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Børn skal kende de gamle salmer 

Forum for Børnesalmer blev etableret i 2016, som en arbejdsgruppe under Syng nyt, fordi der har vist sig et stort 

behov for at få højnet kvaliteten og øget variationen af de salmer vi synger med børn i Folkekirken. Der ligger 170 

børnesalmer på Salmedatabasen. Nu er de blevet suppleret 60 salmevers fra Den danske Salmebog. 

 

Fortrolig med den danske salmeskat 

Det er vigtigt, at børn kender salmer, der er deres og som udtrykker kristendom, tro og menneskeliv i et sprog og en 

form, der tager alvorligt, at de er børn. Men det er også vigtigt, at børn får en mulighed for at opnå fortrolighed med 

de bedste af de gamle salmer, som er vores fælles arvegods. Derfor har vi udvalgt ca. 60 salmevers, som vi mener vil 

være gode at bruge ved børnegudstjenesten og i den kirkelige undervisning af børn.  

- Grundtvig og Kingo kan være svært tilgængelige for børn på grund af længden, de mange ord og et til tider svært 

tilgængeligt sprog. Det erfaringsunivers, som der knyttes til ved, kan godt opleves fremmed for børn anno 2019. Vi 

har forsøgt at give børnene en mere umiddelbar tilgang til nogle af de klassiske salmer i den måde, vi har udvalgt og 

præsenterer salmeversene på Salmedatabasen, fortæller Hans Boas, der er sognepræst i Lystrup og en del af Forum 

for Børnesalmer. 

Et enkelt vers som indgang 

Vi udgiver ikke salmerne i deres fulde længde, men har udvalgt præcis det vers i kernesalmerne, som vi mener giver 

den bedste indgang til salmen for børn. Det vil betyde, at når børnene senere skal synge f.eks. Hil dig frelser og 

forsoner til en højmesse eller til deres bedstemors begravelse, så vil de allerede kende melodien og tonen i salmen, 

fordi de til børnegudstjenester har indøvet vers 7: Du, som har dig selv mig givet / lad i dig mig elske livet / så for dig 

kun hjertet banker / så kun du i mine tanker / er den dybe sammenhæng. Et vers der oplagt kan bruges f.eks. i 

forbindelse med nadver. 

Kroppen som indgang 

Salmerne er en central del af en luthersk gudstjeneste. Det er målet, at det også skal gælde i en børnegudstjeneste. 

Der er en stor del af børnemenigheden, som ikke kan læse endnu, og derfor er det vigtigt, at salmerne ikke bliver for 

svære og teksttunge, hvis børnene skal have en chance for at blive fortrolige med dem. Det kan også være gavnligt at 

tænke kroppen med, der hvor det giver mening. Mange af de salmer, vi udgiver på Salmedatabasen, er udgivet med 

videoer, hvor man bliver instrueret i tegn og fagter, der kan understøtte teksten eller viser lette trin til en salmedans, 

der kan give de gamle ord et nyt liv og en kropslig erfaring.  

Alle salmer udgives med lydfiler, relevante fagtevideoer og en node med melodi, tekst og en forenklet becifring. 
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