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Petter Dass var si tids «nasjonale 

Samtidig blir Dass ikkje berre ein
hjelpar av ein brotsmann,

men ein nordnorsk patriot og Nordlands 
Trompet eit regionalpolitisk forsvarskrift.

Petter Dass handla
ikkje med ein kriminell
Kring hundreårskiftet 1700 dreiv kjøp-
mannen Bendix Nebel (òg kalla Bene-
dictus Nebel) smugling langs kysten av 
Nord-Noreg. I 1701 fekk futen på Hel-
geland ordre om å arrestere han. Etter 
nokre tumultar, som innesperring av 
ein mann i ein båtkahytt og truging av 
folk med gevær, vart Nebel sett bak lås 
og slå, men Petter Dass kausjonerte 
500 riksdalar så han kunne sleppe fri. 
Kåre Hansens dom lyder: Petter Dass 
handla med ein «storsmugler og volds-
forbryter» (I, s. 271). Denne gongen vil 
eg ikkje peike på konkrete feil i Han-
sens analyse, men heller vise til skort på 
eit større perspektiv. Utan eit større 
perspektiv forstår vi ikkje denne epi-
soden i si fulle breidd.
Smugling var utbreidd i tidleg nytid. 

80 prosent av alle som tenestegjorde i 
Det nederlandske Austindia-kompaniet 
dreiv med privat smugling. Tilhøva i 
Danmark-Noreg var neppe betre enn i 
det nederlandske koloniriket. Bendix 
Nebel var ein mann som ikkje styrde 
unna smugling. Dessverre finst det lite 
kunnskap om denne danske handels-
mannen, så eg byggjer her i hovudsak 
på det Kåre Hansen skriv i verket sitt. 
Termane «voldsforbryter» og «beryk-
tet smugler» gjev ut frå vår tids for-
ståingshorisont eit bilete av ein simpel 
mann. Men Nebel var ein allsidig
«dannemann»: Han var mellom anna 
fullmektig i eit handelsføretak i Bergen 
og ein skrivefør mann som sende brev 
til kongen av Danmark-Noreg. I 1701 
sende han ein søknad til kong Fredrik 
4. på vegner av borgarane i byen
Glückstadt (den gong ein del av Dan-
mark) om å forpakte kvalfangsten i 
Finnmark i ti år mot ei årleg avgift. 
Nebel meinte at han kunne forsyne
finnmarkingane betre enn bergens-
borgarane. Nebel såg for seg at borga-
rane av Glückstadt på lengre sikt kunne 
ta over all vareforsyning til Vest-Finn-
mark, så kunne bergensarane halde på 
handelsrettane sine i Aust-Finnmark. 
Her er vi inne på kjernen i dramatikken 
kring Nebel som Dass var involvert i: 
For å handle med Nord-Noreg måtte 
ein ha borgarskap i Trondheim eller i 
Bergen. Hansakjøpmenn i Bergen 
hadde så å seia monopol på handel i 
Nordlanda og Finnmark, og vegen dit 
gjekk over det farlege Stadthavet, der 
jekta til Dass forliste. Nebel opponerte 
mot Bergens-monopolet.
Medan Nebel venta på svar frå kon-

gen, utførde han den ulovlege handels-
verksemda si som Kåre Hansen skildrar 
i Petter Dass – Guds Øyesteen. Han 
hadde òg drive ulovleg handel før 1701 
langs noregskysten. Helgelandsfuten 
Peter Angel (gift med ei halvsyster av 
Petter Dass) hadde handla med Nebel 
og ikkje brydd seg om ein arrestordre 
som hadde kome på Nebel. Men det 
kom klagemål på klagemål mot 
dansken, og kring jonsoktider i 1701 
vart han endeleg arrestert på Tjøtta. 
Våpen og roret på skipet til Nebel vart 
kverrsette, men Nebel sjølv vart ikkje 
sett bak lås og slå. Då Angel måtte fara 
bort på tingreise, fekk Nebel og mann-
skapet hans raskt has på sakene sine og 
segla av garde, utan at Jacob Falch – 
morbror til Petter Dass – som då budde 
på Tjøtta gard og som hadde ansvar for 
å passe på dei, gjorde nokon nemne-

