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www.valbylokalhistorie.dk  

 
 

Program for arrangementer – efterår 2018 & forår 2019 
Lørdag 1. september 2018 kl. 10-16 (Valby 
Kulturdage) 

Seniorhuset VOC har i samarbejde med Valby 
Lokalhistoriske Selskab & Arkiv en stand på Valby 
Langgade. Her er en række små historiske oplæg. 

Torsdag 13. september kl. 15-17 Rundvisning i Bakkehuset. Der sluttes med kaffe og 
kage i orangeriet. Tilmelding senest 10. sept. 

Onsdag den 3. oktober kl. 14-16 Rundvisning på Vestre Kirkegård 

Tirsdag 23. oktober kl. 18 Rundvisning i Olsenbandens fodspor 

Onsdag 14. november kl. 19.30 Lokalhistorisk billedaften ved Helge Rørdam Olesen  

Torsdag 13. december kl. 19.30 Julearrangement 

Onsdag 9. januar 2019 kl. 15 Rundvisning i Jesuskirken. Tilmelding senest 6. jan. 

Tirsdag 26. februar 2019 (i Aalholm Kirke) Foredrag om Asta Nielsen 

Torsdag 14. marts 2019 kl. 19.30 Lokalhistorisk billedaften ved Hans-Otto Lindgreen 

Hver lørdag kl. 11-14 til sommeren 2019. 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). 

   

 Valby Kulturdage: Indlæg knyttet til temaet  "Ældre op gennem tiderne i Valby" 
 Lørdag 1. september kl. 10-16 (Valby Kulturdage) 

          
Sted: Et telt på Valby Langgade -  se Kulturdagenes program for mere information (f.eks. via 
https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/valby-kulturdage/  )  

Pris: Gratis for alle. 

Seniorhuset VOC har i samarbejde med Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv en stand på Valby Langgade, 
hvor der fortælles om Valbys historie. Fra det foreløbige program kan nævnes: Fra to landsbyer til 55.000 
indbyggere;  Byggeforeninger i Valby; En byggematador i Valby;  Ældre op gennem tiderne i Valby;  
Valbypigerne;  Industrien i Valby. Der er tale om små oplæg på 5-10 minutter, hvorefter tilhørerne får 
mulighed for at bidrage med kommentarer og anekdoter. Se Kulturdagenes program for detaljer. 

http://www.valbylokalhistorie.dk/
http://www.valbylokalhistorie.dk/
https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/valby-kulturdage/


   

 Rundvisning i Bakkehusmuseet 
 Torsdag 13. september kl. 15-17 

 
 
Mødested: Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23, Frederiksberg. 

Pris: Medlemmer 70 kr / ikke medlemmer 100 kr. Prisen inkluderer entré og rundvisning samt kaffe og kage i 
Orangeriet efter selve rundvisningen. 

Tilmelding til Helge Rørdam Olesen, 30 28 71 66, helge.olesen@email.dk,  senest mandag den 10. 
september. 
Bakkehuset er et litterært museum, en romantisk have og et kulinarisk orangeri. Museet giver et autentisk 
indblik i 1800-tallets livsformer. Vi vil få en rundvisning og høre om de litterære og kulturelle personer, der 
færdedes i Bakkehuset i guldaldertiden, mens Valby var en lille landsby. 

Museet er centreret omkring ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek, som ejede huset fra 1802 til 1830. I 
deres tid fyldtes Bakkehusets stuer med samtaler om kunst, litteratur, filosofi og videnskab, og koryfæer som 
H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger, H.C. Ørsted, B.S. Ingemann, J.L. Heiberg samt mange flere er 
kommet her. 

Bakkehusets permanente udstilling viser Kamma og K.L. Rahbeks genskabte lejlighed med mange af deres 
møbler samt genstande med tilknytning til de litterære personer, som kom i hjemmet i deres tid. 

Når vi besøger museet er der ud over den permanente udstilling også en historiefortællende særudstilling 
om 1800-tallets mad og spisevaner. 

   

 Rundvisning på Vestre Kirkegård 
 Onsdag den 3. oktober kl. 14-16 

 
Mødested: Forpladsen ved den nye Carlsberg S-togs station 

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

Tilmelding ikke nødvendig. 
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Vestre Kirkegård fremstod som en velgennemtænkt og planlagt kirkegård da man indviede kirkegården 2. 
november 1870. Kirkegården er den første i København der var underlagt en planlægning, hvilket kan ses 
med de lange og lige alléer, der med forskellige træsorter gør, at publikum bedre kan orientere sig på 
Nordens største kirkegård. Ikke desto mindre er der masser af spændende ”oaser” for dem der ønsker at 
finde roen for en stund. 

Rundturen tager ca. 2 time, og den vil blive gennemført uanset vejret. Den foregår i roligt, aldersvarende 
tempo. Da vi bevæger os rundt på kirkegårdens mange kroge og afveje, vil det være fornuftigt med praktisk 
fodtøj. På turen skal vi bl.a. hilse på Liva Weel, Johan Frederik Chr. Hansen, Robert Jacobsen, Christian 
Arhoff, George Ulmer og Agnes Schmitto - omtalt i ’ølhunden glammer’. Desuden skal vi forbi den 
grønlandske og færøske begravelsesplads samt ”tyskergravene” Undervejs vil der blive fortalt masser af 
anekdoter. 

