
Program Petter Dass-dagene 2022

: Billetter kjøpes på  www.ticketco.no eller link   
  via programoversikten på www.petterdass.no

: Arrangementet strømmes også digitalt.
  For strømmelenke se www.petterdass.no

17.-19. JUNI 2022

Billettkjøp: ticketco.no eller via petterdass.no

Kl. 14.00 Klaus Johan Myrvoll
“Den fæle futen og den saklause 
leiglendingen? Ei drapssak på Helgeland 
i 1690 sett i ljos av lovverket”
I 1690 døde leilendingen Nils Kristoffersson på 
Sandnes etter et slag med flatsiden av en kårde. 
Rettssaka som fulgte, illustrerer godt 
rettspraksis i Petter Dass sin samtid. 
Petter Dass-museet - auditoriet - inngang kr 250,-
Billettkjøp: ticketco.no. eller via petterdass.no

Kl. 15.30 Ivar Roger Hansen
“Da skeer et Mord paa tre Maneer…”
Foredraget retter et blikk på Petter Dass’ for-
klaring til Det femte bud i et religiøst, samfunns-
messig og kulturhistorisk perspektiv. Hansen vil 
se på hvordan Petter Dass’ katekismesang til Det 
femte bud forholder seg til Luthers forklaring i 
hans store katekisme, til bestemmelsene «Om 
Manddrab» i kong Christian Vs Norske Lov og 
hvilken rolle teksten har hatt i norsk kulturhistorie.
Petter Dass-museet - inngang kr 250,-
Billettkjøp: ticketco.no. eller via petterdass.no

Kl. 17.00 Bokpresentasjon og foredrag
Hallvard Kjelen - “Litterære landskap”
Hvordan har helgelandslandskapet blitt 
fremstilt litterært gjennom 200 år?
Petter Dass-museet - inngang kr 250,-
Billettkjøp: ticketco.no eller via petterdass.no

Kl. 19.00 Konsert - Mari Boine
Mari Boine skaper musikk i grenselandet mellom 
samisk og annen folkemusikk, rock og jazz, og 
leverer live-opptredener som kan ta pusten fra 
alle og enhver. 
Alstahaug kirke - inngang kr 450,-
Billettkjøp: ticketco.no. eller via petterdass.no

Med forbehold om endringer i programmet. 
For oppdatert informasjon, se www.petterdass.no.

Kl. 16.00 Møte med festivalkunstner
Julie Henning i samtale med 
festivalkunstner Lisa Aisato.
Petter Dass-museet - inngang kr 250,-
Billettkjøp: ticketco.no eller via petterdass.no

Kl. 18.00 Multimediaforestilling for barn 
“Ut av munnen” 
Nesna musikk- og kulturskole og Nesna biblioteks 
forestilling “Ut av munnen” er basert på boka av 
samme navn. Berit Oksfjellelv leser fra sin egen bok 
og Tove Sjåfjell spiller musikk fra Children’s Corner 
av den franske komponisten Claude Debussy. 
25 min. - beregnet på barn fra 4 til 8 år.  
Petter Dass-museet - inngang kr 50,-, ticketco.no.

Kl. 20.00 Konsert - Kajsa Balto Band
Urkraft møter det moderne i Kajsa Balto sitt helt 
unike musikalske uttrykk, der joik og nordsamisk 
tekst blir presentert i et popmusikalsk lydbilde.
Alstahaug kirke - inngang kr 320,-
Billettkjøp: ticketco.no eller via petterdass.no

             Søndag 19. juni
Kl. 11.00 Festgudstjeneste

Med prost Olav Rune Ertzeid, sogneprest Einar Bach 
Skomsvoll.
Alstahaug kirke

Kl. 12.00 
   - 15.00

Kunstverksted for barn v/Elisabeth Petch
Slipp kreativiteten løs og lag ditt eget bokmerke! 
Passer for barn fra ca. 6 år og oppover. 
Drop-in - (Venting må påregnes ved stor pågang).
Stabburet - Kr 50,- betales i resepsjonen.

Kl. 12.30
   - 16.30

Litteraturseminar 
“Du skal ikke slå ihjel”:

Kl. 12.30 Ronny Spaans
“Skrømt og daude i Nordlands Trompet”
Tenestejenta Nille Jonsdotter ble halshogd i Steigen, 
1687. Hun skulle ha drepe sitt eget barn. I saka mot 
henne ble skrik og rop fra barnets gjenferd brukt 
som bevis på ugjerningen. Historien om dette gjen-
ferdet er den enkelthendelsen som får størst plass i 
«Nordlands Trompet».
Petter Dass-museet – auditoriet - inngang kr 250,-

             Fredag 17. juni
Kl. 16.00 Utstillingsåpning med festivalkunstner

Åpning av festivalutsilling med Lisa Aisato.
I museets hovedutstilling - gratis

Kl. 17.00
 

Åpningsseremoni
Taler, og prolog ved festivalforfatter Simon Stranger.
Deretter nedleggelse av krans ved bauten.
Petter Dass-museets hovedinngang - gratis

Kl. 18.30 Åpningskonsert 
Helgeland Sinfonietta -We are Bach
Helgeland Sinfonietta foretar et dypdykk i 
den musikalske skattekisten til Johann 
Sebastian Bach.
Alstahaug kirke - inngang kr 300/200,-
Billettkjøp: ticketco.no eller via petterdass.no

             Lørdag 18. juni
Kl. 11.00 
   - 13.00

Etisk seminar
“Du skal ikke slå ihjel”
Det etiske seminar knytter det femte bud til debatt 
omkring samfunnsrelevante- og kritiske spørsmål.
Politimesteren i Nordland Heidi Kløkstad og 
forfatter Hanne Kristin Rohde holder foredrag 
påfulgt av samtale om tema - Du skal ikke slå i hjel - 
du skal leve! Ordstyrer er Olav Rune Ertzeid.
Alstahaug kirke - inngang kr 300,-
Billettkjøp: ticketco.no eller via petterdass.no

