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Velkommen hjem Claus Bech-Danielsen Hent PDF Forlaget skriver: Den kulturelle og samfundsmæssige
udvikling kan tydeligt aflæses i de danske boliger og i vores forestillinger om det gode boligliv.

’Klæder skaber folk’ er et gammelt udtryk, men med den voksende velstand er vi også i stigende grad
begyndt at bruge vores bolig til at give udtryk for vores personlige smag og værdier. Bolig og identitet er

knyttet tæt sammen.

De danske boliger afspejler udviklingen i det danske samfund, og i denne bog ser forfatterne på boligen som
et knudepunkt for de opfindelser, strømninger og drømme, der har præget det danske samfund – både før og

nu. 

Velkommen hjem udpeger forskellige perioders forestillinger om det gode boligliv i Danmark ud fra skiftende
tiders boligidealer og med konkrete eksempler. Bogen peger på 36 aktuelle tendenser, der spiller ind på
boligbyggeriets udformning og påvirker dansk boligarkitektur. Med beskrivelser og billeder af helt nye

boligprojekter viser den, hvordan de forskellige tendenser kommer til konkret udtryk og påvirker boligernes
fysiske udformning.
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