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I kapløb med tiden: Arkitekt vil redde betonbygninger i
Gellerup fra nedrivning

Arkitekt Anna Mette Exner er en af drivkræfterne i at få a�yst den planlagte nedrivning af
Kultur- og Aktivitetscentret i Gellerup. Og måske er der håb, for byrådet skal i sensommeren
diskutere om bygningerne alligevel skal reddes.

05 jun. 2022 kl. 18:55

Søren Willumsen sowi@stiften.dk

AARHUS: Det er egentlig ni år siden, at byrådet vedtog at rive det tidligere Kultur- og Aktivitetscenter lige nord for City
Vest i Gellerup ned. Men det ligger der endnu. Som en gemt perle, der venter på at blive fundet frem, poleret og lagt i et
nyt smykke.

Formelt set truer nedrivningen fortsat det bygningerne, men i 2019 udskød byrådet nedrivningen for at undersøge deres
potentiale. Flere aktører arbejder samtidig ihærdigt på at skabe grundlag for at bevare og renovere arkitekturen, som de
mener er en helt særlig kulturarv, der bør bevares.

Det er et kapløb med tiden, men lige nu arbejder tiden måske snarere for en bevarelse end en nedrivning af arkitekt
Knud Blach Petersens brutalistiske betonarkitektur, som stadig �ere kan se kvaliteter i, ligesom klimadebatten er blevet
endnu et argument for at bevare og genbruge den CO2-tunge beton.

Lokalt samarbejde
Det er i hvert fald sådan en af de ihærdige stemmer for en bevarelse af arkitekturen og bygningerne, arkitekt Anna Mette
Exner, oplever det. Hun arbejder hårdt for at bevare bygningerne, og ser store kvaliteter i arkitekturen på stedet.

Arkitekt Anna Mette Exner er en af drivkræfterne i Kollektivbyen, der er et virksomhedshus oven på det tidligere bibliotek.  Hun har længe set store
værdier i betonarkitekturen og arbejder sammen med andre aktører for at bevare bygningerne og kulturmiljøet. Foto: Søren Willumsen
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Anna Mette Exner driver selv tegnestue med syv ansatte i Kollektivbyen. Det er et virksomhedsfællesskab med 50
virksomheder, der holder til i bygningen, der tidligere husede Gellerup Bibliotek.

- Vi vil gerne omdanne de i alt 8.000 kvadratmeter i Kollektivbyen fra at være en skamplet til at være et lokalt
kraftcenter, fortæller Anna Mette Exner.

Mellem Kollektivhuset og kirken ligger ungdomshuset og lokalcentret kaldet "festhuset". Og mellem bygningerne ligger
Fredspladsen.  I det �otte solskinsvejr skal der ikke meget fantasi til at se mulighederne i pladsen og ligheden med et
hyggeligt torv i Sydeuropa.

Det er virkelig skørt at rive det her ned. Jeg vil opfordre til, at man
tager ghettobrillerne af og ser kvaliteterne i de smukke bygninger

ANNA METTE EXNER, ARKITEKT





Fredspladsen kalder Gellerup Kirke og beboerne den �ne plads med platantræer mellem kirken og det tidligere Kultur- og Aktivitetscenter. Stedet oser af
miljø og anvendes ofte til aktiviteter. Træerne og pladsen leder tankerne leder hen mod sydlandske himmelstrøg. Foto: Søren Willumsen
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De velvoksne platantræer og små bøgehække på den velproportionerede �rkantede plads skaber en intim atmosfære og
pladsen anvendes da også til aktiviteter som markeder, fællessang og kaffehygge, fortæller arkitekten.

- Det er virkelig skørt at rive det her ned. Jeg vil opfordre til, at man tager ghettobrillerne af og ser kvaliteterne i de
smukke bygninger. Her er skabt et klassisk byrum med en plads og med smøger, kolonnader og læ fra bygningerne. Hvis
Gellerup er en by, står vi her på domkirkepladsen - åndens og fællesskabets plads - alles eje, siger Anna Mette Exner.

