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VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV 
 Stiftet 19. april 1982 
Mosedalvej 1, 2500 Valby  

 

En kort skriftlig beretning over det forløbne år 2020 

 

Årets udstilling: Olsen Banden i Valby.  

På grund af myndighedernes coronarestriktioner blev vi i bestyrelsen enige om at bibeholde 

udstillingen Olsen Banden i Valby . 

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

nutidige billeder.  

 

Medlemsarrangementer: 

Grundet alle de forskellige nedlukninger grundet corona har vi i år 2020 ikke afholdt alle de 

forskellige arrangementer, som vi havde planlagt, som f.eks.:  

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

 Lokalhistorisk billedaften 

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

Torsdag 5. november 2020 kl. 15 Aflyst Særrundvisning på Københavns Rådhus  

Tirsdag 15. december kl. 19.30 i Timotheuskirken 
Aflyst 

Julearrangement 

 

Så endelig kunne vi afholde: 

 

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.  
   

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 VOC ”Fra 2 landsbyer til 55.000 indbyggere". Foredrag om 
Valby og Vigerslev: 

 

Fredag 4. september samt 5. september åbnede vi årets udstilling samt kulturdagene 

Vi genåbnede årets udstilling ”Olsen Banden i Valby”, samtidig var vi også ude på gaden under 

kulturdagene, hvor vi bl.a. omdelte løbesedler om bevarelse af Valbys gamle smedje.  

Både genåbningen samt omvisningerne med rundviser: Jesper Jørgensen – Olsenbande-entusiast og 

medarrangør af udstillingen om Olsen Banden i arkivet, blev rigtig godt besøgt. 

 

Vi har også en udstilling (plancher) på Valby bibliotek med historien om Valby hønsekræmmere og 

valbypigerne, som primært bestod af plancher fra vores gadeudstilling i 2019. Udstillingen blev 

udfærdiget af Kirsten Henriksen og Lene Buerup Andersen. Det er en god udstilling, som stadig kan 

beses på biblioteket. 
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Desuden kan man se den fine Valbydragt, som vi har fået i donation af Allis Nørby Jensen. Den 

indgår fast i vores udstilling i arkivet sammen med billeder og effekter fra Valby og Vigerslev.  

Den 17. september fik vi så endelig afholdt den ordinære generalforsamling for året 2019 i Valby 

Lokalhistoriske Selskab & Arkiv. Generalforsamlingen var oprindelig planlagt til at foregå i april, 

men var blevet udsat på grund af myndighedernes coronarestriktioner. 

Efter generalforsamlingen gav Helge Rørdam Olesen et indlæg om Flemming Gyrtrups erindringer 

fra en barndom i Den Hvide By 1922-1940. 

 

Alt i alt har vi i 2020 haft meget få men spændende arrangementer.  

Planlægningen af alle arrangementer og afholdelsen af de meget få arrangementer har kunnet ladet 

sig gøre på grund af vores altid flittige og kreative arrangementsudvalg, Helge Rørdam Olesen, Per 

Jensen, Bent Roloff, samt Lene Buerup Andersen. Det skal de have en stor tak for. Også en stor tak 

til alle, der endvidere har stået for det praktiske ved arrangementerne. 

 

Bestyrelsens møder gennem 2020. Vi har afholdt syv møder samt tre særåbninger for skoler og 

foreninger. Bestyrelsen har udover disse møder også gjort et stort stykke frivilligt arbejde gennem 

forskellige grupper, og det vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for. 

 

Vi har gennem året haft ca. 422 besøgende, og det er jo ganske godt, år man tænker på lukninger 

af arkivet pga. coronarestriktionerne. Endvidere får vi et stadig stigende antal spørgsmål vedrørende 

Valby via e-mails fra hele landet. I 2020 har vi ca. haft 40 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 og Merete Carstens 

igen har ydet en kæmpeindsats for at få indskrevet vores arkivalier (bøger, fotografier, m.v.) i vores 

arkivdatabase. Ved årets udgang var der i alt registreret 11.629 arkivalier. En stor tak til Mette og 

Merete. 

 

For at skabe mere kendskab til vores selskab, har vi videreudbygget vores hjemmeside, hvor 

målet stadig er, at det bl.a. skal være muligt at søge informationer og finde små historiske 

fortællinger om Valby og Vigerslev. 

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. 

 

Til slut vil jeg takke hele bestyrelsen samt de frivillige for et godt samarbejde i 2020. Alle har 

ydet en kæmpe indsats. 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 og Vigerslev 

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. 

 

Lene Helt Christiansen/forkvinde 
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