Månedens gjenstand oktober 2020:

Landstads salmebok

J.M. Stenersens Forlag, Kristiania, 1893

Med Landstads
Kirkesalmebog fant et lite
knippe av Petter Dass’
tekster for første gang veien
til den offisielle kirkesangen.
Landstad inkluderte syv
salmer av Petter Dass, alle
kraftig bearbeidede utdrag
av tekster fra Katekismesangene. Siden den gang har
flere kommet til i senere
salmebokutgivelser, og noen
av salmene har blitt byttet
ut med andre.
I dag vil mange kanskje si at
Landstad gjorde for store
inngrep i Alstahaugprestens tekster med sine
bearbeidelser. Landstad selv
forklarte i en redegjørelse
for salmeboken fra 1862
sine valg slik: «Paa nogle
af de har min Haand havt
nogen Inflydelse blandt
andet af den Grund, at de
som Brudstykker af længere Digte trængte til nogen
Afrunding for at udgjøre et
Heelt for sig selv».

Prest og salmebokutgiver Magnus Brostrup Landstad
(1802 – 1880) har en helt spesiell posisjon i norsk salmehistorie. Landstad hadde en sterk interesse for norsk
folkediktning, og samlet norske folkeviser og sagn.
Etter hvert begynte han å skrive salmer, og han deltok
i den offentlige debatten om behovet for en norsk salmebok. I 1848 ble Landstad forespurt å være redaktør for ei
slik salmebok, men takket da nei. Da forespørselen kom på
nytt i 1852, takket han ja, og tok fatt på et årelangt arbeid
med å utarbeide forslaget til en norsk salmebok.
16. oktober 1869 ble Landstads Kirkesalmebog godkjent
ved kongelig resolusjon. Året etter, i 1870, var den ferdig
trykt og kunne tas i bruk i de sogn som gjorde vedtak
om det. Til tross for konkurranse fra andre nye salmebøker, ble Landstads salmebok raskt utbredt, og den ble
etter hvert den dominerende salmeboken i Norge i mer
enn 100 år.

”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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