
Galgebakken blev opført i 1972-74

I 1984 blev Opstandelseskirken til virkelighed 
efter et langt optaktsforløb med mange forvik-
linger.

Ungdomsskolen i Kongsholmcentret, der også hu-
sede musikskolen, sprogcentret og nærradio mm.

Rådhussøen er et opsamlingsbassin for store regnskyl. 
Her bruges dammen til jolle-sejlads midt i 1970’erne. 

Den 12. januar 1974 blev Aktivitetshuset åbnet. 

Huset var bygget op omkring et torv der fik navnet 

agoraen. Her ses dette store fællesområde i 
Aktivitetshuset ved åbningen.

Ægteparret Delfs i omsorgscentret ALBO, der 
stod færdigt i 1977. Gøgl i gaden ved Albertslund Festuge i 1984. 

Hvor der i dag ligger en ALDI, 
lå den frie købmand Albertsen 
fra 1965-1986, der siden blev til 
PRIMA. ca. 1984

Ud af 900.000 læs af byggeaffald blev Herstedhøje 
etableret – bakken er ca. 35 meter høj, og fra toppen kan 
man se vidt omkring.

Herstedernes 
stadion tog navneforandring 
til Albertslund Stadion i 1974. 

Skateboardopvisning i 90’erne

Ferie med optræden 
og dans på program-
met omkring 1990

Denne planche er opsat af Kroppedal Museum med støtte af Albertslund Kommune. Med tilladelse fra Centerforeningen og Citycon 
og Albertslund Idrætsanlæg. Tekst og billeder: Lokalhistorisk Samling Albertslund, grafik: Bente Stensen Christensen. Tak til 
giverne til samlingen, især Inge Andersen Finn Due og Albertslund Fotoklub.

Albertslund er navnet på både en kom-
mune og en by. Kommunen fik navnet 
25. oktober 1973. Før det hed kommunen 
Herstederne.

Navnet kommer fra den store gård Al-
bertslund på landsbyen Vridsløselilles 
marker. I 1963 kom S-toget til byen og 
stationen lå ved Albertslund. De sidste 
rester af gården forsvandt i 1964, og med 
udgangspunkt i jordkøbet fra gården Al-
bertslund, byggede kommunen byen Al-
bertslund – først som bydelen Albertslund 
Syd og siden som den by vi kender i dag. 

Albertslund Syd blev et pionerprojekt for 
tæt lav bebyggelse – et brud med den lands-
dækkende tendens til at opføre 
lejeboliger som etagebyggeri. 
Siden blev også Vest, Nord, 
Galgebakken og Hyldespjældet 
opført som tæt lav bebyggel-
se. Den nye by havde store af-
stande, men adskillelsen af den 
bløde og den tunge trafik tog 
højde for det. 

I Albertslund har man bevidst anlagt 
adskilte kloaknet for spildevand og 
regnvand. Som mange andre steder er 
der lavet opsamlingsbassiner. I Alberts-
lund er disse udnyttet elegant som 
bassiner i byen, eksempler er Rådhus-
søen og Tueholmsøen mellem Kongs-
holmparken / Vallensbæk Mose. 

Allerede i 1940’erne ønskede Vridsløse-
lille deres egen kirke, men efter at pla-
nerne for Albertslund Syd kom på bor-
det, ønskede kirkelige kredse en kirke 
her. Uenighed om beliggenheden mel-

lem kommunalbestyrelsen 

Badesøen blev hurtigt en stor suc-
ces efter åbningen i 1973. Efter den 
første måned havde 50.000 passeret 
tælleapparaterne. Søen indeholdt 
3000 kubikmeter, dvs. 3 mio. liter, 
vand. Etableringen af søen beløb sig 
til 5,6 mio. kr. 

Den første nye skole der blev bygget til Albertslund Syd, var 
Kongsholmskolen. I efteråret 1989 blev skolen omdannet til 
Kongsholmcentret. Centret brændte 1. april 2009 i en af de 
største brande i Hovedstadsområdet i nyere tid.

