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Titel 2 Massekommunikation – nyhedsformidling, mediehistorie og dokumentarisme 

Titel 3 Den marginaliserede i samtidslitteraturen 

Titel 4 Eksistentialisme  

Titel 5 Kanonforfattere – med fokus på Romantikken og Det moderne gennembrud 

Titel 6 Strunge: ”Skriv rigtig poesi, ikke knækprosa!” (lyrikken i 1970’erne og -80’erne) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 

1 

 

Massekommunikation – ekstern virksomhedskommunikation 

Ind- 

hold         

Teoretisk stof: 

Idansk: 

• ”Kommunikation” https://idansk.systime.dk/?id=p253 (4,9 tekstsider) 

- ”Erhvervskommunikation” https://idansk.systime.dk/?id=p131 (0,4 tekstsider) 

- ”Ekstern kommunikation” https://idansk.systime.dk/?id=p179 (0,6 tekstsider) 

➢ ”Reklame” https://idansk.systime.dk/?id=p182 (2,7 tekstsider) 

 

Håndbog til dansk – litteratur, sprog og medier: 

• ”5.6 Reklamer” (link: https://hbdansk.systime.dk/?id=p227 , s. 8,5) 

• ”Filmiske virkemidler” https://hbdansk.systime.dk/?id=p222 (7 sider) 

”Appelformer” (link: https://hbdansk.systime.dk/?id=c612)  

• ”Toulmins argumentationsmodel” (link: https://hbdansk.systime.dk/?id=c614) 

• ”14. Medieanalyse af reklamefilm” (link: https://hbdansk.systime.dk/?id=p230)  

• "5.5 Billeder" (https://hbdansk.systime.dk/?id=p240)  

 

Kompendium klippet sammen af teori og begreber fra Håndbog til dansk: ”Medieanalyse – 

analysevejledning fra Håndbog til dansk – litteratur, sprog og medier. 

Om reklamens historie http://www.massekommunikation.dk/historie/historie.html  

Ind i sproget i HHX: 

• ”Grammatik” (https://indisprogethhx.systime.dk/?id=p277&L=0) 

• ”Semantik” (https://indisprogethhx.systime.dk/?id=p278) 

• ”Pragmatik” (https://indisprogethhx.systime.dk/?id=p279&L=0)  

 

Empirisk stof: 

• Reklamen ”Hvad vil I kaldes, piger?” fra Fitness world (link: 

http://tv.tv2.dk/video/Zml0bmVzc3Jla2xhbWUwMzAxMTU) (reklameanalyse med 

fokus på den sproglige side) 

• Årets bio-reklame i 2017, Carlsbergs ”The Danish way” (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jrSC4K1qQ1M) (reklameanalyse med fokus på 

filmiske virkemidler) 

• Hummels afsnit ”Om os” https://hummel.dk/om-hummel (semantisk analyse) 

• Salling Groups afsnit ”Værdier” https://sallinggroup.com/om-os/formaal-og-

vaerdier/vaerdier/ (semantisk analyse) 

• Simple Feast ”Om Simple Feast” https://simplefeast.com/dk/om-

os?gclid=CjwKCAjwkenqBRBgEiwA-bZVtpkMv_BA30fowVyqWbLGu2KS-

OQPTd5IhBq6oo2zOIKHL6dp0ZPEaBoCrWYQAvD_BwE&utm_campaign=S%20%2

57C%20DK%20%257C%20Simple%20Feast&utm_content=ve1_id243_coDK_laDA&u

tm_medium=cpc&utm_source=google (argumentationsanalyse) 

