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Albertslund Kommune Materialegården 
AlbertslundPosten Debatten læserbrev 
 
 
 

 

Albertslund, marts 2015.  

 
 
 
 
Sankt Hans fest nedlægges i Albertslund Vest 
 
 
I rigtig mange år har grundejerforeningerne i Albertslund Vest stået bag Sankt Hans bål i 
Egelundparken.  
 
I de første år blev der slæbt brænde fra de enkelte parceller til bålpladsen, længe inden bålet 
skulle brændes af. Det blev forbudt af hensyn til de dyr, som gemte sig i kvaset, eller som havde 
nået at bygge rede i opstillingen, inden bålet skulle brændes af. Og det var jo rimeligt nok.  
 
Da bålet herefter først måtte opstilles på selve dagen, blev det i stedet opbygget af paller, som 
naturligvis ikke er nær så festlige, inden der går ild i dem. Pallerne blev også helt forbudt for få år 
siden, idet nogle af dem indeholder lim i hjørneklodserne. Og så var gode råd pludselig dyre. 
 
Heldigvis fik vi velvillig hjælp af Albertslund kommunes Materialegård, som på en nem måde kunne 
komme af med overskydende affald. Vi har derfor, til stor morskab, sorteret meget fra i form af bl.a. 
græstørv, hegn og nærmest kilometervis af hegnstråd, når bålet var brændt ned. Og vi har også 
holdt øje med afbrændingen af hele træer med stubbe, som var fyldt med ler, og som derfor kunne 
brænde i rigtig, rigtig lang tid. Men det var helt i orden. Bålene så smukke ud fra begyndelsen, og 
vi var bare taknemmelige for hjælpen til at skabe et bål i vores smukke natur. 
 
Imidlertid blev vi i 2014 bekendt med, at hvis vi vil have opstillet et bål i 2015, bliver det rigtig dyrt. 
Isoleret set er der ikke noget at sige til det. Materialegården stiller flere mand til rådighed med at 
arrangere bålet, som jo også skal transporteres. Og når man udregner det hele med fulde 
timelønninger, er der såmænd nok ikke noget at sige til det høje beløb, der kommer ud af det. Men 
det slår bunden ud af budgettet, der i forvejen gav et underskud hvert år, som foreningerne samlet 
har dækket.  
 
Og så kan man jo stille sig selv det spørgsmål, om Materialegården ikke i alle tilfælde skal stille det 
samme mandskab til rådighed for at flytte, hvad der nok bedst kan betegnes som træ-affaldet, fra 
det sted, hvor det er opsamlet, for nu i stedet at transportere det til Materialegården, hvor der oven 
i købet skal betales for at slippe af med det? 
 
Uanset hvilket synspunkt, man vælger at tage, er det Materialegårdens store regning for opstilling 
af bål, som vælter læsset for os. Og man kan også spørge, om ikke det måske var en rimelig og 
lille bitte dråbe i havet, at kompensere med et Sankt Hans bål for de meget betydelige 
skatteindtægter, der kommer fra grundejerne i vest. 
 
De skiftende bestyrelser i Vest3 har hvert år stået for hele arrangementet. Det har kunnet gå, fordi 
det store arbejde kom hjem igen ved synet af de mange, som havde glæde af Sankt Hans festen. 
Men nu kommer det til at koste mange penge at have besøg af hver eneste gæst, uanset om de 
kommer fra de betalende grundejerforeninger, fra Gårdhavehusene, som blot er mødt op som vore 
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gæster, eller fra tidligere beboere og fraflyttede børn, der benyttede lejligheden til et besøg hos 
mor og far. Derfor giver vi op. Derfor ophører en dejlig tradition. For det er altså ikke sjovt at skulle 
gøre et stort stykke arbejde og så samtidig være med til at dække det store underskud, der 
kommer ud af anstrengelserne. Det tapper al motivationen. 
 
Så nu bliver der mange, som i år må finde glæden ved bålet et andet sted end i Albertslund Vest. 
 
På vegne af grundejerforeningerne Vest1, Vest2 og Vest3 siger vi derfor tak for hyggeligt samvær 
igennem årene, og held og lykke med afholdelsen af Sankt Hans aften et andet sted i Danmark. 
 
Til Albertslund kommune vil vi forslå, at forstandige embedsmænd og politikere tænker sig godt om 
og rækker hånden frem med tilbuddet, at vi fremover vil kunne få opstillet et bål uden at skulle 
betale for det. Løbet er kørt i 2015. Men hvis vi får håndsrækningen, må vi se, om vi igen kan 
motivere os selv til at stable et nyt Sank Hans arrangement på benene. 
 
Se omtale og billeder fra Sankt Hans festen 2014 på Vest3 hjemmesiden:  
http://vest3.dk/tema/sankt-hans.html 
 
 
 
Med venlig hilsen 
f./ Grundejerforeningerne i Albertslund Vest 
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