
VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV 
 Stiftet 19. april 1982 
Mosedalvej 1, 2500 Valby  
 
En kort skriftlig beretning over det forløbne år 2018. 
 

Vi har bibeholdt årets udstilling: Valby nu og før – et industriområde under forvandling.  
Udstillingen illustrerer, hvordan de gamle industribygninger er bevaret og har fået ny brug.  
Udstillingen er åben hver lørdag fra kl. 11-14, indtil udgangen af juni 2019 
 
Af  medlemsarrangementer/foredrag har vi haft: 
 
Vi startede tirsdag 30. januar 2018, da havde vi i Aalholm kirke et foredrag ved museumschef 
Poul Sverrild hvor emnet var: Da København flyttede vestpå – historier om byudviklingens mange 
retninger i  byens nærmeste opland. 

Så havde vi den 15. marts 2018 en lokalhistorisk billedaften, hvor vi fik en guidet tur 	
med fokus på, hvad man kan finde på Internettet ved Helge Rørdam Olesen.  
Vi var også så heldige, at den 19. marts fik vi en rundvisning på Sukkertoppen/Next 
I dag holder gymnasieskolen NEXT til i de smukke bygninger, og rektor viste os rundt i 
bygningerne og fortalte om Sukkertoppens nye liv. 
 
Den 13. april fik vi en rundvisning på Valby Skole - tidligere porcelænsfabrikken "Norden" 
Ved at genanvende de mest markante dele af fabriksbygningerne fik Valby Skole mulighed for at 
udvide, og resten af bydelen (endnu) fik et utroligt smukt mindesmærke over Valbys industri. 

Den 1. september havde vi i forbindelse med Valby Kulturdage 
Seniorhuset VOC havde i samarbejde med Valby lokalhistoriske Selskab & Arkiv en stand på 
kulturdagene, hvor der blev fortalt om Valbys historie 

Den 13. september havde vi en rundvisning i Bakkehusmuseet som er et  
litterært museum, en romantisk have og et kulinarisk orangeri. Vi fik en rundvisning, og hørte om 
de litterære og kulturelle personer, der færdedes i Bakkehuset i guldaldertiden, mens Valby var en 
lille landsby. 

Den 3. oktober var vi på en rundvisning på Vestre Kirkegård 
Udover rundvisningen blev der også fortalt lidt om kirkegården og kirkegårdshistorie, 
begravelsesritualer samt om det mere eksotiske dyreliv på kirkegården 
 
Den 23. oktober kl. 18 var vi så heldige, 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 Mosedalvej, hvor Dynamit-Harry kom så grueligt galt af 
sted. Den fortsatte forbi Nordisk Film, Sylviavej, Valby Langgade, Jesuskirken og andre lokationer, 
som har været brugt ved optagelser af Olsenbande-filmene. 

Den 14. november havde vi igen en lokalhistorisk billedaften ved Helge Rørdam Olesen  
Her fik vi vist noget af alt det spændende billedmateriale, der gemmer sig i Valby lokalhistoriske 
Selskab og Arkiv.  
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Vores årlige julehyggemøde foregik den 13. december  
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. 
 
Alt i alt har vi i 2018 haft 10 gode og spændende arrangementer og foredrag.  
Alle disse arrangementer har kun ladet sig gøre på grund af vores altid flittige og kreative 
arrangementsudvalg, Helge Rørdam Olesen, Kirsten Winther, Per Jensen samt Bent Roloff. Det skal 
de have en stor tak for. 
 
Bestyrelsens møder gennem året. Vi har afholdt 7 møder samt 4 foredrag ud af huset samt 
særåbning for grupper. Bestyrelsen har udover disse møder også gjort et stort stykke frivilligt 
arbejde, og det vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for. 
 
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. I 2018 har vi ca. haft 30 
forespørgsler.  Sluttelig har der også været en god tilgang af arkivalier, fotos samt andet der er 
relateret til Valby og Vigerslev 
 
Vi har gennem året igen været så heldige, at praktikant Mette Pedersen, Merete Carstens og 
Lene Christiansen igen har ydet en kæmpeindsats for at få indskrevet vores arkivalier (bøger, 
fotografier, m.v.) i vores arkivdatabase. Ved årets udgang var alt registreret 10.470 arkivalier. En 
stor tak til Mette, Merete og Lene. 
 
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 indsatsen. 
 
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. 
 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2018. Fremhæves specielt skal 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 og Vigerslevs historie og drive arkivet på Mosedalvej, derfor er det 
dejligt at medregne dig/Jer som medlemmer. 
 
Lene Helt Christiansen/formand 
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