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Lyset i Valby 

Glimt af en københavnsk byggeforenings historie 



Dette luftfoto er fra 1959. 
"Lyset" ses i det ind-

rammede felt. 
Ser man nærmere efter, 
vil man også kunne se: 

1- Valby station 
2- Den gamle rytterskole, 

nu bibliotek 
3- Valby Langgade 

4 - Vigerslev All& skole 
5 - Valby skole 
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Lyset i Valby 

FORLAGET LYSET. - Hjemmeside: www.lyset-i-valby.did 



I år, i 1993, er det 80 år siden det første hus i 
Grundejerforeningen Lyset i Valby stod færdigt. 
Som optakt til årsdagen udgives hæftet om 
Lysets  historic.  
Arbejdsgruppen bag hæftet syntes det kunne 
være spændende at få samlet Lysets  historic  på 
et sted, til gavn og glæde for alle dets beboere. 
Hvem og hvordan startede byggeforeningen, 
hvad kostede husene, hvordan så her ud i for-
hold til nu, hvordan havde man det sammen osv. 
Det har været et spændende arbejde at samle 
stof til hæftet. Måske er der mangler hist og her. 
Vi har i vores "forskning" koncentreret os om 
husenes økonomi, arkitektens arbejde og de kul-
turelle/sociale aspekter ved byggeforeningen. Vi 
er tak skyldig til mange sider. 
Mange af de ældre beboere i Lyset har bidraget 
med historier, billeder eller andet materiale. 
Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv har hjul-
pet, især med illustrationer. På Det kongelige 
Bibliotek har vi fundet regnskaber og fotos, på 
Universitetsbiblioteket har vi hentet avisartiklen 
fra Social Demokraten og på Arbejderbevægel-
sens Bibliotek og Arkiv har vi fundet stof om 
Havebyer. 
En anden kilde vi har øst af, er Otto Kriigers 
erindringer, der opbevares i det lokalhistoriske 
arkiv. Nævnes skal også Anne-Gerd Jacobsens 
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barndomserindringer som er skrevet specielt til 
vort lille jubilæumsskrift. 
Tak til Trafikfunktionærernes Fagforening (HT-
chaufførerne i København), som har ydet øko-
nomisk støtte til udgivelsen af "Lyset i Valby". 
Endvidere tak til Vester Kopi i Valby, der har 
givet bidrag til trykningen. 
Læsere som måtte få appetit på at studere vort 
kildemateriale, som blandt andet omfatter bånd 
optaget ved sammenkomster med Lysets vetera-
ner, er velkomne til at henvende sig til Lene 
Christiansen, Fengersvej 15. 

I gruppens arbejde har deltaget: 
Lene Christiansen 
Jytte Eriksen 
Helle Høgsbro 
Sven Jacobsen 
Helge Rørdam Olesen 

Valby, oktober 1993 

Redaktion: Helle Høgsbro 
Layout: Arne Stjernholm Madsen 



est2retsen for 13%geforeningen 
,,Let" tinaber sig berveb at 
inbtwbe Dem til at overvære 

inebIæggeIsen at C3runbstenen tit  be  at 
foreningen prolehterebe 13wninger  vet)  
Vigersiev  Erne,  %enbagen ben 24be Mor-- 
venter bette  new,  lfziohhen 12 fortnb. 

LYSET 
BEGYNDELSEN 

Det var de fastansatte ved Sporvejene, der op-

rindelig fik ideen: at danne en byggeforening og 

slå sig ned i frie omgivelser, langt fra den køben-

havnske slum. Men man var ikke mange nok, og 

derfor kom også fastansatte ved Statsbanerne, 

brandvæsenet og kommunen med i Byggefore-

ningen. Byggeforeningen Lyset blev dannet den 

24. september 1910. 

De første papirer og breve til kommunen blev 

skrevet ved det lange bord i Borgestuen (spor-

vognsmændenes spisestue) på Valby Remise, som 

lå i Valby Langgade lige over for Annexstræde. 

Det var også her i Borgestuen, at medlemmerne 

de følgende år indbetalte 2 kroner om ugen til 

foreningen, for at den kunne starte byggeriet. 

I 1912 vedtog Københavns Kommune at sælge en 

byggegrund til foreningen, og den 18. juli samme 

år ansøgte arkitekt Heinrich Hansen om tilladel-
se til at opføre 106 huse. Ansøgningen var på 2 

sider (plus tegninger)! 

