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Vi har danset og sunget hans sang - den om pigerne og første gang. Han skrev soundtracket til vores ungdom
i firserne. Vi blev voksne med hans musik i halvfemserne. Og når vi holder fest i dag, så er det stadigvæk
ham, der står derude og banker på. Thomas Helmigs historie er en rejse gennem fire årtier med musik,

modeller, medier og ikke mindst minder for os, der tror på ulykkelige hjerter.

Thomas - dagen efter dagen derpå er hele historien om Helmig. Fra han 20 år gammel bliver lanceret som
pigernes idol, Om dengang Århus var rock-hovedstaden i Danmark, Om Helmig Brothers og hvinene fra

første række som pludseligt bliver meget voldsomme, om forliste ægteskaber, om kampen for et internationalt
gennembrud, om at score firsernes ansigt og blive gift for tredje gang og om en mere moden entertainer der

kender sit publikum.    

Velkommen til en rejse gennem firserne, halvfemserne, nullerne og ti´erne med Thomas Helmig Travel. Første
længere stop på turen bliver Århus en gang midt i firserne. "Den 21. marts 1985 tager en 20-årig fyr toget fra

Århus til København for at deltage i receptionen for sit debutalbum "Thomas". Det var dengang turen
inkluderede en timelang færgetur over Storebælt, der som regel blev skyllet ned med en kop storebæltskaffe,
der havde ry for at være vildt dyr og virkelig dårlig. I den brune seks-mands rygerkupé i det røde regionaltog
kan han stadig sidde i al ubemærkethed for sine medpassagerer, som endnu ikke aner, hvem ham den lille fyr

med de bløde mørke krøller og det skælmske halvgenerte smil er. Det bliver en af de sidste gange, han
nogensinde kommer til at opleve det." Uddrag fra bogen

Søren Anker Madsen (f. 1969) er uddannet journalist, og har arbejdet på Berlingske Tidendes kulturredaktion,
som chefredaktør i Aller Media og er i dag pressechef på Lindhardt og Ringhof. Derudover er han

tekstforfatter til bl.a. Cirkus Revyen, Tam Tam i Tivoli, Nykøbing Falster Revyen og Svikmøllen. Han har
også udgivet: Historien om ugens rapport (GADs Forlag, 2009), · Freddy Wulff - Danmarks vildeste eventyrer
(GADs Forlag, 2010), Livet er sgu dejligt - samtalebog med Fritz og Poul (L&R, 2012), Spies i citater og
billeder (L&R, 2013), Alle tiders Ghita (L&R, 2014), Drengen som var verdens bedste fodboldspiller

(Carlsen, 2015).  
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