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Den fjerde bog i serien om dansk rock: Skousen & Ingemann, Musik & Lys, Blue Sun, Midnight Sun,
Culpeper´s Orchard, Moirana, No Name, Secret Oyster, Hair, Jesus Christ Superstar, Brødrene Olsen,

Sebastian, Musikcafén, Loppen, Vestergade 58, Benny Holst og Arne Würgler, Røde Mor, Gasolin´, Roskilde
Festival, Walkers, John Mogensen, Gnags, Shu-bi-dua, Bamses Venner, Hyldemor, Dr. Dopo Jam, Sume, C. V.
Jørgensen, Trille, Shit & Chanel, Hos Anna, Lotte Rømer, Søsterrock, MM, Erik Grip, Jan Toftlund, Lasse &
Mathilde, Hvalsøspillemændene, Spillemændene, Djursland Spillemænd, Kræn Bysted, Niels Hausgaard, Pia
Raug, Hermann, Rasmus Lyberth, Totalpetroleum, Christiania-pladen, Søren Kragh-Jacobsen, Vesterbro

Ungdomsgård, Parkering Forbudt, Jomfru Ane Band, Clausen & Petersen & Eva Madsen, Lone Kellermann,
Mabel, Sods, No Knox, Sigurds Kogeplade og Lost Kids.

»Fin udgivelse, som kommer viden om på meget lidt plads... Nielsens form har fra starten været det
lettilgængelige oversigtsværk, og her er "70´er rock" ingen undtagelse... Udover at være selvskrevet stof for
den 3.G-elev, som står og skal skrive opgave om 70´ernes danske rockmusik, giver "70´er rock" således også

masser af næring til nostalgien for dem, som kan huske tiden og tonerne«
- Espen Strunk, GAFFA, 4 stjerner

»Som i de andre bøger er der lagt stor vægt på en masse gode billeder af de mange grupper og solister, der
portrætteres... Fra én, der kan huske de fleste - og har set mange af dem live - skal blot lyde bifald over denne

let læste bog, som man derefter kan bladre hyggeligt i, mens man mindes 70´erne«
- Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk

»Bogen sprudler med faktuelle informationer om de forskellige bands, nogle af tidens mest kendte
spillesteder, musikblade mv., og de små sang- og bandcitater kombineret med de i dobbelt forstand farverige
fotos, er i den grad med til at føre læseren ´i 70er-mood´, så musik og sangtekster farverigt og ofte oprørsk
spiller igen for det indre øje og øre. Bogens store styrke er overblikket, som giver læseren mulighed for den
herlige ´kan du huske´ oplevelse, men sikkert også for et ´nej, dem husker jeg ikke´. Bogen ligger i naturlig
forlængelse af Jens- Emil Nielsens fremragende niche-ide og evne til at opsamle og skrive overordnet om
dansk rockmusik i forskellige årtier, som nu består af bøger om rock i 1950erne, 60erne og 70erne. Bogen

´70er rock´ må, i lighed med de øvrige nævnte, klart anbefales til enhver med seriøs interesse for dansk rock,
og forhåbentligt vil forfatteren fortsætte med tilsvarende ´memory- bøger´ om musikken i 80erne og 90erne!«

- Poul Nowack, ´Fanklub for dansk rock i 70´erne´ på Facebook.
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»Fin udgivelse, som kommer viden om på meget lidt plads...
Nielsens form har fra starten været det lettilgængelige oversigtsværk,
og her er "70´er rock" ingen undtagelse... Udover at være selvskrevet
stof for den 3.G-elev, som står og skal skrive opgave om 70´ernes
danske rockmusik, giver "70´er rock" således også masser af næring

til nostalgien for dem, som kan huske tiden og tonerne«
- Espen Strunk, GAFFA, 4 stjerner

»Som i de andre bøger er der lagt stor vægt på en masse gode
billeder af de mange grupper og solister, der portrætteres... Fra én,

der kan huske de fleste - og har set mange af dem live - skal blot lyde
bifald over denne let læste bog, som man derefter kan bladre

hyggeligt i, mens man mindes 70´erne«
- Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk

»Bogen sprudler med faktuelle informationer om de forskellige
bands, nogle af tidens mest kendte spillesteder, musikblade mv., og
de små sang- og bandcitater kombineret med de i dobbelt forstand
farverige fotos, er i den grad med til at føre læseren ´i 70er-mood´,
så musik og sangtekster farverigt og ofte oprørsk spiller igen for det
indre øje og øre. Bogens store styrke er overblikket, som giver
læseren mulighed for den herlige ´kan du huske´ oplevelse, men

sikkert også for et ´nej, dem husker jeg ikke´. Bogen ligger i naturlig
forlængelse af Jens- Emil Nielsens fremragende niche-ide og evne til
at opsamle og skrive overordnet om dansk rockmusik i forskellige
årtier, som nu består af bøger om rock i 1950erne, 60erne og 70erne.

Bogen ´70er rock´ må, i lighed med de øvrige nævnte, klart
anbefales til enhver med seriøs interesse for dansk rock, og

forhåbentligt vil forfatteren fortsætte med tilsvarende ´memory-
bøger´ om musikken i 80erne og 90erne!«

- Poul Nowack, ´Fanklub for dansk rock i 70´erne´ på Facebook.
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