Ikke alene var tingene mere enkle dengang. De 

gik også hurtigt. Allerede den 25. november 

1912 kunne man i en artikel i Socialdemokraten 

læse om gårsdagens grundstensnedlæggelse i 

Lyset. Grundstenen blev lagt i Forretningshuset, 

Invitationen til 
grundstensnedlæggelsen. 

"Socialdemokraten" 
den 25. november 1912 

Grundstensitatheate 

ByggclOreningen ,,Lyset"  
~mom» 

I Gaar foretog Borgme8ter Jen-

sen Grundstensnedlæggelse i Byg-

geforeningen ›Lyset.,  ved Vigers-

lev Alló mellem den ny Skole og 

Casværket. 
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Undertegnode annerer •om Tillndolge til  pan  Grundene-'

Pareeller  of  Matr Ur 247 ,1 242 1 Volby yen Vlgernlev Alle- el. 

maattel 

"opfere 106  St  1  Seaga..  Peboeleeebvftninger med tildele Kælder 

under og men beboolig Togetage," 

op 1 den Anledning: 

! 1)1 Km1deren der  fear  en tlejde  of  1,8am hvoraf e ø, over Tdrj 

operette  on  Vnekekeeel til Drug Cr  Ilueete 2 Iramlller 

2)over Kældoren hen1,-gge de  pieta  J.,i-nbjmlker hvorimellem  etc-

bee  Beton. 

3)opfere den ene Ydermur og de  be  0nvle'Me4 de  ',late  Sulhoderl  

pan  fuld lit - Stene Mur 1 Knl.deren. 

4)ud(ere OnVlmuren red Tra).-pen - 	A til B -  of  1  Stone  TY/E'. 

98. 

5)udfore geveleklllernmwet of k Glenn Murvmrk pen 	Sten  1  

deren. 

6)~1,9 Genrevandklonettnt-der nnft..1m,eo 1 Stueetft.,en-afte 

kurvvrk 0/curet og rudeet 1 Cementv:rttel og overlivn.1-et 

en ln,Ven Iletenkorpo. 

Elosettets Dellgrenhed er gritnrelee for  Aft',  

epproberet Hf Supdhonolem,linnienen. 

"Onlve 'faget en eteilore Rejoning  eve  45°  loot  dette 

indenfor "et lov11,e frefil. 

Omed Gnerdolden nnbrInge den vlete Bur  oft  DIndingevmrt 

1,1m  long.  

P)ptin nen ene Gavl nnbrine enon vInte Ilten udrørt Hf Tro 

trn'iz1l'.'p er nfbuneet 

7t77%—,t7,,:V 
. 	. 

Arkitekt Heinrich Hansens byggeansøgning af 18. :pin 1912. 
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A.01pa.e.-:negleaf.gareellerne ikkun havo en Arntonn ,ar 2,5m ud-

for Gavl,v1nnuot, V letenet for nom  Leven  fordrer'mindet 3m:  

"Yi..1.)erholde Sewen behendlet umtet Morintretenn Erklmring endnu 

ikke foreligger.; 

.benhftvno 11.rgningek00mieelen. 

Do herombandlede Bollgor erferen of foot onentte Pelt under 

• St“  og Kommune og det vil  for ninee ovre if'megen °tor Anty,d-

'fling at ne opferee sun nkonemlek corn stet or muligtdivorfor For 

en-Ingen  'manner den hejtmreon.Sygninglkommleolon On at- tare' 

Sagan under  velvillig  Bolmndling  og eventuelt  nnbefelo de b-

cogte Dierenontloner  til  Jnot1temln1nterlete Ar.!erelee.- 

f er S.Vrgerorentngen 	1. Y S IS T " 

den 18.Jull 1912. 
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Handvawkes;jak  pd Steins  Plads. Husene i baggrunden er Esehrichtsv<j fra n r. 20. 1 midten arkitekt Heinrich 

Hansen i mørkt tøj. 