• Analyse af reklamebilleder fra Bjørn Borg 

https://idansk.systime.dk/?id=p253
https://idansk.systime.dk/?id=p131
https://idansk.systime.dk/?id=p179
https://idansk.systime.dk/?id=p182
https://hbdansk.systime.dk/?id=p227
https://hbdansk.systime.dk/?id=p222
https://hbdansk.systime.dk/?id=c612
https://hbdansk.systime.dk/?id=c614
https://hbdansk.systime.dk/?id=p230
https://hbdansk.systime.dk/?id=p240
http://www.massekommunikation.dk/historie/historie.html
https://indisprogethhx.systime.dk/?id=p277&L=0
https://indisprogethhx.systime.dk/?id=p278
https://indisprogethhx.systime.dk/?id=p279&L=0
http://tv.tv2.dk/video/Zml0bmVzc3Jla2xhbWUwMzAxMTU
https://www.youtube.com/watch?v=jrSC4K1qQ1M
https://hummel.dk/om-hummel
https://sallinggroup.com/om-os/formaal-og-vaerdier/vaerdier/
https://sallinggroup.com/om-os/formaal-og-vaerdier/vaerdier/
https://simplefeast.com/dk/om-os?gclid=CjwKCAjwkenqBRBgEiwA-bZVtpkMv_BA30fowVyqWbLGu2KS-OQPTd5IhBq6oo2zOIKHL6dp0ZPEaBoCrWYQAvD_BwE&utm_campaign=S%20%257C%20DK%20%257C%20Simple%20Feast&utm_content=ve1_id243_coDK_laDA&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://simplefeast.com/dk/om-os?gclid=CjwKCAjwkenqBRBgEiwA-bZVtpkMv_BA30fowVyqWbLGu2KS-OQPTd5IhBq6oo2zOIKHL6dp0ZPEaBoCrWYQAvD_BwE&utm_campaign=S%20%257C%20DK%20%257C%20Simple%20Feast&utm_content=ve1_id243_coDK_laDA&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://simplefeast.com/dk/om-os?gclid=CjwKCAjwkenqBRBgEiwA-bZVtpkMv_BA30fowVyqWbLGu2KS-OQPTd5IhBq6oo2zOIKHL6dp0ZPEaBoCrWYQAvD_BwE&utm_campaign=S%20%257C%20DK%20%257C%20Simple%20Feast&utm_content=ve1_id243_coDK_laDA&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://simplefeast.com/dk/om-os?gclid=CjwKCAjwkenqBRBgEiwA-bZVtpkMv_BA30fowVyqWbLGu2KS-OQPTd5IhBq6oo2zOIKHL6dp0ZPEaBoCrWYQAvD_BwE&utm_campaign=S%20%257C%20DK%20%257C%20Simple%20Feast&utm_content=ve1_id243_coDK_laDA&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://simplefeast.com/dk/om-os?gclid=CjwKCAjwkenqBRBgEiwA-bZVtpkMv_BA30fowVyqWbLGu2KS-OQPTd5IhBq6oo2zOIKHL6dp0ZPEaBoCrWYQAvD_BwE&utm_campaign=S%20%257C%20DK%20%257C%20Simple%20Feast&utm_content=ve1_id243_coDK_laDA&utm_medium=cpc&utm_source=google
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Omfa

ng 

 

19 lektioner 

Særli

ge 

fokus

punkt

er 

Formål: at opøve evnen til at analysere reklamer med henblik på afsender/modtager og 

reklamens virkemidler samt kendskab til virksomhedens eksterne kommunikation i forbindelse 

med EOP 1, som løber af stablen 2-4 september 2020. 

 

1) Analyse og vurdering af ekstern erhvervskommunikation (ikke-fiktive tekster) 

2) Kendskab til sprogvidenskabens delelementer 

3) Analyse og vurdering af filmiske virkemidler i ekstern erhvervskommunikation 

4) Opøve evnen til at foretage billedanalyser og vurderinger af visuel kommunikation i 

kommercielle billeder. 

