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Skør og sjov forlystelsespark 
rutsjer stadig i fuld fart
JUBILÆUM: Bon-
Bon-Land fejrer 
25-års jubilæum 
med slik som 
Kloak-Slam, Måge-
Klatter, Busse-
Mænd og Rådne 
Fisk på samvittighe-
den.

Af Anna C. Møhl

HOLME-OLSTRUP: Der er 
næppe noget barn i kongeri-
get, der ikke ved, hvad Bon-
Bon-Land er.

Forlystelsesparken har 25 
år i træk åbnet portene ind 
til fi s og ballade, jubelhvin 
og sjove oplevelser.

Vild vildere
Det hele startede 16. april 
1992, da Michael Spangs-
berg åbnede parken med et 
par andebåde, butik, biograf 
og et bolsjeværksted. 

Året efter blev der for al-
vor givet fuld gas, da Bon-
Bon-Land fi k sin første 
egentlige forlystelse, Hun-
deprut-rutsjebanen. Siden 
da er der med jævne mellem-
rum dukket vildere og vilde-
re forlystelser på. Nogle af 
dem så vilde, at der blandt 
venner indgås væddemål 

om man overhovedet tør. 
Michael Spangsberg eje-

de en lille bolsjefabrik i 
Næstved. Fabrikken lavede 

i forvejen Altheabolsjer og 
Schweizerdrops. Bolsjerne 
blev omdøbt til ”Hold Kæft-
Bolsjer” og det direkte sprog 
kom til at hænge uløseligt 
sammen med Spangsberg. 

Da han viste sin ældste 
søn, Nicolai et brunt bolsje 
udbrød drengen spontant: 
»Den ligner en hundeprut«. 

Slikposer med Hundeprut-
ter, rådne fi sk og store 
babser blev synonym med 
den entreprenante direk-
tør og han kastede sig ud i 
nye sødmefyldte eventyr. 
Bolsjedirektøren købte et 
stykke jord i Holme-Olstrup 

og det blev starten på Bon-
Bon-Land. Først med en 
slikfabrik og siden en kæm-
pe forlystelsespark. 

Nyt hvert år
År for år blev arealet ud-
videt og med ønsket om at 
præsentere en ny skør for-
lystelse hvert eneste år, fi k 
Spangsberg det helt store 
rygstød i 2003 med rekord-
mange gæster. 

Samme år som rutsjeba-
nen Vildsvinet blev indviet, 
gik 616.000 gæster gennem 
tælleapparaterne. 

Den rekord er ikke slået 

siden.
Med en direktør, der er 

indbegrebet af legebarn, var 
Spangsberg en central del af 
markedsføringen. Han tog 
dog ikke al opmærksomhe-
den, men forstod kunsten 
at invitere kendisser til åb-
ningsfester, så verdenspres-
sen strømmede til Hol-
me-Olstrup. 

Legebarnet solgte Bon-
Bon-Land til den spanske 
underholdningskoncernen 
Parques Reunidos i 2007. 
Blandt andet Hankatten, 
Viktor Vandorm, Svend 
Svingarm, og Pelle Pirats-

prøjt, der blev indviet i 2013, 
er nogle af de investeringer, 
der er gjort siden.

Kom så, bedste
BobBon-Lands jubilæums-
gave til gæster er, at forly-
stelsesparken hver måned 
o� entliggør hvem, som 
kommer gratis ind i parken 
den sidste søndag i selvsam-
me måned. Søndag den 28. 
maj kommer bedsteforældre 
gratis i BonBon-Land.
- Jeg er utrolig glad for den 
rejse, jeg er på med Bon-
Bon-Land lige nu. I år bliver 
vi 25 år og der er sket meget 
i parken siden dengang. Og 
der kommer fortsat til at ske 
meget, siger BonBon-Lands 
direktør Mattis Willms. 

Daværende kulturminister Brian Mikkelsen var med, da Michael Spangsberg åbnede 2006-sæsonen.

 I 1987 købte Michael 

Spangsberg 20.000 

kvm. jord i Holme-Ol-

strup og en uge eller 

to senere yderligere 

20.000 kvm. efter sin 

fars råd, så der var plads 

til udvidelser.

 Næstved Kommune 

tilbød ham først en 

grund i Appenæs, men 

det går ikke med bolsjer 

så tæt ved vandet, da 

de suger fugt og bliver 

klistrede. Valget faldt på 

Holme-Olstrup.

 Ved at � ytte Bon-

Bon-Land til Holme-

gaard Kommune kunne 

han spare 1,2 mio. kr., da 

grundene var billigere 

end i Næstved.

 Byggeriet begyndte i 

1987, og i august 1988 

var slikfabrikken klar til 

ind� ytning. 

 Mange ringede og 

ville ind og se, hvordan 

bolsjerne blev lavet, så 

Spangsberg besluttede 

sig for at lave et lille op-

levelsescenter. 

 I 1992 kom den første 

forlystelse. 

 De første 14 år gik der 

samlet set 6.197.000 

gæster gennem tælle-

apparaterne. 

 I 2007 køber den 
spanske underhold-
ningskoncernen 
Parques Reunidos 
BobBon-Land.

 I 2012 blev Bon-

Bon-Land kåret til at 

være blandt de 10 mær-

keligste forlystelsespar-

ker i verden af det aner-

kendte magasin Time.

 Resten er forhistorie og 

fornøjelser. 

BonBon-Lands 
forhistorie

Billedet er fra 2003. Rekordåret med � ere end 600.000 gæster.  Foto: Leo Grøndal

Grundlægger af BonBon-Land, 
legebarnet Michael Spangsberg, 
var en central del af markedsfø-
ringen. 

FAKTA

 Besøgstal:

 1992: 170.000 

 1993: 292.000

 1994: 294.000

 1995: 343.000

 1996: 406.500

 1997: 422.000

 1998: 452.000

 1999: 539.000

 2000: 547.000

 2001: 514.000

 2002: 517.000

 2003: 616.000

 2004: 537.000

 2005: 548.000

 2006: 503.000

 2007: 523.000 

 2008: 440.676

 2009: 445.788

 2010: 440.000

 2011: 428.000

 2012: 450.000

 2013: 370.000

 2014: 370.000

 2015: 383.000


