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Nye enfamiliehuse Martin Keiding Hent PDF Forlaget skriver: Bogen præsenterer og kommenterer et udvalg
af nye nordiske enfamiliehuse. Både skræddersyede villaer, typehuse og forskellige eksempler på ombygning

og udvidelse af eksisterende huse.

Hovedvægten ligger på danske eksempler, men der er mange fælles træk i nordisk litteratur, bl.a. ønsket om at
tilpasse husene til landskab og omgivelser, som gør sammenligninger inspirerende og relevante. Vores måde

at bygge enfamiliehuse på er præget af en lang tradition og en særlig kultur. Det rummer bogen flere
historiske eksempler på. Dels nyrestaurerede og fredede villaer fra 1950´erne og 1960´erne, men også

parcelhuse fra samme periode tegnet af datidens førende arkitekter. Huse af nyere dato er bl.a. tegnet af Tham
& Videgård, Cornelius & Wöge, Mads Møller, Martina Eriksson, Valbæk Brørup, Merete Lund Mikkelsen

m.fl.

Husene præsenteres med faktuelle oplysninger, tegninger og fotografier og bogen rummer tillige en række
artikler af eksperter på området.

Bogen er tosproget dansk/engelsk.
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