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Det var her på det psykiatriske hospital Oringe, den unge mand fremsatte sine trusler. Dem blev han dømt for. 
Foto: Mie Neel

Psykisk syg mand
i retten for trusler

Flere elever fra Ørslev Skole gav udtryk for, at det havde været en stærk oplevelse at opholde sig en time i mørke.

Foto: J.C. Borre Larsen

Teaterfolk sugede
skoleelever ind i mørket
TEATER: Cantabile
2 slipper både det
ydre og indre mørke
løs i den nye børneforestiiling »På
mørkets bund«.

VORDINGBORG: Ansatte på
det psykiatriske hospital
Oringe skal lægge øre til meget, men der er også grænser.
I august sidste år gik en
indlagt 22-årig langt over
stregen for, hvad man kan
tillade sig at sige til andre.
I en presset situation sagde
han til en afdelingssygeplejerske: »Du skal blande dig
udenom, for ellers smadrer
jeg dig«.
Da endnu en afdelingssygeplejerske kom til, sagde
han til dem begge to: »I skulle smadres og have så mange tæsk, at I ikke kan kende
hinanden. Jeg har lyst til at
slå jer ihjel«.
Under
raseriudbruddet,
som varede et par timer,
fik han også sagt til dem:
»Jeg binder jer til stolene og
smadrer, gennembanker og
torturerer jer«.
Og han fortsatte: »Jeg vil
tæske jer så meget, at I giver
oplysninger om jeres fami-

lier, så jeg bagefter kan tage
derhen og slagte dem for øjnene af jer. Når det er sket,
vil jeg gøre jer færdige«.

Dom

Den nu 23-årige mand, som
er bosat på Falster, fik en anmeldelse på halsen for alle
sine trusler, og forleden måtte han sande, hvad retssystemet mener om den slags
udtalelser.
- Han fik 60 dages fængsel, som blev gjort betinget,
med en prøvetid på et år under tilsyn fra Kriminalforsorgen, fortæller anklager
ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lotte
Nielsen.
I retten i Nykøbing Falster
nægtede han sig skyldig i det
hele, men de to afdelingssygeplejersker vidnede imod
ham, og det overbeviste
dommeren og de to domsmænd.
cv

Af J.C. Borre Larsen
VORDINGBORG: Man skal
bestemt ikke være mørkeræd for at være med i Cantabile 2’s nye børneforestilling
»På mørkets bund«.
Det var nu heller ingen
af de 6. klasses-elever fra
Ørslev Skole, som torsdag
middag lod sig suge ind i
mørkets univers på Vordingborg Teater.
Kun udstyret med en lille
lommelygte - mobiltelefoner
var bandlyst - var skole-elevernes skæbne i 60 minutter
overladt til skuespillerne
Siri Facchini Haff og Karoline Pietrzykowska.
- Vi går ud fra, at mørke er
noget dårligt, så vi gør alt
med lys, forklarer Siri Facchini Haff.
Når alt er mørkt, forstærkes menneskers sanser. Det
sorte omkring os kan også
frembringe stærke følelser.
Nogle af eleverne brød ud i
tårer, fordi de på uforklarlig
vis både oplevede glæde og
sorg.
- Mørket binder os sammen. Vi kan slappe af, Siri
Facchini Haff.
En lidet attråværdig egen-

Kludder med kontonummer

I Cantabile 2’s nye stykke »På mørkets bund« er børnene selv en del af forestillingen. 
skab hos alle mennesker er
misundelse. Som regel går
vi stille med dørene, men på
scenen under et stort tæppe,
der dannede en hule, kom de
inderste tanker frem.
- Jeg kan godt blive misundelig på dem, som ikke
er skilsmissebørn, sagde en
pige.
- Jeg kan godt blive misundelig på dem, som har en far,
lød det fra en anden.
At eleverne var så hudløs
ærlige, kommer ikke bag på
Siri Facchini Haff.
- I det indre mørke føler
vi alle skyld, men når vi er
sammen i mørke, kan vi
slappe af og sige: Nå ja, vi

rummer alle vrede og misundelse, siger hun.
Forestillingen endte med
fælles dans, der mindede om
et ritual fra en vild stamme i
Afrikas jungle.
- Det kan være en befrielse at være i mørket. Vi slipper de tunge tanker, smider
hæmningerne og fester løs,
smiler Sirri Facchini.
Klasselærer Nina Hvidberg tog turen i mørket sammen med sine elever.
- Det var en stor oplevelse.
Eleverne kunne være i sig
selv i en hel time. Det er ikke
nemt i dag med mobiltelefoner, lød det fra Nina Hvidberg.

PR-foto

FAKTA
■■»På mørkets bund« af
Cantabile 2 for 4.-6.
klassetrin
■■Spiller i foråret for skolerne i Vordingborg
Kommune.
■■Optræder til den store
Aprilfestival i Hjørring.
■■Stykket kan opleves
igen til efteråret.

VORDINGBORG: Røde Kors Vordingborg fylder 100 år og
har i den anledning inviteret til reception med taler, underholdning, udstilling og forfriskninger. I indbydelsen har
man dog fået skrevet et forkert kontonummer, oplyser Arne
Holdensen fra Røde Kors Vordingborg. Det korrekte kontonummer i Møns Bank er 6140-4317101. Røde Kors modtager
ikke gaver - hverken blomster, flasker eller cigarer - men de
frivillige vil være glade, hvis man i anledning af jubilæet
i stedet donerer et beløb til støtte for udsatte børn og unge
samt ældre i Vordingborg-området.

Ord på biblioteket
VORDINGBORG: Tirsdag 26. marts fra klokken 16-17 står den
på oplæsning i Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6.
Bente Sonn debuterede som krimiforfatter i 2017 med krimien »Gennem tunnelen«, som er skrevet på baggrund af
mødet med patienter på hospitaler og i psykiatrien, hvor
hun var kørende distriktssygeplejerske i 16 år, og en stor del
af handlingen i bogen foregår i Vordingborg.
Dagens anden bidragyder er Anne Gyrite Schütt, som er
kunstner med rutefart mellem Lolland, London og Moskva.
Hun har galleri i Dunster, UK, hvor hun lige har været
ovre og præsentere sit bud på et portræt af Richard III.
I Danmark er Anne Gyrite Schütt mest kendt for sine retssalstegninger og portrætter af lokale borgmestre.
Ved arrangementet vil hun præsentere sine seneste illustrationer til bogen »Ordet på bordet« af Niels Davidsen-Nielsen, og hun vil også læse en af sine egne tekster.
Arrangementet foregår i samarbejde med StORDstrømmen, og det er gratis at deltage.

