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belyse de følger, som kan opstå, når ejendomme bliver eksproprieret, og deres ejere tvinges til at skabe sig en
ny tilværelse et andet sted. For nogle blev det en positiv handling, men for andre blev det en bitter oplevelse,

som fulgte dem resten af livet.

I arbejdet med denne bog fandt redaktionen hurtigt ud af, at havde den været tidligere på færde med hensyn
til indsamling af materiale, så ville den have kunnet supplere stoffet med en viden direkte hentet hos

personer, som enten havde deltaget i opførelsen af værket eller på anden vis været øjenvidner til projektet.
Det er redaktionens håb, at bogen, trods dens mangler, vil kunne give et nogenlunde billede af de tanker og

handlinger, som lå bag gennemførelsen af det dengang største byggeprojekt i landet.
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