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Arkitekturteorier siden 1945 Nils-Ole Lund Hent PDF Forlaget skriver: I 1970 udkom arkitekt, professor Nils-
Ole Lunds lille uprætentiøse bog Teoridannelser i arkitekturen - arkitekter og ideer fra 40erne til i dag for

første gang, og i løbet af kort tid opnåede den status som standardværk. Utallige arkitekter og
arkitekturinteresserede kan føre deres viden om perioden tilbage til dette værk.

Efter 30 år har Nils-Ole Lund udarbejdet et nyt, stærkt revideret og udvidet manuskript, der flere steder har
undergået store ændringer, når det gælder teoriernes indhold og betydning.

Bogen er således ikke blot en idéhistorie, men også en tiltrængt analyse og gennemgang af hvordan
arkitekturens teorier har påvirket praksis fra Anden Verdenskrig op til i dag, både internationalt og i

Danmark/Norden.

Et stort antal illustrationer i form af fotos og planer supplerer den overskuelige og let tilgængelige tekst, og
afhjælper dermed et stort savn hos mange, der har manglet en indføring i denne periode.
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