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Aarhusiansk serieiværksætter fylder 50 – og er stadig sulten
HAN HAR STADIG TRAVLT. Manden bag Aarhus Crossfit, Turbinehallen, Neem Deli, LEVEL5 og fire-fem
andre succesrige firmaer, den kendte aarhusianske erhvervsmand Søren Anker, fylder 50 år 1. september – og
fejrer ikke overraskende fødselsdagen i en ny restaurant, han åbner på dagen.
”Spørger du mig, om jeg får færre iværksætteridéer her midtvejs i livet, og om jeg har mindre appetit på at skabe
spændende tilbud og arbejdspladser i Aarhus, er svaret nej. Men det er ikke kun min egen fortjeneste,” siger Søren
Anker. ”Meget af min inspiration stammer fra byen selv. For jeg elsker den her by – og har gjort det, siden jeg
satte ben her første gang.”

Sjællænderen, der adopterede sig selv som aarhusianer
Selv om Søren Anker er født og opvokset på Sjælland, har han de sidste 20-25 år følt sig som 100 procent indfødt
aarhusianer, og kun accenten forråder ham en lille smule, når han begejstret fortæller om mange af de ting, han
sætter pris på ved Aarhus:
”Aarhus har vokset sig meget større, mens jeg har boet her. Og ikke kun i indbyggertal. Jeg synes, aarhusianerne er
blevet bedre til at tænke stort og til at turde være stolte af, hvem de er, og hvad de kan. Jeg ser Aarhus som en
storby og en studieby med virkelig meget drive og gang i den. Her er en særlig puls, en glæde og pulserende
kreativitet.”
Som iværksætter bag alt fra eventbureauer til sushirestauranter og lederuddannelser kender Søren Anker også
betydningen af et andet særligt islæt ved Aarhus, nemlig hele den lokalpolitiske atmosfære:
”Jeg kan stadig blive forbavset over, hvor kort der er til toppen her i byen. Man kan sagtens bare hive fat i
borgmesteren – eller en af de andre i byråddet, hvis man er træt af et eller andet eller har et forslag til, hvordan
tingene kan gribes anderledes an. Og selv om politikerne er uenige partierne imellem, oplever jeg gang på gang, at
de mødes privat og har det godt sammen. Det afspejler faktisk præcis det Aarhus, jeg også møder på gadeplan.”

Fejrer sin 50-års-fødselsdag på den eneste rigtige måde …
Ikke uden grund er Aarhus også fast base for Søren Ankers mange virksomheder. Han oplever, at stort set alle
virksomhedsledere i byen kender hinanden på kryds og tværs af brancher – og respekterer hinanden, også selv om
man er konkurrenter.
50-års-fødselaren, der oprindeligt er uddannet kok, fejrer ikke overraskende fødselsdagen i lokalerne af det seneste
skud på stammen af virksomheder, han står bag. Han har inviteret familie, venner og forretningsforbindelser til fest
i det gamle Ceres Bryggeri, hvor restaurant MALT åbner på selve dagen.

Nærmere oplysninger om Søren Ankers særlige kærlighed til Aarhus; den komplette liste af virksomheder, han
står bag; hvordan han som forretningsmand tænker anderledes som 50-årig – eller andet: Kontakt Søren Anker:
Tlf.: 20 99 86 76 | Mail: sa@turbinehallen.dk | Web: www.turbinehallen.dk eller www.malt.dk