verdig freistnad på å stogge dei. Etter 
dei tumultane eg nemnde ovanfor, ar-
resterte Angel Nebel for andre gong. 
Sorenskrivar Jacob Dass (Petters bror) 
avsa ein overraskande mild dom. 
Alstahaug-diktaren gav i tillegg eit 
raust lån, 500 riksdalar, så Nebel kunne 
kjøpe seg fri.
Tollforpaktarane nordanfjells var ra-

sande; dei tapte pengar, og dei kontakta 
kammerkollegiet i København, som 
stemnde både Nebel og Jacob Dass og 
Peter Angel for retten. Dei var for-
undra over den slepphendte omgangen 
med Nebel og den milde straffa Jacob 
Dass hadde gjeve han. Det høyrer med 
til soga at Petter Dass ikkje fekk dette 
lånet tilbake, så venskapen til Nebel ser 
ut til å ha vorte avslutta. I tillegg sende 
Nebel ut ein ny søknad i 1702 om å 
etablere handelsverksemd og kval-
fangststasjon i Tromsø fogderi. Rente-
kammeret tilrådde søknaden august 
1702. Så mistilliten til denne «stor-
smuglaren og valdsbrotsmannen» sy-
nest ikkje å ha stukke så djupt likevel!

Nordlands Trompet forseinka
Episoden med Bendix Nebel gjekk føre 
seg nett i den perioden Dass prøvde å få 
Nordlands Trompet utgjeven. I eit fø-
redrag på Petter Dass-dagane i 2018 
lanserte eg ein ny hypotese om den for-
seinka utgjevinga av Nordlands Trom-
pet på bakgrunn av episoden med Ben-
dix Nebel. Det er mogeleg styremakte-
ne i København såg på Nordlands 
Trompet som eit trugsmål mot den 
merkantilistiske politikken, kjenne-
teikna ved handelsprivilegium. All han-
del med Nord-Noreg skulle som sagt 
gå føre seg gjennom Trondheim og 
Bergen. Boka ville lokke nye Nebel-ar 
nordover, slik at nordnorske jekter 
ikkje trong å ta den farefulle turen sør-
over over farefulle havstykke. Det for-
klårar vel òg venskapen som eksisterte 
mellom Nebel og Falch/Dass-
dynastiet. I Nordlands Trompet lanse-
rer Dass nemleg den «forbodne» tan-
ken om eit «nordnorsk Bergen», ein 
nordnorsk kjøpstad: «Men hvad vill ieg 
ønske, jeg faar icke ja / De Bergenske 
fløtte dog aldri derfra». Berre det at 
Dass nemner denne tanken, og attpåtil 
i ei tid der Dass/Falch-familien ikkje 
stod høgt i kurs i København, kunne 
vera grunn god nok til at manuskriptet 
vart stogga i sensuren.
På grunnlag av det eg har skrive

ovanfor, meiner eg vi kan karakterisere 
Herr Petter som ein nordnorsk patriot 
og Nordlands Trompet som ein
regionalpolitisk forsvarstale – men då 
sjølvsagt ikkje i vår tids tyding av ordet. 
Dass tala på vegner av den sosiale stan-
den sin. For å ta litt hardt i og for å 
bruke terminologien til Rune Slagstad: 
Petter Dass var si tids «nasjonale stra-
teg». Vi skal då vita at samfunnsøkono-
miske endringar i Danmark-Noreg i 
denne perioden ikkje gjekk føre seg 
gjennom røyster frå folkevalde i kom-
munestyre og storting. På 1600-talet, ei 
tid med muting og manipulasjonar, 
kunne ein «storsmuglar» få til politiske 
endringar med varige fylgjer for riket. 
Bendix Nebel var nemleg ein person 

