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80´er rock Jens-Emil Nielsen Hent PDF Den 5. bog i serien om dansk rock: Rugsted-Kreutzfeldt,

Tøsedrengene, Anne Dorte Michelsen, Sort Sol, Poul Krebs, Kasper Winding, Malurt, Michael Falch, Laid
Back, Sneakers, Sanne Salomonsen, Anne Linnet, Lis Sørensen, Sebastian, Kliché, Lars Hug, C. V. Jørgensen,
Martin Hall, Gnags, Henning Stærk, TV-2, Kim Larsen, Frede Fup, Monrad & Rislund, News, Søs Fenger,
Halberg Larsen, Dieters Lieder, Johnny Madsen, Troels Trier og Rebecca Brüel, Nanna, Mek Pek Partyband,
Rocazino, Danseorkestret, Gangway, Lars Lilholt, Mercyful Fate, Pretty Maids, Skagarack, Disneyland After
Dark, Thomas Helmig, Elisabeth, Alberte, Lars Muhl, One Two, Billy Cross, Hotel Hunger, På Slaget 12,

Back To Back, Moonjam, Dodo And The Dodos, Miss B. Haven, The Sandmen, Hanne Boel, Ray Dee Ohh,
MC Einar, Rockers By Choice. "Spækket med informationer og særdeles flotte fotos... Bogens/seriens styrke
er forfatterens gode evne til at håndtere og sortere de mange informationer og dermed fremstille emnet kort,
interessant og overskueligt. For dansk rock- og musikhistorie interesserede og 80-er freaks er denne bog et
"must" at få fat i. Så tag en tur ad "Memory Lane" og genoplev eller mød musiknavne i firserne". Poul
Nowack, "MEMORY LANE Rockmuseum" på Facebook. "Jens-Emil Nielsen tager hvert årti ved

vingebenene og fortæller om de navne, der var med til forme årtiets musikalske periode.... De fleste synes at
være med blandt de 58 bands og solister i bogen, og det er i hvert fald svært at komme i tanke om navne, som
for alvor kan føle sig forbigået af forfatteren". Allan Lykke, ekstrabladet.dk "En god musikalsk guide op

gennem 80´erne... rigt illustreret med tidstypiske billeder... bogen kan sagtens stå alene, selv om jeg varmt vil
anbefale de andre bøger i serien". Ole Holmgaard, fanklub for dansk rock i 80´erne og 90´erne på Facebook.

"En lidt nostalgisk rejse gennem et årti set i musik, tekst og billeder. Og med hele serien, der indtil nu
omfatter fem bind, har man et slags signalement af ungdomskulturen fra 1950´erne og frem. Det er ikke

raketvidenskab, men hyggelig læsning, og man må igen rose forfatteren for hans utrættelige arbejde med at
samle det hele sammen, så vi kan huske tilbage til den gang". Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk

"Lettilgængeligt, veloplagt og kækt udført opslagsværk om firsernes danske rockkoryfæer". Tina Schmidt,
Dansk BiblioteksCenter. "80´erne mere end pop og overflade... Fremragende værk... Bogen om 80'er rock er
spækket med portrætter af 58 bands og solister. Imponerende! Det er en vidunderlig bog i serien om dansk
rock, der bør stå ved siden af værker som ’Dansk Rockleksikon’ (2002) og ’Der gror aldrig mos på en

rullesten’ fra 1970. Som ved de forrige fire bind er bogen fuld af unikke fotos, facts og anekdoter", Bjarne
Nielsen, Arbejderen, 5 stjerner "På godt 100 sider får vi de vigtigste informationer om årtiets vigtigste navne
på den danske pop/rockscene... Vi bevæger os nu fra de tidlige bøger, som beskrev fortidens eventyr i de
fjerne 50’ere og 60’ere, til gårsdagens glitrende realisme, hvor “gymnasierock” var et nedladende begreb,
men et begreb, som majoriteten elskede – og som vi gladelig synger med på i dag... Stor tak til Jens-Emil

Nielsen for hans koloenorme arbejde – bogen vil blive brugt flittigt fra den opgaveskrivende gymnasieelev til
den søndagshyggende, midaldrende teen-ager, som selvfølgelig stadig hører Thomas Helmig!", Peter

Elmelund, bibzoom.dk, 5 ugler "Heller ikke denne gang kan man fratage Nielsen at have begået en nem og
hurtig indføring i en periode i dansk rock". Espen Strunk, Gaffa, 3 stjerner
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