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Program for arrangementer – forsommer 2017 

Kalender 
Onsdag 10. maj 2017 kl. 18.00 - ca. 19.30 På sporet af Olsenbanden. Vandring i Olsenbandens 

fodspor gennem Valby 

Torsdag 11. maj kl. 16.00 Omvisning i kvarteret omkring Bjerregårdsvej 

Tirsdag 23. maj kl. 19.30 Foredrag om Ålholmkvarteret og Vigerslev Haveby 

Mandag 12. juni kl. 17.00 Besøg på Grønttorvet i Valby 

Fredag 1. september kl. 17.00, Mosedalvej 1  Næste sæsons udstilling åbner  
(Valby Kulturdage) 

Lørdag 2. september kl. 13.00 (Valby Kulturdage). Malerinden Hannah Lund Bostrøms mindepris tildeles 
Arkivets lokaler, Mosedalvej 1 Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv  

Hver lørdag kl. 11-14 frem til og med 24. juni Udstillingen om Alholmkvarteret og Vigerslev 
Arkivets lokaler, Mosedalvej 1 Haveforstad kan ses  

 
Eventuelle ændringer i programmet vil blive annonceret per e-mail til de medlemmer, der har oplyst e-mail-
adresse (kan gøres ved at skrive til valby.lokalhistorie@mail.tele.dk).  
Endvidere opdateres oplysningerne på hjemmesiden for Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv 
(www.valbylokalhistorie.dk). 
 

   

 På sporet af Olsenbanden 
 Onsdag den 10. maj kl. 18 til ca. 19.30   

 
Mødested: Foran Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv på Mosedalvej. 

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr 

Tilmelding senest d. 8. maj: kirsten.winther@mail.dk / 40924393 

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv har været så heldig, at bydelens nok mest begejstrede Olsenbande-
fan, Jesper Jørgensen, har lovet at tage os med på en tur i Olsenbandens fodspor gennem Valby. 

http://www.valbylokalhistorie.dk/
http://www.valbylokalhistorie.dk/
mailto:kirsten.winther@mail.dk


Turen starter i gården bag arkivet på Mosedalsvej, hvor Dynamit-Harry kom så grueligt galt af sted. Den 
fortsætter forbi Nordisk Film, Sylviavej, Valby Langgade, Jesuskirken og andre lokationer, som har været 
brugt ved optagelser af Olsenbande-filmene. 

Mange vil sikkert kunne genkalde sig scener fra filmene, men ellers vil Jesper fortælle både, hvad der skete, 
i hvilken film de enkelte lokationer blev brugt, og hvordan Olsenbanden satte spor i andre af Nordisk Films 
produktioner. Turen er ca. 2 km lang, slutter ved Valby Tingsted og foregår i et behageligt tempo. 

   

 Omvisning i kvarteret omkring Bjerregårdsvej 
 Torsdag 11. maj kl. 16.00 

 
 
Mødested: Bjerregårdsvej 16 A (“Onkel Toms Hytte”) 

Pris: Gratis, men kun for medlemmer af Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv. 

Tilmelding skal ske til Kirsten Winther, kirsten.winther@mail.dk / 40 92 43 93 

I villakvarteret omkring Bjerregårdsvej er 14 huse igennem de senere år blevet smukt renoveret. Bl.a. er den 
såkaldte “Onkel Toms Hytte” flyttet fra Nordhavn og derefter blevet genopbygget efter alle kunstens regler på 
Bjerregårdsvej. 

Det er en enkelt person, der står bag, nemlig Erling Edlund Andersen. Han er stifter af et succesfuldt 
softwarefirma, som benytter nogle af husene til firmadomicil. Han har nu solgt firmaet. Resultatet af hans 
indsats omtales af foreningen Hovedstadens Forskønnelse som et lærestykke i bygningsbevaring. 