hjørnet af Esehriehtsvej og  Steins  Plads. 
Byggeriet startede fra Carl Langes Vej, og i 1913 
stod det første hus færdigt. De kommende hus-
ejere drog på sommerudflugt for spændt at følge 
udgravningerne og byggeriet. Karen Bindtsen 
husker sig selv som 6-7 årig pige, omgivet af hele 
familien, siddende med benene dinglende i ud-
gravningen på Steenbergsvej, og i dagens anled-
ning med et krus saftevand. Hendes familie kom, 
som de fleste andre, fra en lille mørk lejlighed i 
København og glædede sig til at få deres eget - 
ude på landet, hvor der var plads, lys og frisk 
luft. Kort sagt: sundhed. Alle veje i Lyset er da 
også opkaldt efter en række fremskridtsvenlige 
læger, der virkede i 1800-tallet. 
I oktober 1913 kunne Karen Bindtsen og hendes 
familie sige farvel til den lille lejlighed i Esbern 
Snaresgade og goddag til et splinternyt hus I' 
Byggeforeningen Lyset. Da de kom herud, skulle 
familien have den store overraskelse: faderen • 
åbnede fløjdørene til dagligstuen - og der stod de 
flotteste plyssesmøbler! 

Tru Sonne (Tengersvej 9, nu død) fortæller lige-
ledes om indflytningen i 1913: "Vi kom fra et 
forfærdeligt sted i Saxogade - med væggelus. Min 
far måtte tage jernsengene ud i gården og bræn-
de dem i hjørnerne for at komme af med vægge- 



lusene. At komme herud var et meget stort gode. 

Her fik vi elektrisk lys og rigtigt toilet. Haverne 

var endnu ikke anlagte, så vi børn kunne rode i 

jorden og gøre, som vi ville." 

Poul  Wolter  flyttede (sammen med sin lillebro-

der Victor) ind på Eschrichtsvej 16 som 13-årig. 

Brødrenes far var i øvrigt næstformand i fore-

ningen i flere år. Poul  Wolter  fortæller, at de 

kom fra et pænt sted på Frederiksberg. Men selv 

der måtte man sparke på dørene for at få rotter-

ne til at forsvinde, når man skulle på lokum i 

gården. Derimod Lyset - "Det var et himmerige 

for os børn at komme ud i!" 

Artiklen fra "Socialdemokraten" 25. november 1912. 
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Grundstensnedlæggelse 

Byggeforeningen "Lyset" 

I Gaar foretog Borgmester Jensen 

Grundstensnedlæggelse i Byggeforenin-
gen "Lyset" ved Vigerslev AU mellem 
den ny Skole og Gasværket. 

Denne Forenings Historie gaar helt til-
bage til 1903. Som man har set gen-
nem en Række Artikler i "Social-Demo-
kraten", var der i Slutningen af forrige 
og Begyndelsen af dette Aarhundrede 
en ret kraftig Byggeforeningsbevægelse, 
der satte Frugt i en Del Byggeforetagen-
der, som den Dag i Dag er til Gavn og 
Glæde for Tusinder. Under denne Impuls 
samledes en Del Sporvejsfunktionærer, 
der gjorde Tjeneste ved Valbylinien, og 
dannede en Byggeforening. Det lykke-
des ikke denne at realisere Tanken, og 
efter nogen Tids Forløb opgav den Evret 
og opløstes. 

Men nogle af dens Medlemmer tabte 
ikke det gode Maal af Sigte, og væsen-
ligst derfor dannedes der den 24. Septbr. 
1910 en ny Byggeforening, hvis Med- 



lemmer var Stats- og Kommunefunktio-
nærer, og som fik Navnet "Byggefor-
eningen Lyset". 

Denne Forening henvendte sig til 
Borgmester Jensen for at faa en passen-
de Byggegrund på Kommunens Jord 
ved Vigerslev Alle. 

Efter halvandet Aars Forløb, i Februar 
i  Aar,  naaede Sagen frem til Borgerre-
præsentationen, der vedtog at sælge 
Byggegrunden til Foreningen for 1  Kr.  
40 øre pr. Kvadratalen (heri iberegnet 
Vej- og Kloakanlæg), saaledes at en 
Tiendedel skulde udbetales, medens 
Resten blev indestaaende i anden Priori-
tet til 5 Procent, hvoraf de 4,5 Procent 
beregnes som Rente, Resten som Afdrag. 

Hele Grunden er paa 43,306,7 Kva-
dratmeter, og der er Plads til 106 Huse 
med hver  ca.  1000 Kvadratalen og til 
et Forretningshus. 

