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UNG I 80´ERNE Jens-Emil Nielsen Hent PDF "Journalisten, forfatteren og forlæggeren Jens-Emil Nielsen
fortsætter sin spændende tour de force gennem årtierne med tyngde på ungdommen. Foreløbig har har han
afleveret underholdende og præcise signalementer af 1950´erne, 1960´erne og 1970´erne... Krøniken er nu
fremme ved fattigfirserne, eller hvad det nu var... Forfatteren gør i hvert fald op med den myte, at de unge i
80´erne enten var yuppier, punkere eller bz´ere... Ikke mindst billeddækningen er med til at give autencitet."
Lars Ole Knippel, Jyllands-Posten "Uak! Det er næsten ikke til at bære at læse denne bog. "Ung i 80´erne".

Den er salt i min fyrreårskrises åbne sår. Tænk, at tyve år er så lang tid siden. Jeg må liiige se billederne. Hvor
så mennesker sjove ud dengang. Skulderpudernes og de latterlige overskægs årti. Årets mandelgave er

fundet." Jes Fabricius Møller, POLITIKEN "Som i de foregående bind er Jens-Emil Nielsen ferm til at fange
det der har præget årtiet, og vi skiftevis bekræftes og overraskes... Serien har allerede sikret sig en

fremtrædende position blandt opgaveskrivere over grundskoleniveau, men dette bind vil også blive læst for
fornøjelsens skyld af dem, der var yngre dengang, men nu er i deres sene tredivere eller tidlige fyrrere."

Jørgen Bartholdy, lektørudt., Dansk Biblioteks Center
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Forfatteren gør i hvert fald op med den myte, at de unge i 80´erne
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at tyve år er så lang tid siden. Jeg må liiige se billederne. Hvor så
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overskægs årti. Årets mandelgave er fundet." Jes Fabricius Møller,
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