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Larsen Peder Bundgaard Hent PDF Kim Larsen er hele Danmarks folkekære gavflab og, ifølge rockanmelder
Erik Jensen, Danmarks mest populære kunstner nogensinde. Kim Larsen fik sit gennembrud med Gasolin’ i
70’erne og fulgte op med en solokarriere med forskellige samarbejder. Forfatter Peder Bundgaard har fulgt

Kim Larsen på nært og venskabeligt hold siden Gasolin’-dagene i 70’erne, og i bogen giver han et kærligt og
loyalt portræt af sangeren fra barndommen og den tidlige ungdom i 50’erne, over 60’erne, gennembrudsårene
med Gasolin’; og frem til tiden med Kjukken. Historien om Larsen er fortalt med masser af anekdoter og et
nysgerrigt blik på samtiden fra efterkrigsårene til årtusindskiftet. Peder Bundgaard (født 1945) er tegner og

forfatter og har fulgt rockbranchen tæt siden 1960’erne. Han har skrevet flere bøger om dansk rock,
heriblandt "Gasolin’ – masser af succes" fra 1993 og er medforfatter til opslagsværket "Dansk Rock – fra
pigtråd til punk". Peder Bundgaard er også kendt for bogen "Superdan", et portræt af forfatteren Dan Turéll

og har designet flere pladecovers, bl.a. coveret til Gasolin’s syvende album, "Efter endnu en dag".
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