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RETSSAG: Ung 
mand, der i en lej-
lighed tændte et 
kanonslag, der gik 
af og kostede en 
17-årig ven synet 
på det ene øje og 
delvist på det andet, 
blev tirsdag idømt 
en fængselsstraf. 
Han ankede på  
stedet.  

Af Carsten Lysdal

SLAGELSE: Det koster syv da-
ges betinget fængsel, at en i 
dag 18-årig mand i december 
2018 antændte et kanonslag 
i en lejlighed i Valdemars- 
gade i Slagelse. 

Sådan lød udfaldet ved 
Retten i Næstved tirsdag. 

Kanonslaget, der eks-
ploderede indenfor, efter 
at både den dømte og hans 
jævnaldrende kammerat 
forgæves havde forsøgt at 
flygte ud af lejligheden, ko-
stede sprængte trommehin-

der og betydelige skader på 
begge vennens øjne. 

På det ene blev han blev 
blind, og på det andet har 
han i dag et stærkt nedsat 
syn.

Manden er dømt for 
»uagtsomt at have tilføjet 
betydelige skade på legeme 
eller helbred«, hedder det i 
anklageskriftet i en sag, der 
har været længe undervejs. 

Ankede på stedet
Politiet mener dels, at han 
har gjort sig skyldig i uagt-
som legemsbeskadigelse - en 

overtrædelse af straffelo-
vens paragraf 249 - ligesom 
han har overtrådt fyrværke-
riloven ved at have opbeva-
ret kanonslaget. 

Den dengang 16-årige og 
nu dømte mand blev an-
holdt, afhørt og senere løs-
ladt igen efter eksplosionen, 
der fandt sted den 8. decem-
ber 2018 klokken 18.47. 

Han er dog langtfra enig 
i afgørelsen og har derfor 
også anket dommen. 

18-årig vil frifindes: 
Tændte kanonslag og 
gjorde sin ven blind

Ung mand dømt for at tænde kanonslag indenfor. Eksplosionen gjor-
de vennen blind på det ene øje. Delvist på det andet. 

KUNSTOPLEVELSE: 
I weekenden 7.-8. 
november byder 
15 kirker inden-
for til professionel 
kunst. På grund af 
Covid-19 bliver det 
i år udelukkende 
danske kunstnere, 
der udstiller i kir-
kerne.

Af Per Vagnsø

SLAGELSE KOMMUNE: Ud-
stillingen »Kunst og Kir-
ker«, der i 2019 tiltrak mere 
end 6000 gæster hen over en 
weekend, bliver  afviklet ef-
ter planen i weekenden 7.-8. 
november med åbningsce-
remoni fredag 6. november 
i Sct. Mikkels Kirke, men 
ikke alt bliver, som det plejer 
at være ved den tredje udga-
ve af arrangementet.

- Vi er naturligvis op-

mærksomme på Covid-19 
og sørger for at følge myn-
dighedernes retningslinjer. 
Heldigvis er vores arrange-
ment fordelt på 15 forskellige 
kirker, så de besøgende er 
spredt godt ud i hele Slagel-
se Kommune, forklarer Per 
Thuesen, der er formand for 
foreningen Kunst og Kirker, 
som står bag kunstudstillin-
gen i samarbejde med Sla-
gelse Provsti.

Normalt byder udstillin-
gen på professionelle kunst-
nere fra ind- og udland. I år 
er kunstnerne kun fra Dan-
mark.

- Vi ved ikke, hvordan 
smittespredning og ind-
rejse-muligheder ser ud i 
fremtiden. Derfor har vi be-
sluttet, at årets udstilling 
kun byder på professionelle 
danske kunstnere, fortæller 
formanden og tilføjer:

- Jeg tror, det er et godt sig-
nal med kun danske kunst-
nere. De udenlandske skal 
med igen, når det bliver mu-
ligt, men vi var egentlig også 

vokset for store for hurtigt.
Sidste år deltog 11 uden-

landske kunstnere, mens 
det i år bliver 30 danske 
kunstnere, der viser, hvad 
de kan. 

Fire »nye« kirker
Omd rejn i ngspu n kter ne 
er som vanligt malerier og 
skulpturer.

- Udstillingerne foregår i 
15 forskellige kirker fordelt 
i Slagelse Kommune. I år er 
Boeslunde Kirke, Havre-
bjerg Valgmenighedskirke 
og Lundforlund Kirke nye 
udstillingssteder, beretter 
Per Thuesen.

I Boeslunde kan gæsterne 
opleve kunstmaler Diana 
Blüthgen samt skulptørerne 
Ida Wieth og Robert Jakob-
sen, mens kunstmaler Tina 
Kolding og skulptør Svend 
Holst-Pedersen indtager 
Havrebjerg Valgmenigheds-
kirke.

I Lundforlund Kirke er det 
kunstmaler Lars Bollerslev 
og skulptør Finn Borch, der 

udstiller.
Sidste »nye« kirke er Sct. 