Efter at man saaledes havde faaet 
den nødvendige Byggegrund, gik man i 
Lag med det vanskelige Arbejde at faa 
det økonomiske Grundlag for Foretagen-
det. Det gik ikke helt glat, men nu er 
den Sag omsider i Orden, og Basis for 
det foreliggende Arbejde er da dette: 

Der opføres 106 Huse, hver med 2 
Stk. 3 Værelsers Lejligheder og med 2 
Værelser i tredie Etage (Tagetagen). De 
bliver indrettede med elektrisk Lys og W. 
C. Hvert Hus vil komme til at koste 
10,600 a 10,800  Kr.  

Der optages Prioriteter i Københavns 
Kreditforening og Hypotekbanken, 
medens Haandværkerne tager en tredie 
Prioritet paa 12 a 1300  Kr.  i hvert Hus. 

De to første Prioriteter forrentes med 
4,5 pCt. og afdrages med 0,5 pCt., 
medens Haandværkerprioriteten forren-
tes og afdrages med 6 pCt. 

Herved faar hvert Medlem et Hus med 
to Lejligheder til en maanedlig Udgift af 
60  Kr.,  og heri er beregnet Skatter, Af-
gifter, Renter og Afdrag. Hver Lejlighed 
kommer altsaa til at staa i 30  Kr.  til at 
begynde med, og naar Haandværker-
prioriteten er afdraget, vil Ejerens Udgif-
ter gaa meget ned. 

Det økonomiske Resultat for Ejerne 
synes saaledes tilfredsstillende, især da 
det er naaet ved, at Medlemmerne hver 
har indbetalt  ca.  200  Kr.  i maanedlige 
Kontingenter*. 

Man har saa smaat taget fat paa  

Byggeriet, og det er Meningen, at  ca.  
30 Huse skal staa færdige til Indflytning 
April Flyttedag. 

I Gaar samledes Medlemmerne med 
Damer til en lille Festlighed, idet Grund-
stenen skulde lægges til Forretnings-
huset. 

Formanden for Foreningen, Konduk-
tør W Lund, bød de Forsamlede Velkom-
men og gav en lille historisk Oversigt 
over Foreningens hidtidige Virksomhed. 

Borgmester Jensen nedlagde nu 
Grundstenen, idet han hertil knyttede 
Ønsket om, at de Forhaabninger, Med-
lemmerne nærede til dette Byggefore-
tagende, maatte blive virkeliggjort, saa 
at her maatte blive gode Hjem, hvor der 
kunde vokse en sund og dygtig Slægt 
op. Jo bedre Hjem, jo bedre Men-
nesker. 

Dermed var den lille Højtidelighed til 
Ende. 

Nu begynder Arbejdet med at rejse 
de gode Hjem under Ledelse af Borger-
repræsentant  Lorenzen,  der er knyttet til 
Foretagendet som bygningskyndig Leder. 
(*Der menes, at hvert medlem i alt har opsparet 

200 kr.) 



LANDLIGE OMGIVELSER 

De landlige omgivelser holdt sig til henimod 
1940. Lyshøjgårdsvej hed i folkemunde Mark-

vejen, simpelthen fordi der var marker på begge 
sider. Lyshøjgårdsvej havde grøfter og høje 
træer på hver side. På markerne plukkede bør-
nene græs til de høns, som mange havde i haver-
ne. 
Lige fra starten af Lysets  historic  har der været 
jernbanelinie på nordsiden af Lyshøjgårdsvej. 
Lyset fra stationen har været til stor beroligelse 
for de mørkerædde, når de skulle hjem om afte-
nen. Markvejen var nemlig bælgravende mørk, 
husker fru Augustsen fra Carl Langes Vej. Men 
så skulle man bare vente på et tog, for når det 
kom, blev der tændt lys på stationen, og man 
kunne lige nå at spurte hele Markvejen igennem, 
inden lyset slukkedes igen. 
Inger Ban Østerlind, der har boet i Lyset (Steen-
bergsvej 5), siden hun blev født i slutningen af 

