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Per Erik Gundersen – norsk trubadur og visesanger – udgiver ny 

cd-ep med et dansk nummer 

På dette album, ”Våken natt”, finder vi den norske version af en 

Kurt Bønnerup-tekst: 

 ”Bruk litt mer tid på meg” – en fornorskning af ”Brug lidt mere tid 

på mig”, som Per Erik selv står for. 

 

Dette nye udspil fra Per Erik Gundersen er en professionel 

demonstration af flot teknik og gode følsomme melodier, som 

Per Erik mestrer til fulde – og hans klare og særprægede stemme 

fremhæver indholdet i alle de fem nr., som han har valgt skulle 

med på denne udgivelse. 

 

Ikke bare som gedigen komponist, musiker og sanger er Per Erik 

unik; men faktisk er han også 

tekstkunstner og står bag to numre: ”Drømmer” og ”Våken natt” –   

og det er hans dygtige viv, Kari, der bidrager med teksten til ”Når jeg tør”. 

 

Tekstforfatteren, Anita Bjerke, har skrevet slutnummeret ”Ønskedrømmen” , som bestem også kan begå sig 

i Danmark. – Anita har i øvrigt et vist samarbejde med danske Kurt Bønnerup omkring tekstskriverierne. 

 

Stilen er Per Eriks egen – og er et spændingsmix af folk-ballader-viser-pop,  

 som går igen i samtlige numre … 

 

Per Erik Gundersen og Kurt Bønnerup har løbende et godt samarbejde – og det er nu blevet til flere numre, 

som er cd-udgivet. 

Per Erik blev kendt over hele Norge for sin medvirken i en tv-serie 

om campinglivet, hvor familiens specielle bobil (mobilhome) var 

det centrale omdrejningspunkt. – Og  næsten samtidig udsendte 

han sit store cd-album ”På tur”, hvor der også var et enkelt nr. 

med af Kurt Bønnerup, ”Uten smil”. 

 

Alt i alt er ”Våken natt”en meget lytteværdig skive, som man gerne 

må bruge lidt mere tid på 

 – både i Norge og Danmark og andre steder. 

 

Per Erik Gundersen er en musikalsk håndværker, som man ikke 

kan undgå at lægge mærke til – og som fortjener sin gode plads i 

det skandinaviske musikliv. 

 

 

Per Erik Gundersen bor med sin familie i Oslo-området – i Holter, 

Akershus. – Og man kan kontakte ham via mail: 

pegundersen@hotmail.com   – og også se mere om ham på www.pererik.net    

+ han selvfølgelig også er på Facebook. 
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