Mikkels Kirke, hvor årets 
udgave af Kunst og Kirker 
skydes i gang med en åb-
ningsceremoni om fredagen 
klokken 16.30-18.00. Der er 
gratis adgang, og alle er vel-
komne.

Som noget nyt udstilles 
der også i kirken hen over 
weekenden, hvor gæsterne 
kan opleve kunstmaler Ulla 
Lundsgart og skulptør Peter 
Hesk.

Forsmag fredag
I forbindelse med åbnings-
ceremonien vil der være tre 
taler, ligesom publikum kan 
opleve en koncert med Bel 
Canto Koret fra Slagelse.

- Under åbningsceremo-
nien vil der ligeledes være 
udstillet et værk fra hver af 
de deltagende kunstnere, så 
man allerede fredag kan få 
en forsmag på de mange ud-
stillinger, der kan opleves 
i løbet af weekenden, siger 
Per Thuesen.

Udstillingerne i kirkerne 
om lørdagen og søndagen er 
åbne mellem klokken 10 og 
16.

I nogle kirker vil der ud 
over den udstillede kunst 
også være mulighed for at 
høre sang og musik, og i et 

antal kirker vil der om søn-
dagen ligeledes være guds-
tjeneste.

Hele programmet kan ses 
på www.kunstogkirker.dk, 
ligesom det trykte program 
blandt andet ligger i de 15 
deltagende kirker.

Lutter dansk kunst ved årets 
udgave af »Kunst og Kirker«

SLAGELSE KOMMUNE: Ejerlejlighed på Nic 
Rumps Vej 10, st, Korsør, solgt for 3.900.000 
kr. d. 01-09-2020

Rækkehus på Smedevej 1F, Vemmelev, 
solgt for 490.000 kr. d. 21-09-2020

Rækkehus på Tårnborgvej 2, 1, Korsør, 
solgt for 1.200.000 kr. d. 15-09-2020

Villa på Skovager 24, Korsør, solgt for 
1.800.000 kr. d. 19-07-2020

Villa på Skovager 25, Korsør, solgt for 
2.495.000 kr. d. 10-07-2020

Ejerlejlighed på Algade 49A, 1. th, Skæl-
skør, solgt for 950.000 kr. d. 16-09-2020

Rækkehus på Baggade 17, Korsør, solgt for 
1.050.000 kr. d. 06-10-2020

Ejerlejlighed på Halsskovvej 56, 2. tv, Kor-
sør, solgt for 150.000 kr. d. 02-10-2020

Fritidshus på Tranevej 5, Skælskør, solgt 
for 1.480.000 kr. d. 24-09-2020

Fritidshus på Tranevej 22, Korsør, solgt for 
1.345.000 kr. d. 21-09-2020

Villa på Gammeltorv 5, Skælskør, solgt for 
2.750.000 kr. d. 13-08-2020

Villa på Grønningen 2, Korsør, solgt for 
2.000.000 kr. d. 08-09-2020

Villa på Færgestræde 12, Korsør, solgt for 
350.000 kr. d. 21-09-2020

Landejendom på Attekøbsvej 11, Korsør, 
solgt for 2.495.000 kr. d. 06-08-2020

Fritidshus på Stumpe Agre 11, Omø, solgt 

for 1.255.000 kr. d. 16-09-2020
Villa på Konge-Åsen 48A, Skælskør, solgt 

for 1.050.000 kr. d. 02-06-2020
Villa på Skolevangen 15, Skælskør, solgt 

for 875.000 kr. d. 17-09-2020
Fritidshus på Østre Strand 27, Skælskør, 

solgt for 1.390.000 kr. d. 21-09-2020
unknown på Rønne Alle 2, Korsør, solgt 

for 500.000 kr. d. 20-08-2020
Rækkehus på Korsørvej 81B, Slagelse, 

solgt for 1.175.000 kr. d. 18-09-2020
Villa på Nørregade 3, Slagelse, solgt for 

1.845.000 kr. d. 21-07-2020
Villa på Teglparken 17, Slagelse, solgt for 

3.200.000 kr. d. 24-09-2020

Landejendom på Esholtevej 4, Slagelse, 
solgt for 13.850.000 kr. d. 26-06-2020

Villa på Skolebakken 2, Slagelse, solgt for 
1.795.000 kr. d. 22-09-2020

Ejerlejlighed på Byskov Alle 30, st. th, Sla-
gelse, solgt for 960.000 kr. d. 02-09-2020

Fritidshus på Sløruglevej 21, Slagelse, 
solgt for 695.000 kr. d. 06-10-2020

Villa på Dyvekær 3, Rude, solgt for 
1.300.000 kr. d. 16-09-2020

Villa på Sorøvej 32, Slagelse, solgt for 
1.645.000 kr. d. 17-09-2020

Landejendom på Næstved Landevej 609, 
Rude, solgt for 4.773.000 kr. d. 11-07-2020

agelse, solgt for 1.675.000 kr. d. 24-08-2020

Salgspriser på ejendomme

30 danske kunstnere udstiller i år i 15 lokale kirker.  PR-foto


