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Journalisten Elsebeth Dissing interviewede i 2012 Niels Peter Kaasgaard. I dag er han 89 år, og her er hans
beretning.

I bogen fortæller Niels Peter Kaasgaard (f. 1928) om det spændende og ikke helt almindelige liv, han har haft.
Om opvæksten på landet i det vestjyske, om et langt livs interessant arbejde hos Per Aarsleff A/S – og ikke

mindst om hans kunstneriske side.

I mange år var Niels Peters Kaasgaard således sanger i Den Jyske Operas kor og statist på Aarhus Teater, hvor
han sang og spillede med de største stjerner. Og i ikke mindre end 50 år foldede han sig ud som kirkesanger i
Lime og Hvilsager kirker. I 2003 blev han – efter 40 års tjeneste – tildelt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv.

Alt dette er blevet til en rigdom af fængslende og finurlige historier fra virkeligheden.
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