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Tøjhuset var fyldt, 
da Fredericia  
Byorkester i går 
indtog scenen med 
flot program

ANMELDELSE - Det var et by-
orkester tilsyneladende helt 
uden nerver, der i går aftes 
indtog scenen i Tøjhuset 
med et flot program sat op 
til et fuldtalligt publikum. 

At have selvtilliden i or-
den er godt, når man skal 
optræde. Og vel undt er det, 
for orkestret har slidt og 
slæbt og ikke mindst stræbt 
igennem en del år for at nå 
så langt, som det er kommet 
i dag. 

Vi sad i salen og på balko-
nen – den indvendige svale-
gang i Tøjhuset – og ligefrem 
hyggede os med orkestret og 
de værker, som det havde 
valgt at sætte på nodestati-
verne: Schuberts 3. symfoni, 
og ouverturen til Rosamun-
de. Mozart var repræsente-
ret med klaverkoncert nr. 23 
i A-dur – den med den lang-
somme og melankolske ada-
gio-sats, som den triste Eli-
sabeth Friis (Helle Virkner) 
spiller i TV-serien Matador – 
og endelig Samuel Barbers 
helt vidunderlige og drama-
tiske Adagio for strygere 
med opusnummeret 11.

Unge strygere
Som en lille bonus intermez-
zo havde Den Kreative Skole 
sendt et udsnit af sine unge 
strygere af sted til koncer-
ten, og sammen med deres 
lærer, Marianne Ejsing, de-
monstrerede de strygetekni-
ske færdigheder og evner 
for at !å karaktererne !int 
frem i de tre stykker musik: 
March på løse strenge, En 
rask Gut og en melodi fra 
operaen Tryllefløjten.

Alt andet end blodfattigt 
lagde orkestret ud med Ro-
samunde ouverturen, der 
nød godt af orkestret uner-
vøse start. Dystert og ma-
nende lagde pauker og blæ-
sere fra land fulgt op af stry-
gerne, der forvandlede ud-
trykket i mere formildende 
retning. Alle orkestrets sek-
tioner tog grundigt fat, og 
med en sikkerhed i takt- og 
temposikkerhed, der var en 
Frühbeck de Burgos værdig 
(- ham fra DR K-serien med 
Beethovens symfonier), !ik 
Kielland Lund trukket musi-
kerne ind i musikkens inder-
ste så effektivt, at musikken 
kunne flyde uhindret der-
udad. Dog: Blæsere og stry-
gere kunne med fordel have 

afstemt klange og styrker 
mere efter hinanden - men 
alt i alt en god start på kon-
certen.

Et stærkt kort blev nu 
trukket med den klart følen-
de og tænkende pianist, Ma-
ria Eshphai, i soloposition. 
Her med den himmelsk in-
spirerede klaverkoncert nr. 
23 i A-dur komponeret af 
den modne – 30 år gamle - 
Mozart. Sprudlende løber 
musikken. Elegant og char-
mant med vidunderlige 
schatteringer og delikate 
musikalske vendinger iblan-
det sonderinger af mere in-
trovert karakter - som i den 
melodiskønne og melan-
kolsk anlagte adagiosats. 
Fint og raf!ineret lagt frem 
af Eshpai. 

Nogle steder måtte soli-
sten kæmpe med at akkom-
pagnement i orkestret, der 
ikke helt havde øren for soli-
stens viljer. I det store og 
hele var der dog god sam-
klang og overensstemmelse 
imellem Eshpai og det ak-
kompagnerende orkester. 
Musikken lykkedes - ikke 
mindst på grund af både so-
listens og dirigentens vakse 
samarbejde. Blidt og ynde-
fuldt, sart og sårbart. Di-
skret i sin autoritet. Sådan 
lod den smukke adagio-sats 
sig forløse.

Godt gået
Strygerne nød at spille Sa-
muel Barbers hjerteflænsen-
de Adagio for strygere. Dyrk 
de klange og harmonier! 
Mahler værdige! Der blev ar-
bejdet op imod et klimaks af 
desperation og afmagt - fulgt 
i slipstrømmen af dybe be-
vægende eftersætninger.

Godt gået af strygerne 
med Kielland Lund i front.

Presto-satsen i Schuberts 
3. symfoni stod stærkest af 
de !ire satser. Smuk obo i 
den wiener-charmante me-
nuet, hvor et elegantere 
modspil i orkestret kunne 
have gjort underværker. Til 
gengæld: Mange muntre løs-
ninger sat op mod det tun-
gere skyts - især i førstesat-
sen. 

Alt i alt blev det til en både 
hyggelig og veldrejet kon-
cert. 

 �
Fredericia Byorkester
Værker af Mozart, Schubert 
og Samuel Barber.
Maria Eshpai, pianist, Anne 
Cathrine Kielland Lund, diri-
gent, strygere fra Den Kreati-
ve Skole
Tøjhuset, onsdag den 26. no-
vember

Selvtilliden  
var i top

Af Lars 
Zachariassen
Musikanmelder

Bryggeriet i  
Fredericia er  
storforbruger af 
energi, så en  
afgiftnedsættelse 
hilses velkommen  

Af Erik Madsen
erma@frdb.dk

FREDERICIA - Finanslovsaf-
talen, der kom i hus sent i 
aftes, er en klar gevinst for 
Carlsberg Danmark A/S og 
resten af dansk erhvervsliv.

- For os betyder det rigtig 
meget, at vi kan slippe for at 
betale de meget høje energi-
afgifter, og at det sker med 
virkning fra den 1. januar 
2014.

