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M.B. Landstads Kirkesalmebog ble den første 
offisielle norske salmeboka i vår historie. Boka 
forelå trykt sommeren 1870. Nasjonalt 
Landstadsenter markerer 150-årsjubileet med 
denne utgivelsen.  
 
I dette bindet møter vi salmedikteren, 
salmebokredaktøren og hymnologen Magnus 
Brostrup Landstad (1802–1880). For første 
gang er alle Landstads egne salmer samlet 
mellom to permer. Bindet inneholder også 
eksempler på hans gjendiktninger, ikke minst av 
Luthers salmer, ved siden av hymnologiske 
tekster som "Brev til en Ven" (1852) og Om 
Salmebogen (1862). Brevvekslingen med 
Kirkedepartementet (1848 og 1852) og 
Landstads plan for salmebokarbeidet (1852) er 
også gjengitt. 
 
Tekstene er ledsaget av fyldige innledninger 
som gir innføring i tekstene, innblikk i 
Landstads liv og i den lange og kronglete 
prosessen som ledet fram til utgivelsen av 
salmeboka. Salmene er forsynt med et rikholdig 
noteapparat hvor en kan følge de ulike 
tekstversjonene av Landstads salmer i hans 
levetid, og med oversikter over innholdet i 
Landstads salmebokutkast (1861) sammenlignet 
med den endelige salmeboka. 
 
Kirkesalmebok er utkommet i mer enn 200 
ulike utgaver og opplag. Et forsiktig anslag 
beregner at boka ble trykt i ca. 3,5 millioner 
eksemplarer i løpet av de 55 årene den var 
offisiell salmebok. 
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