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Her kan man komme af
med sine frustrationer

næsten alle kategorier af
vold. Særlig markant er stigningen i de fire største byer,
men der er også stigninger i
byerne i det vest- og nordvestjyske. I Struer var der
2015 2,6 anmeldte voldssager pr. 1000 indbyggere,
2016 2,8 og 2017 3,9. For
Thisted er de tilsvarende tal
2,2 og 3,0 og 2,9 og på Mors
1,8 og 2,2 og 3,1.
Udstillingerne har åbent
hver fredag, lørdag og søndag om eftermiddagen.

Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

MISSISSIPPI GÅR til kamp

Tæppebankeren er klar på Mississippis udstilling på det gamle rådhus i Hvidbjerg på Thyholm. 
Privatfoto

mod vold, siger formand
Bruno Nordensgaard, og
derfor har man i udstillingsbygningen, det gamle rådhus, i Hvidbjerg på Thyholm
skabt et rum, der giver den
enkelte mulighed for at afreagere, uden at det går ud
over nogen:
- Så går du og er sur på en
person, så kom til Mississippi, hvor kan du få hjælp til at
afreager. Du får adgang til
rummet. Her går man så i
gang med at banke løs med
en tæppebanker, og bagefter
kan du skrive navnet på den
person, du tænkte på, da du
gik amok, siger Nordensgaard.
Som om tiltaget forklarer:
- Jo, for Mississippi er både
kunst og kultur, og der er noget, der tyder på, at vores
kultur er på vej til at blive
mere voldelig, så vi har
ment, at det var en god idé
med et sådant rum.
Han henviser til, at antallet af voldssager ifølge Rigspolitiet eksploderer, idet der
er en stor stigning inden for

W mississippi.dk

Ja, eller hvem det nu er, man har lyst til at banke ...

På døren ind til det særlige rum
på udstillingen.

Thyland
savis.d
k

Thylandsavis.dk

