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UNG I 60´ERNE Jens-Emil Nielsen Hent PDF Da Beatles kom til Danmark. Dansk pigtråd og beat: Fra The
Cliffters til Peter Belli. Folkemusik: Dylan baner vej for Cæsar og Dissing. Det store musikalske flip: Fra
Steppeulvene til Savage Rose. De tre prinsesser bliver forlovet, gift og får børn. Langt hår, lårkort og anti-
mode. Fra Weekend til Balladen om Carl Henning. Pessar-debat, p-pille-revolution og porno-bølge. Fra
grineflip til nedtur. Provoer, hippier og kollektiver. Skoleelever, lærlinge og studenter gør oprør. Fra

atommarcher til Vietnam-demonstrationer. Ungdomsoprøret ---------------------------------------------------------------
----------------- "De unge gik på mælkepop, og rock´n´roll blev afløst af Beatles, Stones osv, og inden årtiet var
slut, kørte ungdomsoprøret for fuld udblæsning med langt hår, hippier, hash og gruppesex. Nielsen har fundet
mange fine billeder frem til dokumentation af de glade dage." Jannik Lunn, Bogmarkedet "Jens-Emil Nielsen
har et bredt og flot overblik over perioden, og hans indledende konstatering af, at de fleste unge i det meste af
årtiet var nydelige (faktisk lidt bøvede) unge mennesker, er sand og væsentlig for forståelsen af hvor radikal
udviklingen var... Sammenlignet med den anden generelle "årti-serie", Portræt af et årti, er Jens-Emil Nielsens
mere personlig. Den er bedre skrevet, den tager udgangspunkt i danske forhold, og derfor læner den sig mere
mod de krøniker, Hammerich o.a. har skrevet om livet i Danmark i den seneste historiske periode. Bogen er
oplagt til alle de opgaveskrivere, der skal skrive om årtiet, men den vil også blive slugt af alle os, der var

unge dengang." Jørgen Bartholdy, lektørudtalelse, Dansk Biblioteks Center
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De tre prinsesser bliver forlovet, gift og får børn. Langt hår, lårkort
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