Månedens gjenstand
Petter Dass-museet, august 2020
Månedens gjenstand i august 2020 er fem sylinderformede
biter av berg som ble tatt ut fra Alberhaugen i forbindelse med
byggingen av Petter Dass-museets hovedbygg.

Mange som besøker Alstahaug lar seg fascinere
av de rette bergveggene som omgir museets
hovedbygg. De fem sylinderformede bitene av berg
som er valgt som månedens gjenstand, ble tatt vare
på etter arbeidet med å skjære til nettopp disse
veggene. Bergarten rundt museet skal ifølge
geologer være kalkholdig gneis.
Gneis er den aller vanligste bergartsgruppen
i Norge, og er en metamorf bergart. Det vil si at
den er omdannet fra en annen eller flere andre
bergarter, etter å ha vært utsatt for stort trykk
og varme. De hvite flekkene i berget er kalkholdig
glimmerskifer, og kalkkrystallene, som er fra
sedimentære (avsatte) bergarter, er nær marmor.

I 2001 ble arkitektfirmaet
Snøhetta AS gitt oppdraget med
å realisere Petter Dass-museets
nybygg ved Alstahaugtunet.
Arkitektfirmaet ønsket en tomt som
lå langt nærmere kirken enn det
opprinnelige forslaget Alstahaug
kommune presenterte. Snøhetta så
for seg at bygget kunne ligge der
fjellet hadde et svakt punkt og
formet seg i en naturlig grop på
tvers av Alberhaugen fra sør til
nord. Bygget skulle uttrykke
diskresjon mot kirken og sammenfalle i størrelse med de øvrige
byggene på tunet. Mot sjøsiden
skulle det være høyt hevet over
vannet og være godt synlig fra leia.

Arbeidet med å klargjøre for det nye
museet, med tilhørende driftsbygg og
parkeringsanlegg, startet våren 2004.
Der museet i dag ligger gikk det tidligere
en naturtrapp opp til minnestøtten over
Petter Dass, og dette området ble i
oktober 2005 ryddet for skog.
I februar 2006 startet arbeidet med å
sage ut bergpartiet i Alberhaugen som
skulle danne tomta for museumsbygget.
Først måtte firmaet WireSaging AS
kjernebore to hull gjennom Alberhaugen,
før de kunne tre en diamantkledd wire
gjennom hullene. Å skjære berg med
wiresag er mer skånsomt enn å sprenge,
og gir helt jevne flater. Arbeidet med å
skjære seg gjennom hele berget tok i
underkant av tre uker. Deretter kunne
arbeidet med å sprenge og fjerne steinmassene på tomta starte. I april 2006
ble tomta klargjort for selve byggearbeidene, og i løpet av sommeren 2006
begynte de første grunnkonstruksjonene
å reise seg. Et drøyt år senere,
20. oktober 2007, ble hovedbygget tatt
i bruk og åpnet med høytidelig feiring.

”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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