Det siger Jens Bekke, in-
formationsdirektør i Carls-
berg Danmark A/S, med 
henvisning til, at bryggeriet 
er en global virksomhed, og 
at produktionen i de enkelte 
lande holdes op mod hinan-
den. 

Konkurrencedygtig
- Med lavere afgifter bliver vi 

mere konkurrencedygtig i 
den danske del af koncer-
nen, og det kan vi naturlig-
vis ikke være utilfredse med, 
siger Jens Bekke.

- Med aftenens !inanslovs-
aftale har et bredt flertal i 
Folketinget taget et skridt i 
retning af bedre vilkår for 
dansk erhvervsliv, konstate-
rer han.

Carlsberg Danmark A/S 
har gennem en årrække 
gjort meget for at sænke 
energiforbruget på brygge-
riet i Fredericia, hvor man 
producerer øl og læskedrik-
ke til det danske marked, 
samt nogle specialpro-
dukter til udlandet. 

Med virkning fra den 1. ja-
nuar 2014 bliver der bl.a. ta-
le om en nedsættelse til EU’s 
minimumsafgift på 4,50 kr./
GigaJoule for alle brændsler 
i procesindustrien. 

Carlsberg ser frem til 
lavere energiafgifter 

Carlsberg Danmark A/S  ser 
frem til de nye lavere energiaf-
gifter, som partierne bag Fi-
nansloven har aftalt.  ARKIVFOTO: 

TORBEN GLYUM

FREDERICIA - En 26-årig fre-
dericianer blev tirsdag frem-
stillet i grundlovsforhør ved 
retten i Kolding og vare-
tægtsfængslet frem til den 
18. december.  

Han er sigtet for at have 
deltaget i overfaldet på en 
34-årig fredericianer for en 
uge siden.

Overfaldet skete ud for for 
Casino Bodega ved to-tiden 
om natten. Der opstod tu-
mult, da den 34-årige angi-
veligt havde tænkt sig at kø-
re fra bodegaen i sin bil.

Under tumulten blev den 
34-årige snittet i ansigtet, 
men ikke alvorligt.

Kort efter overfaldet !ik 
politiet fat i en 45-årig frede-
ricianer, som i sidste uge 
blev fængslet i !ire uger for 
sin rolle i overfaldet. 

Politiet efterlyste efter 
overfaldet vidner fra stedet, 
og det har sammen med an-
den efterforskning ført til, at 
man nu har sigtet den 26-åri-
ge for at have deltaget i over-
faldet.

26-årig fængslet i sag om knivstikkeri
FREDERICIA - En 20-årig 
kvindelig bilist var tirsdag 
formiddag årsag til et tra!ik-
uheld i krydset Egeskovvej-
Huslodsvej i Fredericia.

Kvinden fra Vamdrup kør-
te ad Huslodsvej mod vest, 
da hun ved udkørslen til 
Egeskovvej overså sin ube-
tingede vigepligt og ramte 
en anden bilist. 

Ved uheldet blev den 
20-årige kvindes bil total-
skadet. Hun selv slap med 
knubs og kunne tage hjem 
efter at være tilset af en am-

bulancelæge.  Bilen, som 
kørte ad Egeskovvej og blev 
ramt i siden, blev ført af en 
30-årig kvinde fra Aarup og 
hun slap uskadt fra sam-
menstødet.

Bilist overså sin vigepligt

En 20-årig bilist  kørte fra Hus-
lodsvej og ud i en bil  på Ege-
skovvej.   FOTO: ERIK MADSEN

1,8 mio. kroner er 
kommunens 
udgangspunkt  
for et salg 

Af Nana Hanghøj
naha@frdb.dk

HERSLEV - Frededericia 
Kommune har via ejen-
doms-centret sat Herslev 
Skole of!icielt til salg. 

Inden 6. december skal 
interesserede aflevere deres 
tilbud til ejendomscentret, 
som har sat en mindstepris 

på 1,8 mio. kroner på byg-
ningerne.

- Nu afventer vi, hvad der 
kan komme af bud, men vi 
har lige sat bygningen til 
salg, så vi har ikke haft kon-
takt med nogle, siger Jan 
Hansen, leder af ejendoms-
service.

Herslev Skole har været 
en brik i den masterplan, 
som byrådet vedtog i juni. 
Kabalen handler om alle 
kommunens ejendomme og 
involverede blandt andet æl-
drecentret og boliger på I.P. 
Schmidts Gård.

Den del af I.P. Schmidts 

Gård skulle efter planen væ-
re anvendt til kommunale 
kontorer til blandt andet 
teknisk forvaltning, men 
den del af planen faldt.

Socialdemokraten Jacob 
Bjerregaard var med til at 
beslutte, at Masterplanen 
måtte revideres og gjorde 
sig til talsmand for, at Her-
slev Skole kan være en brik i 
puslespillet.

- Det mener jeg stadig kan 
være en mulighed, hvis vi 
ikke har held med at sælge 
bygningerne. Det er vigtigt, 
at vi hurtigt !inder en løs-
ning, så bygningerne ikke 

forfalder, siger Jacob Bjerre-
gaard.

I udbudsmaterialet gøres 
klart, at der gerne må bydes 
mere end 1,8 mio. kroner. 
Det er ikke nødvendi"vis 
den højestbydende, som !år 
mulighed for at overtage 
skolen. Der vil også blive 
lagt vægt på, hvilke planer 
en eventuel køber har med 
bygningerne. Desuden har 
kommunen forbeholdt sig 
ret til at forkaste alle ind-
komne tilbud.

Herslev Skole sat til salg

Efter tilladelse fra redaktør Marianne Husted, Fredericia Dagblad.
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