Kl. 12.00 
   - 15.00

Kunstverksted for barn v/Elisabeth Petch
Bli med og utforsk monotrykkets muligheter 
sammen med kunstner Elisabeth Petch: Vi maler 
på trykkplater, og ser hvordan ulike redskaper og 
objekter kan gi oss spennende kunstneriske uttrykk! 
Gjennom lek med farger og materialer får 
deltakerne mulighet til å lage hvert sitt unike trykk. 
Passer for barn fra ca. 4 år og oppover. 
Drop-in - (Venting må påregnes ved stor pågang).
Stabburet - Kr 50,- betales i resepsjonen.

Kl. 14.00 Bokbad - Festivalforfatter Simon Stranger
Margit Langseth i samtale med 
festivalforfatter Simon Stranger.
Petter Dass-museet - inngang kr 250,-
Billettkjøp: ticketco.no eller via petterdass.no

https://www.petterdass-museet.no/
https://www.petterdass-museet.no/
https://helmus.ticketco.events/no/nb/m/e/litteraturseminar_med_ronny_spaans
https://helmus.ticketco.events/no/nb/m/e/litteraturseminar_med_klaus_johan_myrvoll
https://helmus.ticketco.events/no/nb/m/e/litteraturseminar_med_ivar_roger_hansen
https://helmus.ticketco.events/no/nb/m/e/hallvard_kjelen_litteraere_landskap
https://helmus.ticketco.events/no/nb/m/e/konsert_med_mari_boine
https://www.petterdass-museet.no/
https://helmus.ticketco.events/no/nb/m/e/samtale_med_festivalkunstner_lisa_aisato
https://helmus.ticketco.events/no/nb/m/e/ut_av_munnen__en_forestilling_for_barn
https://helmus.ticketco.events/no/nb/m/e/konsert_med_kajsa_balto
https://helmus.ticketco.events/no/nb/m/e/aapningskonsert_med_helgeland_sinfonietta_i_alstahaug_kirke
https://helmus.ticketco.events/no/nb/m/e/etisk_seminar_politimester_i_nordland_heidi_kloekstad_og_forfatter_hanne_kristin_rohde
https://helmus.ticketco.events/no/nb/m/e/bokbad_med_festivalforfatter_simon_stranger


Festivalkunstner: 
Lisa Aisato

Festivalforfatter: 
Simon Stranger

Festivalforfatter Simon Stranger 
(f. 1976) er fra Oslo. Han har 

siden debuten i 2003 utgitt en 
rekke bøker for barn, ungdom og 
voksne, og ble i 2014 nominert til 

Nordisk Råds Litteraturpris for 
«De som ikke finnes». Bøkene har 
høstet svært gode kritikker og er 
oversatt til flere språk. Romanen 
«Leksikon om lys og mørke» ble 

tildelt Bokhandlerprisen i 2018, og 
er oversatt til over 20 språk. Hans 

seneste roman, «304 dager» 
utkom høsten 2021. 

 

Festivalkunstner Lisa Aisato 
(f. 1981) er en av Norges mest 
kjente illustratører. Hun er også 
forfatter og billedkunstner. Hun 
har gitt ut flere bøker og har
illustrert ukentlig for Dagbladet 
Magasinet. I denne utstillingen 
vises et utvalg av bilder fra 
hennes karriere. Bilder som 
spenner fra humor og 
surrealisme til det alvorlige og 
melankolske. Møt festival-
kunstneren under årets Petter 
Dass-dager. Utstillingen kan ses 
fra 17. juni til 15. august. 

Billetter 

Billetter kjøpes via vår hjemmeside 
www.petterdass.no, eller direkte på www.ticketco.no.

Kontakt Petter Dass-museet: 
www.petterdass.no /// tlf. 75 11 01 50.  

Sør-Hålogaland bispedømme
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Petter Dass-dagene  
17.-19. juni 2022 

OPPLEV KUNST, LITTERATUR OG MUSIKK 
PÅ ALSTAHAUG!

I prestegården 15. juni-15. august:

Utstillingen “Solens Døtre – Biejjien Niejth “ 
gir et innblikk inn i tradisjoner fra den sør-
samiske immaterielle kulturarven – sett 
fra et kvinneperspektiv. Ved å portrettere 
seks sørsamiske kvinner setter utstillingen 
fokus på håndverkstradisjoner, joik, mat-
kultur, sagn og eventyr, språk og ikke minst 
noen av de sterke kvinnene som har vært 
med på å prege sørsamisk historie. Alle har 
de tilknytning til Helgeland, og har videre 
utmerket seg innenfor sine felt ved å være 
brobyggere mellom fortiden og nåtiden. 

Du skal ikke slå i hjel - du skal leve! 
Temaet for festivalen 2022 er “Du skal ikke slå i hjel - du 
skal leve!” Til alle tider har menneskene hatt noen grunn-
leggende leveregler, og denne gangen ønsker festivalen 
å se nærmere på Petter Dass’ Katekismesanger, det femte 
av de ti bud: “Du skal ikke slå i hjel». Tematikken skal både 
ha et historisk perspektiv og også knyttes til dagens 
samfunn. Det er særlig gjennom foredrag og seminarer 
under Petter Dass-dagene at dette temaet vil bli belyst.

Konserter:
Opplev Helgeland Sinfonietta, Kajsa Balto og Mari 
Boine under årets Petter Dass-dager. 

© Lisa Aisato, Villfugl, 2022.
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