VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV
Stiftet 19. april 1982

Mosedalvej 1, 2500 Valby
En kort skriftlig beretning over det forløbne år 2021.
Årets udstilling: Toftegårds Plads – hvad var der før?.
Toftegårds Plads skal igen forandres, når vi skal eventuelt skal have nyt bibliotek, men hvad var der
før? Vores udstilling fortæller om Toftegårds Plads – både nordpladsen og syd-pladsen - fra
dengang der var marker og til nu. Derfor er det temaet for årets udstilling. Den kan ses hver lørdag
mellem 11 og 14 i arkivet indtil 1. juli 2022. Der var også arrangeret ”Byvandring i Olsen Bandens
fodspor ” af vores Olsenbande ekspert Jesper Jørgensen.
Medlemsarrangementer:
Grundet alle de forskellige nedlukninger grundet corona har vi i år 2021 ikke afholdt alle de
forskellige arrangementer samt afholde de normale lørdagsåbninger i arkivet, som vi havde
planlagt.
Så endelig kunne vi afholde nogle af de planlagte arrangementer:
Valby Kulturdage: i 2021
Fredag 3. september kl. 17-19
og lørdag 4. september kl. 10-17
Byvandring i Olsen Bandens fodspor:
Lørdag kl. 11 og lørdag kl. 13

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv Arkivet
holder åbent og man kan se den ny udstilling:
Toftegårds Plads – hvad var der før?

Mandag 13. september kl. 16.30. Nedgang til tunnelen
overfor Enghavevej 84.

Rundvisning i "Jernbanebyen" ved DSB's gamle
centralværksted på Otto Busses vej.

Onsdag 22. september kl. 19.30. VOC, Gl. Jernbanevej
25.

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

Fredag 1. oktober kl. 19.30 i Timotheuskirkens krypt

Generalforsamling i Valby Lokalhistoriske
Selskab & Arkiv. Derefter et indlæg "Gadefilm –
fotodokumentation fra Valby anno 2021"

Torsdag 11. november kl. 15. Københavns Rådhus.

Særrundvisning på Københavns Rådhus

Fredag 3. september samt 4. september åbnede vi årets udstilling samt deltog i Valbys
kulturdage
Toftegårds Plads skal måske igen forandres, når vi skal eventuelt skal have nyt bibliotek, men hvad
var der før?
Årets udstilling fortæller om Toftegårds Plads – både nord- og sydpladsen - fra dengang der var
marker og til nu. Den fortæller om sporvogne, busser, forretninger, biograf og industri, og om de
mange aktiviteter: juletræ, loppemarkeder mm., der har været på pladserne. Den indeholder mange
spændende billeder og er værd at bese.
Tusind tak til udstillingsgruppen for den flotte og spændende udstilling.
Samtidig var der byvandringsture i Olsens bandens fodspor med vores Olsenbandeekspert Jesper
Jørgensen. Også stor tak til Jesper Jørgensen
Vi var så heldige, at mange af Valby og Vigerslevs borgere kunne og havde lyst til at deltage disse
dage. Der var på disse dage ca. 130 nysgerrige sjæle der kom forbi, eller deltog i en byvandring.
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Vi har også stadig en udstilling (plancher) på Valby bibliotek med historien om Valby
hønsekræmmere og valbypigerne. Udstillingen blev udfærdiget af Kirsten Henriksen og Lene
Buerup Andersen. Det er en god udstilling.
Desuden kan man altid 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 13. september havde vi en rundvisning i "Jernbanebyen" ved DSB's gamle
centralværksted på Otto Busses vej.
Det er nemlig planlagt at DSB's gamle centralværksted på Otto Busses vej, i år 2023 endeligt skal
flyttes til Næstved og bygningen af den nye bydel "Jernbanebyen", vil så begynde.
Under den gradvise nedlukning kan man stadig støde på aktive på DSB-folk i og omkring Wencks
ikoniske rødstensbygninger og den karakteristiske gule Kineserby. Men ellers er området befolket
af den kreative klasse i midlertidige lejemål.
Resultatet af en byplanskonkurrence for området – som er på størrelse med Christianshavn – blev
offentliggjort d. 21. april 2021. Vinderen blev Cobe. Det er Cobes plan, at mange af de ikoniske
bygninger skal genanvendes, og at det bliver en – næsten – bilfri bydel.
Det var en spændende tur, der gav en stor indsigt i hvad Jernbanebyen indeholder. Vi var så heldige,
at Kirsten Winther var vores guide, Også stor tak til Kirsten.
Den 22. september fik vi et causeri om Valby og Vigerslev: ”Fra 2 landsbyer til 55.000
indbyggere".
Her var der et foredrag af Kirsten Henriksen om de lange linjer med nedslag i de særlige historier
og interessante forhold med mange sjove billeder.
Vi hørte 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.
Vi kom 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 ledte os op til nutiden, hvor der nu igen er sket en så stor udbygning, Kirsten forventer, at
der om 10 år vil være ca. 65.000 indbyggere i Valby og Vigerslev.
Tak til Kirsten for den store indsats.
Den 1. oktober fik vi så endelig afholdt den ordinære generalforsamling for året 2020 i Valby
Lokalhistoriske Selskab & Arkiv. Generalforsamlingen var oprindelig planlagt til at foregå i april,
men var blevet udsat på grund af myndighedernes coronarestriktioner. Referatet kan genses i
arkivet.
Efter generalforsamlingen gav Helge Rørdam Olesen en spændende fotodokumentation "Gadefilm
– fotodokumentation fra Valby anno 2021".
Den 11. november fik vi en meget interessant særrundvisning på Københavns Rådhus.
Rådhuset som har en meget spændende arkitektur og udsmykning, der er fyldt med symboler og
som gemmer på mangfoldige skjulte detaljer.
Vores rundviser var med til at afdække historierne bag de mange finurligheder, der gemmer sig i
Martin Nyrops spændende bygningsværk.
Vi var også så heldige, at der undervejs blev serveret ”rådhuspandekager” og et glas vin for os.
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Det var en øjenåbner for mange af os der deltog. Ting vi ikke vidste, ting vi ikke havde set før, fik
vi mulighed for at blive kloge på.
Alt i alt har vi i 2021 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.
Status på bevaring af Den gamle smedje, Valby Langgade 55 ved udgangen af 2021
Efter foretræde i borgerrepræsentationens teknik- og miljøudvalg ved udgangen af 2020, besluttede
politikerne i borgerrepræsentation at tilbagesende sagen til yderligere behandling før endelig
politisk beslutning kunne blive taget.
I 2021 har vi hele tiden holdt gryden i kog, vi har bl.a. sendt breve til bl.a. overborgmesteren og
teknik-og miljøforvaltningens byplansarkitekt.
Så blev det i november tid til det kommunale valg i København, og det medførte at sagen om den
gamle smedje har ligget i bero i borgerrepræsentationen resten af 2021.
Bestyrelsens møder gennem 2021. Vi har afholdt fire møder 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 den del af året, vi nu kunne holde lørdagsåbent alligevel haft 215 besøgende,
og det er jo ganske godt, når man tænker på lukningen af arkivet pga. coronarestriktionerne.
Endvidere får vi et stadig stigende antal spørgsmål vedrørende Valby via e-mails fra hele landet. I
2021 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.
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 2021. 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/forperson
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