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Johannes Exner er kendt og respekteret som restaureringsarkitekter, og parret har sat tydelige spor i dansk
arkitekturhistorie. Deres eget hus i Skodsborg, som de opførte i 1961, blev begyndelsen på deres særlige
tilgang til arkitektfaget og husets murværk, træværk, taghældning og planløsning er fortsat enestående

eksempel på et dansk enfamiliehus, der forener tradition og fornyelse.

Huset i tre plan, bygget af tegl, natursten og træ og smukt placeret på en stor grund med en fredet
bronzealderhøj, kom til at danne skole for en type af parcelhuse, der dukkede op i 1970´erne og dyrkede

samme konsekvente enkelthed.

I bogen fortæller Inger og Johannes Exner historien om huset i Skodsborg, som blev starten på et stærkt
fagligt parløb, der har varet i mere end et halvt århundrede og været båret af en fælles passion og en stor

samhørighed.
36 sider, rigt illustreret.
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