20'rne, fortæller om, hvordan der så ud i hendes 
barndom. 
For enden af Skolestien ud mod Lyshøjgårdsvej 

var der en lille "bakke", hvor børnene kælkede 
om vinteren. Over for "bakken", på den mod-

satte side af vejen lå tunnelen, der førte over til 
Valby Langgade. Her lå også et lille avishus (nu 
kiosken), hvor avismanden Bech sad med sin 
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osende petroleumslampe. Sladrekenken ved kio-
sken fandtes også dengang, og ved siden af kiosk-
en var der et slikhus og en skomager. Og kom-

munens huse, de store firkantede karreer på 
Carl Langes Vej, tegnet af arkitekt C. Mandrup-
Poulsen, lå der også dengang. 
Går man fra Carl Langes Vej og videre ad Lys-
højgårdsvej mod stationen, fandtes der en masse 
nyttehaver på venstre hånd - der, hvor HT's 
handieapbusser nu holder. De blev nedlagt i 
1942, da DSB-rutebilerne skulle have garager 
der. 
På den modsatte side af Lyshøjgårdsvej lå Leh-
manns store tømmerhandel, som strakte sig helt 
over til Vigerslev Allé. Og længere oppe lå bonde-
gården Lyshøjgaard med tilhørende marker. Kø-
erne gik og græssede på begge sider af Markvej-
en, og foldene gik helt ud til jernbanen. Bonde-
gården lå der fra 1878 til 1934. 
Om efteråret, når der var stubmark satte børn 

og voksne drager op. 
I 1922 begyndte man at bygge de røde etageejen-
domme ved Aarestrupvej. Først i løbet af 
1930'rne fortsatte man byggeriet af de røde ejen-
domme, som senere kom til at ligge langs hele 

den ene side af Lyshøjgårdsvej. 
Nu går vi tilbage ad Lyshøjgårdsvej og drejer 
rundt om hjørnet ved Fengersvej. På venstre 



hånd finder vi Kanthusene, hvoraf nogle allere-
de blev bygget i 1930'rne. Vi fortsætter op ad 
Fengersvej, går over Vigerslev Alle og lidt til 
venstre. Her, lige over for Vigerslev Alle Skole, 
lå en cafe med indskriften "Stands en Stund på 
Livets Cyklebane og gå ind og væd din tørre 
Gane - med en Grøn eller Rød Tuborg". 
Ved siden af cafeen var der et grønt område, 
hvor der kom gøgl og cirkus ind imellem. 

I' 



Valby Tunnel e krydset Fen,gersvej, Lyshøjgierdsvej og Carl Langesvej. 
Billedet er sandsynligvis taget mellem 1918 og 1930. 
Præsteboligen til venstre blev bygget i 1918 og fra 193Orne kom sladre-
bænken og aviskiosken til. 

EschriGhls Vej, Cammelt foto fra 
Eschrichtsvej, hvor den 

krydser Fengers vej. 
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VIGERSLEV ALLks SKOLE 
Vigerslev Alle's Skole er fra 1910 og var en af 

landets største.Skolen havde i begyndelsen gas-

belysning, men fik ret hurtigt elektrisk lys. 
Pigerne og drengene blev holdt skarpt adskilt i 
hver sin bygning og hver sin skolegård. 
Det fortælles, at da Magistraten havde besluttet 
skolebyggeriet, nedlagde mange københavnere 

arbejdet i protest mod, at man lagde en skole så 

langt ude på landet! Men kommunen havde alle-
rede på det tidspunkt planlagt en omfattende 

udbygning af Valby. 
Ved siden af skolen - mellem Eschrichtsvej og 
Fengersvej lå en stor åben mark med en hånd-
fuld faldefærdige træskure, der hver rummede 
en lille geschæft. Nærmest skolen lå Larsen, der 
handlede med koks. Larsens kone havde også en 
blandet kolonialhandel i skuret. Ved siden af 
Larsen lå en cykelforretning og en lille slikbutik. 
Skolen havde også nogle grønmalede barakker 

til de små klasser. Barakkerne lå ud mod Fen-
gersvej - der, hvor skolens "asfaltbane" nu lig-

ger. 
Omkring 1930 var der over 2000 børn på Vigers-
lev Alle Skole, og det var ikke usædvanligt med 
en klasse på 40 elever. Barakkerne blev først 
revet ned i 1962. På Eschrichtsvej, hvor vugge-
stuen nu ligger, lå Mødrehjemmet. Her kunne 
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Præstetræf ved "Kostalden" 
(sandsynligvis fra indvielsen). 

45.x,x.s.r • 

• 
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enlige mødre bo med deres barn et stykke tid. 
På Fengersvej, på hjørnet til Lyshøjgårdsvej, 
fandtes en lille, flittigt brugt trækirke, kaldet 
kostalden. Kirken havde et par røde døre, med 
stedsegrønne planter på hver side. Kirken var 

en nødkirke og lå der fra 1925 til 1941, hvor 
Vigerslev Kirke blev oprettet. Præsten havde sin 
bolig (bygget 1918) på Carl Langes Vej 2- altså 
det hus (lige ved siden af kiosken), der ikke 
hører med til Lyset, 



Det indre af kostalden.. 

