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Med et nyt projekt og to nye
albums i bagagen er Tue
West igen taget på turné, og
på lørdag er turen kommet
til Det Bruunske Pakhus.

Sangskriveren og sange-
ren med den karakteristi-
ske nasale stemme har alli-
eret sig med Claus Funch og
Emma Fleming i trioen ”Ja-
runi, Moura and Wesko”,
som er et anmelderrost en-
gelsksproget debutprojekt. 

Ved koncerten vil trioen
både spille Tue Wests egne

dansksprogede sange samt
de engelsksprogede sange
fra debutalbummet. 

– Trioen lægger som ud-
gangspunkt op til en aku-
stisk koncert, med nærvær,
coolness og songwriting.
Dette element bliver fornyet
og rusket rundt, skriver
pakhuset i en pressemedde-
lelse. 

Koncerten begynder kl.
21, og billetter kan blandt
andet købes via fredericia-
billetten.dk. juul

DET BRUUNSKE PAKHUS

Tue West 
på dansk 
og engelsk 

Avisen beskrev i onsdagsavisen, at kendte navne på den
danske musikscene deltager i Madsby Rock lørdag den 25.
august. Men flere af de nævnte navne er et udpluk af de
kunstnere, som optræder andre steder på Royal Beer Rock
Touren 2012. De, som optræder i Madsby den 25. august, er:
Nik & Jay. Carpark North. Dúné. A Friend in London. The
Blue Van. Superspark. Back in Black. Die Herren. The Boss
Tribute to Springsteen. Den Danske Mafia. Decco Band.

Man kan købe billetter på www.madsbyrock.dk eller
www.billetboxen.dk eller via Spar Nord Fredericia og Mid-
delfart. Fredericia Dagblad beklager navne-forvirringen. 

ingemann
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Nik & Jay er hovednavnet til
Madsby Rock

En 61-årig mand fra Fredericia slap heldigt fra et solouheld
på 6. Juli Vej Fredericia.

Onsdag ved 16-tiden kom han kørende ad 6. Julivej og fik
tilsyneladende et ildebefindende. Bilen endte i et hegn ved
Social- & Sundhedsskolen. Fredericia Brandvæsen fik mel-
ding om fastklemte, men det viste sig heldigvis ikke at være
tilfældet, fortæller vagtchef hos Sydøstjyllands Politi,
Svend Pedersen. Manden slap uskadt fra uheldet, og der
skete kun ringe materielle skader. Elo
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Bilist fik det dårligt og
endte i hegn

Forsyningsselskabet Tre-For oplyser, at der var brud på en
vandledning på Egeskovvej i går fra klokken cirka 09.30 til
14.00. Bruddet var ikke kompliceret og er udbedret igen.

– Efter reparationen kan vandet indeholde enkelte sorte
og brune partikler, hvilket kan give gener ved tøjvask. Van-
det er ikke sundhedsskadeligt, skriver Tre-For på sin hjem-
meside og giver dette link til internettet, hvor man kan læse
mere om eventuelt misfarvet tøj: http://www.tre-for.dk/de-
fault.aspx?m=2&i=204 Kii.
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Vand kan misfarve tøj efter
rørbrud

”Der er ingen økonomiske
bånd mellem Fredericia TV
og Det lille Fjernsyn”. 

Det pointerer lokal-tv folke-
ne fra Bredstrup-Pjedsted i
en pressemeddelelse, efter
avisen onsdag kunne afsløre
økonomisk rod i Fredericia
TV. Stationen har en samlet
gæld på mindst 214.000 kro-
ner til kulturministeriet,
kommunen og Kanal Syd.

– Vi er noget overraskede
over, at det kommer frem nu.
Vi har forhandlet med Frede-
ricia TV i mange måneder og
har intet hørt om, at de skulle
have økonomiske problemer,
eller at de var blevet smidt ud
af sendesamvirket ved Kanal
Syd, siger formand for Det lil-
le Fjernsyn Erik Kleemeyer.

Fire dages samarbejde
Det er blot tre dage siden, at
Det lille Fjernsyn og Frederi-
cia TV havde indkaldt til pres-

semøde for at annoncere, at
de to stationer nu går i luften
på Kanal 97 på YouSee. Der-
med kan tv-stationerne ses af
op imod 100.000 fjernsynsse-
ere.

