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Navn: Salmedatabase  

Emne: Salmer fra Den Danske Salmebog indsunget af kirkelige børne- og ungdomskor, udgivet på 
CD og gennem opbygning af database tilgængelige på internettet på folkekirken.dk og alle sognes 
hjemmesider. 

Målgruppe: Enhver som ønsker at høre og læse kort om salmer, præster, webredaktører i 
sognene, korsangere i Folkekirkens Ungdomskor (FUK), korledere og organister. 

Tid, sted og aktør: Projektet fandt sted i perioden 2011-2013, hvor 200 salmer blev indsunget af 
37 kor med omkring 750 korsangere fordelt over hele landet. Indspilningerne har fortrinsvis fundet 
sted i de lokale kirker. Projektet har blivende værdi, idet salmerne er tilgængelige på 
folkekirken.dk i en salmedatabase, som kan implementeres på fx sognehjemmesider.  

Opnået støtte 225.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2010. Derudover blev projektet 
støttet med 225.000 kr. af Edith og Gotfred Kirke Christiansens Fond, og det er i øvrigt finansieret 
af folkekirken.dk 

Projektets formål: Alle interesserede borgere får mulighed for at høre og få kendskab til et bredt 
udsnit af danske salmer. Præster, sognemedhjælpere og menighedsråd har fået et arbejdsredskab 
til forberedelse af kirkelige handlinger og undervisning. Projektet sætter i øvrigt fokus på børne- 
og ungdomskorenes virke ved kirkerne i hele landet. 

Projektets indhold: 200 af Salmebogens mest sungne salmer kan høres dels på Dagens ord, som 
drives af DR og folkekirken.dk gennem en app, (11.000 brugere) og på hjemmesider (antal brugere 
anslås at være + 5.000). Dels på Salmedatabasen på folkekirken.dk og på alle øvrige kirkelige 
hjemmesider, som måtte ønske at give deres besøgende mulighed for at lytte til salmer. Desuden 
hører til hver salme en let tilgængelig artikel om salmen og om salmeforfatteren. Da salmerne er 
indsunget af folkekirkens egne kor, afspejler de salmesangen, som den kendes fra gudstjenestelig 
sammenhæng. Salmerne har et stort udbredningspotentiale, idet de kan gøres tilgængelige på 
andre hjemmesider uden afgifter.  

Erfaringer og resultat: Det har været motiverende for de 37 kor og ca. 750 sangere, som har 
medvirket, at deltage i indspilninger. Projektets resultat løfter oplevelsen af et besøg på 
folkekirkelige hjemmesider, fordi også den salmesang, som står så centralt i folkekirkens liv og 
tradition, nu kan formidles.  

Læs om projektet her: Det er muligt at læse mere om projektet via følgende links: 
http://www.folkekirken.dk/tro-og-liv/salmer/ og http://www.dr.dk/Tro/dagensord/index.htm. Der 
er endvidere udarbejdet en afsluttende rapport for projektet, som kan tilgås her: 
http://www.folkekirken.dk/fileadmin/files/Rapport_Salmedatabase.pdf 
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