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FORORD
Helle Helle som popsange? Come on! To slags mørke · Kristina Holgersen efter Helle Helle er
en atypisk udgivelse. Musik udgivet i bogform, og litteratur remedieret til musik. Men det er
vel, hvad kunst gør. Overrasker. Kaster et skævt blik på verden og får os til at se tingene fra en
ny vinkel.
Kristina Holgersens sange kaster et anderledes blik på Helle Helles forfatterskab. Med skarp
sans for detaljernes liv i teksterne og for deres ‘stille eksistenser’ har Kristina Holgersen klippet
passager ud fra romaner og noveller i hele forfatterskabet og omformet dem til popsange i egen
ret. Underfundige popsange med poetisk dybde og nærvær.
Efter en kort introduktion, hvor Kristina Holgersen fortæller om tankerne bag projektet,
er de 11 sangtekster optrykt. På side 51 findes QR-scankoder til hver enkelt sang og samlet til
hele albummet.
Foruden sangteksterne indgår i bogen to korte artikler. Torben Sangild skriver i artiklen
“Forfattermusik – musikalske fortolkninger af litteratur” om Holgersens Helle Helle-sange i
lyset af først og fremmest Pelle Gudmundsen-Holmgreens musik til Charlotte Strandgaard og
Lars H.U.G.s musik til Søren Ulrik Thomsen. Torben Sangild er kulturforsker, radiovært,
kritiker m.m. og har skrevet bøger og artikler om musik, kunst og kultur.
Per Krogh Hansen ser nærmere på remederingsprocessen i artiklen “Fra stumper til stykker.
Om Kristina Holgersens forunderlige musikalske rejse ind i Helle Helles prosaiske univers”.
Per Krogh Hansen er institutleder ved Institut for Design og Kommunikation på Syddansk
Universitet og litteraturanmelder ved Berlingske. Han har blandt andet skrevet flere artikler
om Helle Helle.
Intentionen med artiklerne har været at give perspektiver på Holgersens forunderlige
projekt – og inspiration til, hvordan man vil kunne arbejde med sangene i
danskundervisningen. Det må dog understreges, at artikelskribenternes opdrag ikke har
været didaktisk, da bogens publikum i sagens natur er tænkt bredt: enhver med interesse for
(pop)musik, Helle Helle og kultur.
Bogen er smukt illustreret med stemningsfulde fotografier af Martin Bubandt, der har arbejdet
tæt sammen med grafisk designer Signe Bak om at skabe et samlet visuelt udtryk.
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