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 Københavns Vestegn gennemgik i årene 1800 til 1960-erne en gennemgribende forandring fra
landbrugssamfund til by- og industrisamfund, og Vestegnen blev af politikerne udset til at være det nye

boligområde for de mange, der flyttede ud fra storbyen København til omegnens lejlighedskomplekser eller
parcelhusområder efter 2. verdenskrig.I området Glostrup, Vallensbæk og Vridsløselille foregik

byudviklingen med en sådan hast, at egnen er vanskeligt genkendelig i dag. Selvom man ser godt efter, er der
kun svage spor af den oprindelige Glostrup landsby. Store dele af Vallensbæk kommune er omdannet til
beboelsesområder, hvilket også gælder det tidligere Vridsløselille, nuværende Albertslund. Vridsløselille
landsby, Gammel Vridsløse, har næsten uberørt haft held til at gemme sig bag de store boligblokke ud mod

Roskildevej.

Caroline Jönssons familie har gjort hele udviklingen med. Som daglejere, tjenestekarle og -piger ved
Vestegnens landbrug, banevogter i Glostrup ved København-Roskildebanen og håndværkere med arbejde på
de mange nye byggeprojekter har familiens medlemmer både arbejdsmæssigt og privat været en del af den

store omstilling fra landbrugssamfund til bysamfund.

Om forfatteren
Anne Holm Christensen er selvstændig forfatter og foredragsholder blandt andet på baggrund af studier i

historie ved Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Caroline Jönsson er forfatterens 1. historiske bog. I efteråret 2017 udkommer St. Thomas-mysteriet - en
autentisk familiesaga fra 1800-tallets Vestindien og København
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