Der vil også blive fortalt lidt om kirkegården og kirkegårdshistorie, begravelsesritualer samt om det mere 
eksotiske dyreliv på kirkegården. Vi skal se på en gammel byport, der bliver genbrugt på Vestre Kirkegård. 
Endelig skal det dokumenteres, at Københavns Kommune begår historisk forfalskning på kirkegård. 

Afslutning af turen foregår ved det ’Røde hav’ hvor især prominente personer ligger begravet. 
   

 Rundvisning i Olsenbandens fodspor 
 Tirsdag 23. oktober kl. 18 

 
 
Mødested: Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, Mosedalvej 1. 

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

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. 

Turen starter i gården bag arkivet på Mosedalvej, 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. 
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 Lokalhistorisk billedaften ved Helge Rørdam Olesen 
 Onsdag 14. november kl. 19.30 

 
 
Sted: Valby Kulturhus, lokale 3, 3. sal. Valgårdsvej 4-8. 

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Helge Rørdam Olesen viser noget af alt det spændende billedmateriale, der gemmer sig i Valby 
Lokalhistorisk Arkiv. Fokus er især på gamle fotos fra 1900-tallets begyndelse, men det gamle 
billedmateriale bliver suppleret med nye fotos, og med kort som både omfatter gamle kort og nutidige digitale 
værktøjer som Google Earth. Billederne knyttes sammen med gamle beretninger, bl.a. fra forfatterinden 
Ellen Duurloo, der voksede op i 1900-tallets begyndelse som datter af bydelens eneste læge.. 

   

 Julehyggemøde.  
 Torsdag 13. december kl. 19.30 

 
 
Sted: Valby Kulturhus, lokale 3, 3. sal. Valgårdsvej 4-8. 

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Ved vores årlige julehyggemøde vil vi som sædvanlig hygge os med kaffe og kage og historiske indslag.. 

 4



 

   

 Rundvisning i Jesuskirken 
 Onsdag 9. januar 2019 kl. 15 

 
 
Mødested: Jesuskirken, Kirkevænget 5A. 

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

Tilmelding til Helge Rørdam Olesen, 30 28 71 66, helge.olesen@email.dk, senest søndag den 6. januar 
2019. 
Vi får en rundvisning i en af Valbys store seværdigheder, Jesuskirken. 

Det tog knap 10 år at bygge Jesuskirken, der stod færdig i 1891. Bryggersønnen Carl Jacobsen var kirkens 
bygherre, og den store arkitekt Jens Vilhelm Dahlerup tegnede den. 

Jesuskirken er bygget med de gamle italienske katedraler som forbillede. Dens dæmpede belysning og rigt 
udsmykkede indre minder på ingen måde om den almindelige hvidkalkede danske kirke, men derimod om 
en sydeuropæisk katolsk katedral. Næppe nogen anden kirke i Danmark er så rigt udsmykket og så 
særegen som Jesuskirken – ølbryggerens kirke på Valby bakke.  

Der er for nylig skrevet to omfangsrige bøger om kirken: "Jesuskirken – en af Danmarks mest usædvanlige 
kirker gennem 125 år" (2016) og "Jesuskirkens krypt – en del af historien" (2015). Se evt. 
http://valbylokalhistorie.dk/boeger/#bygninger for en omtale af bøgerne. 

   

 Foredrag: Asta Nielsen - et liv i kapitler 
 Tirsdag 26. februar 2019 kl. 19.30 

 
Sted: Aalholm Kirke, Bramslykkevej 18A. 

Pris: Der er ingen entré. 
I forbindelse med arrangementet er der kaffe og kage. Hvis man vil deltage i kaffebordet koster det 20 kr – 
dog er det gratis for medlemmer af Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Kristine Nielsen fortæller om stumfilmstjernen Asta Nielsen. 

Fra dansk fattigdom til feteret stumfilmstjerne i Tyskland. Fra gift til skilt, fra mor til ravnemor, fra rig til fattig, 
fra hele verdens diva til ensomhed på Peter Bangs Vej. Men altid med en vision og med råstyrke til at føre 
den igennem. Efter flere svære ægteskaber finder hun dog endelig lykken med sin sidste mand. 
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 Lokalhistorisk billedaften ved Hans-Otto Lindgreen 
 Torsdag 14. marts 2019 kl. 19.30 

    <=  Annonce i Social-Demokraten august 1904 

 
Sted: Valby Kulturhus, lokale 3, 3. sal. Valgårdsvej 4-8. 

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Hoffmanns Minde og en tidlig Valby-byggeforenings historie. Skildret i billeder og tale ved Hans-Otto 
Lindgreen fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv. 

   

 Udstilling i Valby Lokalhistoriske Arkiv 
 Hele sæsonen frem til sommeren 2019  
Sted: Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, 
Mosedalvej 1. 

Udstillingen Valby nu og før – et industriområde 
under forvandling er tilgængelig i sæsonen 2018/19 
hver lørdag i lokalarkivets åbningstid kl. 11-14. 

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