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Hvor lidt der skal til Jørgen Aabenhus Hent PDF Forlaget skriver: Helle Helles forfatterskab har siden
debuten i 1993 været meget læst. Hendes noveller har en fast plads i danskundervisningen, hun har læst op på

biblioteker og gymnasier landet over, hendes romaner og noveller er blevet analyseret i artikler og
universitetsopgaver. Forfatterskabet omfatter nu ni bøger – det er ca. en hvert andet år – samt nogle noveller,
digte og essays i aviser og tidsskrifter. Med Hvor lidt der skal til foreligger nu den første samlede behandling

af hele forfatterskabet.

Bogens titel er dobbelttydig. Et interview fra 1998 har overskriften ´Jeg afprøver hvor lidt der skal til´. Helle
Helle kan begrænsningens kunst, hendes prosa er komprimeret og lysende klar i tonen; og uanset hvorfor man
griber ud efter en af hendes bøger, bliver man udfordret. Men titlen peger også på et eksistentielt tema, der er
tydeligst i romanerne – hvor lidt der skal til for at skabe en tilværelse, og hvor lidt der skal til, for at den

vante tilværelse slås ud af kurs.

Hvor lidt der skal til går til Helle Helles værker på tre måder: Den indeholder tre store artikler, som på helt
forskellige måder kaster blikke på forfatterskabet og den måde, det læses på. Derudover inkluderer den ni

artikler, som hver behandler et af værkerne fra årene 1993-2011. Endelig kommer Helle Helle selv til orde og
kommenterer, hvorfor hun skriver, som hun gør.

Bogen er rettet mod læsere blandt især gymnasielærere, seminarielærere, lærerstuderende samt dansk- og
litteraturstuderende på universiteter, men kan læses af enhver, der privat eller professionelt interesserer sig for

ny dansk litteratur.

 

Forlaget skriver: Helle Helles forfatterskab har siden debuten i 1993
været meget læst. Hendes noveller har en fast plads i

danskundervisningen, hun har læst op på biblioteker og gymnasier
landet over, hendes romaner og noveller er blevet analyseret i artikler
og universitetsopgaver. Forfatterskabet omfatter nu ni bøger – det er
ca. en hvert andet år – samt nogle noveller, digte og essays i aviser
og tidsskrifter. Med Hvor lidt der skal til foreligger nu den første

samlede behandling af hele forfatterskabet.

Bogens titel er dobbelttydig. Et interview fra 1998 har overskriften
´Jeg afprøver hvor lidt der skal til´. Helle Helle kan begrænsningens
kunst, hendes prosa er komprimeret og lysende klar i tonen; og

uanset hvorfor man griber ud efter en af hendes bøger, bliver man
udfordret. Men titlen peger også på et eksistentielt tema, der er
tydeligst i romanerne – hvor lidt der skal til for at skabe en

tilværelse, og hvor lidt der skal til, for at den vante tilværelse slås ud
af kurs.

Hvor lidt der skal til går til Helle Helles værker på tre måder: Den
indeholder tre store artikler, som på helt forskellige måder kaster
blikke på forfatterskabet og den måde, det læses på. Derudover
inkluderer den ni artikler, som hver behandler et af værkerne fra



årene 1993-2011. Endelig kommer Helle Helle selv til orde og
kommenterer, hvorfor hun skriver, som hun gør.

Bogen er rettet mod læsere blandt især gymnasielærere,
seminarielærere, lærerstuderende samt dansk- og litteraturstuderende

på universiteter, men kan læses af enhver, der privat eller
professionelt interesserer sig for ny dansk litteratur.
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