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En arkitektonisk opdagelsesrejse i det midtjyske
Tag med når Marie-Louise Høstbo endnu en gang udvider vores
arkitektoniske horisont og udpeger særlige bygningsværker,
der med garanti vil både overraske og inspirere. For to år siden
udgav hun bogen, der viste os hemmelige steder i København.
Denne gang er hun taget til Jylland, hvor hun er født og opvokset.
Med kreativt blik og skarp pen præsenterer Marie-Louise Høstbo
35 eksempler på dragende, men ikke desto mindre ofte overset,
arkitektur – fra Ebeltoft i øst til Vemb i vest og fra Skive i nord til
Askov i syd.
Udvælgelsen af bygningsværkerne, der ligger spredt over et
stort område i det midtjyske, er drevet af min nysgerrighed. Jeg
har udvalgt bygninger, der ofte ikke bliver nævnt, som gemmer
på oversete detaljer, skjulte fortællinger: De bygninger, som
vi alt for tit glemmer, ligger lige om hjørnet fra den rute, vi
altid tager. Det handler i virkeligheden om at se efter, at give
sig tid og fordybe sig, for særlig arkitektur findes overalt i
Danmark og fortæller vores fælles historie. Derfor håber jeg
også, at dette udvalg kan skærpe lysten til at opleve de skjulte
arkitekturskatte, der gemmer sig omkring os, fortæller hun.
Igennem fem geografisk inddelte kapitler præsenterer
Hemmelige steder et bredt spænd af bygningsværker, der
hverken lader sig afgrænse af stilretning, tid, funktion eller
størrelse. I indledningen til hvert kapitel trækker Marie-Louise
Høstbø en rød tråd mellem værkerne, og der samles op med et
oversigtskort, der gør det let at finde frem til hvert enkelt af dem.
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Nogle af dem kender du sikkert allerede, såsom Badeanstalten
Spanien i Aarhus og kunstmuseet HEART ved Herning, mens
bygninger som Børglum Kollegiet i Risskov eller Jørn Utzons
rækkehuse i Skjern vil være nye for de fleste. Fælles for dem er,
at når Marie-Louise Høstbø med sit kamera i hånden går helt
tæt på, kan de formidle fortællinger om kreative arkitekter,
visionære bygherrer, dygtige håndværkere – og ikke mindst vise,
at bygninger af høj arkitektonisk kvalitet findes i hele landet.
Om forfatteren
Forfatter og fotograf Marie-Louise Høstbo (f. 1975) er
arkitekt MAA og ansat i designafdelingen hos Fritz Hansen.
Hun har gennem mange år beskæftiget sig som design- og
arkitekturspecialist med særligt fokus på formidling af dansk
design og arkitektur i ord og billeder. Marie-Louise Høstbo
deler desuden sine arkitekturfotografier med 30.000 følgere på
instagram på profilen @marielouise_hoestbo.
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