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Navn: Lysets utålmodighed – Nye salmer til de gammeltestamentlige læsninger 
 
Emne: Nye salmer, sang og musik, gudstjeneste 
 
Målgruppe: Præster, organister, korledere og folk, der er interesseret i den danske salmesang 
 
Tid, sted og aktør: Salmedigterkonventer 2009-11 på Løgumkloster Højskole med hjemmearbejde 
indimellem. Holger Lissner er tovholder på processen. Unitas forlag står bag som 
samarbejdspartner. 
 
Opnået støtte: Fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2010: 75.000 kr. 
 
Projektets formål: At skabe nye salmer til at udfylde det hul i dansk salmesang, der opstod, da de 
gammeltestamentlige læsninger blev indført med Alterbogen 1992, samt at inspirere og 
dygtiggøre danske salmedigtere ved en gensidig erfaringsudveksling og konkrete opgaver.  
 
Projektets indhold: 12 salmedigtere samles 1-2 gange årligt på Løgumkloster Højskole i 2009-11 til 
salmedigterkonventer, hvor vi lægger salmer frem for hinanden til gensidig kritik og påvirkning 
med henblik på fælles udgivelse på Unitas forlag. Principielle diskussioner opstår ud fra de 
konkrete salmer. De manglende søndage fordeles blandt deltagerne, så begge tekstrækker bliver 
dækket ind. Holger Lissner er idemand og tovholder undervejs og bliver redaktør på bogen. De 
enkelte digtere finder selv komponister, og melodierne bliver også fremlagt til bedømmelse i 
gruppen.  
 
Erfaringer og resultat: Den færdige udgivelse, som kom i november 2011, består af 165 salmer til 
140 tekster, som alterbogen foreslår til 68 søn- og helligdage. Langt de fleste tekster og melodier 
er skrevet inden for de sidste 4-5 år. Alle tekster har melodi med klaversats til. Det er dermed et 
stort nyt materiale til folkekirkens og frikirkernes gudstjenester, der er blevet skabt. Forlaget tror 
så meget på udgivelsen, at det har besluttet at udgive en menighedsudgave uden noder i foråret 
2012 som et ”salmebogstillæg”. I stedet for en cd-udgivelse med melodierne undersøges de 
økonomiske muligheder for streaming af lydprøver på internettet. Salmerne vil blive præsenteret 
rundt om i landet af digterne og komponisterne ved diverse salmesangsarrangementer. 
 
Læs om projektet her: Kirken i dag, Kirkefondet november 2011 (kort udgave). Hymnologi, Nordisk 
tidskrift, s. 146-65, oktober 2011 (længere artikel). Kristeligt Dagblad 12.12. 2011. 
 
Øvrige oplysninger: Kontaktperson: Holger Lissner, 64 40 35 10, hlis@mail.dk 