Væse

ntligst 

e 

arbej

dsfor

mer 

Gruppearbejde 

Klasseundervisning 

Fremlæggelser  

Skriftlig analyse af selvvalgt reklame (i grupper og individuelt) 

 

 

Titel 2 

 

Massekommunikation – nyhedsformidling, mediehistorie og 

dokumentarisme 

Indhold Teoretisk stof: 

 

NYHEDSFORMIDLING 

Idansk: 

• Nyhedsformidlingens opgaver: https://idansk.systime.dk/?id=199 

• Nyhedsformidlingen i dag: https://idansk.systime.dk/?id=349 

• Hvad er en nyhed: https://idansk.systime.dk/index.php?id=350 

• Avisen https://idansk.systime.dk/?id=257 

• Artikel https://idansk.systime.dk/index.php?id=258 

• Tre gode skrivemodeller https://idansk.systime.dk/index.php?id=424 

• At analysere en artikel https://idansk.systime.dk/index.php?id=409 

• Nyhedsartiklen https://idansk.systime.dk/index.php?id=445 

• Baggrundsartiklen https://idansk.systime.dk/index.php?id=444 

• Nyhedsreportagen https://idansk.systime.dk/index.php?id=202 

• Danske aviser https://idansk.systime.dk/?id=416 

• Danske aviser https://idansk.systime.dk/?id=416 

 

For lidt mere grundig indføring i avisernes ideologiske baggrund læs 

her: https://piopio.dk/danske-medier-er-domineret-af-blaa-vaerdier 

 
MEDIEHISTORIE 

• Udleveret kompendium med afsnittet ”9. Nyhedsformidlingens historie” fra Ryd 

forsiden! af Henning Olsson m.fl., DLF 2004, s. 171-185.  

 

DOKUMENTARISME 

• Dokumentarismens genrer: https://hbdansk.systime.dk/?id=224 

https://idansk.systime.dk/?id=199
https://idansk.systime.dk/?id=349
https://idansk.systime.dk/index.php?id=350
https://idansk.systime.dk/?id=257
https://idansk.systime.dk/index.php?id=258
https://idansk.systime.dk/index.php?id=424
https://idansk.systime.dk/index.php?id=409
https://idansk.systime.dk/index.php?id=445
https://idansk.systime.dk/index.php?id=444
https://idansk.systime.dk/index.php?id=202
https://idansk.systime.dk/?id=416
https://idansk.systime.dk/?id=416
https://piopio.dk/danske-medier-er-domineret-af-blaa-vaerdier
https://hbdansk.systime.dk/?id=224
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• Udleveret PowerPoint med navnet ”Dokumentarfilmstyper” (med inspiration fra 

Håndbog til dansk, https://hbdansk.systime.dk/?id=p224)  

• Udleveret PowerPoint ved navn ”Retoriske virkemidler” (med klip fra ”Tricks og 

Tale” fra Detektor, DR2) 

Empirisk stof: 

• DR.dk (2016): ”En vej – to verdener”, 1. afsnit.  

• Sloth, Kristine (2017): ”Mor som 15-årig”. Vlog-indlæg i serien Min tur til Kenya. 

Sponsoreret af Plan International Danmark.  

https://www.google.com/search?q=kristine+sloth+%22mor+som+15-

%C3%A5rig%22&oq=&aqs=chrome.0.69i59l8.9717896j0j15&sourceid=chrome

&ie=UTF-8 

• Flensburg, Thomas (2020): ”Advokat forudser uskyldige dømt for 

voldtægt med ny lov”. Politiken 3.9.2020.  

• Jensen, Carsten (2019): ”MIN TALE TIL DE UNGES 

KLIMADEMONSTRATION PÅ CHRISTIANSBORGS SLOTSPLADS: 

LIVETS STORE EKSAMEN”. Carsten Jensens Facebook. 24/05/2019.  
 

Omfang 

 

10 lektioner  

Særlige 

fokuspunkte

r 

1) Opnå et kendskab til journalistikken (særligt avisjournalistikken) 

2) Opøve evnen til at forholde sig analytiske og kritisk til referentialiteten i 

dokumentarfilm og derved få blik for den kreative bearbejdning  

3) Foretage retoriske analyser af diverse massekommunikative tekster med blik for 

både afsenderen, meddelelsen, mediet og modtageren.  

