
Musiker og sangskriver Jens K (for Kristiansen) har komponeret 
sin første skønlitterære udgivelse med titlen Polaroid. Det er en 
samling digte, primært haiku, som berører erindring, barndom og 
Hvidovre, hvor forfatteren selv kommer fra.

Som ung i 70ernes Hvidovre var der i ”landsbyen” Hvidovre nok 
gode muligheder, hvis man var sportsglad socialdemokrat, men 
for strithårede punkertyper som den unge Jens K risikerede man tæv med sin 
blotte tilstedeværelse.

- Jeg skulle bare væk i en vis fart. Jeg droppede ud af gymnasiet, Falkonergården, 
og brugte de næste mange år inde i København, hvor jeg arbejdede med kunst, 
litteratur og musik og blev en del af det eksperimenterende og meget inspirerende 
miljø omkring Billedstofteatret, siger Jens K.

Efter en god barndom i bydelen, var det altså en anden oplevelse af være ung for 
Jens K. Dog var der enkelte lyspunkter, nemlig bibliotekerne.

- Når jeg i dag går på biblioteket, er det altid Hvidovre Bibliotek. De kender min smag. Og Musikbiblio-
teket var helt genialt. Som barn hørte jeg glitterrock og alt muligt i den dur, men på musikbiblioteket blev 
jeg introduceret til mere avancerede ting som David Bowie. 

I dag er bydelen forandret radikalt, fortæller Jens K, med centermiljøer ulig torvet med de utallige butik-
ker, som Jens K husker fra sin barndom. Det er erindringerne, Jens K trækker på i sine digte.

- Du må gerne kalde mig nostalgiker, men ikke sentimental. Jeg elsker det tidløse. Derfor er bogens bille-
der, tekster og selv omslaget så enkle, at de lige så vel kunne være lavet i 60erne, 80erne eller et andet årti, 
siger Jens K.

Som musiker er det blevet til fem dansksprogede album, senest Skarpladte drømme fra 2019. Polaroid, 
der udkommer 1. juni på Byens Forlag, er Jens K’s første skønlitterære udgivelse, der ifølge forfatteren 
tilbyder ”en pause i hverdagens mylder af tusinde tanker”.
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Jens K (Jens Kristiansen, f. 1965) er musi-
ker, sangskriver og digter. Han er opvokset 

i Hvidovre, bor i dag på Frederiksberg og 
har siden 2001 udgivet fem dansksprogede 

album, som er blevet rost bl.a. for det lyriske 
element. Da Politiken omtalte hans seneste 

album Skarpladte drømme, blev han kaldt 
"beatpoeten fra Hvidovre". En betegnelse, 

Jens K selv finder passende.

Digtsamlingen Polaroid er hans første 
skønlitterære udgivelse.
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