slektsgransking og tar opp tema som: 
slektsforskning, kilder for slektsforskere, innsamling 
og systematisering av slektsdata, kvalitetssikring av 
slektsdata og hvordan sette opp et slektstre.
Gratis inngang.

Søndag 25. oktober kl. 12.00-15.00
Barnas museum: Natursti
Bli med på natursti på museumsområdet og/eller 
Haugsneset (værforbehold). Oppgaver deles ut på tunet. 
Barn må være i følge med voksne.
Kom når du vil - gratis inngang.

Fredag 6. november kl. 12.00
Kåserikafé: «Hermetikk, takk»
I perioden 1895 til 1919 ble 11 hermetikkfabrikker

etablert på Helgeland. Flertallet av disse ble nedlagt
etter få år. Avdelingsleder Ann Kristin Klausen fra
Helgeland Museum, Nesna, kåserer om hvem som
grunnla de første hermetikkfabrikkene, hvorfor, 
og hva som ble produsert. Gratis inngang.

Søndag 8. november kl. 13.00-16.00
I Margrethes kafé: Farsdagsbuffet
I Margrethes kafé serveres en innholdsrik 
farsdagsbuffet med både kalde og varme retter 
samt dessert.  
Pris voksne kr. 350,- / barn kr. 175,-. Barn under  
6 år gratis. For bordreservasjon kontakt oss  

på tlf.: 75 11 01 50.

Søndag 22. november kl. 12.00-15.00
Barnas museum: Natursti
Bli med på natursti på museumsområdet og/eller 
Haugsneset (værforbehold). Oppgaver deles ut på tunet. 
Barn må være i følge med voksne.
Kom når du vil - gratis inngang.

Fredag 4. desember kl. 12.00
Kåserikafé: «Verdt å ta vare på?»
Hva kan gjøres for å berge et gammelt, falleferdig
hus? Hvordan går du fram for å søke hjelp
og tilskudd? Maja Lovise Sætermo og Sverre
Walter Tørriseng fra Helgeland Museums
bygningsvernavdeling gir gode råd på veien.
Gratis inngang.

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET. 
BEGRENSET ANTALL DELTAKERE TILLATES PÅ VÅRE ARR.
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RFredag 4. september kl. 12.00
Kåserikafé: Min oppvekst på Lånan 1952-1966
Helge Arnt Johansen kom i fjor høst ut med boken Min 
oppvekst på Lånan 1952-1966. I dette kåseriet forteller han 
om et område som i dag for lengst er fraflyttet, men som 
på 1950-tallet hadde ti familier med rundt 40 innbyggere 
på øya. De hadde ikke butikk på hjemstedet, ikke skole eller 
fotballbane – men heller aldri tid til å kjede seg.
Gratis inngang.

Lørdag 19. september kl. 14.00
Foredrag: «Gammelt håndverk fra Alstahaug»

Jon Suul er arkitekt og tidligere direktør i Norsk 
Kulturminnefond. Over flere tiår har han samlet opplysninger til 
et bokverk om håndverkere og gammelt håndverk nordenfjells. 
Nå kommer han til Alstahaug for å fortelle om gammelt 
håndverk fra vårt nærområde. NB! Begrenset antall plasser!
Inngang kr 100,-. Årskortkunder kr 50,-.

Søndag 20. september kl. 12.00-15.00
Barnas museum: Natursti  
Bli med på natursti på museumsområdet og/eller Haugsneset  
(værforbehold). Oppgaver deles ut på tunet. Barn må være i 
følge med voksne
Kom når du vil - gratis inngang.

