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DEN ISCENESATTE BOLIG drejer sig om boligen som et slags hjemmeværn, der på én gang freder
privatlivet og sætter det i scene. I Danmark er det blevet en kulturel norm, som har vokset sig stadig stærkere

under modernitetens opbrud fra traditionen.

Bogen analyserer og fortolker i en række eksemplariske studier, hvordan denne norm er blevet praktiseret i
det 20. århundrede. Som en stadig forhandling har der fundet en afvejning sted mellem det tilbageskuende og
fremadrettede, det repræsentative og det afslappede, mellem personlig prægning og standardisering, æstetik
og funktionalitet. Boligens hjemliggørelse har således kontinuerligt fået nye udtryksformer, men er stedse

blevet forvaltet som et både konkret og eksistentielt betonet projekt.  
 

Kampen om boligens formgivning anskueliggøres i bogen ved hjælp af et forskelligartet, primært dansk
materiale, hovedsageligt hentet fra billedkunstneren Carl Larsson, arkitekterne Poul Henningsen, Mogens
Lassen og Arne Jacobsen, fotografen Keld Helmer-Petersen i hans samarbejde med møbeldesigneren Poul

Kjærholm, magasinet Bo Bedre samt forfatteren Klaus Rifbjerg og multikunstneren Kaspar Bonnén.
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