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DOM: En overha-
ling gik galt for en 
23-årig mønbo, og 
så fandt politiet 
hælervarerne.

Af Claus Vilhelmsen

P R Æ S T Ø / S T R A N D H O L M : 
Hvis man ikke ønsker, at 
ordensmagten opdager ens 
lyssky aktiviteter, er det 
ikke for smart at medbringe 
tyvegods og hælervarer i en 
trafikulykke.

Men det var netop, hvad 
en 23-årig mønbo gjorde for 
nøjagtig et år siden, den 12. 
februar 2018.

Den samme dag havde han 
stjålet en kobber PH-lampe i 
Stege, og da bilulykken ske-
te, havde han lampen i bilen. 
Han forsøgte at overhale en 
anden bil på Præstøvej ved 
Strandholm i Faxe Kom-

mune, men hans egen bil 
skred ud, væltede rundt og 
landede på taget.

Herefter kravlede han ud 
og forsøgte at skjule lam-
pen i nærheden. 

Men da politiet kom til 
stedet, fattede betjentene 
mistanke og fandt ikke 
kun den ene lampe, men 
også to an-
dre PH-lam-
per. Det viste 
sig at 

være 
nogle, som den 
23-årige ikke 
selv havde stjålet, men 
»overtaget« fra nogle an-
dre. Efter ulykken havde 
han fisket ikke kun kobber 
PH-lampen, men alle tre 
lamper ud af den havarere-
de bil og lagt dem på et sted 
tæt på. 

Efter politiet fandt lam-
perne blev manden ikke kun 

sigtet for tyveri, men også 
hæleri.

Fuld uden kørekort
Ikke uventet fandt betjen-
tene alkometeret frem, og 
det røbede, at den uheldi-

ge tyv og hæler havde 
en alkoholpromille, 
der lå over de tilladte 

0,5 promil-
le. Det 
s k a f f e d e 

ham en 

sigtelse for spi-
rituskørsel på 

halsen.
Men man må jo heller ikke 

køre bil uden kørekort, og 
da den unge mand ikke kun-
ne fremvise et sådant, blev 
han også sigtet og senere til-
talt for det.

Som om det ikke var nok, 
kunne anklagemyndighe-
den, da sagen kom for retten 

forleden, lægge en fartbøde 
oveni. 12 dage før havde han 
nemlig kørt 76 km i timen 
på Præstø Overdrev, hvor 
fartgrænsen er 50. Havde 
han haft et kørekort, ville 
det have givet ham en bøde 
og et klip i kørekortet. Men 
denne episode blev alligevel 
lagt oveni, og det fik følger 
for strafudmålingen.

Dom
- Han tilstod det hele, og der-
for kunne vi aflyse vidnerne 
og behandle sagen som en 
tilståelsessag. Han fik 10 
dages betinget fængsel med 
30 timers samfundstjene-
ste. Oveni fik han en bøde på 
15.000 kr., siger Chris Mar-
tinsen, anklager ved Syd-
sjællands og Lolland-Fal-
sters Politi, som havde taget 
sagen i Retten i Nykøbing 
Falster.

- Herudover har han fået 
frakendt kørekortet i fem år, 
tilføjer han.

Småfuld hæler kører 
galt i overhaling af bil

VORDINGBORG: Coding Pirates er klar med nye hold. De di-
gitale kaptajner og pirater mødes til kreative eftermiddage 
med programmering af robotter, LEGO Mindstorm og spil-
programmering tirsdag 19. februar. Det sker fra klokken 
16.30 til 18.30 i Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, Vordingborg. 
En sæson løber over 12 uger, og det koster 500 kroner at del-
tage. Man skal være mellem syv og 17 år. Tilmelding på htt-
ps://members.codingpirates.dk.

Nye hold med Coding Pirates

Coding Pirates etablerer nyt hold i Vordingborg.  Pressefoto

PRÆSTØ: Hvis man som kærestepar har lyst til at kigge hin-
anden dybt i øjnene i vandlige omgivelser, er det måske Bo-
sei Svømmehal i Præstø, som skal danne rammen om Va-
lentinsdag.

På kærlighedens dag i morgen vil svømmehallen fra klok-
ken 19-21 være åben for alle, som er til dæmpet musik og 
levende lys langs kanten. Senere på aftenen vil der med ba-
detøj være fælles saunagus. 

Det er foreningen »Aktivt liv ved fjorden«, som står bag det 
gratis arrangement. 
 Borre

Vand-hygge på Valentinsdag 

Debat

VORDINGBORG:  Har S 
og SF en holdning – eller 
flere?

I folketinget har S og 
SF ifm. salget af energi-
selskabet Radius A/S er-
klæret, at udenlandske 
kapitalinteresser ikke 
skal være involveret i 
dansk energiforsyning 
og -infrastruktur.

I Vordingborg støtter S 
og SF, at 2 udenlandske 
kapitalfonde med adres-
se i skattelyet Irland kan 
få ekstraordinær støtte 
og særbehandling, når 
de ønsker at etablere et 
gasværk i Køng. 

