
Den danske sanger, musiker og komponist Kristina Holgersen udgiver 
nu sit fjerde soloalbum. Albummet består af ni dansksprogede sange, 
der handler om opvækst i provinsen, sitrende udlængsel, verdens til-
stand, uundgåelige valg, årelang kærlighed og om at omfavne barn-
dommen og finde sig selv på ny. Det er både selvbiografisk, poetisk, 
politisk og med et strejf af sangskriveren Niels Skousen og forfatteren 
Josefine Klougart. 

Ny Start
Kristina Holgersen startede skriveprocessen til albummet i barn-
domshjemmet i den lille, vestjyske by Ansager. Et sted hun ellers har 
brugt mange år på at løbe væk fra, men som bragte stærke minder 
frem og gav inspiration til de selvbiografiske tekster. Ny Start er også 
en konkret sang om at flytte fra Aarhus til København. Om angsten 
for stilstand, længslen og den evige søgen efter for altid at være ny. 
Albummet er produceret af Mikkel Reumert Damgaard (Love Shop) 
og med sig har de et hold af erfarne musikere som Søren Bigum på 
guitar (Peter Sommer, Jonah Blacksmith), Nis Tyrrestrup på bas (Love 
Shop) og Emil De Waal på trommer (Spejderrobot). ”Sangene er fyldt 
med mennesker som begår fejl, tvivler, længes, elsker og tror. De er 
midt i livet og har prøvet lidt af hvert. Det synes vi også, at musikken 
skulle afspejle. Samtidig ville vi gerne udfordre os selv ved at lave en 
plade, hvor stort set alle instrumenter er indspillet på samme tid. Hvor 
vi går med en samlet lyd og er mere ligeglade med fejl”, fortæller 
Kristina Holgersen om albummet.  

Josefine Klougart og Niels Skousen
På det nye album består første halvdel primært af Kristina Holgersens 
egne tekster, mens anden halvdel er præget af samarbejdet med for-
fatteren Josefine Klougart og sangskriveren Niels Skousen. ”Josefine 
Klougart gav mig hendes roman ”New Forest” og hendes sanselige 
og fragmenterede univers var forløsende at læse. ”New Forest” løber 
som en sproglig inspiration gennem albummet og to af sangene er 
skrevet på baggrund af konkrete passager i bogen”, uddyber Kristina. 

Samtidig har veteranen Niels Skousen skrevet teksten til sangen ”År 
Efter År Med Dig”. En sang der handler om kærligheden, der varer 
ved, hinsides et ja eller nej. Skousen duetterer med Holgersen på num-
meret og dermed fortsætter de det samarbejde som de indledte sidste 
år ved en række fælles koncerter. ”Vi er to generationer, der deler pas-
sionen for at skrive sange, for litteraturen og for det politiske. Niels er 
på mange måder et stort forbillede for mig. 

Derfor var det også oplagt at spørge ham, om han ville skrive teksten 
til ”År Efter År Med Dig”, fortæller Kristina, der i sin sangskrivning 
mere forbinder sig med den nordiske samle end den amerikanske 
sangskriver tradition. ”Mine bedsteforældre var Inde Missionske og 
min bedstemor afsluttede hvert aftenmåltid ved trædeorglet med en 
række salmer som vi skulle synge med på. Det tonesprog og den alvor 
bærer jeg stadig med mig dybt i sjælen”. 

Med det nye album er Kristina Holgersen tilbage med sin egen fortælles-
temme efter hun i 2016 udgav det kritikerroste album ”To Slags Mørke” 
med tekster af forfatteren Helle Helle. Et album der skabte stor opmærk-
somhed, flotte anmeldelser og en omfattende turné rundt i landet. 

Kristina Holgersen modtog i 2017 Ethel Prisen for sin kvindelige 
fortællestemme i musikken og sit kultupolitiske engagement. Hun 
udgav sit første soloalbum i 2004 og det kommende album er fjerde 
af slagsen. Tidligere var hun medlem af indiepop bandet Emotions og 
har løbende indspillet, skrevet, turneret og samarbejdet med en række 
forskellige musikere og kunstnere. Kristina Holgersen er desuden 
Formand for Statens Kunstfonds legatudvalg af musik og har i årenes 
løb siddet i række musikfaglige bestyrelser. 
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