Kanalen har i gennem årene dannet et hovedstrøg 
gennem Albertslund Syd. I starten blev kanalen 
brugt som legeplads for børn. I dag er der aktivi-
tetspladser i hele området, der blev etableret i for-
bindelse med en helhedsorienteret byfornyelse i 
kvarteret fra 2006 og frem. Kanalrenoveringen i 
2009 skal også ses i lyset af at klimatilpasning for 
alvor kommet på dagsorden.

og menigheden førte til at der først blev bygget 
en kirke til brug i 1984. I mellemtiden (1973-1984) 
holdt menigheden til i en kirkesal i Kanalens 
Kvarter. 

Kirken blev tegnet af Inger og Johannes Exner. 
Den har et ottekantet kirkerum og et 27 meter 
højt tårn, der skal minde om en påskelilje. Lyset 
kommer ind ad sidevinduer, så kirken fyldes med 
lys i dagtimerne. Den blev indviet i påskedag 
1984, søndag d. 22. april og klokkerne  
ringede en time, for at markere  
begivenheden.

12. januar 1974 åbnede aktivitetshuset, der siden kom til 
at hedde Albertslundhuset. 

I »Albertslundhuset« var der et agoratorv til begivenhe-
der samt hovedbibliotek og biograf. Det var ikke muligt 
at holde kulturbegivenheder på torvet i hverdagen og i 
1989 skrev kommunen om baggrunden for ombygningen 
i 1984, at ”agoraen var blevet en fristende legeplads for 
børn og unge, og rockere tog til tider torvet i besiddelse”. 

Agoraen blev ombygget til en koncertsal med plads til 
1200 tilskuere i 1984. 

En ad de andre ombygningssager i Albertslund var tags-
agen (fra 1975-ca.1981), problemet med de utætte tage i 
Albertslund Syd og Vest. I 1981 var der lagt 160.000 kva-
dratmeter ny tagflade på 1423 huse. Mere tørt var der på 
Omsorgscentret ALBO, der stod færdigt ”bag” rådhuset i 
1977. 

I 1981 startede Albertslund Festuge. og den fortsatte til 
2002 under dette navn. Det var en stor succes fra starten. Fest-
ugerne løb over 8 dage og havde et stort program af musik, 
dans, teater, revy, cabaret, film, oplæsning, udstillinger samt 
sportsarrangementer. I 1982 var Kim Larsen, Eddie Skoller og 
Sebastian alle på programmet, i 1994 var det bl.a. Sanne Salo-
monsen, The Sandmen og Casper Christensen. Festugen blev 
arrangeret af Fritidsforvaltningen indtil 2003.

Albertslund Centrum blev taget i brug i 1965, men var først 
færdigt senere. Det kan betragtes som Danmarks første ind-
købscenter. Indkøbsmulighederne kom først og siden kom de 
offentlige funktioner, ældreboligerne, rådhuset, biblioteket mv. 
Den daglige detailhandel trivedes på Bytorvet, Bygangen og 
Stationstorvet. 

Sommerferieaktiviteter for børn blev 
organiseret af Fritidsforvaltningen siden dennes 
oprettelse i 1969. I nogle år i 1970’erne kunne et 
hold 12-13-årige børn komme på et 1-ugers fe-
rietogt med M/S PIP, ud fra Københavns havn. 
Siden kom et bredere vifte af tilbud til børn på 
”hjemmeferie”, som programmet kaldte som-
merferieaktiviteterne, typisk hesteridning, 
svømning, kanoture, teater og musikaktivite-
ter. Fritidsaktiviteterne ændrede sig gennem 
tiden. I 1980’erne blev skateboard blevet popu-
lært i Danmark og der blev anlagt en rampe ved 
Kongsholmcentret. I 2011 blev der gennemført 
en elevbyrådsdag og her kunne alle Alberts-
lunds 6. klasser realisere et projekt. I 2012 åb-
nede så Albertslund Streetpark med nye ska-
terramper til at supplere de multibaner, der var 
der i forvejen. 

