
   VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV 

www.valbylokalhistorie.dk  
 
 

Program for arrangementer – efterår 2022 & forår 2023 

Valby Kulturdage: 
 Udstilling i telt fredag 2. september kl. 17-20  
      og lørdag 3. september kl. 10-19  
 Byvandring i Olsen Bandens fodspor:  
      Lørdag kl. 11 samt kl. 13. 

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv har et telt 
på Valby Langgade med en lille udstilling med 
gamle kort og luftfotos af Toftegårds Plads....  
Samtidig kan man i Arkivet på Mosedalvej se 
udstillingen: Toftegårds Plads – hvad var der 
før? 
Udstillingen kan også ses alle følgende lørdage 
på Mosedalvej 1 i Arkivets åbningstid.   

Onsdag 14. september kl. 16. Pladsen til Carlsberg 
stationen ved Lagkagehuset. 

Rundvisning: Carlsberg fortid, nutid og fremtid 

Tirsdag 20. september kl. 19.30. VOC, Gl. Jernbanevej 
25. 

Fra 2 landsbyer til 62.000 indbyggere.  
Foredrag om Valby og Vigerslev: 

Onsdag 9. november kl. 19.30. VOC, Gl. Jernbanevej 25. Den gamle smedje & historiske filmklip  

Fredag 9. december kl. 19.00. Timotheuskirkens krypt. 
Christen Bergs Allé 5. 

Julearrangement 

Tirsdag 24. januar 2023 kl. 19.30. VOC, Gl. Jernbanevej 
25 

Lokalhistorisk billedaften 

Torsdag 30. marts 2023 kl. 16.30. 
Den ny genforeningssten ved  
Mørk Hansens Vej/Sønderjyllands Allé. 

Rundvisning i Den sønderjyske By på 
Frederiksberg                                       

Hver lørdag kl. 11-14 til sommeren 2023.  Udstillingen Toftegårds Plads – hvad var der 
før? kan beses i arkivets lokaler, Mosedalvej 1. 

 

Der kræves tilmelding til de fleste arrangementer. 

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). 
Endelig annonceres kommende arrangementer på hoveddøren til Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, 
Mosedalvej 1. 

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

 

http://www.valbylokalhistorie.dk/
http://www.valbylokalhistorie.dk/
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 Valby Kulturdage  

  Udstilling i telt og i arkivet om Toftegårds Plads 

  Byvandringer i Olsen Bandens fodspor 

  Udstilling: Fredag 2. september kl. 17-20 og lørdag 3. september kl. 10-19  

  Byvandring i Olsen Bandens fodspor: Lørdag den 3. september kl. 11 samt kl. 13. 

Sted: Telt på Valby Langgade samt Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, Mosedalvej 1. 

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv holder åbent under Kulturdagene fredag 17-20 samt lørdag 10-19.  

Arkivet har et telt på Valby Langgade med en lille udstilling om Toftegårds Plads med gamle kort og 
luftfotografier mm. Vi viser også planerne for den nye plads med biblioteket.  

Den lille udstilling i teltet er en appetitvækker til en større udstilling, som kan ses i arkivet på Mosedalvej: 
Toftegårds Plads – hvad var der før?  

Efter Kulturdagene vil udstillingen i Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv være åben hver lørdag kl. 11-14. 

 

Byvandring i Olsen Bandens fodspor (turen gås to gange): 

Lørdag 3. september kl. 11 samt 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 en tidligere udstilling om Olsen Banden 
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 Rundvisning i Carlsbergbyen: Carlsberg fortid, nutid og fremtid 

 Onsdag 14. september kl. 16.00. Guidet gåtur på ca. 1½ time 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamle Carlsberg  
i starten af 1900-tallet 

Mødested: Forpladsen til Carlsberg stationen ved Lagkagehuset. 

Pris: Medlemmer gratis / ikke-medlemmer 50 kr. 

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

Guide: John Voldfrom. 

