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Københavnerliv 1945-1972 Kåre Lauring Hent PDF Forlaget skriver: Københavnerliv 1945-1972 er den rigt
illustrerede fortælling om København og københavnerne igennem en af de mest skelsættende perioder i byens
historie. En fortælling i tekst og billeder om de mennesker, der boede i byen i de år, og det liv de levede. Med

sin skarpe billedsans har Kåre Lauring udvalgt ca. 200 billeder, der følger byen og borgerne igennem
efterkrigstiden. Det gik fra rationering til velfærdssamfund – fra krigstidens fattigdom, igennem

genrejsningen efter krigen, højkonjunkturen fra 1957 og frem til 1970’ernes økonomiske kriser.For de
generationer, der er vokset op og har levet i byen, er bogen forhåbentlig en veloplagt tur ned ad ”memory

lane” – for de yngre er tekst og billeder et velfortalt og rigt illustreret blik tilbage på byen, som den tog sig ud
på tærsklen til nutidens livsstils-metropol. En by og et liv, der på mange punkter er meget anderledes, end det
liv vi lever i dag. Kåre Lauring har tidligere udgivet Københavnerliv 1857-1939 og Københavnerliv 1940-

1945.
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