– Det virker lidt mærkeligt,
at vi blot et par dage efter kan
læse, at de har store proble-
mer med økonomien. Det vil-
le have været rart at vide, selv
om det selvfølgelig ikke påvir-
ker vores station, siger Erik
Kleemeyer, der føler sig mis-
informeret af Fredericia TV.

Også hos YouSee havde
man gerne hørt om de økono-
miske trængsler hos Frederi-
cia TV.

– Jeg blev klar over, at sta-
tionen har problemer, da jeg
så artiklerne på infomedia
(landsdækkende artikeldata-

base, red.) i går. Vi har selvføl-
gelig ikke noget med deres
problemer at gøre, men det
er bare ikke fantastisk at få
blandet vores navn sammen
med en station, der har øko-
nomiske problemer, siger
produktchef hos Yousee Tho-
mas Bøgelund.

Han har holdt mange mø-
der med tv-folkene fra Bred-
strup-Pjedsted og Fredericia
og vil nu forsøge at få en for-
klaring fra Poul Christensen
fra Fredericia TV for at slå
fast, hvad stationens frem-
tidsplaner er. Målet for Kanal
97 er at sende lokaltv fra Tre-
kantområdet ud på YouSees
sendenet, og det skulle gerne
være så meget som muligt.

– Vi vil gerne give vores
kunder i Trekantområdet den

mulighed, at de kan få lokale
tv-nyheder, og derfor stiller vi
kanalen til rådighed. Vi hå-
ber, at der også kan komme
lokal tv fra Vejle og Kolding,
siger Thomas Bøgelund.

YouSee har drøftet samar-
bejdet med Det lille Fjernsyn
og Fredericia TV i et års tid.
YouSee har stillet udstyr til rå-
dighed, så udsendelserne
kan lægges op på Kanal 97.
Sendeudstyret til Kanal 97
står placeret hos Det lille
Fjernsyn, og Fredericia TV
skal koble deres sendeudstyr
på. Det er endnu ikke sket.
Fredericia TV har ifølge Poul
Christensen, formand for Fre-
dericia TV, ikke sendt pro-
grammer siden 1. januar,
men er nu klar til at komme i
gang igen.

Det lille Fjernsyn har haft
debut på Kanal 97 og fortsæt-
ter ufortrødent med at sende.
Stationen har sendt i årevis
med frivillig arbejdskraft, og
har modtaget et tilskud på
10.000 kroner fra Fredericia
Kommune i forbindelse med
etablering af nyt studie. 

– Vi havde søgt om 25.000
og fik 10.000. Det var vi glade
for. Vi har også prøvet at få en
aftale om tilskud ved, at vi
stod for at sende direkte fra
byrådsmøderne. Vi sendte i
en periode, men det stoppe-
de fordi kommunen havde
indgået en aftale med Frede-
ricia TV, siger Erik Kleemeyer.
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Økonomisk kaos hos
lokaltv skaber forundring
Folkene bag Det lille
Fjernsyn i Pjedsted
føler sig
misinformeret af
Fredericia TV, efter
det er kommet frem,
at stationen har
kæmpe gæld

AF NANA HANGHØJ
naha@fredericiadagblad.dk

I mandags var der fryd og gammen mellem Fredericia TV, You-
see og Det lille Fjernsyn. Nu føler Det lille Fjernsyn sig misinfor-
meret, fordi Fredericia TV ikke har fortalt om sine økonomiske
problemer. ❏ Foto: Michael Svenningsen

De næsten 100 år gamle ce-
mentløver, som tidligere var
placeret ved Købestævnet,
blev onsdag sat på plads tæt
ved løvernes tidligere place-
ring på volden. Løverne er nu
sat på plads på en sokkel ved
opgangen til volden i Nørre
Voldgade. Løverne er for-
mentlig fra 1915, og de sad på
Købestævnebygningen frem
til 1984. Derefter stod de i
Vendersgade - Løvestrøget -
men måtte som mange andre
skulpturer i deponiet vige
pladsen for midtby-renove-
ringen, og løverne blev derfor
sendt i deponi i Vejlby. Skulp-
turerne har været præget af
tidens tand, men nu er løver-
ne blevet renoveret og klar til
et nyt liv i Fredericia.

FREDERICIA

Løverne vogter nu ved volden

Jesper Jensen fra vognmandsfirmaet P. Fournaise og John Mogensen fra museerne i Fredericia var
onsdag med til at placere løverne ved opgangen til voldanlægget i Nørre Voldgade. 
❏ Foto: Torben Glyum

AF MADS THYBO
math@fredericiadagblad.dk


