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Forord 

I 2013 var det 60 år siden af første etape af det almene boligbyggeri Ringparken i Roskilde stod færdig. 

Ringparken er den største afdeling under Boligselskabet Sjælland i Roskilde og har i dag små 1.000 

indbyggere i 597 lejligheder. 

Afdelingsbestyrelsen i Ringparken har sammen med den lokalhistoriske forening Syd for Banen arbejdet 

med at dokumentere Ringparkens historie. Der er indsamlet billeder og andet materiale fra beboerne. Der 

har været en intensiv granskning.  

De foreløbige resultater blev fremlagt på et møde i Ringparkens beboerhus den 24. september 2013.  De er 

blevet sammenskrevet i dette notat, som dog kun medtager selve opførelsen frem til slutningen af 

1950’erne. 

  



Bolignød efter besættelsen 

Efter befrielsen i 1945 var der i Roskilde, som andre steder i landet, stor boligmangel. I krigsårene var der 

bygget meget lidt. Roskilde Boligselskab færdiggjorde fx 174 lejligheder i krigsårene. Men dette 

modsvarede på ingen måde det stigende indbyggertal i Roskilde. I 1940 var der i kommunen 22.245 

indbyggere, i 1945 var det vokset til 24.065. Og i 1950 var det oppe på 26.968.  Det voksede fortsat op 

gennem 50’erne og 60’erne. 

 

Indbyggertallet i Roskilde Kommune i perioden 1940 til 1965. 

Der var reel bolignød i byen. Unge boede hjemme –også efter de blev gift. Der var husvildebarakker på 

Præstemarksvej. I alle såkaldte enfamilieshuse var der små lejligheder på 1. sal.  

I 1945 have Folketinget fokus på nedbringelse af bolignøden. Et embedsmandsudvalg udarbejdede 

betænkningen ”Det fremtidige boligbyggeri”, der havde det grundsynspunkt, at det fremtidige boligbyggeri 

skulle være tidssvarende frem for skrabet byggeri. Der skulle være moderne bekvemmeligheder, ikke 

mindst af hensyn til husmoderen. Betænkningen udmøntede sig i 1946 i en ny lov om Byggeri med offentlig 

Støtte. Den knæsatte ordningen med statslåneordninger med kommunal garanti i perioden fremover. Det 

var ret store beløb, der blev stillet til rådighed for udlån til offentligt boligbygge. Fra 1946/47 til 1954/55 

blev der hvert ud afsat 75 mio. kr. til udlån til sociale boligselskaber og kommuner. Til sammenligning blev 

der årligt afsat 20 mio. kr. til parcel- og rækkehusbyggeri. 

Allerede i 1946 gik Roskilde Boligselskab på udkik efter byggegrunde. Først faldt øjnene på Bakkegården på 

Køgevej. Men det blev ikke til noget herefter faldt blikket på det store areal på den anden side af Køgevej 

og syd for Dyrskuepladsen. I 1946/47 blev det 80.000 m2, hvilket svarer til 8 fodboldbaner.  



 

Området syd for Dyrskuepladsen og vest for Køgevej blev købt at Roskilde Boligselskab i 1946/47, hvor Ringparken blev bygget. 

Arealet lå langt uden for Roskilde. På den anden side af Dyrskuepladsen. 

Det var afgrænset af industrier, herunder to store garverier, grusgrave og betonvarefabrik. Og der var 

udsigt til marker og gartnerier. En af grusgravene blev senere til motorbanen: Roskilde Ring, der blev 

indviet i 1955 og nedlagt i slutningen af 60’erne efter klage fra sygehuset. 

Ringen er senere blevet til park. På den gamle dyrskueplads ligger nu Rådhuset. Betonvarefabrikken er 

blevet til Roskildes nye kreative bydel Musicon. 

Et boligområde bliver til 

Et storstilet boligprojekt blev sat på skinner. Visionen for Ringparken blev i 1946 formuleret som: 

” 500-600 lejligheder med 2.000 indbyggere. En by i byen med egne butikker, 

børneinstitutioner og legeplader” (Roskilde Boligselskabs jubilæumsskrift xx). 

Ringparken blev tegnet af Roskildearkitekten Michael Stigaard, der også var medstifter af boligselskabet. 

