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www.valbylokalhistorie.dk  
 
 

Program for arrangementer – efterår 2019 & forår 2020 

Fredag 30. august kl. 16-18 og lørdag 31. august 
kl. 11-15 (Valby Kulturdage).  

Aktiviteter i telt på Valby Langgade: Lokalhistorien ud 
på gaden: ”Valbypiger og hønsekræmmere". 

Fredag 30. august kl. 17 (Valby Kulturdage) 

 

Fernisering: Åbning af årets udstilling i Valby 
Lokalhistoriske Arkiv: Olsen Banden i Valby.  
Udstillingen kan ses på åbningsdagen samt alle 
følgende lørdage på Mosedalvej 1 i Arkivets 
åbningstid.  

Lørdag 31. august kl. 13 (Valby Kulturdage) Byvandring: På sporet af Olsen Banden. 

Torsdag 19. september kl. 17  Fra lukket land til grønt samlingssted. Fodtur i 
Søndermarken 

Onsdag 30. oktober kl. 19.30 i Ålholm Kirke Aften med to historiske temaer: 1) Vigerslev-ulykken i 
1919. 2) Bolchefabrikken på Ole Borchs Vej 

Tirsdag 17. december kl. 19.30 i Timotheuskirken Julearrangement 

Onsdag 29. januar 2020 kl. 19.30 i Musikhuset, 
Mølle Allé 

Lokalhistorisk billedaften 

Tirsdag 17. marts 2020 kl. 15  Særrundvisning på Københavns Rådhus  

Hver lørdag kl. 11-14 til sommeren 2020.  Udstillingen Olsen Banden i Valby kan beses i arkivets 
lokaler, Mosedalvej 1. 

 
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: Aktiviteter i telt på Valby Langgade 

 Fredag 30. august kl. 16-18 og lørdag 31. august kl. 11-15 (Valby Kulturdage) 

            

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

Pris: Gratis for alle. 

Vi kommer i år ud på gaden med en udstilling, der fortæller om Valbys hønsekræmmere og om de 
valbypiger, der solgte fjerkræ på torvet i København. 

Kom og se den Valbydragt, som vi har fået. Den vil indgå i vores udstilling sammen med billeder og effekter, 
der illustrerer Valby som centrum for handel med fjerkræ.  

I teltet kan børnene komme og farvelægge en tegning af Valbydragten, ligesom de kan farvelægge tegninger 
af forskellige fjerkræ. 

   

Åbning af årets udstilling i Valby Lokalhistoriske Arkiv 

 Fredag den 30. august 2019 kl. 17-19 

Sted: Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, 
Mosedalvej 1. 

Der er åbent hus fredag aften i anledning af åbningen 
af udstillingen Olsen Banden i Valby. 

De første 13 Olsen-Bande-film blev til i perioden 
1968-1981. En stor del af scenerne er optaget i 
nabolaget til Nordisk Film i Valby Siden dengang har 
Valby gennemgået en forvandling på godt og ondt, så 
det i dag ikke er helt let at genfinde de steder, hvor 
Olsen Banden huserede. 

Udstillingen kobler screenshots fra Olsen Bande 
filmene og andre ældre billeder sammen med 
nutidige billeder.  

Du kan f.eks. finde svar på, hvor Olsen Bandens 
lejlighed lå, og se hvor Yvonne ræsede rundt under 
en halsbrækkende køretime. 

Efter åbningsaftenen er udstillingen åben hver lørdag 
fra kl. 11-14. Der er forlænget åbningstid til kl. 15 
lørdag 31. august under Valby Kulturdage. 

 

   

 På sporet af Olsen Banden  

 Lørdag 31. august kl. 13 (Valby Kulturdage) 

  

Mødested: Arkivets lokaler, Mosedalvej 1  

Pris: Gratis for alle.  

Tilmelding ikke nødvendig. 

Byvandring om Olsen Bandens Valby.  Varighed ca. 1 time. Rundviser: Jesper Jørgensen - Olsenbande-
entusiast og medarrangør af årets udstilling. 