Væsentligste 

arbejdsform

er 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, analyse og vurdering af diverse 

massekommunikative tekster og dokumentarfilmsanalyse. 

 

 

Titel 3 

 

Den marginaliserede i samtidslitteraturen  

Indhold Teoretisk stof: 

Textanalyse: 

• ”Migrationslitteratur” https://textanalyse.systime.dk/?id=c22084  

Litteraturhistorien: 

• Temaer - ”Kulturmøde” https://litthist.systime.dk/?id=c1555  

• Temaer - ”Det globale blik – ud mod den store verden” 

https://litthist.systime.dk/?id=c1569  

• Temaer - ”Samfund og hverdag” https://litthist.systime.dk/?id=c1539&L=0  

• Temaer – ”Identitet og køn” https://litthist.systime.dk/?id=c1549  

• Tendenser - ”Autofiktion” https://litthist.systime.dk/?id=c1502  

Brug litteraturhistorien: 

• Klippet ”Himlen over os – Yahya Hassan” https://bl.systime.dk/?id=c731   

 

Empirisk stof: 

• Yahya Hassans digtsamling Yahya Hassan (2013) (værk) 

• Jakob Ejersbos roman Eksil (2009) (værk) 

• Uddrag fra Morten Papes roman Planen (2015). S. 65-71; 310-315. 

https://hbdansk.systime.dk/?id=p224
https://www.google.com/search?q=kristine+sloth+%22mor+som+15-%C3%A5rig%22&oq=&aqs=chrome.0.69i59l8.9717896j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=kristine+sloth+%22mor+som+15-%C3%A5rig%22&oq=&aqs=chrome.0.69i59l8.9717896j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=kristine+sloth+%22mor+som+15-%C3%A5rig%22&oq=&aqs=chrome.0.69i59l8.9717896j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://textanalyse.systime.dk/?id=c22084%20
https://litthist.systime.dk/?id=c1555
https://litthist.systime.dk/?id=c1569
https://litthist.systime.dk/?id=c1539&L=0
https://litthist.systime.dk/?id=c1549
https://litthist.systime.dk/?id=c1502%20
https://bl.systime.dk/?id=c731%20%20
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• Tarek Omars novelle ”Pølsevognen” fra novellesamlingen 

MuhameDANEREN (2011) 

• Vinterberg, Thomas (2011): Submarino. Spillefilm. (værk).  

• Første afsnit af Asger Leths miniserie Liberty (2018). Bygger på Jakob 

Ejersbos roman Liberty (2009).  

 

Omfang 

 

28 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne har lært om temaer og tendenser i samtidslitteraturen. Fokus har særligt 

været på migrationslitteratur, autofiktion, postkolonialisme, dirty realism, 

udviklingsromaner, samfundet og hverdagen i litteraturen, identitet og køn i 

litteraturen, kulturmøder og det globale blik i litteraturen. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, værklæsning, fremlæggelser og individuel litterær 

analyse. 

 

 

Titel 4 

 

Eksistentialisme 

Indhold Teoretisk stof: 

Eksistentialisme i dansk: 

 

• "Introduktion: Hvad er eksistentialisme?" - 

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p128 

• "Søren Kierkegaard: Eksistentialisme er at blive sig selv og så give slip" - 

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p136 

• "Efterkrigstiden i et eksistentialistisk lys" (inklusive underpunkter)- 

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p244 

• Friedrich Nietzsche: Eksistentialisme er nihilisme 
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p137 

• Jean Paul Sartre: Eksistentialisme er valg og handling 
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p195 

 

Udleveret PowerPoint ved navn ”Præsentation af modernismens tre faser”.  

