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1967 Jens Jam Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: I løbet af sommeren 1967 valfartede 100.000 unge
mennesker til byen, hvor de dyrkede kærligheden og sommeren ... og nu´et, friheden, fællesskabet, sex,
stoffer, østlig spiritualitet, teater, happenings og masser af pop- og beatmusik. Den samme ånd og livsstil
forplantede sig hurtigt til andre byer som London og København og mange andre steder.Bogen 1967 -

Kærlighedens Sommer portrætterer kærlighedsåret 1967 med både tilbageblik og perspektiv primært via en
række vidner, både danske og udenlandske nøglepersoner fra datidens hippie-, kunstner-, musik- og
studentermiljøer samt de ældre beat-forfattere, der alle oplevede det skelsættende 1967, hvor også The
Beatles blev stærkt påvirket af den indiske yogi Maharishi og af hårde bevidsthedsudvidende stoffer - og
udgiver Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band.Udviklingen i Brøndby Pop Club går i 1967 fra pigtråd til
blues- og syre-rock, Danske vidner er bl.a.: Hans-Otto Bisgaard, Peder Bundgaard, Carsten Grolin, Peter

Belli, Anisette, Stig Møller, Beefeaters, Peter Ingemann, Preben Devantier, Ole Grünbaum, Kim Larsen, Wili
Jønsson, Franz Beckerlee m.fl.
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