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Navn: Taarnborg, Salmernes hus 

Emne: Salmesang, kunst 

Målgruppe: Kulturelt interesserede 

Tid, sted og aktør: Taarnborg i Ribe i perioden 2010-2014 i samarbejde med Kristeligt Dagblad og 
forskellige kunstnere og forfattere 

Opnået støtte: 100.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2010 

Projektets formål: at øge og udvide kendskabet til salmesang 

Fremgangsmåde og ressourcer: Projektet er en udgivelse af bogrække på 19 bøger, hvoraf 9 er 
udkommet. Bogudgivelse nr. 6 i serien er sket med støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond. Vi 
har samlet ca. 1,1 million kroner. Bøgerne skabes af en forfatter og en kunstner, som i fællesskab 
skriver om en salme. De udkommer tre  ad gangen som et samarbejde mellem Taarnborg og 
Kristeligt Dagblad. Bogserien er solgt i foreløbigt 4500 ekspl. Udgivelserne er fulgt af en 
foredragsrække ”salmer fra kyst til kyst”, på i alt fire foredrag. Foredragene tager udgangspunkt i 
udgivelserne, og er også et læsertilbud fra Kristeligt Dagblad. Ideen er at synge og holde foredrag 
om salmedigterne, hvor de hørte hjemme: Om Brorson i Ribe, om Kingo i Odense, om Ingemann i 
Sorø, og om Grundtvig i København.  
Endvidere afholdes 3 gudstjenester i samarbejde med Folkekirkens ungdomskor i henholdsvis 
Ribe, Odense og Helsingør, hvor ideen er at styrke menighedens salmesang ved alternativ 
placering af kor og forsyngning. 

Erfaringer og resultat: De foreløbige erfaringer er, at bøgerne har vakt en del opsigt ud over de 
snævert kirkelige kredse jf. anmeldelser i Jyllandsposten, Berlingske tidende og Weekendavisen. Vi 
har også kunnet brede salmesangen og oplysningen om denne ud gennem vore 
samarbejdspartnere Ingemann selskabet (Sorø) og Karen Brahe selskabet (Odense), som normalt 
ikke er kirkelige. Problemet med bøger og foredrag er, at de bliver i de ”kultiverede” lag af 
befolkningen. Ved salmesangsgudstjenesterne (uden orgel) har vi lagt vægt på, at der også er 
dåbsfolk, og hvad man kalder kirkefremmede. Disse har taget positivt mod initiativet og sagt, at de 
synger mere med, mens de ”kirkelige” kirkegængere gør, som de plejer.  

Læs om projektet her: www.Taarnborg.ribe.dk 

Eller kontakt: Torben og Bente Bramming, Puggaardsgade 3, 6760 Ribe 

 

http://www.taarnborg.ribe.dk/