Fra de første idéskitser til det endelige projekt skete der mange ændringer. Oprindeligt var der idé om et 

højhus på 7 etager og rækkehuse ud mod Køgevej. Højhuset forsvandt hurtig ud af planen. Rækkehusene 

blev aldring bygget. Det blev vurderet, at huslejen ville blive for høj, så de var ubetalelige for almindelige 



mennesker. Men de oprindelige ideer om en fælles varmecentral, børneinstitutioner og butikker blev 

fastholdt i det endelig projekt. 

I Roskilde Tidende den 16. juli 1948 stod der under underskriften KÆMPEBYGGERI følgende at læse: 

”Et kæmpe-byggeri, det hidtil største i Roskilde, vil til foråret blive påbegyndt på Køgevej bag 

Dyrskuepladsen, hvor der efterhånden vil opstå et helt nyt kvarter med i alt 457 lejligheder, 8 

butikker og en børnegård. Opførelsessummen bliver 14½ mio. kr.  Kvarteret, der får navnet 

Ringparken, er enestående for provinsen, idet det er første gang, man bygger et så stort 

kvarter under eet” 

 

Borgmester og formand for Roskilde Boligselskab Willumsen (tv.) og arkitekt Stigaard (th.) med tegning over Ringparken. 

Det var ikke blot i Roskilde, at det kommende byggeri havde interesse. Billedbladet brugte en hel bagside 

den 3. juli 1948 til at beskrive projektet i ord og billeder. Her står:  



”Ringparken bliver navnet på en hel ny by ved Roskilde. Som man vil se, kommer store grønne 

områder til at dominere bebyggelsen. Husene ligger frit imellem grønne haver, og når 

Roskilde Boligselskab har fuldført dette byggeri, har det skabet et nyt smukt træk i den gamle 

bys ærværdige ansigt.” 

 

Uddrag af bagsiden på Billedbladet den 3. juli 1948 om Ringparken i Roskilde 

 

Omkring 1950 blev der holdt rejsegilde på Ringparkens første etape. Formanden for boligselskabet Villumsen taler.  



 

 

 

En af de første skitser til Ringparken fra december 1946. Her er både rækkehuse og et højhus. De forsvandt senere ud af det 
endelige projekt 

Det trak ud med at få sat byggeriet i gang. Det skyldes mangel på byggematerialer i efterkrigstiden. 

Byggeriet af de første 198 lejligheder i de 7 røde blokke og varmecentralen på Sdr. Ringvej gik i gang i 1949 

og var færdig i 1953. De første flyttede dog allerede ind i februar 1952. 

I de oprindelige planer skulle hele byggeriet være færdig på få år og omfatte i alt 25 ens blokke i Ringparken 

og på Sdr. Ringvej, et butikscenter på Sdr. Ringvej og daginstitutioner. Planlagte rækkehuse ud mod Køgevej 

blev dog droppet, da man fandt prisen for høj til udlejning. Det hele skulle bygges inden for en fem års 

periode. 

Men så hurtigt kom det ikke til at gå. De politiske vinde i Byrådet og på Christiansborg var ikke venlig stemt 

overfor boligbyggeriet. Som formanden for boligselskabet Wm. Villumsen blev citeret i jubilæumsskriftet 

fra 1961, at  

”Ringparkens første afdeling fuldførtes i 1953, men bl.a. fordi byrådet på det tidspunkt ikke 

var boligselskabet ganske venlig stemt, kneb det med at komme videre” 



 

Luftfoto af den Røde og den Gule Ringpark (etape I-III) i 1958 

Først i de første år af 1960’erne blev den sidste del af projektet fuldført med opførelse af de sidste blokke 

på Sdr. Ringvej. Det stod færdigt i 1963. 

RINGPARKENS 5 ETAPER 

AFDELING POSTADRESSE FÆRDIGBYGGET ANTAL LEJLIGHEDER 

Ringparken I Ringparken 2 - 42 1953 198 

Ringparken II Ringparken 39 - 45 
Ringparken 44 – 46 
Ringparken 48 - 50 

1956 80 

Ringparken III Ringparken 31 – 37 
Ringparken  
Ringparken 27 - 29  

1958 57 

Ringparken VI Sdr. Ringvej 34 - 52 1961 116 

Ringparken V Sdr. Ringvej 54 - 82 1963 144 
Ringparkens fem etaper fra 1953 til 1963 

 

 


