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UNG I 70´ERNE Jens-Emil Nielsen Hent PDF Bind 3 af Ungdoms-KRØNIKEN om bl.a. Thylejren,

Christiania, aktivister, flippere og diskere, hot pants og hønsestrik, Gasolin´, Gnags og Røde Mor, Roskilde
Festival, ungdomsredaktionen og ungdomsfilm, røde studerende, indoktrinering, LLO, Tvind, RUC, 75.000
unge arbejdsløse, rødstrømper og kvindebevægelsen. »Fornøjelig og lærerig bog om ´Familien Gregersens
tid´: 70´erne... Man kan nu forundres eller genopleve med bankende hjerte - alt efter alder - i bogen Ung i
70´erne ... Fuld af herlige fotos fra en tid, da der for første gang blev ""flippet ud""... Det er en munter og

eftertænksom ungdomskrønike om, hvordan det gik til, da farfar var ung, skrevet af en journalist, der selv er i
farfar-alderen: Jens-Emil Nielsen, der tidligere har lavet tilsvarende bøger om 50´erne og 60´erne«. - Birgitte
Grue, B.T. »Efter 50´erne og 60´erne er turen nu kommet til 70´erne i Jens-Emil Nielsens ungdomskrønike...
Igen er fremstillingen understøttet af et stort og fremragende billedmateriale, der er mange af årtiets ikoner

m.v., så igen er der tale om om en god bladrebog. Teksten er stadig engageret og velløbende, både
underholdende og saglig... Små personlige beretninger fra unge i tiåret giver gode pointer i forhold til de
store linier. Igen et glimrende værk for såvel nostalgikere som opgaveskrivere fra folkeskolens ældste
klasser.« - Torben Wendelboe,lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter »Journalisten Jens-Emil Nielsen

fortsætter sin vandring gennem årtierne, set gennem de unges optik... teksten og ikke mindst billederne starter
den nostalgiske motor.« - Lars Ole Knippel, Jyllands-Posten »Livlig gennemgang af et årti, hvor meget skete
på det nære og det mere overordnede niveau i samfundet. Oversigtsartikler og personlige vidnesbyrd. Sjov for
dem, som husker, og måske også for dem, som gerne vil forstå, hvad pokker det egentlig gik ud på.« - Helle

Hellmann, Politiken
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