
   VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV 

www.valbylokalhistorie.dk  
 
 

Program for arrangementer – efterår 2020 & forår 2021 

Fredag 4. september kl. 17-19 og lørdag 5. september 
kl. 10-17 (Valby Kulturdage).  

Byvandring i Olsen Bandens fodspor:  
Fredag kl. 17, lørdag kl. 11 og lørdag kl. 13. 

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv Arkivet 
holder åbent og man kan se udstillingen: Olsen 
Banden i Valby.  
Udstillingen kan også ses alle følgende lørdage 
på Mosedalvej 1 i Arkivets åbningstid.   

Torsdag 17. september kl. 19.30 i Timotheuskirkens 
krypt 

Generalforsamling i Valby Lokalhistoriske 
Selskab & Arkiv. Efter generalforsamlingen 
foredrag med udgangspunkt i erindringer fra den 
Hvide By. 

Torsdag 1. oktober kl. 19.30 i Timotheuskirkens krypt ”Fra 2 landsbyer til 55.000 indbyggere". Foredrag 
om Valby og Vigerslev: 

Torsdag 5. november kl. 15 Særrundvisning på Københavns Rådhus  

Tirsdag 15. december kl. 19.30 i Timotheuskirken Julearrangement 

Torsdag 14. januar 2021 kl. 16.15 Københavns museum. Rundvisning og tid på 
egen hånd. 

Tirsdag 9. februar 2021 kl. 19.30. VOC, Gl. Jernbanevej Lokalhistorisk billedaften 

Torsdag 25. marts 2021 kl. 14.45. Rundvisning på Frihedsmuseet 

Hver lørdag kl. 11-14 til sommeren 2021.  Udstillingen Olsen Banden i Valby kan beses i 
arkivets lokaler, Mosedalvej 1. 

 
Der tages forbehold for ændringer som følge af aktuelle vejledninger fra myndighederne. 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). 

Ved arrangementerne vil der være et begrænset deltagerantal, afhængigt af den aktuelle corona-
situation. Derfor kræves der tilmelding til næsten alle arrangementer. 

http://www.valbylokalhistorie.dk/
http://www.valbylokalhistorie.dk/
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 Valby Kulturdage – udstilling og byvandring i Olsenbandens fodspor 

  Udstilling: Fredag 4. september kl. 16-19 og lørdag 5. september kl. 10-17  

Sted: Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, Mosedalvej 1  

I år bliver Valby kulturdage anderledes end sædvanligt. På grund af faren for at sprede smitte med Covid-19 
bliver Valby Langgade ikke spærret af. I stedet afholdes Valby Kulturdage som en række særskilte 
arrangementer spredt ud over forskellige lokationer i Valby 

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv holder åbent fredag 16-19 samt lørdag 10-17, og man kan se 
udstillingen Olsen Banden i Valby.  

Desuden arrangeres 3 byvandringer. 

Udstillingen: 

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 Kulturdagene vil udstillingen være åben hver lørdag fra kl. 11-14. 

 

Byvandring i Olsen Bandens fodspor (gentages 3 gange under Valby Kulturdage): 

• Fredag 4. september kl. 17  

• Lørdag 5. september kl. 11  

• Lørdag 5. september kl. 13   

Mødested: Uden for arkivets lokaler, Mosedalvej 1  

Pris: Gratis.  

Tilmelding er ikke nødvendig, men ved stor tilslutning kan det blive nødvendigt at afvise de sidst tilkomne. 

Byvandring om Olsen Bandens Valby. Varighed ca. 1 time. Rundviser: Jesper Jørgensen - Olsenbande-
entusiast og medarrangør af udstillingen om Olsen Banden i arkivet. 
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 Generalforsamling 

 Torsdag 17. september kl. 19.30 

Sted: Timotheuskirkens krypt 

Pris: Gratis 

Tilmelding senest 17. september: helge.olesen@email.dk / 30 28 71 66.  

Generalforsamling i Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv. Generalforsamlingen var oprindelig planlagt til at 
foregå i april, men blev udsat på grund af coronavirus.  

Efter generalforsamlingen giver Helge Rørdam Olesen et indlæg om Flemming Gyrtrups erindringer fra en 
barndom i Den Hvide By 1922-1940. 

   

 Fra 2 landsbyer til 55.000 indbyggere  

 Torsdag 1. oktober kl. 19.30 

 

Sted: Timotheuskirkens krypt 

Pris: Gratis for alle 

Tilmelding senest 30. september: helge.olesen@email.dk / 30 28 71 66.  

Få det store overblik over historien om bydelen Valby – landsbyerne Vigerslev og Valby - fra det 6. 
århundrede og op til i dag. 
 
Kirsten Henriksen, som er med i Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv og har boet i Valby i over 30 år, 
prøver at trække de lange linjer med nedslag i de særlige historier og interessante forhold med mange sjove 
billeder.  

Vi kommer til at høre om bronzealderen, svenskekrigene, brandene, som hærgede Valby og Vigerslev, 
Valby som spisekammer for københavnerne – om hønsekræmmere og valbypiger – om Valby med 
sommerboliger for de mere velhavende københavnere og om indlemmelsen i Københavns Kommune. 