 

Krydsfelt: 

• Litterære strategier - https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=p139  
- Litterære strategier - https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=p212  

• Den psykoanalytiske læsning - https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=p215 

 

Litteraturhistorien: 

• ”Karen Blixen: Ringen” https://litthist.systime.dk/?id=p267. Det er her 

særligt vigtigt, at I læser afsnittet om Blixens fortælleteknik 

(https://litthist.systime.dk/index.php?id=173#c491) 

 

Danske forfattere: 

• ”Skæbnens rollespil” https://danskeforfattere.systime.dk/?id=c1609 

 

Audiovisuelt materiale: 

• ”Karen Blixen” fra Øgendahl og de store forfattere.  

• De første 30 min. Af filmen Karen Blixen – storyteller fra 1996. (link: 

https://danskeforfattere.systime.dk/?id=c5059)  

• ”Klaus Rifbjerg ”Kulturens slagsbror” DR 2015 

https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p128
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p136
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p244
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p137
https://eksistentialismeidansk.systime.dk/?id=p195
https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=p139
https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=p212
https://krydsfelt.ibog.gyldendal.dk/?id=p215
https://litthist.systime.dk/?id=p267
https://litthist.systime.dk/index.php?id=173#c491
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=c1609
https://danskeforfattere.systime.dk/?id=c5059
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Empirisk stof: 

 

• Martin A. Hansen: ”Jakobs kvinder” (1935, Efterslæt, 1959) 

• Peter Seeberg: ”Patienten” fra Eftersøgningen (1962) 

• Anders Bodelsen: ”Drivhuset” (1965) 

• Anders Bodelsen ”Signalet” fra samlingen ”Drivhuset” (1965) 

• Karen Blixen: ”Ringen” fra Skæbneanekdoter (1958) 

• Leif Panduro: ”Tur i natten” (1965) 

• Svend Åge Madsen ”Noget går gennem byen” 1969 

• Edward Flemming: Den kroniske uskyld (1985). Filmatisering af Klaus 

Rifbjergs roman fra 1958 af samme navn. 

• Filmatisering af Tur i natten (27 min.) (link: 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/tur-i-natten). 

• Klaus Rifbjerg (1973): “Ved skærmen” fra Scener fra det daglige liv.  

 

Omfang 

 

24 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

1) Kendskab til eksistentialismen (både den kristne og ateistiske variant) 

2) Forståelse for sammenspillet mellem samfundsudviklingen og 

kulturprodukter. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde og gruppearbejde.  

 

Titel 5 

 

Kanonforfattere – med fokus på Romantikken og Det moderne 

gennembrud  

Indhold Teoritekster 

• Diverse afsnit fra Brug litteraturhistorien (2014) af forfatterne Mimi Sørensen 

og Mads Rangvid. Denne agerer primær litteraturhistorie i forløbet. (Link: 

https://bl.systime.dk/?id=p132)  

• Supplerende afsnit fra Litteraturens veje (2010) af forfatterne Johannes Fibiger 

og Gerd Lütken. (Link: https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2120)  

Litterære tekster 

(Middelalderens folkeviser) 

• En folkevise: Ridderens runeslag 

(1700-tallets oplysningstid) 

• Ludvig Holbergs Jeppe på Bjerget (1722) (uddrag) 

(Romantikken) 

• Schack Staffeldt: ”Indvielsen”, 1804 (uddrag: strofe 3 og 4) 

• Adam Oehlenschläger: Guldhornene (1802) 

• Adam Oehlenschlägers nationalsang fra 1819 ”Der er et Yndigt Land”. 

• H. C. Andersen: ”Nattergalen” (1843) 

• H. C. Andersen: "Hyrdinden og Skorstensfejeren" (1845) 

• Fokusværk H.C. Andersen "Eventyr fortalte for Børn, Ny samling. Første 

Hefte. 1838 (mindre litterært værk) 

• H. C. Andersen: ”Danmark, mit fædreland” (1850) 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/tur-i-natten
https://bl.systime.dk/?id=p132
https://litteraturensveje.systime.dk/?id=c2120
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• St. St. Blicher (1782-1848): "Marie. En erindring fra Vesterhavet" (1836) 

• Isam B.: ”I Danmark er jeg født” (2007) 

(https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s)  

(Det moderne gennembrud) 

• Pontoppidan, Henrik (1887): ”Naadsensbrød” fra Fra Hytterne.  

