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5. bind i Ungdoms-Krøniken handler bl.a. om: Beverly Hills, Tæskeholdet, talkshows, fra gys og action til
dogme, sex i det offentlige rum, borgerkrig på Nørrebro, andengenerationsindvandrere, Stop Volden,
europamestre i fodbold, Bjarne i den gule trøje, grunge, Adidas-striber, piercing, tatovering, techno, Aqua og
hiphop. »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
Det vil være alt fra oplevelser i byen til. Med flaskegassen blev det varme vand over … Jeg blev født 1968,
og boede på Sydfalster hele min barndom. Et af de største overgreb nogensinde mod mine trommehinder blev
begået engang i start-90'erne, da The Cranberries udgav deres frygtelige album, 'No Need To Argue. He is
known for his good musical taste and incredible voice. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på

Kulturstationen.
Mandag den 30. Haagen-Müller er Autodidakt; hans kunstneriske Udvikling har fundet Sted i Omgang med
Malerkammerater, i Sorøtiden Aage Wibolt, senere navnlig William Scharff. Med flaskegassen blev det
varme vand over … Jeg blev født 1968, og boede på Sydfalster hele min barndom. Vi er et stutteri beliggende
på Als, hvor vi avler frieserheste. Og så var det lidt at samtalen døde. Vores ejendom er på 16 ha med græs
og korn afgrøder. Vi er et stutteri beliggende på Als, hvor vi avler frieserheste. Det farvestrålende og
blævrende legetøjs-slim, som man kunne forme, klemme og trække til. Michael Falch var klar over, at han
måtte ændre livsstil for at forsøge at komme sin stress til livs, redde sit ægteskab og undgå at komme til at.
Vores ejendom er på 16 ha med græs og korn afgrøder. Vores ejendom er på 16 ha med græs og korn
afgrøder. Er det plateau sko og glimmer. Udtrykket Café Racer blev oprindeligt opfundet, som en
fornærmelse mod de typer af ryttere, som udgav sig for at være road-racere men, som parkerede uden for.
Vores ejendom er på 16 ha med græs og korn afgrøder.