Arkitekten beskriver �ere kvaliteter ved byggeriet og pladsens disponering: Den bløde overgang mellem inde og ude i
form af de store vinduer i bygningerne og en intimitet, som indbyder til fællesskaber og mange typer aktiviteter.

Historien skal kunne a�æses
Anna Mette Exner tilføjer, at det er vigtigt at bevare en del af det gamle, fordi det fortæller vores historie.

- Hvis alt bliver nyt omkring os, bliver vi rodløse. Det er er vigtigt for os som mennesker, at kunne a�æse historien i
omgivelserne og dermed se, hvordan byen er dannet. Det er noget, der sker ubevidst gennem vores sanser.

Det tidligere Kultur- og Aktivitetscenter i Gellerup består i dag af Kollektivbyen (i Kollektivhuset), ungdomshuset og "festhuset" som er et lokalcenter.
Sammen med Gellerup kirke omkranser bygningerne "Fredens Plads". Illustration: Visionsplan, Kollektivbyen
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Kollektivbyen samarbejder med "Fredens Hus", som udspringer af Gellerup kirke samt med Gellerup
Forsamlingshus/Højskole om at købe bygningerne.

Alene for Kollektivhuset er budgettet 100 millioner kroner, når der også skal være penge til renovering. Bygningerne ikke
er vedligeholdt i ni år, fordi man som nævnt troede, de skulle rives ned. En af udfordringerne er, at der er fyldt beton i
næsten alle a�øb i biblioteksbygningen, fordi den som sagt stod til nedrivning.

Aktørerne håber, at kunne få støtte fra fonde til køb og renovering, og man arbejder på at få en privat investor med om
bord, men det er for tidligt at tale konkret om.

Sagen rejser spørgsmålet om hønen og ægget, for hvad kommer først: Vil byrådet redde bygningerne, hvis man ikke helt
ved, hvad det kan ende med, og hvem, der skal betale. Eller er byrådet nødt til at signalere, at man vil bevare, før man kan
få fonde og investorer med til en renovering?

Flere scenarier
Det bliver et kapløb med tiden. Og sagen kommer i byrådet efter sommerferien. Lige nu skriver borgmesterens afdeling
på en indstilling, der tegner �re scenarier for Kultur- og Aktivitetscentret, herunder muligheden for enten at bevare
bygningerne omkring Fredspladsen eller at rive dem ned. Det er en afklaring.af potentialet, som Realdania har givet
penge til.

Alt afhænger af, hvad byrådet vælger, og om det har ændret holdning til nedrivningen. Og måske især om, hvordan en
eventuel �nansiering kan strikkes sammen.

Gellerup Bibliotek lå tidligere i bygningen til venstre, der i dag huser Kollektivbyens 50 små virksomheder. Efter sommerferien skal byrådet igen tage
stilling til, hvad der skal ske med det og de øvrige bygninger i området. I baggrunden ses City Vest. Foto: Søren Willumsen
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Nedrivning eller bevarelse?

Anna Mette Exner har aldrig været i tvivl om arkitekturens kvaliteter. Hun har drevet sin virksomhed på adressen siden
2016, og valgte bevidst at placere sig i Gellerup på grund af arkitekturen, som hun ser store kvaliteter i.

- Bygningerne har en kæmpe kvalitet, og det vil være vanvittigt at rive gode bygninger ned for at starte forfra. Nogle
hævder, at det koster det samme at rive dem ned og bygge nyt, som at renovere det gamle. Jamen, hvis udgiften er den

Borgmesterens afdeling er på vej til byrådet med et forslag, der indeholder �re scenarier, byrådet kan vælge imellem
for fremtiden for Kultur- og Aktivitetshuset i Gellerup, som ejes af Aarhus Kommune:

1. Udbud og salg af ejendommene med krav om, at det arkitektoniske udtryk bevares. Bygningerne skal anvendes til
fællesskabsorienterede funktioner som eksempelvis højskole, uddannelse, forskning, kulturinstitution og mindre
kreative erhverv.

