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AC/DC love at first feel Mats Larsson Hent PDF Forlaget skriver: Detta är boken om när världens största
rockband delade scen med svenska dansband, spelade på racerbanan i Anderstorp och gav landet dess första
dos av High Voltage rock 'n' roll. I juli 1976 var AC/DC ett nytt band från Australien med siktet på att erövra
världen. Genom ett artistutbyte med ABBA skickades dessa till hårdrocksbandets hemland, medan AC/DC
bokades in på fem intet ont anande orter i Sverige - Vinberg, Höllviken, Stockholm, Växjö och Anderstorp.
Dessa fem spelningar resulterade i flyende publik och häpna dansbandsmusiker. Men den innebar även att ett
gäng rockintresserade tonåringar skulle bli AC/DC-fans för livet. Den som stod längst fram vid den minimala
scenen på dansbanan Nyckelhålet i Höllviken när AC/DC körde sitt set kommer ihåg. Och har berättat. I sex
års tid har Anders Hedman och Mats Larsson intervjuat publiken vid de osannolika konserterna och samlat

material till den definitiva skildringen om bandets första Sverigeturné. Chaufförer, journalister, arrangörer och
fotografer berättar också om AC/DC:s vilda framfart i landet under nio dagar. En särskild höjdpunkt är

basisten Mark Evans minnen från turnén.
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