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Dødbringende adfærd skal stoppes 

 

Det fyldte os alle med forfærdelse og vrede da ondsindede og afstumpede personer forleden nat kastede 

en dødbringende betonklods ned fra en motorvejsbro vest for Odense. Sagen efterforskes af Fyns Politi 

som en drabssag. Mine tanker og dybeste medfølelse går til den ramte tyske familie og deres nærmeste. 

Desværre er det i skrivende stund endnu ikke lykkes af pågribe drabsmændene, der fortjener en meget 

hård straf for deres vanvittige ugerning. Der er absolut ingen formildende omstændigheder.  

 

Desværre er det ikke første gang, at nogen med fuldt overlæg kaster tunge genstande fra motorvejsbroer. 

Der er i min optik hver gang tale om regulært drabsforsøg, idet konsekvenserne ved en sådan dødsensfarlig 

handlingen må stå lysende klart for enhver. Det førte så til drab ved Odense. Så meget desto vigtigere er 

det, at politiet med hjælp fra lokale borgere og vidner sætter alt ind på at pågribe de skyldige og få dem 

straffet.  

 

Der har været forslag fremme om, at vi nu skal sikre "særligt udsatte" vejbroer med fx trådgitter, plexiglas 

eller videokameraer. Når jeg har stillet mig skeptisk over for forslaget, så bunder det i, at ingen kan 

forudsige, hvor stenkastere slår til næste gang. Hvis vi sikrer en bro, så kan stenkasterne vælge at benytte 

nabobroen, hvilket også er påpeget af Vejdirektoratet. Altså en flytten rundt med problemet. Hvis vi 

fuldsikrer samtlige hundredvis af vejbroer i Danmark, så kan banditterne vælge at kaste sten mod tog fra 

jernbanebroer.  Og potentielt kan der også kastes med sten mod biler fra vejsiden. Da der tydeligvis er tale 

om planlagte forbrydelser, kan videokameraer omgås ved at banditterne ifører sig elefanthuer m.v.  

 

Derfor er der tale om en glidebane og falsk tryghed, hvis vi reagerer med at lave omfattende fysiske 

foranstaltninger ved vejbroerne. I Silkeborg har den afskyelige handling ved Odense åbenbart inspireret til 

lignende dødsensfarligt stenkast mod en af Vejdirektoratets servicevogne. Dette uvæsen må og skal 

stoppes før denne vanvittige trend spredes yderligere. Derfor må alle gode kræfter - med politiet i spidsen - 

sættes ind på at pågribe stenkastere, så samfundet med hård straf markerer, at denne dødsensfarlige og 

utryghedsskabende forbrydelse slet ikke tolereres.  

 


