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UNG I 90´ERNE Jens-Emil Nielsen Hent PDF 5. bind af forfatterens kalejdoskopiske billedværkserie med
tekst om at være ung i forskellige epoker... han fortæller levende om de kulturelle og samfundsmæssige

begivenheder, der fyldte, når man var ung i 90´erne... indbydende som bladrebog med lettilgængelig tekst og
gode fotos. Meget brugbar som opgavebog fra og med folkeskoleniveau.«

- Carsten Güllich-Nørby, lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

»Overordnet set kommer han ellers godt rundt i krogene af de unges liv i det forgangne årti. Han favner
tematikker, der står i centrum for en troværdig historisk gennemlysning... På hele turen mærker man Nielsens

ekspertise erhvervet som mangeårig redaktør på bladet UNG. Han stiller sig på de unges side med en
sympatisk solidaritet ikke mindst i en række tilbageblik, hvor de selv krydrer årtiets historie med personlige

perspektiver.«
- Anette Dina Sørensen, POLITIKEN

»Denne krønike i tekst og billeder giver et retvisende tidsbillede af en del af det 20. århundredes sidste
decennium i Danmark, nemlig af ungdomskulturen... uddyber forståelsen af tiden med sin velformulerede

journalistiske tekst til ialt 14 punktnedslag i perioden.«
- LH, Handelsskolen
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