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En kort skriftlig beretning over det forløbne år 2017.
Årets udstilling: Valby nu og før – et industriområde under forvandling.
Udstillingen illustrerer, hvordan de gamle industribygninger er bevaret og har fået ny brug. F.eks.
har BIG (Bjarke Ingels Group) sit københavnerkontor på Kløverbladsgade.
Udstillingen er åben hver lørdag fra kl. 11-14, indtil udgangen af juni 2018
Overrækkelse af malerinden Hannah Lund Bostrøms Mindepris
Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv har i forbindelse med sit 35-års jubilæum fået tildelt
malerinden Hannah Lund Bostrøms Mindepris 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.
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.
Stor tak fra Valby Lokalhistorisk Selskab og Arkiv for modtagelsen af denne pris.
Af medlemsarrangementer/møder har vi haft:
På sporet af Olsenbanden
Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv har været så heldig, at bydelens nok mest begejstrede
Olsenbande-fan, Jesper Jørgensen, tog os med på en tur i Olsenbandens fodspor gennem Valby.
Turen startede i gården bag arkivet på Mosedalsvej, hvor Dynamit-Harry kom så grueligt galt af
sted. Den fortsatte forbi Nordisk Film, Sylviavej, Valby Langgade, Jesuskirken og andre lokationer.
Mange vil sikkert kunne genkalde sig scener fra filmene, men ellers fortalte Jesper både, hvad der
skete, og i hvilken film de enkelte lokationer blev brugt, og hvordan Olsenbanden satte spor i andre
af Nordisk Films produktioner.
Omvisning i kvarteret omkring Bjerregårdsvej
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. Han har nu solgt firmaet. Resultatet af hans indsats omtales af
foreningen Hovedstadens Forskønnelse som et lærestykke i bygningsbevaring.
Erling Edlund Andersen viste os rundt i haverne i kvarteret. God tur i de dejlige haver.
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Foredrag om Ålholmkvarteret og Vigerslev Haveforstad
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. Vi hørte om hvordan området gik
fra være landbrugsjord til at være tæt bebygget.
Foredraget blev holdt af Kirsten Henriksen og bygger på jubilæumsbogen for Vigerslev Haveforstad. Godt informativt foredrag. Der senere på året blev fulgt op med en rundvisning i Ålholmkvarteret – med hovedvægt på Vigerslev Haveforstad
Vi fik en spændende rundvisning med mange historier fra området.
Besøg på Grønttorvet
Nybyggeriet skyder op som paddehatte overalt i Valby – nu også på den tidligere Grønttorvsgrund!
Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv var så heldige at F.B. Gruppen inviterede os til en
rundvisning, så vi kunne høre om planerne for området og se det, de allerede havde opført.
Merete Carstens fra Valby Lokalhistoriske Selskab indledte 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.
Der var en ivrig debat og mange gode spørgsmål under rundvisningen i området. Det var en god og
informativ eftermiddag.
Rundvisning på Nordisk Film
Rundvisningen omfattede både Olsen-Banden udstillingen og andre lokaliteter på Nordisk Film.
Det primære var selvfølgelig Olsen-Banden udstillingen, men vi fik også et stort ”aha” indblik i,
hvad Nordisk Film ellers har bedrevet med hensyn til film og tv-serier gennem tiden.
Det var endnu en god og begivenhedsrig eftermiddag.
Introduktion til håndarbejdsredskaber ved Margit Ambeck
Vidste 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
her fik vi så lejligheden til at se disse ting og en hel kuffert fuld af andre redskaber. Det var meget
spændende at se og høre om fortidens håndarbejdsredskaber.
Lokalhistorisk billedaften. Bl.a. Dr. Duurloos billeder fra omkring år 1900
Der var fokus på billeder taget af Valbys læge, Dr. Duurloo, som omkring år 1900 ivrigt
fotograferede i Valby. De gamle billeder blev fulgt op af nyere billeder og kort, som gav et indblik i
Valbys udvikling. Ved Helge Rørdam Olesen og Hans Otto Lindgreen.
God billedaften, det er altid interessant at høre om Valbys historie.
Julehyggemøde Her hyggede vi os med kaffe og kage og julesange. Der var lokalhistoriske indslag,
og vi slutter af med den legendariske og traditionelle julekonkurrence. Alt i alt en rigtig hyggelig
aften.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 7 møder. Vi har også holdt i alt 4 foredrag ud af huset samt
særåbning for grupper.
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Vi har gennem året haft ca. 440 besøgende, og det er jo ganske godt. Endvidere får vi et stadig
stigende antal spørgsmål vedrørende Valby via e-mails fra hele landet. Sluttelig har der også været
en god tilgang af arkivalier, fotos samt andet der er relateret til Valby
Vi har gennem året være så heldige, at Merete Carstens og Lene Christiansen næsten hver
mandag/tirsdag igen har ydet en kæmpeindsats for at få indskrevet vores arkivalier (bøger,
fotografier, m.v.) i vores arkivdatabase. Ved årets udgang var der nu i alt registreret 8.334
arkivalier.
Hvis der er medlemmer, der kunne tænke sig frivilligt at hjælpe med at indskrevet vores arkivalier,
vil vi med taknemmelig også uddanne sådanne medlemmer i brugen af vores arkivdatabase.
For at skabe mere kendskab til vores selskab, har vi videreudbygget vores hjemmeside, hvor
målet stadig er, at det skal være muligt både at søge informationer. Hjemmesiden er under stadig
videreudvikling, og vi modtager gerne bidrag og kommentarer.
Helge Rørdam Olesen er vores ansvarlige for hjemmesiden, en stor tak for den store indsats.
Arrangementsudvalg
Vi har nedsat et arrangementsudvalg, der allerede har bevist deres værdi, gennem gode kreative
arrangementer.
En stor tak til de meget kreative bestyrelsesmedlemmer, Per Jensen, Kirsten Winther, Helge
Rørdam Olesen samt det aktive medlem Bent Roloff.
Huslejen har nu heldigvis nået sit leje, og vores håb er at der fremover forhåbentligt kun vil være
minimale stigninger.
Københavns kommune Kunst og Kultur har i 2017 igen bevilget penge til arkivets husleje og varme
uden hvilken driften ville være umulig – endnu engang en varm tak for det.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2017. Fremhæves skal specielt vores
kasserer Marga Sørensen for det store arbejde med regnskabet.
Jeg vil slutte af med at takke alle vores medlemmer for deres interesse for Valby. Det betyder
meget for Valby lokalhistoriske Selskab at have en stor støttekreds omkring vores arbejde med at
indsamle og bevare Valbys historie og drive arkivet på Mosedalvej, derfor er det dejligt at
medregne dig/Jer som medlemmer.
Lene
Lene Helt Christiansen/formand
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