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SAGT & SKREVET

Byens butikker og deres
medarbejdere skal være
stolte over, at de er med til
at skabe det her resultat. De
knokler og de gør det godt. 
Claus Bech
direktør, Aarhus Cityforening 
– om at Østjylland igen har den 
danske rekord i butikshandel. Igen i år
viser tallene, at Østjylland klarer sig
bedre end resten af landet inklusiv
København – til stiften.dk
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Overskyet, men også med
mulighed for sol. Vinden
bliver frisk fra sydvest.
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DET SKER

På Wikipedia kan man bl.a læse, at The Blue Van blev dannet
på Hallund musikskole af de dengang 13-årige bandmedlem-
mer. De øvede også i kælderen hos en bedstemor med dårlig
hørelse. Navnet er taget efter den blåmalede vogn, som tidlige-
re hentede patienter til Sct. Hans Hospital. Foto: Anita Graversen

Musik: Tonerne af britisk inspireret bluesrock kommer til at flyde
på Voxhall i aften, når bandet The Blue Van giver koncert. The Blue
Van udgøres af Steffen Westmark, Søren Christensen, Allan Villad-
sen og Per Jørgensen. Debutalbummet “The art of rolling” blev
udgivet i 2005, og siden da er yderligere fire albums kommet til.
Bandet har bl.a. fået stor eksponering i forbindelse med singlen
“Silly Boy”, der blev anvendt i en Samsung-reklame. Koncerten
starter kl. 20. Billetterne koster 170 kr. - kh.

Aarhus
Nyhedsredaktør: Brian Jensen Felde – jpaarhus@jp.dk

Svalegangen: Teatret Sva-
legangen, der ombygges
for millioner, mister 3,7
mio. kroner i støtte, op-
lyser Århus Stiftetidende.
Teaterchef Per Smede-
gaard er ifølge avisen i
chok. Projektstøtteudval-
get under Statens Kunst-
fond har for en periode
på to år beskåret støtten
til teatret med to mio. kr.
Situationen forværes af,
at teatret vil miste yderli-
gere støtte på 1,7 mio. kr.
efter sæson 2015/16,
hvor Svalegangen for sid-
ste gang sender forestil-
linger på turné. Ifølge
Ditte Maria Bjerg, der er
formand for Projekt-
støtteudvalget, skyldes
beskæringerne »en ben-
hård prioritering«. jensen

Teater i chok

Skejby: Alle kunder i IKEA
i Skejby ved Aarhus blev
lørdag formiddag ved 10-
tiden bedt om at søge til
nødudgangene. »Et på-
kørt sprinklerrør i p-kæl-
deren udløste en alarm
hos os,« sagde indsatsle-
der hos Aarhus Brandvæ-
sen, Anders Jensen, til TV
2 | ØSTJYLLAND. »Vi fik
dog meget hurtigt kon-
stateret, at det var årsa-
gen til alarmen og fik den
stoppet.« De mange kun-
der kunne derefter fort-
sætte deres shoppetur.

Afbrudt indkøb

Astronomi: I 2008 kunne JP
Aarhus oplyse, at en for-
skergruppe på Aarhus og
Københavns Universiteter
kunne tage et spring frem-
ad i jagten på forbedret
viden om rummet. Med en
bevilling på 10 mio. kr.
kunne de tage hul på eta-
bleringen af otte teleskoper
i det såkaldte SONG-pro-
jekt. Det første teleskop i
det danskledede teleskop-
netværk blev officielt ind-
viet lørdag; Observatorio

vi havde en vision om, da
vi startede projektet. Vores
viden om stjerner og exo-
planeter har forandret sig
meget de senere år, og alli-
gevel kan vi konstatere, at
vi så rigtigt, da vi designede
de videnskabelige mål for
SONG-projektet – det kan
vi være vældig tilfredse
med,« siger Jørgen
Christensen-Dalsgaard. 
Læs mere om projektet på
song.au.dk.

jensen

del Teide på Izaña-bjerget
på Tenerife. Professor Jør-
gen Christensen-Dalsgaard
er centerleder for Stellar
Astrophysics Centre på
Aarhus Universitet og
overordnet leder af SONG.
»Det er fantastisk, at vi i
dag står med et nyt, top-
moderne teleskop, der
trods tekniske udfordringer
og forsinkelser har holdt
budgettet – og ikke mindst,
at det har vist sig at kunne
levere lige præcis det, som

Aarhus Universitet bag bedre udsigt til rummet

Ved indvielsen får teleskopet på Tenerife det officielle navn ”The Hertzsprung SONG Telescope”, op-
kaldt efter den danske astronom Ejnar Hertzsprung (1873-1967). Ejnar Hertzsprung er verdenskendt
for Hertzsprung-Russell-diagrammet, som er et redskab til at klassificere stjerner efter lysstyrke og
spektralklasse. Foto: Daniel López/Instituto de Astrofísica de Canarias

NYHEDSOVERBLIK

EN SKOVL FOR EN SKOVL

Tidligere overvismand Christen Sørensen er kendt som en bramfri herre, der ofte har advaret politikerne om den økonomiske politik. 
Nu stiller han op for Socialdemokraterne til næste folketingsvalg.


