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´Danmark støbes´ kunne have været titlen på denne bog, der fortæller om skabelsen af det Danmark, som vi
kender i dag; et drama, hvor en gammel samfundsform omstyrtes af en ny tid.

Bogen handler om byplanlægning; eller rettere de private og offentlige initiativer og beslutninger, der i det
19. århundrede sker uden koordination og med størst mulig fortjeneste.

Det er en tid, da den danske nationalstat, bindes sammen af ideologisk retorik og med jernbaner, telefon,
telegraf og dampskibe efter det traumatiske nederlag i 1864, der nær havde udslettet Danmark som

selvstændig nation.

Forfatteren Hans Helge Madsen inddrager – som det ellers sjældent sker – provinsens betydning for den
danske nationaldannelse og tilblivelsen af den dansk byplanlægning, der først med byplanloven af 1938

lovfæstes.
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