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Mina första besök på diskotek Paradiset i Norrköping minns jag än
idag. Jag älskade verkligen diskoteken och allt som hörde till.

Parfymdoften från alla vackra tjejer blandad med cigarettrök och den
söta doften från rökmaskinerna vid dansgolvet Stökiga köer,

garderobsavgiften, Coca-Colan i baren och de blinkande färgade
ljusen är ljuva minnen från en svunnen tid.

Beskrivningen är hämtad ur författarens förord. Som mycket ung,
fortfarande gymnasist, startade han och några kamrater diskoteket

Olympia i Norrköping 1984.
Och de var inte ensamma. Diskoteken var inte alls ett

storstadsfenomen. Tvärtom de fanns på en massa orter runtom i
landet. Orter som Gävle, Eksjö, Boden, Lidköping, Linköping hade
alla ett eller flera diskotek som konkurrerade framgångsrikt med

vanliga dansställen. Det fanns till och med mobila diskotek som åkte
runt med jätteljudanläggningar.

En rad kända personer som Hasse Wallman och Bert Karlsson
började sina karriärer som diskoteksägare.

Nu 30 år senare har Håkan Hjulström gjort en djupdykning i
diskotekens historia i Sverige. Han beskriver diskotekens uppgång,
storhetstid och fall. Idag existerar inte diskoteken i den form de hade
från 1960-talets mitt till 1980-talets slut och de försvann tämligen



obemärkt. Men många hann uppleva epoken och boken kommer
sannolikt att väcka många minnen till liv. Och för dem som inte var

med väntar en rolig läsning.

Boken, som är en riktig nostalgitripp, beskriver diskotekens
inredning, musiken, klädstilen, artisterna, diskjockeyerna och mycket
annat. Den är en hyllning till diskoteken i Sverige och är en av de
allra första böcker som beskriver denna bransch. Boken är rikt

illustrerad i fyrfärg.

Håkan Hjulström är idag advokat.

Det kan fortfarande kittla i kroppen när jag startar en kväll på allvar
och laddar den första låten med lite tryck för att se om det tätnar på
dansgolvet och i bakhuvudet har jag min bag of trix som jag vet

kommer att göra kvällen till en låååång succé. När du läst hela boken
kommer du att vara lite närmare historien bakom denna

mytomspunna konstart i branschen som ständigt förändras.
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