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Tilbage til 80'erne Ove Dahl Hent PDF Forlaget skriver: Ved hjælp af næsten 500 illustrationer kan man
opleve eller genopleve et årti, som adskilte sig væsentligt fra de gennempolitiserede 70´ere. For mange blev
80´erne en protest mod 70´ernes gennempolitiserede samfundsutopier. Trods den kolde krigs mørke skyer, var

det en tid, hvor mange festede igennem på egne præmisser. Tiden var til stærke farver, højt hår, glad
popmusik, dans og kropsdyrkelse - alt sammen hjulpet godt på vej af de nye kommercielle radio- og tv-

stationer. Dig-og-mig-generationen, som den er blevet kaldt, er dog også historien om engagement i politiske
enkeltsager som f.eks. miljø- og fredsbevægelsen.

Tilbage til 80´erne ser også på fænomener som kartoffelkur, ny teknologi, karneval, kaospiloter, caféer med
zinkdiske og spejle, sportssejre og folkeafstemninger. Alt sammen illustreret med genstande fra tiden, blandt

andet skuldrepuder, BALL-trøjer, My Little Pony, svedebånd, benvarmere, computere, mobiltelefoner,
badges, Walkman, Ray-Ban-solbriller, Miami Vice, Kim Schumacker og Teletubbies.
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