med «framtidsvyar», for å bruke eit 
moteord. Han gav ut eit skrift med råd 
om handelstilhøve på Island og kom 
med framlegg om å skipa eit islandsk 
poststell. Og trugsmålet mot det ber-
genske handelsmonopolet vart ikkje 
gløymt så fort. Mange år seinare, i 
1752, dreiv ein hollendar ulovleg han-
del i Lofoten og Vesterålen fogderi. 
Futen Niels Rasch søkte om råd hos 
amtmannen og viste til ei hending nes-
ten femti år tidlegare: herjingane til
Bendix Nebel langs kysten av Nord-
Noreg.
I samtale med Kåre Hansen på Pet-

ter Dass-dagane spurde eg han kva han 
tykte om hypotesen min om for-
seinkinga av Nordlands Trompet. 
Hansen svara avvisande – Dass lufta 
«den forbodne tanken» i Nordlands 
Trompet for å stemple han som brots-
leg. Men eg vart overraska då eg opna 
andre bandet av Petter Dass – Guds 
Øyesteen. Der nemner Hansen passa-
sjen om flytting av Bergen nordover 
som ein mogeleg grunn til at Nord-
lands Trompet vart stogga i sensuren 
(II, s. 46–47). Hansen underbyggjer 
faktisk hypotesen min med fleire argu-
ment, både ved å vise til det faktum at 
ein meir liberal politikk i nordlands-
handelen vart innførd i 1739 – nett det 
året Nordlands Trompet kom ut – og 
ved å peike på den negative omtalen Al-
bert Dass gav av «den forbodne tan-
ken» – Albert Dass var nemleg byfogd i 
Bergen då han gav ut Nordlands 
Trompet i 1761. Har Kåre Hansen 
stole min idé? Eg vel å tru at han har 
endra meining uavhengig av samtalen 
vår, om så det må ha skjedd etter sam-
talen. Men eg hadde venta å finne ei til-
vising til føredraget – ja, om det berre 
hadde skjedd gjennom ein fotnote. 
Forsking er etter mitt syn eit kollektivt 
arbeid. Forskarar viser til kvarandres 
hypotesar og diskuterer dei reieleg i 
hovudteksta i ei avhandling. Eg kan 
nemne at Hansens fotnotemetode har 
valda mistydingar før. I ei bokmelding 
av den fyrste utgåva av Dass-biografien, 
i Historisk tidsskrift (nr. 1/2007), skriv 
meldaren at Hansen har funne ut at 
mormor til Petter Dass ikkje var av 
Benkestokk-ætta, men sannsynlegvis 
var av skotsk familie. Dette funnet
offentleggjorde Kåre Hasselberg i 
Norsk slektshistorisk tidsskrift i 2000. 
Albert Dass’ kritikk av farfar sin er også 
tidlegare omtala i forskinga på Herr 
Petter, men det nemner Hansen ikkje 
med eit einaste ord.

� Konklusjon:Det er for innsnev-
rande å sjå Bendix Nebels freistnad på å 
bryte Bergens handelsmonopol i 
Nord-Noreg, og Petter Dass’ hjelp til 
Nebel, som ei rein lokal hending. Vi 
må utvide perspektivet og inkludere eit 
nasjonalt økonomisk og politisk pers-
pektiv og samtidig sjå hendinga i ljos av 
Petter Dass’ framlegg i Nordlands 
Trompet om ei oppløysing av det ber-
genske handelsmonopolet. I det pers-
pektivet blir Bendix Nebel ikkje berre 
ein kriminell, men ein talsmann for ein 
friare handel i Nord-Noreg. Samtidig 
blir Dass ikkje berre ein hjelpar av ein 

brotsmann, men ein nordnorsk patriot 
og Nordlands Trompet eit regionalpo-
litisk forsvarskrift.