2.  Udbud og salg af bygningerne med krav om, at det arkitektoniske udtryk bevares, men med kommercielt indhold
som for eksempel boliger og/eller erhverv.

3. Udbud og salg af bygningerne til anden anvendelse som råhus/bærende konstruktion med nyt klimaskærm med
uden hensyn til bevarelse af det arkitektoniske udtryk.

 4. Udbud og salg af bygningerne til nedrivning og nybyggeri, det vil sige som byggeretter til kommercielle formål
som boliger og erhverv.

Anna Mette Exner driver tegnestue fra Gellerup og har meget bevidst valgt at slå sig end her på grund af arkitekturen og mulighederne. Foto: Søren
Willumsen
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samme, så lad os da for guds skyld bevare det gamle, fordi det har en værdi, fordi det fortæller en historie, siger hun.

Fra lejligheder til virksomheder
Stiften får en rundvisning i Kollektivbyen, hvor 50 mindre virksomheder har indtaget de tidligere ældrelejligheder og
hotelværelser, der også var her engang.

Virksomhederne er for eksempel arkitekter, en væver, en kulturformidler, en journalist, fotografer, en anlægsgartner,
designere, tegnere, en advokat, it-udviklere, privat hjemmepleje, gra�kere og en skønhedssalon.

- Der er stor interesse for at leje sig ind, men det er ikke bare et billigt lejemål. Vi tager kun virksomheder ind, der ønsker
at deltage i fællesskabet. I dag er vi 50 og målet er 100 virksomheder, siger Anna Mette Exner.

Kollektivbyen er et erhvervshus for mindre virksomheder, der vil være med i et fællesskab. Foto: Søren Willumsen
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Fra alle lejemålene på anden sal er der en god udsigt ud gennem de store vinduer i de tidligere lejligheder. Anna Mette
Exner har i sit arkitekt�rma selv en 180 graders udsigt fra altanen, og kan se fra havnen og bugten i øst ud over Aarhus
Ådal og til Brabrandsøen i vest.

Firmaet Polystruc er et af mange i Kollektivbyen, hvor partner, ingeniør Nicolai Frøkjær (tv) og programmør Emil Aslaug udvikler software til rådgivende
ingeniører. De nyder den gode udsigt fra vinduerne. Foto: Søren Willumsen
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For arkitekten drejer det sig om meget mere end at få �ere virksomheder ind i Kollektivhuset. Anna Mette Exner
drømmer om at være med til at skabe nyt permanent liv på Gellerupscenen nedenunder, som kun bruges lejlighedsvist,
og at åbne foyeren med en trappe ned til scenen.

Markiserne er ligeså gamle som byggeriet - 50 år - men virker fortsat. Foto: Søren Willumsen
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Og hun drømmer om at få værksteder ind i lokalerne, der blev tomme, da Cirkus Tværs �yttede til nyt. Helst noget
produktion eller værksted, der med indgangen fra Gudrunsvej, vil kunne skabe liv i gaden.

"Biblioteket" indtages
Kollektivbyen har nu også lejet de tidligere bibliotekslokaler med det mål at udnytte lokalerne med de store vinduer til
"håndens arbejde", hvad enten det er glaskunstnere, malere, keramikere eller bryggere, bare det er noget, der er
spændende at kikke på, når man går forbi.

- Vi vil meget gerne have lokale med og aktiviteter, der kan invitere folk indenfor, siger Anna Mette Exner, der ser frem
til den kommende behandling af sagen i byrådet.

Det tidligere Gellerup Kultur- og Aktivitetscenter (th) ligger tæt på City Vest og rummer i dag Kollektivbyens mange virksomheder. Foto: Søren Willumsen
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Det tidligere Gellerup Kultur- og Aktivitetscenter er 50 år gammelt, men arkitekturen er god og værd at bevare, fastslår arkitekt Anna Mette Exner. Foto:
Søren Willumsen
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Tidligere lejligheder i den gamle biblioteksbygning er i dag virksomheder med "levende malerier" på væggene i form af de store vinduer med god udsigt
og masser af lys. Foto: Søren Willumsen
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