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Navn: Salmer og sange i skole og kirke 2 – ”Satsbog” 

Emne: Udgivelse af koralbog i forbindelse med del 2 af salmebogskompleks med nye salmer.  

Målgruppe: Satsbogens målgruppe er først og fremmest akkompagnatører i form af f.eks. 
organister og musiklærere. Projektets målgruppe i bredere forstand er kirkelige gudstjenester, 
konfirmandforberedelse og kor samt kristendomskundskab, musik, kor og fællessamlinger i 
skolesammenhænge.   

Tid, sted og aktør: Satsbogen udkom i maj 2012. Tidligere er der udkommet tilhørende ”Tekstbog” 
og ”Melodibog” samt otte cd’er med en indspilning af de 173 salmer og sange. Arrangementerne i 
”Satsbog” er udarbejdet af Birgitte Agerskov Buur og Willy Egmose. ”Satsbog” er udgivet af Dansk 
Sang, Musiklærerforeningens forlag.  

Opnået støtte: Kr. 100.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2011.  

Projektets formål: Satsbogens formål er at forsyne primært organister og musiklærere med 
udskrevne orgel – og klaverarrangementer af de 173 titler i udgivelsen ”Sange og salmer i skole og 
kirke 2”. Det er projektets samlede formål at eksponere en række nyere sange og salmer af høj 
kvalitet samt at bygge bro mellem skole og kirke.  

Projektets indhold: ”Satsbog” er en såkaldt koralbog med udskrevne akkompagnementer for orgel 
og klaver af de 173 sange og salmer i hovedtitlen ”Salmer og sange i skole og kirke 2”. De fleste er 
4-stemmige satser, som tillige er forsynet med becifringer.  

Satserne er som udgangspunkt tænkt for klaver, men de fleste kan desuden spilles på orgel. Ved 
de mest oplagte er placeret en orgelpibe, og derudover vil valg af instrument være op til den 
enkeltes vurdering. Med udgivelsen af ”Satsbog” er komplekset ”Salmer og sange i skole og kirke 
2” afsluttet. Materialet består foruden ”Satsbog” af:  

 ”Tekstbog” – tekster med stor typografi og uden noder og becifringer  

 ”Melodibog” – noder, becifringer og tekst.  

 ”Cd-boks” – samling med otte cd’er. 

Erfaringer og resultat: Det samlede materiale har vundet stor udbredelse i kirker og skoler, og 
samlingen med de 173 sange bidrager til at sætte fokus på den sproglige og musikalske udvikling, 
der finder sted inden for den kirkelige og folkelige sang i Danmark.  

Det er forlagets opfattelse, at disse poetisk og teologisk velfunderede salmer og sange i et nutidigt 
og forståeligt sprog på nye melodier i tidens tonesprog er et nødvendigt supplement til den 
enestående salmetradition, vi har i Danmark.  

Læs om projektet her: Det er muligt at læse mere om projektet på hjemmeside 
www.dansksang.dk 
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