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Program for arrangementer – efterår 2017 & forår 2018 

Kalender 
Fredag 1. september 2017 kl. 17 (Valby 
Kulturdage) 

Åbning af årets udstilling i Valby Lokalhistoriske Arkiv: 
Valby nu og før – et industriområde under 
forvandling. Udstillingen kan ses på åbningsaftenen 
og alle følgende lørdage.  

Lørdag 2. september kl. 13. (Valby Kulturdage).  Prisoverrækkelse og reception: Malerinden Hannah 
Arkivets lokaler, Mosedalvej 1 Lund Bostrøms mindepris tildeles Valby 

Lokalhistoriske Selskab & Arkiv 

Onsdag den 20. september kl. 17 Rundvisning i Ålholm-kvarteret - med hovedvægt på 
Vigerslev Haveforstad. 

Tirsdag 3. oktober kl. 17 Rundvisning på Nordisk Film. 

Tirsdag 7. november kl. 16.30 Håndarbejdsredskaber. Margit Ambeck fortæller.  

Tirsdag 21. november kl. 19.30 Lokalhistorisk billedaften. Med udgangspunkt i Dr. 
Duurloos billeder fra omkring år 1900. 

Torsdag 14. december kl. 19.30 Julearrangement 

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 19.30 Da København flyttede vestpå... 

Torsdag 15. marts 2018 kl. 19.30 Lokalhistorisk billedaften. Guidet tur om hvad man kan 
finde på internettet. 

Hver lørdag kl. 11-14 til sommeren 2018. Arkivets Udstillingen Valby nu og før – et industriområde under 
lokaler, Mosedalvej 1 forvandling kan beses. 

 
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). 

http://www.valbylokalhistorie.dk/
http://www.valbylokalhistorie.dk/


 
   

 Åbning af årets udstilling i Valby Lokalhistoriske Arkiv 
 Fredag 1. september 2017 kl. 17 - ca. 19 (Valby Kulturdage).  
Sted: Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, 
Mosedalvej 1. 

Udstillingen har titlen Valby nu og før – et 
industriområde under forvandling.  

Den vil illustrerer, hvordan de gamle 
industribygninger er bevaret og har fået ny brug. 
F.eks. har BIG (Bjarke Ingels Group) sit 
københavnerkontor på Kløverbladsgade. 

Der er åbent hus 1. september fra kl. 17 i arkivets 
lokaler på Mosedalvej 1.  

Dagen efter - lørdag 2. september under Valby 
Kulturdage -  er udstillingen åben fra kl. 11 til sidst på 
eftermiddagen.  

Derefter er den åben hver lørdag fra kl. 11-14. 

 

 
   

 Prisoverrækkelse med efterfølgende reception 
 Lørdag 2. september kl. 13. (Valby Kulturdage) 

         
Sted: Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, Mosedalvej 1. 

Åbent hus, tilmelding ikke nødvendig. 

Prisoverrækkelse og reception: Malerinden Hannah Lund Bostrøms mindepris tildeles Valby Lokalhistoriske 
Selskab & Arkiv. 

Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv har i forbindelse med sit 35-års jubilæum fået tildelt Malerinden 
Hannah Lund Bostrøms Mindepris 2017 i anerkendelse af Selskabets store kulturelle indsats for Valby. 
Prisen, som er på 5.000 kroner, indstiftedes i 2006 af Mindefonden for Valbykunstneren Hannah Lund 
Bostrøm (1943-2004) og er herefter hvert år blevet uddelt til en kunstner eller kulturel institution i Valby, 
siden 2008 i forbindelse med Valby Kulturdage. 

Hannahs store og mangeartede produktion spænder over en periode med store brydninger i dansk kunst. 
Hun udstillede fra 1970 på Charlottenborg og siden i en lang række gallerier. 

Hendes billeder er rige på symboler og allegorier. En særlig stilling indtager de bibelske billeder, hvoraf syv 
er permanent ophængt i Jesuskirkens sognegård i Valby.  

Med uddelingen vil fonden hædre såvel Hannahs minde som kunstnere og andre kulturpersonligheder, der 
har bidraget til at fremme Valby som et hjemsted for kunst og kultur. 



   

 Rundvisning i Ålholm-kvarteret – med hovedvægt på Vigerslev Haveforstad 
 Onsdag den 20. september kl. 17 

 
 
Mødested: Hjørnet af Nystedvej, Nakskovvej og Valby Langgade ved bageren. 

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Vores rundviser, Kirsten Henriksen, var sidste år med til at skrive en bog om Vigerslev Haveforstad i 
anledning af 100 års jubilæet for grundejerforeningen. Efterfølgende har hun været med til at udarbejde 
vores udstilling om Ålholmkvarteret. 

Vi kan derfor regne med, at vi får en rundvisning med mange historier fra området. 

 
   

 Rundvisning på Nordisk Film 
 Tirsdag 3. oktober kl. 17 

 
 
Mødested: Nordisk Film, Mosedalvej 14. 

