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TEMA
Area Aviae Meae
Falkoner Allé 118
Frederiksberg Allé 41
Æbeløen
Silver Arrow
KORT
BR 18 vs. arkitektur
Byen på tegnebordet
SAS/Bag facaden/Impact
Sommerhuse sejrer
ad helvede til
Generobring af byen
Lad nye huse flyde
Fra arkivet
Fotoessay
TEKNIK:
FACADER
Oceansalen
Victoria-drivhuset
Cork house
Clerkenwell Close
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LØFTET
Ø-GADEKVARTER

Snit 1:750. Tegning: CEBRA

Af Boris Brorman Jensen

Den nye boligbebyggelse på kanten af Botanisk Have i Aarhus er
noget af det bedste nye boligbyggeri, jeg længe har set, her i den
ellers så hastigt ekspanderende jyske hovedstad. Bebyggelsen, der
består af 136 lejligheder og 10 byhuse i to til seks etager, udgør den
vestligste del af det centralt beliggende og attraktive boligområde
kendt som Ø-gadekvarteret, der netop har fået en ny kommunal
helhedsplan.
Bebyggelsen udfylder et tidligere diffust, ubebygget område
omkring det gamle høvleværk, der i min barndom var kendt som
Børnenes Hus. Den nye boligbebyggelse optager ikke hele byggetomten. Det almennyttige byggeri, der skulle have afsluttet karréen
mod øst langs Hjortensgade, blev udarbejdet af et andet team, der
imidlertid har trukket deres projekt tilbage. Så indtil videre vender
den østlige del af bebyggelsen både bagside og gavl ud mod byen og
den tomme byggegrund, men det forstyrrer ikke det meget overbevisende helhedsindtryk. På afstand er det første, der fanger øjet, de
karakteristiske store mansardtage, der rummer op til tre etager, og
som flere steder er højere end selve facadeafsnittet. Der er skruet
op for tætheden, men også arbejdet med forskellige arkitektoniske
virkemidler, som medvirker til at dæmpe de egentlige størrelser på
nogle af husene. Set oppe ad bakken fra Langelandsgade eller fra
græsplænen omkring Peter Holms Vej kan bebyggelsen virke ret
massiv. Men på tæt hold og i øjenhøjde forvandles skalaen. Tagetagerne forsvinder ud af syne, fordi man ser sternen og ikke kippen af
bygningerne. Gaderummet virker nærmest intimt, og den relativt
tætte bebyggelse opleves ikke klaustrofobisk på samme måde som
bymiljøet i Ceres Byen ikke langt derfra.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Æbeløgade er brostensbelagt og atmosfærefyldt,
men samtidig fri for falsk nostalgi.
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Et andet og mere sædvanligt virkemiddel, der er benyttet for at
give oplevelsesmæssige skift i bebyggelsen, er variation i skalmurens farve. Her er anvendt nuancer i rød og sandfarve til at skabe
en visuel opdeling mellem de enkelte bygningskroppe. Den form
for formel variation kan virke falsk og forceret, men det fungerer
her, fordi etagehøjden springer så markant, og fordi bebyggelsen er
brudt op af passager ind til den åbne baggård. Spillet mellem facade
og tagflade understøttes samtidig af det konsekvente materialeskift.
Facader er i sten, tagflader i metal. Og al det sædvanlige tekniske
tingeltangel som f.eks. ventilationshætter er holdt skjult. Arkitekterne har formået at skabe en atmosfære, der er svær at afbilde. Det
oplevelsesmæssige overskud forløses bedst i 1:1.
Tidssvarende Ø-gadearkitektur
Der går en mental grænse langs Hjortensgade, og karréen
omkring Saltholmsgade er nok i de fleste aarhusianeres
bevidsthed lidt isoleret fra resten af det historiske industriarbejderkvarter fra 1850erne. Det er lykkedes arkitekterne at lave en
mental broforbindelse mellem den afsondrede enklave og resten
af Ø-gadekvarteret. Den nye karakteristiske bebyggelse bliver
kaldt for Æbeløen efter den nye bygade, Æbeløgade, der nok er
projektets største genistreg. I stedet for at lukke karréens indre
gårdrum omkring én stor sammenhængende perimeterbebyggelse har arkitekterne udnyttet muligheden for at opgradere en
tidligere baggårdspassage til en ny og stemningsfuld kvartersgade.
Et enkelt, men virkningsfuldt greb, der deler karréen i to og giver
bebyggelsen noget af den sammensatte karakter, som præger det
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Foto: Helene Høyer Mikkelsen

