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i begyndelsen af tresserne. Da bogen udkom i 1963, skrev anmelderne: "Det er både en nøgtern, skarp
beskrivelse og en stilfærdig protest i bogen. Den er på en måde Knud Sønderbys "Midt i en jazztid" rykket
tredive år frem i t iden... Sammenligningen med Knud Sønderby kan også holde et stykke, når det gælder
Arne Herløvs evner som kunstner." Hakon Stangerup - BT "Nu ved vi lidt mere om hvad der foregår rundt
omkring på de små værelser og de små værtshuse." Klaus Rifbjerg - Politiken "Foreløbig vil vi først og
fremmest prise Herløv Petersen for hans vid. Det spænder fra det dramatisk direkte til det underfundigt

indirekte." Leif E. Christensen - Aktuelt "Arne Herløv Petersen, der er 20 år, må vække beundring ved den
afstand, han er i stand til at lægge mellem sig og sine personer... Hans bog er.. en vittig analyse af et ungt

miljø." Stig Krabbe Barfoed - Aalborg Stiftstidende "Romanens kunstneriske utformning, dens rent fonetiske
dialog og gjengivelser, og selve måten den er skrevet og komponert på, er ganske utmerket. Den som blir
sjokkert over forfatterens blomstrende underlivsspråk får heller bli det." Ragnar Kvam - Verdens Gang
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