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr  

Tilmelding senest d. 2. oktober til Helge Rørdam Olesen, mobil 30 28 71 66, mail helge.olesen@email.dk  

Rundvisningen omfatter både Olsen-Banden udstillingen og andre steder på Nordisk Film. 

mailto:helge.olesen@email.dk


   

 Introduktion til håndarbejdsredskaber. Margit Ambeck fortæller 
 Tirsdag 7. november kl. 16.30 

 
Sted: Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, Mosedalvej 1. 

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

niels.borger@uvm.dkTilmelding senest 1. november til Niels Borger:   

Ved du, hvad en sybaron er? - Du vil lede forgæves i adelskalenderen. Og kender du en stoppegøj? – den 
kan ikke flyve. – Eller en vindepind? – som ikke giver held i klasselotteriet. Men se disse ting og en hel 
kuffert fuld af andre redskaber, og få måske opklaret, hvad det var for en mystisk ting, som lå i tantes 
syæske – og som du forhåbentlig ikke har smidt ud. 
 

   

 Lokalhistorisk billedaften. Bl.a. Dr. Duurloos billeder fra omkring år 1900. 
 Tirsdag 21. november kl. 19.30  

 
Sted: Timotheuskirkens krypt 
Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

Tilmelding ikke nødvendig. 
Der vil være fokus på billeder taget af Valbys læge, Dr. Duurloo, som omkring år 1900 ivrigt fotograferede i 
Valby - eksempelvis billedet herover af piger i Valby Mose. De gamle billeder følges op af nyere billeder og 
kort, som giver et indblik i Valbys udvikling. Ved Helge Rørdam Olesen og Hans Otto Lindgreen. 

mailto:niels.borger@uvm.dk


 

   

 Julehyggemøde 
 Torsdag 14. december kl. 19.30 

Sted: Timotheuskirkens krypt 
Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

I forbindelse med arrangementet er der kaffe og kage. Hvis man vil deltage i kaffebordet koster det 25 kr – 
dog er det gratis for medlemmer. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Ved vores årlige julehyggemøde vil vi som sædvanlig hygge os med kaffe og kage. Der vil være 
lokalhistoriske indslag, og vi slutter af med den legendariske og traditionelle julekonkurrence. 
 

   

 Da København flyttede vestpå – historier om byudviklingens mange retninger i  
 byens nærmeste opland 

 Tirsdag 30. januar 2018 kl. 19.30 

 Foredrag ved museumschef Poul Sverrild 

 
Sted: Ålholm Kirke 
Pris: Der er ingen entré. 

I forbindelse med arrangementet er der kaffe og kage. Hvis man vil deltage i kaffebordet koster det 25 kr  
– dog er det gratis for medlemmer. 

Tilmelding ikke nødvendig 
I 1600-tallet fik Valbybønderne plads i Hvidovre Kirke og fik deres eget sideskib - Valby-skibet. Fra 
begyndelsen af 1800-tallet delte de to landsbyer kommunalt fællesskab og først i 1901 skiltes deres veje, da 
Valby blev indlemmet i Københavns Kommune. Historien bag den forskellige bymæssige udvikling af 
landsbyerne vest for København har ikke haft den største opmærksomhed, men museumschef Poul Sverrild 
fra Forstadsmuseet i Hvidovre forsvarede i efteråret 2016 en PhD-afhandling om emnet.  

Landet mellem Solbjerg og Kalveboderne og mellem Skt. Jørgens Sø og herredsgrænsen til Smørum er den 
lokalitet, historien folder sig ud i. Nu er den gamle landskabsenhed splittet op af kommunegrænser, men 
engang var det konturerne om det, der kunne have skabt en anderledes hovedstad. 

Aftenens foredrag kaster lys over den komplekse udviklingshistorie, og Poul Sverrild illustrerer, hvordan 
enkelte beslutninger undervejs fik dramatisk betydning for den efterfølgende byudvikling, og hvordan 
historieskrivningens fordomme har påvirket eftertidens opfattelse af vores udviklingshistorie. 



 

   

 Lokalhistorisk billedaften. Guidet tur om hvad man kan finde på internettet. 
 Torsdag 15. marts 2018 kl. 19.30 

 
 
Sted: Timotheuskirkens krypt 
Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr  

Tilmelding ikke nødvendig 
Lokalhistorisk billedaften med fokus på, hvad man kan finde på Internettet. Helge Rørdam Olesen fra Valby 
Lokalhistoriske Selskab & Arkiv guider rundt i nogle af mulighederne for at finde gamle og nye billeder, kort 
og øvrige oplysninger på nettet. Find f.eks. gamle fotos på diverse arkivers hjemmesider, supplér med kort 
fra Historisk Atlas, og med nutidigt materiale som Københavnerkortets skråfotos samt med Google Maps og 
Google street view. 

 Ved Helge Rørdam Olesen og Hans Otto Lindgreen.  
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