• Herman Bang: ”Den Sidste Aften” (1880) 

• August Strindberg: ”Lurad” fra Giftas (1886) 

• Victoria Benedictsson: ”Fra Mørket” (1888) 

(Det folkelige gennembrud) 

• Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag (En Idyl)” (1900) 

• Johannes V. Jensen: ”Bo’l” (1901) fra Himmerlandshistorier 

(Ekspressionismen i mellemkrigstiden) 

• Kristensen, Tom (1920): ”Det blomstrende slagsmål” fra Fribytterdrømme.  

Billeder 

(Romantikken) 

• Caspar David Friedrich: Abbediet i egeskoven (1809-10) 

• Casper David Friedrich: Vandreren over tågehavet, 1818 

• J.Th. Lundbye: Efterårslandskab. Hankehøj. 1847 

(Det moderne gemmenbrud) 

• Michael Anchers maleri ”Redningsbåden køres gennem klitterne” (1883) 

(Det folkelige gennembrud) 

• H.A. Brendekilde: "Udslidt", 1889. 

Film og TV 

• DR.dk/tv (2018): ”H. C. Andersen” fra Øgendahl og de store forfattere. 

(udsendelsen findes under mine materialer på mitCFU. (varighed: ca. 30 min.) 

• DR.dk/tv (2018): ”Henrik Pontoppidan” fra Øgendahl og de store forfattere. 

(udsendelsen findes under mine materialer på mitCFU. (varighed: ca. 30 min.) 

 

Omfang 

 

38 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

1) analysere og fortolke fiktive tekster  

2) perspektivere tekster ud fra viden om fagets stofområder og viden om 

kulturelle, æstetiske, historiske, almenmenneskelige, 

samfundsmæssige, internationale, merkantile og erhvervsrelaterede 

sammenhænge  

3) demonstrere kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder og deres 

forbindelse til nutiden  

4) demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde. Derudover så vi film.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s
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Titel 6 

 

Strunge: ”Skriv rigtig poesi, ikke knækprosa!” (lyrikken i 

1970’erne og -80’erne) 

Indhold Teoretisk stof: 

 

• DR2: ”Digtere, Divaer og Dogmebrødre” (om 1970’erne). (mitCFU.dk) 

• DR2: ”Digtere, Divaer og Dogmebrødre” (om 1980’erne). (mitCFU.dk) 

 

Danske forfattere: 

• ”Portræt af Michael Strunge” i ibogen Danske forfattere (link til teksten: 

https://danskeforfattere.systime.dk/?id=p1557).  

 

Empirisk stof: 

 

• Andersen, Vita (1977): ”Hvad tror du jeg tror” fra Tryghedsnarkomaner.  

• Bjørnkjær, Kristen (1976): ”Hvis du forlader mig” og andre digte fra 

digtsamlingen Kærestesorger.  

• Strunge, Michael (1981): ”Drømmens bannerførere” fra Vi folder 

drømmens faner ud.  

• Strunge, Michael (1980): ” Nat i Electri-City, 1979” fra Skrigerne. 

 

Omfang 

 

 9 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

• Et kendskab til forskellene mellem de tre storgenrer epik, lyrik og drama 

• Et kendskab til forskellene mellem realisme og modernisme 

• Et kendskab til prosalyrikken og herunder knækprosaen i 1970’erne 

• Et kendskab til den lyriske ”fejde” mellem digterne af 70’erne og digterne 

af 80’erne 

• Et kendskab til Strunge, punkkulturen og ungdommen i 1980’erne. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Kreativt arbejde, hvor eleverne selv skriver digte a la 1970’erne og 1980’erne.  
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