PRESSEMEDDELELSE 27. AUGUST 2018

BYEN MELLEM LYS OG SKYGGE
En Studiekreds på Lokalhistorisk Samling Albertslund viser rundt i Vridsløselille som om det var i perioden 1950-1963 – med
Vridsløselille menes bydannelsen omkring Statsfængslet og Roskildevej – (ikke at forveksle med den gamle landsby).
Turen går fra Nyvej 9 kl. 18.30 og slutter 19.45 på Fængselsvej 3. Datoen er 12. september 2018.

Byvandring med lokale rundvisere
Vi er hele fire fortællere på denne byvandring som vi kalder ”Byen mellem lys og skygge” – to der er opvokset og
arbejdet her og to der arbejder på byens lokalarkiv. Rundvisere og fortællere er: Ulf Olesen (frisør), Leif Jensen
og arkivarerne Jens Nielsen og Troels Øhlenschlæger. Turen er rettet mod voksne.
Albertslund er en by hvor der i 2018 arbejdes
med intelligent lys, samtidig med at det er en by
hvor man i fortiden også har kunnet tilbringe en
del år i skyggen bag høje mure. Vi vil derfor benytte lejligheden til at vise et udsnit af byen, hvor
vi bevæger os lidt bag facaderne og ser tilbage på
en anden tid, før 1963 (billedet) og før byen for
alvor voksede til den by vi kender i dag.

Vi har i 2018 haft fokus på Vridsløselille i en studiekreds, nedsat efter en succesfuld foredragsaften om byens
historie fortalt levende af frisør Ulf, Ulf Olesen. I selskab med Leif Jensen - der også er opvokset i byen, vil vi
sætte fokus på hvordan Vridsløselille så ud i 1950-1963 – og hvilket skoleliv og foreningsliv der udspillede sig.
Ruten og praktisk info
Vi går en tur fra Nyvej over Roskildevej og Linde Allé og bagom ned til fængselsparken og vil undervejs fortælle
om Vridsløselille Skole (nu Herstedlund) og Vridsløselille Idrætsforening (nu AIF) - samt oplevelser omkring
Statsfængslet.
Vi mødes foran Albertslund Svøm og fitness klokken 18.30 : Der er en parkeringsplads ved Nyvej 9, hvor den
bedste måde at komme til parkeringspladsen er at køre ned ad Nyvej fra Vridsløsevej. Nærmeste busstop er på
Roskildevej ved Herstedlund Skole. Vi slutter på fængselsgrunden – ønsker man at blive vist tilbage til ”start”
efter turen så hjælper vi med dette. Vi kommer ikke forbi landsbyen i Gl. Vridsløse.
Efter turen der varer 75 minutter – vil vi åbne fængslets museum på Fængselsvej 3 – som et særligt kulturugetilbud. Det mindre museum ligger på 2. sal i en forbolig til fængslet.
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