
Receptionstale  

– i anledning af bog- og forlagsreception i Gilleleje (20.05.2015) 

v/Kaj Nielsen 

 

 

Præsentation af forlaget Vita Nuova Publisher og den første udgivelse:  

’Longing – Sehnsucht – Længsel’ 

Jørn Henrik Olsen (malerier) og Debora Cornelia Sommer (digte) 

 

Den nye bog bærer titlen Longing – Sehnsucht - Længsel og er den første 

på det nye forlag Vita Nuova Publisher. Min tale er en hybrid af en festtale 

og en appetitvækker og en slags anmeldelse: 

Tillykke med bogen og tillykke med forlaget! Tillykke til forfatteren, i dette 

tilfælde lyrikeren, Debora Cornelia Sommer! Og tillykke til kunstneren bag 

billederne og nu også forlægger, Jørn Henrik Olsen! 

Hvad er det så for en bog? 

Det er en særdeles smuk bog – med lækkert design – veltilrettelagt – lækkert 

tryk på lækkert papir. Det er også en blå bog – hvor temaet allerede er 

antydet, inden man er begyndt at læse. Handler det om at være blue / nede – 

blues med blue notes, skæve toner, om det til tider skæve liv? Eller er farven 

mon i familie med det blå felt i Luthers våbenmærke, der symboliserer håbet 

om en ligefrem himmelsk glæde? Man skal ikke læse ret langt i bogen for at 

indse, at det handler om begge dele! En smuk bog om vigtige spørgsmål og 

tunge sager, uden at det af den grund er tung læsning, tværtimod! 

 



Seks prosadigte om længslen og dens forskellige sider eller aspekter hver med 

sit billede i overvejende blå nuancer – himmel og hav i forskellige grader af lys 

og skygge, sol og mørke, dæmring og tusmørke – billeder der spejler digtenes 

temaer og stemning. Er det mon håbets evighedsblå himmel, der hvælver sig 

over længsel, tungsind og mørke? 

 

Digtene er skrevet på tysk, men oversat til både dansk og engelsk, så de tre 

versioner står trykt side om side. 

 

Citat s. 17-21 – og refleksion i forlængelse heraf: 

 

Kunne jeg blot … men kan jeg? Ikke altid, slet ikke nu, sjældent om 

nogensinde? Men jeg længes! Længsel kommer af lang – den tilstand, hvor 

tiden er uendelig lang, hvor man må undvære og savne den/det, man elsker, 

eller hvor man ikke kan se nogen ende på den smerte, som man lever i, og 

som er uafrystelig. Længslen klamrer sig til håbet og frygter samtidig at styrte 

ned i håbløshed og fortvivlelse. Længslens smerte kan være helt fysisk 

konkret, forårsaget af sygdom, ulykke, nød og elendighed – og det kender 

forfatteren tydeligt til – men den er også et eksistentielt vilkår for alle i 

realiteternes verden. Det udtrykker hvert digt også i klare billeder, enkelt, 

genkendeligt og vedkommende. Men der er også et du at række ud efter i 

digtene! Kunne jeg blot … drømme med dig i nordlyset – og der er et hjem, et 

mål for alle længsler! - Citat s. 21! 

 

Hvad er det så for et forlag – set ud fra denne bog? 

Det er et forlag, der gerne vil stille sig op som et alternativ til tendenser i 

tiden, når det drejer sig om bogudgivelser. Lad mig nævne to: 

 

På den ene side flodbølgen af manualer til et liv i lykke og fysisk og mental 

wellness 24 timer i døgnet. 

 

På den anden side filosofiske og skønlitterære værker med desillusionerede 

opfordringer til at acceptere tilværelsens grundlæggende meningsløshed og 

hengive sig til livets ulidelige lethed eller hæmningsløs materialisme. 

 

Der er rigtignok brug for et alternativ! Der ligger andre erkendelser gemt selv i 

lidelsen! Der er et himmelblåt håb midt i længslens smerte! 

 

God læselyst! 

 

Tillykke med bogen! Tillykke med forlaget! 


