
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med udgangspunkt i en vejbygningssag fra Albertslund, hvor beboere 
og myndigheder stødte sammen, har maleren og grafikeren Knud Bro-
gaard, der selv bor i omtalte kommune, i linoleumssnit og tekst lavet 
denne lille børnebog.  
Hans mening er ikke alene at fortælle historien, men lige så meget at 
mane til eftertanke, eller sagt på en anden måde:  
Sker det en dag hos dig, så kan du her se, hvad meningsmand kan ud-
rette gennem sammenhold. 
  

Om dette hæfte: 
Side 1 til 12 er genoptryk af Vejen udgivet marts 1976 af SP Forlag som var en del af SP-
Bladforlag a/s som udgav SF’s dagblad Miniavisen. 
Fra side 13 til 16 er et lille efterskrift  med opdatering af historien om ”Vejen” Vridsløsevej 
Foto: Lars Bremer og Jørgen Hansen   
trykt på Va4 syd’s kopimaskine   



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Efterskrift: Vejen bliv udgivet i 1976 af SP Forlag og ko-
stede 9,85. Meget er sket siden.  
Frem til renoveringen af gårdhusene i midten af 80’erne, ske-
te der ikke noget med vejen (Vridløsevej). Men i forbindelsen 
med en større trafiksanering blev Vridsløsevej til en stillevej. 
Men denne sanering fjernede ikke hegnet og vejen var stadig 
en barriere i forhold til fri adgang til Kongsholmparken. 
I forbindelse med projektet Albertslund syd 2020 (ca år 2000) 
skete der endelige noget, 
Vridløsevej var nu meget nedslidt og det blev foreslået at ve-
jen blev lukket fra Hvidbrovej til Borgmester Hans Nielsens-
vej.  
Lukningen betød også at pladsen ved Spættens Kvarter skul-
le renoveres og betontunnelen ud til parken skulle væk.  
Pladsen blev allerede dengang kaldt Brogaards plads, bl.a 
fordi man i halvfjerserne afholdt fastelavn og andre fester i 
bebyggelsen. Dengang var det ”nede i hullet der hvor Bro-
gaards boede”. 
Arbejdet med at nedlægge vejen og renovering af pladsen 
var færdig i 2001. I december 2001 afholdt beboere i VA4syd 
den første lysfest og den første voldtur Store Bededag 2002 
bliv gået. 
Kommunen og Projektet ”Albertslund 2020” afholdt en officiel 
indvielse 14 juni  2002 med optog fra Hvidbrovej til 
”Brogaards plads”. Pladsen fik dengang ikke sit navn, for som 
Fhv. Borgmester Finn Aaberg sagde ”Knud Brogaard står jo 
lige her blandt os”.  
Traditionerne med Lysfest og Voldture forsatte og beboerne 
foreslog i forbindelse med 10 års jubilæet at kommunen måt-
te navngive pladsen—men FN forordninger og lign. gjorde at 
det blev afslået. 
Januar 2013 døde Knud Brogaard og nu var der ikke nogen 
forhindringer og efter en høringfase og et par møder i Kom-
munalbestyrelsen fik pladsen endelig sit navn fredag den 16 
august 2013. 



 

 



 

 



 

 

Hjemstavnssangen (Albertslundsangen) 
Fra min plads på bjergets tinde  
ser jeg både mand og kvinde, pige og dreng 
gøre de sjoveste ting  
Og så sidder jeg og tænker 
af det gode livet skænker er du en del 
du kan være vis på det. 
omkv. 
Du er dagen du er vejen, du er drøm og poesi 
du er badesøen som jeg svømmer i når jeg har fri 
Du er frihed du er fængsel, du er kærlighed og længsel 
du er glædens, du er vredens grund  
du er alting Albertslund. 
Der er ikke nogen anden, for vi to forstår hinanden  
du er mit hjem du er mit ly du er min by. 
  
Og i torvets menneskemylder  
står en mand med hat og tryller solen frem  
over de tusinde hjem,  
mens et symfoniorkester spiller op med en borgmester  
som slår takt Kong Christian - giv agt! 
   
Omkv. 
Du er dagen du er vejen 
   
På altaner og i haver 
Brunes ansigter og maver ben og tæer 
Her i det dejlige vejr 
Og jeg stopper ved kanalen 
For at rette lidt på sandalen men min tørst 
Må jeg ha’ rettet først 
  
Og mens solen langsomt daler ude over Herstedvest  
kan jeg se en indianer vende hjemad på sin hest  
mens en solsort på en tagryg synger dagens sidste sang  
op mod skyen, over byen med en ganske særlig klang.  
Der er ikke nogen anden for vi to forstår hinanden  
du er mit hjem, du er mit ly, du er min by 
  


