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Allan Olsen er en højt estimeret sanger & sangskriver med et væld af koncerter og pladeudgivelser bag
sig. Men han har aldrig før udtrykt sig i prosa. Det gør han nu.

Tilfældigt Strejfet er en halsbrækkende rejse gennem småkår blandt husmænd, hovmod blandt vovehalse,
slagsmål, tøsejagt, søfolk og skidtsparkere.

Men overordnet er bogen en forunderlig og personlig sort/hvid fortælling om at være strejfet og fanget
mellem nedarvet integritet og ungdomsoprør i randområderne.

Dette er første del af Tilfældigt Strejfet, hvor Allan Olsen fortæller om sin baggrund og opvækst. I anden del
vil han spole tilbage i sin lange odyssé i musikken.

Om forfatteren:
Allan Olsen (født 1956) har en 40 år lang karriere bag sig som sanger og sangskriver. Det er blevet til i alt 19

udgivelser, hvoraf seks har høstet Danish Music Awards.

Allan Olsen er en af Danmarks mest anerkendte sangskrivere. Hans seneste og meget succesfulde udgivelse,
JØWT (2013), er et kærligt tilbageblik på det sted og den kultur, hvor han havde sin opvækst.
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