Erling Edlund Andersen vil vise os rundt i haverne i kvarteret. Rundvisningen er kun for medlemmer af Valby 
Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, og deltagerantallet er begrænset til 20. Derfor er det nødvendigt at tilmelde 
sig, og det foregår efter først-til-mølle princippet. 



 

   

 Foredrag om Ålholmkvarteret og Vigerslev Haveforstad 
 Tirsdag 23. maj kl. 19.30 

 
Sted: Aalholm Kirke, Bramslykkevej 18 B 

Pris: Gratis. Ingen tilmelding nødvendig. 

100 år er der gået siden udbygningen startede i Ålholmkvarteret. Grundejerforeningen Vigerslev Haveforstad 
holdt 100 års jubilæum i 2016 og det store byggeri ved Aalholm Kirke, AAB afd. 13, kan fejre 100 år i 2018. 
På meget få år skete der en kæmpe udvikling. Befolkningen voksede, og der kom efterhånden sporvogne, 
busser, jernbane, skoler og butikker. Hør hvordan området gik fra være landbrugsjord til at være tæt 
bebygget.  

Foredraget holdes af Kirsten Henriksen og bygger på jubilæumsbogen for Vigerslev Haveforstad og på den 
udstilling, som Valby Lokalarkiv har frem til 24. juni. Det arrangeres i samarbejde med Aalholm Kirke. 

   

 Besøg på Grønttorvet 
 Mandag d. 12. juni kl. 17.00 

 
Mødested: F.B. Gruppens showroom Grønttorvet 6 

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

Tilmelding senest 10. juni: kirsten.winther@mail.dk / 40 92 43 93 

Nybyggeriet skyder op som paddehatte overalt i Valby – nu også på den tidligere Grønttorvsgrund! 

Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv har været så heldige at F.B. Gruppen har inviteret os til en 
rundvisning, så vi kan høre om planerne for området og se det, de allerede har opført. 

Merete Carstens fra Valby Lokalhistoriske Selskab vil indlede turen med en kort fortælling om, hvordan her 
så ud, da hun i 50erne flyttede hertil. Gårdenes marker var indhegnede, så græssende heste og køer ikke 
kom på afveje, og alt åndede stadig af landlig idyl i det yderste Valby. 

Da det gamle grønttorv på Israels Plads i slutningen af 50ernet flyttede til Valby, nød beboerne at kunne 
købe ind til engrospriser før de professionelle kom i gang. 

I de senere år fyldte lyden af tung trafik i de tidlige morgentimer dog mere og mere, så de fleste naboer så 
venligt på kommunens beslutning om at flytte Grønttorvet til Tåstrup. 

Turen tager ca. en time og foregår i et behageligt tempo. 

mailto:kirsten.winther@mail.dk


 

   

 Udstilling om Ålholmkvarteret og Vigerslev Haveforstad 
 Hver lørdag kl. 11-14 indtil udgangen af juni 
 
 

 

 

 

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv har fra september 
2016 frem til sommeren 2017 vist en udstilling om 
Ålholmkvarteret og Vigerslev Haveforstad,  
Der er udgivet en bog, som er til salg fra Lokalarkivet (kr. 
100,-): Fra bar mark til storbylandsby. 

Udstillingen er åben i arkivets åbningstid hver lørdag kl. 
11-14 til og med 24. juni (Mosedalvej 1, Valby). 

 

 
 

   

 Åbning af næste sæsons udstilling i Valby Lokalhistoriske Arkiv 
Fredag 1. september 2017 kl. 17 (Valby Kulturdage). 
Der kommer information om udstillingen efter sommerferien. 
 

   

 Overrækkelse af malerinden Hannah Lund Bostrøms Mindepris 
Lørdag 2. september kl. 13.00 (Valby Kulturdage) 
Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv har fået tildelt malerinden Hannah Lund Bostrøms Mindepris, og den 
vil blive overrakt til selskabet under Valby Kulturdage.  

 

http://valbylokalhistorie.dk/catablog-items/fra-bar-mark-til-storbylandsby/
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