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Aarhus City Hall Hent PDF Forlaget skriver: Aarhus Raadhus, af arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møller,
er et hovedværk i dansk modernisme, og blandt de første huse, der introducerede dette nye formsprog i
Danmark. Ikke uforståeligt vakte denne ny og kontroversielle arkitektur en animeret lokal debat. De

århusianske dagblade rejste en proteststorm imod projektet og arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møller
blev påvirket af den lokale kritik. De havde i 1937 vundet 1. præmien i konkurrencen om rådhuset med et

forslag uden et tårn. Først efter den store debat blev det føjet til.Fremfor alt er rådhuset det første eksempel på
"blødgøring" af den programagtige funktionalisme, og det fik stor betydning for dansk arkitektur.Bogen

fortæller om husets tilblivelse og viser i enestående smukke billeder et hus, der ikke forældes, fordi det i sin
prunkløse nøgternhed er tidløst - i dag 75 år efter indvielsen stadig blandt de fineste og bedst fungerende huse
i Danmark. Rigt illustreret med fotografier, akvareller og tegninger og udvidet med 12 nye sider om de sidste
25 år. 2. udgave, 1. oplag. Første gang udgivet i 1991 og nu genoptrykt i revideret udgave i forbindelse med
Aarhus Raadhus' 75 års jubilæum i 2016. Bogen er også udgivet i en dansksproget udgave Aarhus Raadhus.

Fotografier af den prisvindende svensk-fødte fotograf Jens Markus Lindhe. Jens Markus Lindhe har modtaget
en række priser, heriblandt Bindesbøll Medaljen, Margot og Thorvald Dreyers Hæderspris, Palle Fogtdals

Fotografpris og Nykredits Opmuntringslegat samt senest Europa Nostra prisen for sit arbejde med
arkitekturformidling.
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Erik Møller, er et hovedværk i dansk modernisme, og blandt de

første huse, der introducerede dette nye formsprog i Danmark. Ikke
uforståeligt vakte denne ny og kontroversielle arkitektur en animeret
lokal debat. De århusianske dagblade rejste en proteststorm imod

projektet og arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møller blev påvirket
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eksempel på "blødgøring" af den programagtige funktionalisme, og
det fik stor betydning for dansk arkitektur.Bogen fortæller om husets
tilblivelse og viser i enestående smukke billeder et hus, der ikke

forældes, fordi det i sin prunkløse nøgternhed er tidløst - i dag 75 år
efter indvielsen stadig blandt de fineste og bedst fungerende huse i
Danmark. Rigt illustreret med fotografier, akvareller og tegninger og
udvidet med 12 nye sider om de sidste 25 år. 2. udgave, 1. oplag.
Første gang udgivet i 1991 og nu genoptrykt i revideret udgave i

forbindelse med Aarhus Raadhus' 75 års jubilæum i 2016. Bogen er
også udgivet i en dansksproget udgave Aarhus Raadhus.

Fotografier af den prisvindende svensk-fødte fotograf Jens Markus
Lindhe. Jens Markus Lindhe har modtaget en række priser,
heriblandt Bindesbøll Medaljen, Margot og Thorvald Dreyers
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