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at se, hvem der er hvem,« si-
ger Henrik Møller Jakobsen.

Ud over kast med øldåser,
sennep- og ketchupflasker

fra en pølsevogn og et plast-
bord blev der affyret kanon-
slag og romerlys både i pau-
sen og under kampen.

»Romerlys og kanonslag er
efterhånden noget, der næ-
sten hører til fodbold-
kampe,« siger Henrik Møller

Jakobsen, der fik det indtryk,
at uroen standsede efter kam-
pens slutning, da Køben-
havns Politi sørgede for, at

AGF-tilhængerne kom direk-
te ud i deres ventende busser,
og busserne satte kursen
direkte mod Århus.

Der skulle cirka 30-40 politifolk,
heraf en håndfuld med hjelme,
til at fjerne de cirka 20 
aggressive tilskuere, der – ifølge 
Morgenavisens Jyllands-Postens
medarbejdere på Tingbjerg
Idrætspark – konstant 
provokerede AGF’s fans. 
Et kanonslag blev eksempelvis
kastet ind mellem 
AGF-tilhængerne.
Først med et lille kvarters 
forsinkelse blev kampen sat i
gang igen. Det skete til lyden af
et taktfast råb, der angiveligt
skulle høres som en hilsen til de
århusianske hooligans i White
Pride: ”Ingen fascister i vores 
gader”. Forinden havde en anden
og stor gruppe Brønshøj-tilskuere
sunget ”Fodbold i Brønshøj, 
vi vil se fodbold i Brønshøj” på
melodien ”Guantanamera”.
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Entreprenørfirmaet MT Høj-
gaard skal stå i spidsen for op-
førelsen af Agro Food Parks
nye, 5.600 kvm store innova-
tionshus i Skejby, der står
færdigt ved udgangen af
2011. MT Højgaard vandt
udbuddet i konkurrence med
tre andre tilbudsgivere.

Agro Food Park bliver

videnscenter for innovation
og udvikling på fødevare-
området. Forbilledet er den
århusianske it-by Katrine-
bjerg, som i dag huser flere
end 60 selvstændige it-virk-
somheder.

Mange specifikke krav
»Vinderprojektet imøde-
kommer på bedste vis de
mange og specifikke krav,
som vi har til det nye hus i
forhold til bl.a. funktiona-
litet, arkitektonisk udform-
ning, energiforbrug og mu-
ligheder for udbygning. Det

bliver et hus skabt til innova-
tion og videndeling,« siger
innovationmanager Bjarne
Langdahl, Agro Food Park. 

Plads til 120 ansatte
Det nye hus med bl.a. recep-
tion, kontorer og laborato-
rier kommer til at huse 120
medarbejdere fra virksom-
hederne ISIS A/S, Agro Busi-
ness Park, TINE Ingredients
SA, Delta A/S, International
Starch A/S, GLS-A, Landbrug
& Fødevarer, Mælkeudvalget
samt Agro Food Parks sekre-
tariat. Hvis Århus vinder kap-

løbet om at blive hjemsted
for det kommende Mad-
eksperimentarium, MadX,
bliver bygningen også hjem-
sted for dette.

Bag det valgte projekt står –
foruden MT Højgaard – arki-
tekterne Kjaer & Richter, in-
geniørvirksomheden Bascon
og landskabsarkitekt Preben
Skaarup.

Etableret sidste år
Agro Food Park blev etableret
ved Dansk Landbrugsrådgiv-
ning, Landscentret i Skejby
sidste år. 

De første virksomheder er
flyttet ind i midlertidige pa-
villoner. Ambitionen er at
blive en af verdens fem
førende viden- og kompeten-
ceklynge for landbrugs- og
fødevareerhvervet. 

I 2020 skal antallet af
videntunge arbejdspladser i
fødevarebranchen i området
nord for Skejby Sygehus
gerne være vokset til 3.000,
lyder ambitionen. 

Agro Food Park vil også
samle forsknings- og uddan-
nelsesinstitutioner inden for
landbrug og fødevarer. 

Bag det projektet i Skejby står – foruden MT Højgaard – arkitekterne Kjaer & Richter, ingeniørvirksomheden Bascon og landskabsarkitekt Preben Skaarup. Illustration: Agro Food Park

Agro Food Park klar til byggeri
N Det kommende innova-
tionshus skal stå færdigt 
ved udgangen af 2011. 
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Julemanden
blev slagtet
Hærværk: Gartneriet Bo
Grønt i Skæring har
mistet sit julevartegn.
En fem meter høj op-
pustelig julemand, der
i flere år har stået ud
for gartneriet ved Gre-
nåvej, blev natten
mellem fredag og lør-
dag punkteret. Og nat-
ten mellem lørdag og
søndag fik julemanden
dødsstødet, da hær-
værksmænd skar den
punkterede julemand i
stumper og stykker. In-
dehaveren af Bo Grønt
i Skæring, Steen Vink-
ler, har meldt hærvær-
ket til Østjyllands Poli-
ti og skal nu ud for at
finde en ny julemand.
»Jeg er vred over, at
nogle kan ødelægge en
julemand, som er stil-
let op for at glæde
først og fremmest bør-
nene,« siger han. JP

Radikale og
fri kærlighed
Politik: De to radikale
politikere, folketings-
medlem Morten Øster-
gaard og viceborgme-
ster Rabih Azad-Ah-
mad, var lørdag på ga-
den i Århus for at slå et
slag for fri kærlighed,
hedder det i en presse-
meddelelse fra De Ra-
dikale. Markeringen
var et udtryk for mod-
stand mod regeringens
pointsystem, der sæt-
ter grænser for, hvilke
partnere, danskere kan
bosætte sig med her i
landet. JP

Jul på slottet
Musik: Komponisten
Bodil Heister, som stod
bag tv-julekalenderen
”Jul på Slottet”, er den
3. , 4. og 5. december
tilbage på Rosenholm
Slot, hvor hun fremfø-
rer sangene fra juleka-
lenderen. Samtidig
spilles ”Jul på Slottet” i
Musikhuset Aarhus i
november og decem-
ber i en entimes fore-
stilling, arrangeret af
Den Jyske Opera. JP

Juletid er 
batteri-tid
Velgørenhed: Batteri-
producenten Duracell
giver et års forbrug af
batterier til børneafde-
lingerne på Skejby Sy-
gehus via velgøren-
hedsløbeklubben
Kuul. Løbere fra Kuul
løber den 12. decem-
ber 100 km rundt om
Brabrand Sø fra mid-
nat til kl. 14. De indle-
der den sidste etape på
5 km fra Storcenter
Nord til Skejby Syge-
hus, hvor batterierne
bliver afleveret. JP