Lørdag 26. september kl. 14.00
Foredrag: Petter Dass og Bergen
Petter Dass var elev ved latinskolen i Bergen fra 1660 og til 
1665. Bergen var da en av Nordens største byer, og et senter 
både for handel, kultur og åndsliv. Oppholdet i Bergen og 
ved skolen kom til å prege Dass gjennom hele livet, både 
som prest, dikter og gjennom handelsvirksomhet. Han hadde 
også familiære bånd til byen. I dette foredraget vil Tor-Helge 
Allern fortelle om Dass’ tilknytning til Bergen som elev ved 
latinskolen, og hvordan Dass’ forhold til Bergen utvikla seg, 
både med referanser til Dass’ egen diktning og gjennom 
handelsvirksomhet og jektefart. NB! Begrenset antall plasser! 
Inngang kr 100,-. Årskort- og kulturkortkunder kr 50,-.
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Billettpriser
• Voksen  kr 100,-  
• Honnør kr 85,-
• Student kr 85,-
• Barn u/16 år (i følge med voksen): gratis 
• Grupper (over 10 personer): kr 85,-   

Omvisninger må forhåndsbestilles (min. 10 pers).  

Billetter kjøpes i museets resepsjon. Billetten gir adgang 
til museets utstillinger og billedspill.

Besøke flere museer på Helgeland?  
Se www.helgelandmuseum.no for oversikt over alle 
avdelinger i Helgeland Museum.

Petter Dass-museet: 
Museet formidler kulturarven etter dikterpresten 
Petter Dass (1647-1707). Hovedbygget er tegnet av 
arkitektfirmaet Snøhetta. Her kan du besøke våre faste 
og skiftende utstillinger. Reis 300 år tilbake i tid  
gjennom vårt billedspill, nyt varme og kalde retter 
i Margrethes kafé eller kjøp med deg et minne fra vår 
innholdsrike museumsbutikk.

Alstahaug kirke: 
De eldste delene av Alstahaug kirke ble bygd rundt år 
1200, og kirken er en av syv bevarte middelalderkirker 
i Nord-Norge. Her virket Petter Dass som sogneprest fra 
1689 til han døde i 1707. Rusler du rundt kirken kan du 
blant annet se en sirlig utført kleberstensportal i  
romansk stil på sørsiden av kirkens eldste del.

Alstahaugtunet: 
De rødmalte bygningene på tunet er det som står igjen 
av den gamle prestegården her på Alstahaug.  
Hovedbygget vi ser i dag ble bygd på 1750-tallet, og har 
senere gjennomgått både ombygging og utbygging.  
På slutten av 1800-tallet ble dagens tilbygg i sør oppført.

Kulturelle opplevelser på 
historisk grunn

Der hav og himmel møtes, ved fotenden av fjellkjeden 
De syv søstre, ligger Nordland fylkes tusenårssted 
som et naturlig stoppested langs Kystriksveien. 

Høst 2020

Følg oss i sosiale media!
Bruk emneknaggen #petterdass 
og del din museumsopplevelse.

Viktig  
informasjon 

til alle 
gjester!

 
www.petterdass.no /// tlf.: 75 11 01 50

Åpningstider: 
Tirsdag-fredag: 10.00-15.30.  
Lørdag-søndag: 11.00-17.00. Mandag: stengt. 

Hvilke skjulte historier er 
rundt deg akkurat nå?

Last ned appen   
for å oppdage kulturhistorie  
på hele Helgeland.

www.kulturpunkt.org

Møt barnas reiseguider! 
Bædi & Børdi er barnas reiseguider 
her på Alstahaug. Last ned appen og 
gjør museumsbesøket både interessant 
og morsomt for hele familien!

Bædi & Børdi finner du her:
- museets hovedinngang og resepsjon
- utstillingen i 2. etasje (ved inngang)
- Alstahaug kirke (ved inngang)
- prestegårdens eldre del (ved inngang)

Aktivitetshefte 
Vi deler ut vårt gratis aktivitetshefte til alle 
barn. Spør etter heftet i resepsjonen! Koronasituasjonen: Vi følger FHIs retningslinjer 

og tar forbehold om endringer i våre 
arrangement og åpningstider. 