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/kulturdage/
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 Fra lukket land til grønt samlingssted. Fodtur i Søndermarken 

 Torsdag 19. september kl. 17 

 

Mødested: Ved indgangen til Cisternerne på græsplænen i Søndermarken. 

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr.  

Tilmelding ikke nødvendig. 

Fra lukket land til grønt samlingssted. Fodtur i Søndermarken. Vi skal tilbage til Frederik 4. og senere 
konger, vi skal høre om Frederiksberg Slot, om barokhaven og den romantiske have, om folkeliv, 
traktørsteder og politiske møder i Søndermarken samt lidt fra Besættelsen. Turen ledes af Jan René Westh, 
cand. mag. i historie og fransk, aut. turistfører. 

   

To temaer: Vigerslev-ulykken i 1919 & Bolchefabrikken på Ole Borchs Vej  

 Onsdag 30. oktober kl. 19.30 

 

Sted: Ålholm 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. 

Søndermarken en 
vinterdag i 30'erne 
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Aftenen har to historiske temaer: 1) Vigerslev-ulykken i 1919. 2) Bolsjefabrikken på Ole Borchs Vej 

Tema 1: Vigerslevulykken for 100 år siden 

1.november 2019 er det 100 år siden, at en af Danmarks største togulykker fandt sted – endda i vores 
område. Valby Lokalhistoriske Arkiv vil markere denne begivenhed. 

Der var 40 døde (hvoraf en togfører og en fyrbøder som blev skoldet ihjel af dampen fra kedlen) og 58 
kvæstede. Den katastrofale virkning af togsammenstødet skyldtes et sammenfald af en lang række uheldige 
omstændigheder, som vi vil høre om. Vi hører også om, hvordan denne ulykke er den første, hvor pressen 
hurtigt kommer til stede – og besværliggør redningen af de tilskadekomne.  

Det er Niels Borger, der er fortælleren. 

 

Tema 2: Bolchefabrikken på Ole Borchs Vej 

Helge Nielsen fortæller om en familieejet virksomhed – en bolchefabrik, der blev grundlagt i 1863 og som i 
1930 blev overtaget af hans farfar, Carl Nielsen. Efter farfarens død kørte hans forældre virksomheden 
videre. Han selv tog over efter dem som 3. generation. Sidste adresse for fabrikken i familiens eje var Ole 
Borchs Vej 39 i Valby ( Vigerslev ). Her lå virksomheden fra 1956-2002. I 1963 kunne virksomheden fejre sit 
100-årsjubilæum.  

   

 Julehyggemøde 

 Tirsdag 17. december kl. 19.30 

 

 
Sted: Timotheuskirkens krypt 

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. 
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 Lokalhistorisk billedaften ved Helge Rørdam Olesen 

 Onsdag 30. januar 2020 kl. 19.30 

 
 

Sted: Musikhuset, Mølle Allé 26, Valby (3F's lokaler).  

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Helge Rørdam Olesen fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv vil fortælle med udgangspunkt i erindringer 
fra Valby-borgere. Fokus er især på forholdene i Valby i den første halvdel af 1900-tallet. Foredraget bliver 
ledsaget af en lang række fotos. Gammelt billedmateriale bliver suppleret med nye fotos og med kort, der 
både omfatter gamle kort og nutidige digitale værktøjer som Google Earth.  

   

 Særrundvisning på Københavns Rådhus  

 Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 15 

 

 
Mødested: Inden for Rådhusets hovedindgang. 

Pris:Medlemmer 150 kr / ikke medlemmer 175 kr. Prisen inkluderer rådhuspandekage og et glas 
mousserende vin efter rundvisningen. 

Tilmelding til Helge Rørdam Olesen, 30 28 71 66, helge.olesen@email.dk senest tirsdag den 10. marts 
2020. 

Københavns Rådhus har en arkitektur og en udsmykning, der er fyldt med symboler og som gemmer på 
mangfoldige skjulte detaljer. Vi får en særrundvisning ved en af de meget kyndige rådhusbetjente, der har 
været med til at afdække historien bag nogle af de mange finurligheder i Martin Nyrops spændende 
bygningsværk. 

Aundals Gartneri ved 
Toftegårds Plads 1922 

mailto:helge.olesen@email.dk

