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Den tredje bog i serien om dansk rock starter med folkesangeren Cæsar og slutter med flippernes og
hippiernes foretrukne gruppe Alrune Rod.

 
Indimellem kan man læse om Per Dich, Cy, Maia & Robert, Trille, Frode Veddinge, Freddy Fræk, Hasse &

William, Paddy Doyles, De Gyldne Løver, The Immigrants, Exploding Mushroom, Povl Dissing, go-go piger,
The Beefeaters, psykedelisk lysshow, Steppeulvene, flower power, Young Flowers, Carsten Grolin, Burnin
Red Ivanhoe, Brøndby Pop Club, Galleri 101, Klub 27, Farvergade 10, Savage Rose, Maxwells, Hurdy
Gurdy, The Red Mustangs, Jackson´s Garden, Den Gamle Mand Og Havet, Ache, Delta Blues Band,

Furekåben, Hey Joe´s Ballonrute, Daddy Coolbreeze, Hair og Day Of Phoenix.  

»Det hidtidige højdepunkt i serien... Nielsen har altså kort sagt gjort det igen - lavet en detaljerig,
underholdende og både lettilgængelig og samtidig temmelig nørdet bog om et emne, han tydeligvis brænder

for.«
 - Espen Strunk, gaffa.dk, 4 stjerner

»Gennem meget informative tekster og en perlerække af fotos levendegøres denne spændende og
banebrydende periode, så man ligefrem kan høre musikken spille for sit indre... Med de to bøger

Pigtrådsmusik og Beat og folkemusik har Jens-Emil Nielsen leveret et fremragende og helhedsorienteret
billede af dansk pigtråd, beat og folkesang fra 1960-70.« 

 - Poul Nowack, Fan Club for dansk pigtrådsmusik, Facebook

»Jens-Emil Nielsen er nået frem til sluttresserne i sin ganske imponerende gennemgang af dansk rock...
samlet sammen i denne flotte bog, hvis billedmateriale selvfølgelig også er meget spændende at studere... Der

synes ikke at være glemt noget, i hvert fald ikke noget af betydning... Meget læsværdig.«
 - Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk

»Hippie-musik, tjald og go-go bryster... det var den periode, hvor musikken blev kaldt beat og endnu ikke
rock, der er emnet for historie-fortælleren Jens-Emil Nielsens tredje bog om dansk rockmusik. Pigtråden var
smuldret, og frem af hashtågerne steg bands, der virkelig kunne spille deres instrumenter og også selv kunne

skrive deres sange - og ofte på dansk.«
 - Allan Lykke, ekstrabladet.dk

»Bogen er meget gennemarbejdet og har virkelig taget mig med storm. Som musikbibliotekar er denne bog
en sand guldgrube af brugbare oplysninger, som jeg kan bruge i min formidling af musik... En super lækker

udgivelse der bestemt ikke kommer til at stå og samle støv på hylderne. Kan varmt anbefales til alle
biblioteker, store som små.«

 - Lars Ovesen, Dansk BiblioteksCenter

»Tager læseren med på en herlig tur gennem 1960´ernes danske beat og folk... skøn bladrebog, der kan
bruges til en indre drømmetur til flower-powertiden... Bogen har en bred appel og hjælper med at svare på en

anden rockhistories bogtitel: Husker du? Svaret er JA - med stor hjælp fra Jens-Emil Nielsen.«
 - Peter Elmelund, bibzoom.dk

»Herlig læsning for enhver, der i 60´erne fik en musikalsk ballast, vi efter nogles mening hænger uhjælpeligt
og alt for bedrevidende fast i.«

 - Christian Rimestad, Folkebladet Horsens

»Fremragende bog om slut-60´ernes danske rock... Nielsen er godt hjemme i sit stof og giver i glimrende
omend temmelig komprimerede biografier et fint billede af både tiden og personerne.«  

- René Gummer, Weekendavisen
 

>>Et mesterværk med et hav af gode historier. Intet mindre. Bogen, der er spækket med fine fotos og mange
gamle covers i farver, er en smuk tur ad Mindernes Boulevard!".

- Bjarne Nielsen, Arbejderen
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