
Efter tre års hærværk: Ild i Bolbro-hytte bremser drømmene 

Drømmene var store for det rekreative område i Elmelund Skov, som skulle have været et frirum for byens 

institutioner og børnefamilier. Men efter tre år med hærværk må Bolbro Lokalforum indse, at drømmene 

ikke bliver til virkelighed. 

Det skulle have været et fantastisk sted for børn. Fyldt med glade institutionsunger, der tumler rundt i den 

store bålhytte og gang i børnefødselsdagene i det grønne, men natten til søndag kulminerede tre år med 

hærværk, da bålhytten i det rekreative område i Elmelund Skov brændte ned til grunden. 

-Jeg føler afmagt. Man knokler for at skabe gode steder for folk, og så er der nogle, der ødelægger det. Jeg 

forstår det simpelthen ikke, siger Bjarne Hansen, der er medlem af Arbejdsgruppen under Bolbro 

Lokalforum. Bjarne Hansen ærgrer sig. Stedet skulle have været fuld af liv og glæde, men i stedet har 

ukendte personer indtaget området om aftenen og i tre år nedbrudt det, de i arbejdsgruppen har kæmpet 

hårdt for. Arbejdsgruppen har udover den nedbrændte hytte stået bag opførelsen af et shelter, bålplads, 

redskabsskur og pilefletshytter i området. Men vandaliseringen har stået på fra dag et. På bare tre år er 

seks koste blevet knækket, adskillige ruder og en nøgleboks er blevet smadret på jævnlig basis, en 

opbevaringsboks er blevet brudt op og tømt, borde/bænke-sæt og et redskabsskur er brændt ned, og der 

har været ild i den store bålhytte to gange. Ødelæggelserne har samlet kostet omkring 75.000 kroner - 

søndagens nedbrændte hytte kostede alene 60.000. Arbejdsgruppen har forsøgt at bekæmpe problemet. 

Blandt andet har der været et SSP-samarbejde i gang, ligesom politiet har øget patruljeringerne i området, 

men det har ikke løst problemet.  

 Områdets fremtid 

  I arbejdsgruppen står de      magtesløse tilbage. Det, der skulle have været et drømmested, er  blevet til et 

meget dyrt mareridt.  De 60.000 kroner til bålhytten blev i første omgang finansieret  gennem fondspenge. 

Bjarne Hansen kan ikke længere se, hvordan der skulle være penge til at genopbygge hytten og området: - 

Hvis det lykkedes os endnu engang at skaffe 60.000 kroner til en hytte, så ville man jo være nervøs for, 

hvordan den så ud, hver gang man kom herhen, siger han. 

Det er uvist, hvad der fremover skal ske med det rekreative område i Elmelund Skov, for de første tre år har 

været langt mere udfordrende, end Bjarne Hansen havde regnet med: - Det har jo været så frustrerende, at 

jeg en overgang ikke havde lyst til at tage herover af frygt for, hvordan der så ud. Det er jo gået noget 

anderledes, end vi havde regnet med. Hvis vi havde vidst, at det ville give så mange problemer, så var vi 

ikke gået i gang med det, siger han. 

I næste uge skal arbejdsgruppen mødes og afgøre, hvad fremtiden skal være for området. Bjarne Hansen og 

arbejdsgruppen bekymrer sig nu om det shelter, der står tilbage. - Vi frygter efterhånden, at der også bliver 

sat ild til det, siger Bjarne Hansen. 