øvrige Ø-gadekvarter. Opdelingen skaber samtidig flere vestvendte bygninger med gode lysforhold.
Nedlæggelse af gamle produktionsbygninger, renovering
af baggårde og omdannelse af små byhuse til femetages udlejningsbyggerier er godt på vej til at forvandle Ø-gaderne til et
hipt velhaverkvarter. Der er stadig masser af studerende i de små
lejligheder, men de skyhøje boligpriser og presset fra den øvre
middelklasses forkærlighed for regulering er ved at presse livet ud
af boheme-stemningen. Man kan frygte, at den nye helhedsplan
blot vil forstærke denne udvikling. Måske er det uundgåeligt, men
med Æbeløen er det i det mindste lykkedes at genskabe noget af
det skalaspring, der giver Ø-gadekvarteret dets særlige karakter.
Opdelingen i to gør karréen mere kompakt, men fortætningen giver
samtidig den smukke gamle fabriksbygning en prominent indplacering i byrummet. To- og treetages byhuse er blevet integreret
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i bebyggelsen, og baggården er dermed blevet reaktiveret. Baggårdshuset var engang de fattiges tilholdssted. I dag er det blevet
eksklusivt at bo i en baggårdsoase og nyde byens dybe stille ro. Den
tendens bekræfter Æbeløens kvadratmeterpriser til fulde.
Projektet introducerer en nutidig version af den gamle matrikel
med respekt for det, man i dag vist vil kalde for Ø-gadekvarterets
DNA. Arkitekterne har tydeligvis været ude og aflæse kvarterets
arveanlæg i detaljer. Den spritnye Æbeløgade er brostensbelagt
og atmosfærefyldt på den klassiske måde, men absolut fri for falsk
nostalgi. Det sluttede og veldefinerede gaderum optager noget
af den store terrænforskel på grunden, og det er lykkedes at få
indbygget det obligatoriske LAR-anlæg, så det ligner et indfødt
byrumsmøbel. Selv postkasser og el-skabe er blevet integreret på en
raffineret måde. Æbeløen har naturligvis parkering under terræn,
men det giver bebyggelsen lidt liv, at der er udlagt parkering i
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Diagram over bykvarteret. Tegning: CEBRA

Foto: Kasper Hornbæk

Gårdrummet. Foto: Mikkel Frost

74

Æbeløen

ARKITEKTEN 05

Æbeløgade. Det lille nye Ø-kvarter på kanten af byens botaniske
oase virker som et rigtig godt sted at bo eller bare gå en tur. Arkitekterne har i samarbejde med folk fra Botanisk Have gjort baggården
‘vild med vilje’. Det er oppe i tiden og spiller godt sammen med
havens botaniske orden. Om nogle år vil klatreplanter dække
gavlene og sy bebyggelsen yderligere sammen med det grønne semiprivate byrum i den åbne baggård.
Æbeløens arkitektoniske vokabular har klare paralleller til et
af arkitekternes tidlige projekter – Isbjerget i den nye himmelstræbende bydel kaldet Aarhus Ø, designet sammen med JSD Architects,
SeARCH og Louis Paillard. De to byområder har ironisk nok
Ø-mærket til fælles, men ellers vil de fleste kendere af den aarhusianske byudvikling nok mene, at Aarhus Ø nærmest repræsenterer
en byarkitektonisk antitese til Ø-gaderne. Isbjerget er udført i hvide
betonelementer med blåt glas på altanerne. Æbeløbebyggelsen
har skalmur i standardsten og indfarvet procesmørtel, som giver
en mere varieret og farvekodet forskellighed. Men det er blot små
variationer i forhold til de overordnede kompositionsøvelser, der
er på spil. De to projekter er helt klart i familie. Æbeløens karakteristiske store mansardtage kan noget af det samme som Isbjergets
skrånende flader. Eksperimentet med det indre bymiljø er lykkedes
bedst i den nye bebyggelse, men motivligheden er klar. Arkitekterne
har længe excelleret i denne særlige form for arkitektonisk origami.
Og det er, som om det lidt idiosynkratisk ekspressive formsprog
har fundet ud af at forløse en virkningsfuldhed, der gør en forskel.
Isbjerget blev oprindelig tegnet før finanskrisen, og de snart 15 år,
der er gået siden, har aflejret nogle vigtige erfaringer. De raffinerede
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detaljer og det suveræne helhedsgreb, der kendetegner Æbeløen,
vidner om en stor portion arkitektonisk modenhed. De enkelte
bygningsvoluminer forskyder sig for hinanden efter samme solindfaldsforskydning, som regulerer Æbeløens skalaspring. Selv er jeg
ikke særlig begejstret for det testosteronagtige bymiljø, der er skudt
op på Aarhus Ø, men det er opløftende, at nogle af de arkitektoniske
eksperimenter tilsyneladende kan videreføres og anvendes andre
steder. Og omvendt. Måske Æbeløens vellykkede byarkitektur vil
åbne op for en ny og mere nuanceret læsning af den maritime forgænger i Aarhus Ø(V)?
Boris Brorman Jensen er arkitekt MAA, ph.d.
Redaktionel note
Anmelderen har for år tilbage delt kontor med CEBRA.
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