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Muskelsvindfonden, der arrangerer Police-koncerten i Århus, regner med, at der kommer 37.000 gæster langvejsfra.

Mangel på hoteller
Byens hoteller har ikke kapacitet til festuge og
Police-koncert på én gang.
»Desværre, alt er optaget
i Århus Festuge.«
Sådan lød beskeden i går fra
en række hoteller i Århus,
der siden foråret har været
fuldt booket i dagene i og
omkring Århus Festuge.
På Radisson SAS Scandinavia Hotel på Margrethepladsen har alt været booket
siden april måned. Hotellet
er normalt populært blandt
kunstnere og gæster under
Århus Festuge, og i år er værelserne blevet booket endnu hurtigere på grund af
koncerten med det gendannede rockorkester The Police på Vestereng lørdag den
1. september.

Byen mangler senge
»Byens hoteller har simpelthen ikke kapacitet til både
festuge og Police-koncert på
én gang,« siger produktionsassistent hos Århus Festuge Micha Schaarup, der arrangerer overnatning til en
lang række kunstnere, mediefolk og samarbejdspartnere.
»Vi har gode aftaler med
byens hoteller, men i år
brænder det virkelig på. Vi
må indkvartere folk privat,
på vandrehjem eller på ho-

teller i Skanderborg eller Silkeborg.«
Ifølge direktør for Århus
Festuge, Jens Folmer Jepsen, er der et stort marked
for nye hoteller i byen.
»Der er blevet kortere
mellem de helt store arrangementer i Århus, men folk
skal altså også have et sted
at sove. Og hvis vi skal have
en multihal, vil behovet blive endnu større.«

Multihal vil øge behov
Jens Folmer Jepsen bakkes
op af Chris Jensen, konsulent ved Muskelsvindfonden, som står bag koncerten
med The Police på Vestereng
den 1. september. Der er udbudt 52.000 billetter til koncerten, og af foreløbigt
37.000
koncertgængere

kommer mange langvejsfra.
»Der kommer vel omkring 15.000 københavnere
til koncerten,« vurderer
Chris Jensen, som opfordrer
århusianerne til at tænke på
de tililende gæster.
»Der har været mange
store kulturarrangementer i
Århus på det sidste, og jeg
kan forstå på politikerne, at
man gerne vil have mere.
Det er ﬁnt med store nye
kulturhuse, men man bør
samtidig tænke på, at folk
skal have et sted at overnatte.«

Kasper Schütt-Jensen
kasper.schutt@jp.dk

» Vi har gode aftaler med byens

hoteller, men i år brænder det virkelig
på. Vi må indkvartere folk privat, på
vandrehjem eller på hoteller i
Skanderborg eller Silkeborg.
Micha Schaarup,
produktionsassistent hos Århus Festuge

Camping ved Vestereng
Manglen på hotelværelser ryster Muskelsvindfonden, som har planer
om at etablere en campingplads på Vestereng i
forbindelse med Policekoncerten den 1.
september.
Muskelsvindfonden, der
står bag koncerten, ligger
stadig inde med omkring
15.000 af i alt 52.000 billetter og må være kreative for
at få solgt så mange som
muligt inden koncerten.
»Vi har en idé om, at de
manglende hotelværelser
afholder mange fra at købe
koncertbilletter, og på campingpladsen vil vi i det
mindste kunne tilbyde 500
mennesker et sted at sove,«
siger Chris Jensen, konsulent ved Muskelsvindfonden.
»Byens turistkontor har

løbende fået henvendelser
fra folk, der forgæves forsøgte at skaffe et hotelværelse, og nu forsøger vi at
tage toppen af problemet.«
Det bliver dog ikke gratis
at slå sit telt op ved Vestereng. Det kommer til at koste omkring 100 kroner at
overnatte på pladsen, for
der er nogle udgifter til
toiletforhold og renovation,« siger Chris Jensen,
som understreger, at arrangøren ikke skal tjene penge
på campingpladsen.
»Det er en service, som
forhåbentlig kan hjælpe
billetsalget ind i en god afsluttende fase.«

Magelige Police-fans
I Muskelsvindfonden har
man diskuteret, om man
skulle bede århusianerne
åbne deres haver for koncertgæsterne, ligesom man
gjorde, da Horsens havde
Madonna på besøg.

»Men vi mente dog ikke,
at The Police-publikummet
ville være så interesseret i
dén boform. De er ældre
end dem, der hører Madonna og Metallica, og vil
gerne have det lidt mere
bekvemt.«

LANDVINDING Professor Lars Arge fra Aarhus Universitet har udviklet en ny udregningsmetode for mega-computere, der f.eks. har afkortet en udregningstiden fra tre uger til tre timer.
Foto: Jan Dagø

Regning for viderekomne
Professor Lars Arge er en
glad mand. På fredag kan
den internationalt kendte
matematiker slå dørene
op for et nagelnyt
forskningscenter på
Aarhus Universitet, som
blandt andet er understøttet af 30 mio. kr. fra
Danmarks Grundforskningsfond.
Madalgo (Massive Data Algorithmics) hedder det datologiske forskningscenter,
og her vil en række af verdens førende logoritmeforskere fremover sidde og arbejde på at få to plus to til
at blive 700.
»Målet er at blive verdens
bedste til at lave algoritmer
til massive data, og det skal
nok lykkes,« fortæller forskningsleder Lars Arge.
Algoritmer er de forskrifter, som computere følger
skridt for skridt for at løse
en given beregningsopgave.
Og at der er idé i at udvikle
effektive algoritmer, har
Lars Arge blandt andet be-

vist overfor ingeniørﬁrmaet
Cowi.
Cowi havde behov for at
få bearbejdet de enorme datamængder, der ligger til
grund for en digital højdemodel af Danmark. Dataene skulle bruges til at beregne og kortlægge oversvømmelsesrisikoen forskellige
steder i Danmark. Hidtil
har højdekort over Danmark været lavet ved punktmålinger med over 100 meters afstand. Ved hjælp af
satellitter har man i dag
målinger af hver eneste kvadratmeter dansk område.

Fra tre uger til tre timer
»Tidligere tog dette de hurtigste computere op til tre
uger at lave en beregning af
så store datamængder, men
ved hjælp af effektive logaritmer nedbragte vi computertiden til tre timer,« fortæller professoren, som derefter går over i en forkla-

ring, hvor undertegnede må
stå af.
Lars Arge giver også et
eksempel på, hvordan de
lynhurtige algoritmer kan
bruges til at kontrollere borgerne i fremtiden:
»Man kan for eksempel
konstant modtage data om,
hvor alle mobiltelefoner
med GPS beﬁnder sig og så
lade en algoritme holde øje
med, om der pludselig står
mange stille på ét sted. Derved kan man identiﬁcere
traﬁkpropper,« siger han.
De danske forskere på
Madalgo-centret skal fremover arbejde sammen med
verdens førende forskningsinstitutioner på området:
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) i USA og
Max Planck Institut für Informatik (MPII) i Tyskland.

Erik Vohnsen
vohnsen@jp.dk