Det skal tillige nævnes, 
at adresser i Cayman Is-
land - skattelyet over dem 
alle - er også set men til-
syneladende slettet for 
nylig, muligvis ifm. de-
batten i Danmark, efter 
at Nature Energys anlæg 
i Kolding blev godkendt 
af byrådet 29. januar - for 
få timer senere at blive 
annulleret igen af S, V 
og DF, da ejerforholdene 

blev kendt.
Selskabet Nature Ener-

gy Køng ApS har en fir-
ma- og ejerstruktur (et 
ApS ejet af et A/S ejet af 
et ApS ejet af et K/S, der 
er 80% ejet af 2 udenland-
ske kapitalfonde i skatte-
ly), som giver ugennem-
skuelighed og er velegnet 
til at flytte penge uden 
om beskatning i Dan-
mark.

Nature Energy mod-
tager mange hundrede 
millioner kroner i skat-
teyderbetalte miljøstøt-
tekroner, der således 
kan føres ud af landet til 
sikkerhed i skattely. På 
Christiansborg er S og 
SF enige om, at dette ikke 
kan tolereres.

Er S og SF i Vording-
borg ude af trit med mo-
derpartierne? Eller er 
man kun interesset i egen 
grøn gloriepudsning og 
billige miljøpoint? Moral 
er godt, men dobbeltmo-
ral ….

Klaus Larsen
Koholtevej 58
Vordingborg

Har S og SF en  
holdning eller flere?

VORDINGBORG: Det er et 
alsidigt musikudbud, som 
spillestedet Stars byder på i 
de kommende dage.

Allerede i aften, onsdag, 
åbnes der for dørene. Her 
står programmet på Bob 
Dylan.

Det er forfatter, sangskri-
ver og musikkritiker Klaus 
Lynggaard, der vil tage gæ-
sterne med på en rejse i den 
verdenskendte sangers uni-
vers. 

Som Bob Dylan-fan og 
-kender gennem 50 år frem-
stiller Klaus Lynggaard 
Bob Dylans værker liden-
skabeligt og kalejdoskopisk 
i krydsfeltet mellem kunst-
nerisk nerve og eksistentiel 
erkendelse med hvad deraf 
følger af fortabelser og fan-
tasmagorier. Under forløbet 
afspilles musikeksempler.

»Stars Talk - Bob Dylan 
ved Klaus Lynggaard« be-
gynder klokken 19. Billetter 
koster 120 kroner i døren.

Hjalmer på besøg
Fredag skiftes der helt spor, 
når der bydes på koncert 
med Hjalmer. Kim Larsens 
søn har efterhånden marke-
ret sig som en overbevisende 
sanger og sangskriver i sin 
egen ret, og han charmerer 
sig ind på livet af danskerne 
med varme og klassiske pop-
sange om flygtig kærlighed 
og ungdommens udfordrin-
ger. 

- Det er hverken den store 
doktorafhandling eller et 
avanceret jazzarrangement, 

jeg forsøger at skrive, men 
det er melodiøst og forhå-
bentlig helt vildt vedkom-
mende. Jeg er ved at lægge 
alle brikkerne til et voksen-
liv, og der udspringer bare 
så mange ting fra den pro-
ces, som jeg kan bruge kre-
ativt i musikken, har sange-

ren fortalt.
Koncerten med Hjalmer 

finder sted fredag klokken 
21. Billetter koster 195 on-
line og 215 i døren.

Jazz med nye toner
Søndag rundes der af med 
jazz og lidt ekstra krydderi 

tilføjet.
- Oplev nogle af Danmarks 

bedste unge jazzmusike-
re og sangstjernen Sasha 
Masakowski fra New Orle-
ans med deres bud på lyden 
af akustisk udafvendt jazz 
fra New Orleans anno 2019, 
lyder det i oplægget fra spil-
lestedet.

Gennem mange år har Jo-
han Bylling Lang og Niclas 
Bardeleben dyrket New Or-
leans musikken og en drøm 
blev til virkelighed i foråret 
2016, da de indspillede de-
res første album »A Little 
New Orleans Never Hurt 
Nobody« i New Orleans. Nu 
er andet album i serien klar, 
og her har de fået opbakning 
fra Sasha Masakowski.

Hun blev født ind i en fa-
milie af musikere i New 
Orleans, Louisiana og er 
en førende stemme på New 
Orleans musikscene. Hun 
har optrådt i store klubber 
og festivaler i hele USA og i 
udlandet og var senest med 
stor succes officiel Jazzdan-
mark artist in residence un-
der Vinterjazz 2018. Reper-
toiret består af nye versio-
ner af klassikere fra jazzens 
sangskat samt nye originale 
kompositioner af bandets 
medlemmer. 

Koncerten kan opleves 
søndag klokken 15. Billeter 
koster 140 kroner online og 
160 i døren. Studerende og 
unge under 18 slipper dog 
med 80 kroner. 

 la-c

Dylan, Hjalmer og jazz på Stars

Hjalmer har for alvor slået igennem med hits som »Dig og mig« og 
»Lige nu«. Pressefoto

Johan Bylling Lang er den ene halvdel af Bylling/Bardeleben Project, 
der hylder jazz fra New Orleans. Pressefoto 