  
 

 

Valby Station under opførelse september 2011. 

mailto:helge.olesen@email.dk
mailto:helge.olesen@email.dk
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Vi kommer også rundt om industrien, boligerne til arbejderne og den meget store udflytning i begyndelsen af 
1900-tallet, der medførte udbygning af kirker og skoler. 

Alt dette leder os op til nutiden, hvor der nu igen sker en så stor udbygning, at det forventes, at der om 10 år 
er ca. 65.000 indbyggere i Valby. 

   

 Særrundvisning på Københavns Rådhus  

 Torsdag 5. november 2020 kl. 15 

 

 
Mødested: Inden for Rådhusets hovedindgang. 

Pris: Medlemmer 160 kr / ikke-medlemmer 185 kr. Prisen inkluderer rådhuspandekage og et glas 
mousserende vin efter rundvisningen. 

Tilmelding senest 1. november til Helge Rørdam Olesen, 30 28 71 66, helge.olesen@email.dk  

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 Kristoffer Sahlholdt, der er rådhusbetjent og som i 
årevis har været med til at afdække historierne bag de mange finurligheder, der gemmer sig i Martin Nyrops 
spændende bygningsværk. 

   

 Julehyggemøde 

 Tirsdag 15. december kl. 19.30 

 

 
Sted: Timotheuskirkens krypt 

Pris: Medlemmer gratis / ikke-medlemmer 50 kr. 

Tilmelding senest 14. december: helge.olesen@email.dk / 30 28 71 66.  

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

mailto:helge.olesen@email.dk
mailto:helge.olesen@email.dk
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 Københavns Museum: Rundvisning og tid på egen hånd 

  Torsdag 14. januar 2021 kl. 16.15. Rundvisningen slutter kl. 17.30, hvorefter man kan gå rundt på egen 
   hånd. Museet lukker først kl. 21 om torsdagen. 

  

Sted: Københavns Museum, Stormgade 18  

Pris: Medlemmer 90 kr / ikke-medlemmer 140 kr (inkluderer entrébillet og rundvisning) 

Tilmelding senest 11. januar: helge.olesen@email.dk / 30 28 71 66.  

Københavns Museum er er efter en flerårig lukning genåbnet i meget smukke lokaler i det tidligere 
Overformynderi.  

Omvisningen tager dig med ”bag kulisserne” og giver et indblik i det arbejde, der er gået forud for 
udstillingerne: bl.a. udgravninger, forskning og udvælgelse af genstande. Hør om den smukke fredede 
bygning fra 1894 og dens historie som Overformynderi og senere som hjemsted for Børneværnet og 
Boliganvisningen. Få indblik i nogle af de mange valg og ikke mindst fravalg, som har fundet sted. 
Omvisningen slutter af ved en samling af ”fraklip” fra det nye museums tilblivelse. 

  

Lokalhistorisk billedaften ved Helge Rørdam Olesen 

 Tirsdag 9. februar 2021 kl. 19.30 

 
 

Sted: VOC, Gl. Jernbanevej 25. (Der er elevator i huset; nævn ved tilmelding såfremt der er behov for 
kørestolsadgang). 

Pris: Medlemmer gratis / ikke-medlemmer 50 kr. 

Københavns Museum på 
hjørnet Stormgade/Vester 
Voldgade.  
Foto: Københavns Museum 

Kig fra Valby Gasværk mod 
Gl. Køge Landevej ca. 1930.  
Nordisk Luftfoto (Det Kgl. 
Bibliotek) 

mailto:helge.olesen@email.dk
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Tilmelding senest 8. februar: helge.olesen@email.dk / 30 28 71 66.  

Helge Rørdam Olesen fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv vil fortælle med udgangspunkt i erindringer 
fra Valby-borgere. 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.  
 

  

 Rundvisning på Frihedsmuseet 

 Torsdag 25. marts 2021 kl. 14.45 

 
 

Sted: Frihedsmuseet, Esplanaden 13.   

Pris: Medlemmer 100 kr / ikke-medlemmer 150 kr (inkluderer entrébillet og rundvisning) 

Tilmelding senest 22. marts: helge.olesen@email.dk / 30 28 71 66.  

Frihedsmuseet, eller som det rettelig hedder "Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945", daterer tilbage 
til 1945, hvor Frihedsrådet åbnede den første udstilling i Frimurerlogen på Blegdamsvej. I 1957 blev museets 
nye bygninger på Esplanaden indviet. Disse bygninger tjente frem til 2013, hvor museet brændte ned efter 
en påsat brand. I foråret 2020 indviede man den nye museumsbygning, som fortrinsvis ligger under jorden. 
Det er Lundgård/ Tranberg Arkitekter, der har stået for opførelsen af den nye museumsbygning.  

Den ny udstilling giver mulighed for at komme tæt på besættelsestidens Danmark og den danske 
modstandskamp. Mød fire modstandskæmpere og en dansk nazist og dyk ned i deres svære valg og 
dilemmaer. 

På turen rundt på museet bliver vi guidet af ėn af museets folk.  

 

 

Opsamlingsstedet Gl. Jernbanevej 25 
lige efter befrielsen.  
Fra Frihedsmuseets fotosamling  

mailto:helge.olesen@email.dk
mailto:helge.olesen@email.dk
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