Kovending: Den fallerede ejendomsinvestor Jesper Koch Andersen har
overraskende opgivet at beholde en
stor, billig lejlighed i Sjællandsgade.
Håndbold: Gitte
Brøgger og to
andre proﬁler kan
indtil på fredag
kvit og frit forlade
SK Aarhus.
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Hærværk
mod træer
i Risskov

Ros og
anerkendelse
til ny festival
N Branchefolk spår en stor
fremtid for den aarhusianske
Northside Festival, der afvikles
i pinsen med store, internationale navne.
KASPER SCHÜTT-JENSEN
kasper.schutt@jp.dk

Northside Festival kan blive
en af landets vigtigste festivaler.
Sådan siger Jesper Mardahl, daglig leder på Promus
– Produktionscenteret for
Rytmisk Musik i Aarhus, om
festivalen, som afvikles i
Ådalen i pinsen.
10.000 billetter er udbudt
til festivalen, der har store,
internationale navne som
Suede, Interpol og Elbow på
programmet.
Jesper Mardahl ser et stort
potentiale i Northside Festival:
»Hvis publikum tager godt
imod festivalen, kan den
blive en solid, tilbagevendende begivenhed. Jeg
kan godt forestille mig, at der
kan komme 25.000 mennesker i fremtiden, og at folk
kommer rejsende langvejs
fra og bidrager økonomisk til
byen.«

Politisag: Tre markante vejtræer
i Risskov er blevet skamferet med en
motorsav. Træerne ødelægger udsigten
over Aarhus Bugt fra nogle af de dyre
villaer bag dem.
ERIK NØRBY
erik.norby@jp.dk

Først forsøgte nogen at slå tre
markante træer i et af Risskovs velhaverkvarterer ihjel
med kobbersøm. Da det
åbenbart ikke lykkedes, er
der nu savet et snit i hver af
stammerne med en motorsav.
»Det ligner ikke normalt
hærværk, men ser ud, som
om nogen har villet slå træerne ihjel. Heldigvis er der
håb om, at de kan reddes,«
siger afdelingschef i Natur og
Miljø, Kim Gulvad.
De tre træer af arten spidsløn (Acer Platanoides) står på
hjørnet af Harald Selmers Vej
og Stationsvej/Rolighedsvej i
Risskov. De er plantet i 1978,
og i en lokalplan for området
fra 1993 er de markeret som
bevaringsværdige.
Snittene er lavet knap en
halv meter over jorden og går
ca. en fjerdedel ind i stammerne, der har en diameter
på ca. 40 cm.
Gerningsmanden eller gerningsmændene har måske
håbet, at det ikke blev opdaget foreløbig, men med
tiden vil få træerne til at gå
ud.
Træerne står tæt på vandet,
og da terrænet hæver sig ret

stejlt, tager de udsigten fra
nogle af dem, der bor lidt
bagved.
En beboer bad i 2004 om at
få træerne beskåret i toppen,
men det blev afvist af Natur
og Miljø.

Træer under observation
»Vi gør meget for at passe på
vores vejtræer. Disse er meget
flotte om sommeren, og
indtil nu har de været sunde
og sikre for trafikken. Nu
kommer de under observation, for de er lettere
modtagelige for angreb af
svampe og skadedyr efter
hærværket,« siger Kim Gulvad.
Han tvivler på, at der er tale
om almindelige drengestreger.
»De unge bøller går sjældent rundt med en motorsav.
Dette ligner en bevidst handling, og den er meldt til politiet,« siger han.
Det er ikke første gang, at
der er begået hærværk mod
gamle træer tæt på byens
dyre villakvarterer.

Markant proﬁl
Årets
Northside-program
vækker begejstring. Både i
diskussionsfora på internettet og blandt aktører i musikbranchen.
»Det er første gang, at jeg
ser en festival med en så
markant profil inden for
bred, moderne rockmusik.
Det lover godt for Aarhus,«
siger Henrik Marstal, ph.d. i
musikvidenskab og medlem
af Kulturministeriets kanonudvalg for musik.
»Det er et rigtigt flot
program,« indrømmer J.P.
Andersen, booker og marketingchef
på
Danmarks
Smukkeste Festival i Skanderborg.
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Kim Gulvad fra Natur og Miljø
i Aarhus Kommune viser et
af de beskadigede træer.
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