I dispositionsplanen fra 1957 var placeringen af Her-
stedernes Stadion tænkt ved Damgårdsvej. I stedet plan-
lagde kommunen i 1966 at anlægge stadionområdet ved 
Herstedvester landsby. Området ved Herstedernes stadi-
on er et sammenhængende rekreativt område. 

I forbindelse med planlægningen af Albertslund Syd og 
Vest blev der reserveret ca. 160 ha til grønne områder 
og senere planer for hele kommunen, afsatte 900 ha til 
skov og park. Vestskoven blev etableret som statskov i 
1967. Drivkræfterne lokalt var borgmester Hans Nielsen 
og skovrider Laumann Jørgensen og sidstnævnte fik den 
idé at rejse en kælkebakke ved Herstedøster. En lignende 
bakke kom i stand i Kongsholmparken.

Byen har forandret sig fra Herstederne af igår til Alberts-
lund af i dag. Albertslund har fået en ny enestående iden-
titet – hvor forstadsbyggeri og industri kan mødes med 
grønne områder og de delvis bevarede landsbymiljøer, og 
hvor mennesker kan mødes i nye fysiske, sociale og kul-
turelle rum. 

Tillykke med de 40 år.

40 år som Albertslund 1973-2013 Rådhussøen og Opstandelseskirken Kanalen og det nye Centrum

Hans Nielsen gik af som 
borgmester i l968 ... ... og blev afløst af Svend Aage 

Madsen, der sad på posten indtil 
1978

Finn Aaberg 
overtog posten  
fra 1978-2010

Læs mere om Albertslund i 1973-2013 eller prøv Albertslund 
Quizzen på http://kroppedal.dk/lokalarkiver/historiske-steder/
albertslund/ eller scan koden .

Vil du vide mere, eller har du gode historie fra din by? 
Kontakt Lokalarkivet i Albertslund, der samler billeder og 
fortællinger fra Albertslunds historie

Da Badesøen fyldte 25 år i 1998, 
indviedes samtidig den nye 
vandrutsjebane. I år blev Bade-
søen 40 år. 

Det nye sundhedshus i Centrum 
er ved at blive bygget og forven-
tes færdig i 2015. Albertslunds 
borgmester, Steen Christiansen 
og Mati Pops fra Citycon (tv) 
tog første spadestik sammen 
med koncerndirektør Søren Ul-
slev fra MT Højgaard. (th)

Kanalen blev 
renoveret i 
2009

Albertslundhus og ALBO Albertslund Festuge og Albertsen Sommerferie og Skateboard Stadion og Vestskoven

Albertslund Centrum 
var i 2012 landets eneste kom-

munalt ejede indkøbscentrum, men 1. juli 
2012 blev hovedparten af ejendommene i han-
delscenteret solgt til det finske ejendomsselskab 
Citycon. Udover sundhedshus skal huset indehol-
de 108 boliger fordelt på plejeboliger,  
ældreboliger og flexboliger.  

”Søen er et populært udflugts-
mål, som er kendt langt ud 
over kommunegrænsen (...) en 
perle, som er med til at sætte 
Albertslund på landkortet”. 

Borgmester Steen Christiansen, 2012

”Alt hvad der sker i huset vil være med til at 
aktivere mennesket med det for øje, bedre at 
forstå den verden vi lever i, og måske kunne 
være med til at ændre denne verden bare en 
smule”. 

Borgmester Svend Aage Madsen om aktivitetshuset  
ved åbningen i 1974

20 år som Albertslund (1993-2013)

Tre socialdemokratiske borgmestre, 

der spillede en central rolle i 

Herstedernes forvandling til 

Albertslund.