Turen på Carlsberg er en historie der starter fra 1840 og går frem til 2024. Undervejs skal der fortælles om 
hvilken en øl der gjorde Carlsberg så populær. Hvordan var at være ansat på Carlsberg i 1970'erne, hvor 
mange øl blev der drukket om dagen? Hvorfor gjorde I.C. Jacobsen sin søn arveløs? Hvad symboliserer de 
fire elefanter? Hvor mange kommer til at bo og arbejde på Carlsberg når projektet er færdigt i 2024? 
 

   

 Fra 2 landsbyer til 62.000 indbyggere  

 Tirsdag 20. september kl. 19.30 

 

Sted: VOC, Gl. Jernbanevej 25. 

Pris: Ikke-medlemmer 30 kr. / Gratis for medlemmer samt medlemmer af VOC 

Tilmelding senest 18. 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. 
 

 

 

Valby Station under opførelse september 1911. 

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

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. 70.000 indbyggere i Valby. 

Dette foredrag har været afholdt flere gange tidligere, men det tilbydes igen p.gr. den store interesse for 

det.  
 

 Den gamle smedje & historiske filmklip  

 Onsdag 9. november 2022 kl. 19.30 

 

Sted: VOC, Gl. Jernbanevej 25. 

Pris: Ikke-medlemmer 50 kr. / Gratis for medlemmer samt medlemmer af VOC 

Tilmelding senest 7. november: helge.olesen@email.dk / 30 28 71 66.  

Kirsten Henriksen fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv fortæller om Valbys gamle Smedjes historie og 
om Lokalarkivets indsats for at få den bevaret – en indsats, som nu er kronet med held. 

Endvidere vises udvalgte historiske filmklip fra Valby, kommenteret af Helge Rørdam Olesen. 

   

 Julehyggemøde 

 Fredag 9. december kl. 19.00 

 

Sted: Timotheuskirkens krypt. Christen Bergs Allé 5. 

Pris: Kun for medlemmer. Gratis  

Tilmelding senest 6. december: lenehelt@mail.dk, 20 15 96 30 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Urskiven til Københavns Rådhus  
gøres klar i Valby gamle Smedje. 
Oktober 1899.  

 

mailto:helge.olesen@email.dk
mailto:lenehelt@mail.dk
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 Lokalhistorisk billedaften ved Helge Rørdam Olesen 

  Tirsdag 24. januar 2023 kl. 19.30 

 

 

Sted: VOC, Gl. Jernbanevej 25. 

Pris: Ikke-medlemmer 50 kr. / Gratis for medlemmer samt medlemmer af VOC 

Tilmelding senest 22. januar: 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 nutidige "gadefilm" og med kort – både gamle kort og nutidige digitale værktøjer som Google 
Earth.  

  

 Rundvisning i Den sønderjyske By på Frederiksberg  

 Torsdag 30. marts 2023 kl. 16.30.  Varighed ca. 1½ time 

   
 

Mødested: Den ny genforeningssten på hjørnet af Mørk Hansens Vej og Sønderjyllands Allé. 

Pris: Medlemmer gratis / ikke-medlemmer 50 kr. 

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

I årene efter 1. verdenskrig voksede Frederiksberg kraftigt mod vest. Samtidig var Frederiksberg kommune, 
ligesom resten af Danmark, grebet af en stor national begejstring som følge af genforeningen med 
Nordslesvig/ Sønderjylland. Derfor blev det besluttet, at et stort nyt kvarter i byen skulle opkaldes efter 
Sønderjylland og centrale personer fra kampen for danskheden i den tyske periode.  

Nikolaj Bøgh, som er rådmand på Frederiksberg, og har beskæftiget sig meget med Frederiksbergs historie, 
vil vise rundt i det sønderjyske kvarter og fortælle om den politiske og kulturhistoriske betydning, kvarteret 
har, og om den arkitektur, vi møder i Den sønderjyske By og i områdets øvrige veje med sønderjyske navne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Valbykort fra 1914.  
Jernbanen løber midt i kortet. 
Forneden til venstre Valby Gasværk, til højre 
Vestre Kirkegård. 
En stor del af området er marker. 

mailto:helge.olesen@email.dk
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