
Projekt 
Luther-
rosen
Nye salmer, motetter,  
koralsatser og essays til  
reformationsmarkeringen 2017

Folkekirkens Ungdomskor  
står bag Projekt Luther-Rosen.  
Et bidrag til markeringen  
af reformationsjubilæet i 2017. 



Reformationen blev en salmebevægelse, som gav impulsen til den salmetradition,  
der også i dag præger de protestantiske kirker og ikke mindst folkekirken – en tradition, 
der hele tiden fornyes. Luthers nye tanker og indsigter blev sunget ind, og gudstjenesten 
blev en salmegudstjeneste, hvor salmerne fik den plads og funktion, som vi kender i dag. 
Martin Luther og andre tog fat på at gendigte Davids-salmer fra Bibelen og digte nye 
salmer til undervisning og gudstjeneste. Man begyndte at udgive salmebøger til menig-
hedens fællessang , korsang og den enkeltes læsning.
For Luther var salmesangen, kormusikken og musikken i det hele taget den bedste måde 
at udtrykke evangeliet på: ”Næst efter teologien sætter jeg musikken højest,  
for den forkynder for hjertet, hvad teologien forkynder for forstanden” sagde Luther. 
For ”Evangeliet er et godt budskab gode nyheder, et godt råb, som man synger og  
fortæller om og glæder sig over”.
Det håber vi, at også denne Luther-rose af salmer og kormusik vil bidrage til. 

Marianne Christiansen 
formand for Folkekirkens Ungdomskor

baggrund:

Projekt Luther-Rosen består af en ny udgivelse, der omfatter nyskrevne salmetekster og 
-melodier, motetter, koralsatser til de klassiske Luther-salmer samt essays om inspirationen 
fra Luther.  Alt med afsæt i Luthers salmer og teologi. Ønsket er, at musik og tekster bruges  
i udfoldelse og fejring af reformationsjubilæet - lokalt og landsdækkende. Og vil indgå i 
menighedernes salmesang og korenes repertoire også efter 2017. 
Få inspiration til Luther-fejringen i Folkekirkens Ungdomskor på www.fuk.dk

luther-rosen:

Projektets navn knytter sig til Martin Luthers personlige segl, Luther-rosen, hvori 
der er fem blade. Seglet stammer fra 1530  og er blevet et udbredt symbol for den 
evangelisk-lutherske kirke.  

Korset: troen på Jesus Kristus 
Hjertet: liv og kærlighed  

Den hvide rose: glæde og fred  
Den blå farve: Himlens herlighed 

Guldringen: evigheden, der omslutter alt.



Luther-rosens og projektets fem blade:
• 10 nykomponerede koralsatser til klassiske Luther-salmers melodier  

(ligestemmigt og blandet kor)
• 14 nykomponerede motetter med bibeltekster om sang og salmer,  

som Luther selv henviste til (ligestemmigt og blandet kor)
• 17 nydigtede salmetekster med inspiration fra Luthers ideer om salmedigtning 
• Nykomponerede melodier til salmeteksterne
• Essays fra bl.a. digterne og komponisterne med fokus på Luthers tanker  

i nutidig sammenhæng.

Tekster og melodier i Projekt Luther-rosen tænkes anvendt:
• I gudstjenester, både i menighedens salmesang og i korets repertoire
• Ved musik- og temagudstjenester
• Ved salmesangsarrangementer
• Ved kirkekoncerter
• I korarbejdet med børne-, ungdoms- og voksenkor.

Noder og tekster udkommer i fem hæfter i anden halvdel af 2016, så hele materialet  
kan sættes i klang i alle de sammenhænge, der måtte byde sig i 2017 og fremover.  
De fem hæfter kan bestilles enkeltvis eller samlet.

nye salmer og nye korværker:

fem hæfter i 2016:



Salmedigtere:
Lisbeth Smedegaard Andersen
Arne Andreasen 
Niels Johansen
Iben Krogsdal 
Sten Kålø
Holger Lissner 
Jens Simonsen
Inge Hertz Aarestrup
   

Komponister:
Michael Bojesen - Birgitte Buur
Willy Egmose - Phillip Faber
Bo Gunge - Merete Kuhlman
Jakob Stevns-Lorentzen
Merete Wendler

• Bestilling af Luther-Rosen: Aarhus Musik, www.aarhusmusik.dk
• Find konkrete forslag til Luther-arrangementer/gudstjenester på www.fuk.dk
• Korsatser og salmer introduceres ved korstævner i hele landet, nærmere info  

på www.fuk.dk
• Yderligere information: kontakt fuk@fuk.dk eller Udvalget for Luther-Rosen  

v. H.C. Magaard, mail: hcm@gmail.com
• Projekt Luther-Rosen støttes af Præsidiet for Reformationsjubilæet i Danmark

Essays om aspekter af salmesangen og kirkemusikken, samspil mellem ord og musik, 
teologi og musik - tekster af og om Luther samt tekster af projektets digtere og kom- 
ponister. Teksterne er tænkt som inspiration til arbejdet med de nye salmer og kor- 
satser, som afsæt for omtale ved koncerter, sogne- og sangaftener, i kirkebladet, på 
hjemmesiden og som grundlag for pressemateriale mv.

digtere og komponister:

essay-tekster:

information - inspiration - bestilling:

Salmekomponister:
Caroline Borello - Klaus Brinch  
Birgitte Buur - Hans Dammeyer   
Willy Egmose - Jesper Gottlieb   
Bo Gunge - Erling Lindgreen   
Erik Sommer - Christian Præstholm 
Åshild Watne

Med ønsket om en festlig, sangrig og klangfuld fejring  
af Luther og reformationsjubilæet 2017 

Folkekirkens Ungdomskor


