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HARALD KAASA HAMMER 19. NOVEMBER 2013: NY NORSK SALMEBOK 2013 

En salme uttrykker tro og erfaring, og slik bygger den bro mellom bibelteksten og oss som samles i 

dag. 

Norsk salmebok 2013 «for kirke og hjem» er på 1455 sider, omtrent like mye som en hel 

Bibel. Det er 1126 sider med salmer, og 329 sider som omfatter en bønnebok, et utdrag fra Luthers 

lille katekisme (2/3), en avdeling med enkle liturgier, og flere temaregistre i tillegg til alfabetisk 

register. Det finnes også en lommeutgave med mindre skrift. Den har bare salmene + register.  

 

 Norsk Salmebok 1985 hadde 953 salmenummer. 638 er ført videre i 2013 (ca 2/3) 

 Salmer 97 hadde 283 nummer. 124 er ført videre i 2013 (ca ½) 

 Det er 272 nye salmer. 

 

Et felleskirkelig utvalg har blitt enige om 269 kjernesalmer som er felles for alle. 200 av disse 

salmene er med i Norsk salmebok 2013. De er merket med et rundt korsmerke. 

NYTT I NORSK SALMEBOK 1985 OG I SALMER 97 

Mange av oss husker da den brunrøde Norsk salmebok kom i 1985, og avløste Landstads reviderte 

salmebok fra 1920. Vi har lært å bli glad mange i salmer som var nye i 1985: 

 

56 En krybbe var vuggen som ventet ham her 

240 Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud 

536 Guds menighet er jordens største under. Mens verdens skikkelse i hast forgår 

482 Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå (Irsk 700-t) 

 

I 1997 fikk vi en blå tilleggsbok som het Salmer97. Da kom det flere salmer som har beriket 

salmesangen vår, for eksempel: 

 

  25 Tenn lys! Et lys skal brenne for denne grønne jord 

845 Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket dal og enger (overs Øystein Thelle) 

563 Når jord og himmel møtes her, når Jesus Kristus er oss nær 

539 Dine løfter er mange, din trofasthet stor,, vi vil takke, vi vil lovprise deg 

NORSK SALMEBOK 2013 

Mye nytt er allerede kjent og kjært 

684 er ført tilbake til forrige melodiform: Å, tenk når en gang samles skal 

  36 er ført tilbake til gammel tekst: Her kommer dine arme små 

Noen gamle, velkjente melodier som ikke har vært med før, er nå kommet inn: 

320 Ærens konge, nådens Herre, glade vil vi prise deg (Beethovens 9. symfoni) 

413 Din, o Jesus, din å være er min lyst og all min ære (Mozart) 

767 Barnet legges i vuggen ned, stundom græder og stundom ler (Gjendines bånsull / Grieg) 

Noen nye salmer som allerede er blitt folkekjære 

832 Jeg synger meg en blå, blå salme når dagen svinger hatten til farvel (Erik Bye) 

  72 Vem har tänt den stjärnan som speglas i ditt öga? (Carola) 

634 Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn, er bønnen: La din vilje skje! 

766 Herre, din jord bærer mat nok for alle 

  64 Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved 

Salmer fra Iona (8) 

104 I et skur ved Betlehem, gjemt i Josefs store trøye, lå Guds dyrebare ord, som et nyfødt barn i 

høyet. Og vi ser: Gud er god. 
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434 Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg? 

Lovsangstradisjon og gospels og spirituals 

322 Stor er din trofasthet, Herre og Fader, skiftende skygge når aldri din sti 

421 Alt for Jesu fot jeg legger / All to Jesus I surrender, all to him I freely give 

470 Nobody knows the trouble I’ve seen 

Barnesanger 

623 Ingen er for liten til å se Guds under. Alle trenger vi å møte Jesu kjærlighet. Herren rekker sine 

hender frem og sier: Ta imot! 

243 Gud skapte lyset og livet og meg, og himlen med stjerner og jorden med fjell 

ANDRE SPRÅK OG FJERNE OPPRINNELSESLAND 

Det betyr mye for dem med andre språk å finne igjen sine egne sanger i norske gudstjenester. 

15 nordsamiske, 15 lulesamiske, 15 sørsamiske og 15 kvenske (kvener er finske innvandrere) 

379 Sjunga om  min Jesus, o, det elskar jag. Han min synd förlåtit gjør det enn var dag. (kv/sv) 

29 salmer fra den verdensvide kirke 

393 Cantai ao senhor um cantico novo (Brasil) (Var med i Salmer97) 

674 Pris være Gud, Faderen, Sønnen Den hellige ånd (Sri Lanka) (Var med i Salmer97) 

479 Fordi han kom og var som morgenrøden, og brøt Guds taushet og vår angst for døden 

(Argentina/Uruguay) 

421 All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. Alt for Jesu fot jeg legger, alt hva jeg her 

kaller mitt. 

SALMER VI KANSKJE VIL SAVNE 

Salmer som er sjelden brukt i senere tid 

N85 387 Ungdommens frelser 

N85 429 Bli med, bli med til livet 

N85 517 Lysenes Far, vi takker deg 

N85 421 Kristus, vår hovding 

N85 352 Jeg er tegnet i Guds hånd 

N85 205 Herre, jeg ser på bergets topp 

N85 699 Som du dømer, får du dom 

N85 327 Store profet med den himmelske lære 

N85 413 Hvor salig er den lille flokk 

N85 402 Opna hjartans dør 

N85   74 Stå fast, min sjel, stå fast 

N85 409 Hvor Gud meg fører går jeg glad 

N85 478 Gjør det lille du kan 

N85 682 Min Herre har kalt meg   

N85 702 Å, var det så vel at eg kunne trøysta 

N85 629 Min Frelser, du som legedommen eier 

Ofte brukte salmer 

N85 409 Hvor Gud meg fører, går jeg glad 

N85   90 O Krist, du sanne lys og vei 

N85 480 Jeg slipper Jesus ei 

N85 536 Herre, bevar og velsigne din aker 

Manglende salmer til spesielle tema: til Jesu gjenkomst og til ordene våre 

N85 258 Vi hilser din gjenkomst når tiden er omme 

N85 700 Eit ord, eit lite vørdlaust ord kan sløkkja mykje fagnad 

LR 543 Et ord er en pil som farer avsted med ustanselig il; du vet ei hvorfra, og du vet ei hvorhen, 

den såre kan fiende, den såre kan venn. 

 


