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"Dejligt at få historien nedskrevet... et must for alle, der var ung i de tidlige 1960´ere... Hit Houses historie er
ikke beskrevet i andet end leksikale artikler, og mange af de beskrevne bands kan man kun finde noget om
her... En perle for pigtrådsnostalgikere, der også kan bruges til opgaver om unges livsstil i 1960´erne." Per

Månson, lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

"Bogen fortæller medrivende om Hit House... opbygget som en slags scrapbog fyldt med overdådigt mange
flotte fotos... teksterne er meget informative og skrevet i et letlæst sprog... jeg kan varmt anbefale den." Poul

Nowack, Fanclub for dansk pigtrådsmusik, Facebook.

"Indsamlingsarbejdet er imponerende. Yndere af listestof vil knuselske bogen, og billedmaterialet er dejligt
tidrøvende." Torben Bille, torbenbille.dk

"Hittet Hit House... en slags scrapbog for den danske pigtråds-scene i midten af 60´erne med fremragende
billeder... man kan blive helt nostalgisk". Allan Lykke, Ekstra Bladet

"Man vist ikke forestille sig noget som helst omkring Hit House, som ikke er med i denne bog, og det er
sandt for dyden imponerende. For skønt bogen er sat op som et ’portræt’ af spillestedet Hit House, så er det jo
i virkeligheden en historie om ungdommens musik i perioden – hvordan den udviklede sig, hvordan moden i
både musik, tøj- og hårstil ændrede sig og i nogen grad også den undrende omverdens syn herpå. Man må
overgive sig og stille bogen ind på hylden, så den kan hives ned, når man som undertegnede beskæftiger sig

med kultur og forlystelse i provinsbyen og derfor skal undersøge noget om de grupper, der kom ud og
spillede i ens egen by. Det er sådan set genuin kulturhistorie, det her, så tak for det." Poul Porskær Poulsen,

historie-online.dk

"Voksede man op med dansk beat, er bogen simpelthen herlig læsning... Det er pragtfuldt og nostalgisk på
den gode måde." Chr. Rimestad, Horsens Folkeblad

"Tilbageblik på Danmarks rockhistorie... rigtig sjov nostalgi at kigge bogen igennem - et lille stykke
kulturhistorie." Henrik Strube, Musikeren
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