Petter Dass var ein folkeleg diktar
På side 404 i band to av Petter Dass – 
Guds Øyesteen viser Kåre Hansen kor-
leis Alstahaug kommune manipulerte 
eit fotografi i samband med ei ekspro-
prieringssak. Kommunen ville syne kor 
dårleg tilstand bygningsmassen på pre-
stegardstunet i Alstahaug var i. Utsen-
dinga frå kommunen, Per Lillegaard, 
fotograferte eit stabbur med skeiv hori-
sont, for å forsterke den skeive aust-
enden på huset.
Eg meiner Kåre Hansens verk om 

Petter Dass sjølv inneheld ei slik 
perspektivmanipulering. Heile verket 
gjev eit skeivt bilete av Petter Dass, for 
på dei nesten 800 sidene i band I og II 
av Petter Dass – Guds Øyesteen finst 
det så å seia ikkje eit einaste sitat av dei 
populære, folkekjære dikta til poeten. I 
denne siste bolken vil eg vise at det er 
legitimt å kalle Petter Dass ein «folke-
leg diktar», og eg vil òg gje råd om kor-
leis ein må lesa Kåre Hansens verk – på 
bakgrunn av den ikonoklastiske meto-
den hans, som eg nemnde ovanfor.
Kåre Hansens hovudmotiv er å rette 

opp ein manglande balanse i tidlegare 
forsking på Petter Dass, der det handla 
om å forme diktarpresten etter ideala 
til nasjonsbygginga og lokalpatriotis-
men. Hansen legg for dagen sider ved 
Dass som denne forskinga nedtona: 
Hansen viser overtydande korleis Pet-
ter Dass hindra oppdeling av det rike 
prestekallet sitt ved å stogge bygging av 
ei kyrkje i Rana, og at han dermed 
gjekk imot ynsket til biskopen i Trond-
hjems stift. Likeins viser Hansen over-
tydande korleis Dass og andre embets-
menn auka landskylda i Nord-Noreg i 
1690-åra, i ein periode med uår. Amt-
mann Christoffer Heideman måtte flei-
re gonger sende åtvaring til embets-
mennene før dei skjerpa seg. Passasjane 
i Nordlands Trompet der Dass gjev råd 
om korleis embetsmenn på reise i dist-
riktet skal lure til seg gratis skyss, og 
der fiskarbonden blir uthengd som ein 
«Urian», er heller ikkje hyggjeleg les-
nad. Det gjeld òg konflikten med Poul 
Munch og tretta Dass førde om tienda i 
Åsvær.
Men det skal strekast under at amt-

mann Christoffer Heideman gav Dass 
ein god attest då sonen søkte om å ta 
over kallet etter far sin i 1702: «saa som 
Alstadhoug Præstegaard ligger ved 
alfahrvey, maae ieg berømme Hr.
Petters godgiørenhed saa vell imod alle 
reisende som og fattige, der besøger 
ham, huilket hand besønderlig med 
store laan af mange hundre thønder 
Korn til fattige ofuer det heele fogderi 
udi de haarde aaringe 96, 97 og 98 da 
Væxten ofuer aldt Landet sloeg feyl i 
gjerninger bevisede (...)». Det er fullt 
mogeleg Heideman smurde litt på, i og 
med at det handla om ein søknad om 
overtaking av kallet for sonen, men 
noko sant må det liggje i det. Når Kåre 
Hansen refererer Heidemanns kritikk 
av auken i landskylda, meiner Hansen 
at Heideman ironiserer over prestane 
Petter Dass og Peder Bredal ved å kalle 
dei «disinteresserte dannemænd», som 
Hansen tolkar som «likegyldige danne-
menn» (I, s. 160). Men her misforstår 
Hansen, for dette er eit ståande uttrykk 
i barokken: Uttrykket tyder «ueigen-
nyttige eller upartiske dannemenn» og 
var ei heidersnemning (sjå «desinte-