"Kostalden" med klokkestabel. 
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Nyindflyttet børnQflok poserer foran Steenbergsvej 28 11914. 
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OM SELVE HUSENE 
Efter en kommunal bestemmelse blev husene kal-
ket røde og gule, uden at man selv havde mulig-
hed for at vælge farve, husker Poul  Wolter.  Men 
det var vist kun lige i begyndelsen, for i mange år 
blev Lyset med rette kaldt for Farveladen. Huse-
ne var, ligesom nu, kalkede i forskellige farver. 
Et af dem var sågar lyseblåt med stjerner på. 
Fra starten var det planlagt, at husene skulle 
bygges i røde sten. Men pengene var små den-
gang, og i stedet brugte man billigere sten, som så 
skulle pudses. På den måde sparede man godt 
300 kroner pr. hus. I det hele taget sparede man, 
hvor spares kunne. F.eks. var der ikke dør ud til 
haven, eller nedgang indefra til kælderen. 
I "En Valbydrengs erindringer" (et manuskript, 
der ligger i Valby Lokalhistoriske Arkiv), fortæl-
ler Otto  Kruger  en detalje om håndgrebene til 
kælderdøren: Der var messinggreb på den ud-
vendige side, men kun et simpelt trægreb på den 
indvendige. Historien var, at der ikke var råd til 
messinggreb på begge sider. Derfor var Kriigers 
far selv henne hos firmaet Carl F. Pedersen på 
Gasværksvej for at hjælpe med at skille messing-
håndgrebene ad, så hvert sæt kunne forslå til to 
døre. 
Poul  Wolter  fortæller, at der fra starten blev ind-
lagt elektrisk lys i husene, så de var meget 



moderne på det punkt. Strømmen var dog ikke 

ført ud i køkkenet, så husmoderen måtte klare 
sig med stearinlys eller gasblus. 
Et andet lille indblik i forholdene får  vii  et brev 
til Bygningskommissionen, skrevet af Lysets 
arkitekt Heinrich Hansen: "... Når Jernbjælker-
ne er beregnede saa sparsommeligt, er det af 
Hensyn til den stillede Opgave - nemlig for en 
Kres af stats- og kommunalt ansatte Funktio-
nærer at skaffe eget Hus for en Pris som disse 
Mennesker i Forhold til Deres Løn kan forrente 
og betale. Det er lykkedes ved en meget nøje gen-
nemført Sparsommelighed uden at forringe selve 
Husets Soliditet og det kan derfor, hvor Talen er 
om saa smaa Fritliggender, fuldt ud forsvares - 
med den sikkerhed Jernet byder - at anvende 
ovenstaaende Beregning..."  
Wolter  fortæller, at det var den almindelige 

mening, at Heinrich Hansen havde skabt et geni-
alt hus, med stor udnyttelse af grundarealet, og 

billigt nok til, at økonomien kunne hænge sam-
men for Byggeforeningens medlemmer. 

Byggeriet gik ganske vist hurtigt, men der opstod 

byggefejl lige fra starten. Otto  Kruger  fortæller 

om, hvordan man allerede få år efter indflytnin-

gen kunne se folk stå og reparere murene - på 
nøjagtigt de samme steder! F.eks. de nok så be-
rygtede revner over hoveddøren op mod trappe- Husene har små individuelle særpræg. 
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vinduet på 1. sal. Ligegyldigt, hvor tit man hug-

ger disse revner ud og reparerer dem, skal de 

nok komme igen, skriver han. 

Da husene blev bygget, kunne man selv til en vis 

grad bestemme deres "ekstraudstyr". F.eks. at 

få sidevinduer i karnappen - det kostede 72 kro-

ner mere. Kælder under hele huset kunne man 

få for 370 kroner. Nogle valg-te dette, men langt 

de fleste nøjedes med en halv kælder, som man 

så flere år efter gravede ud ved families og nabo-

ers hjælp. 

Fordelingen af grundene, og dermed af husene, 

blev foretaget ved lodtrækning (dog fik Bygge-

foreningens bestyrelse vistnok lov til at vælge 

først). 

Der var ingen bestemmelser om træer i haven. 

Men går man en tur i bebyggelsen, er det tyde-

ligt, at æbletræer, pæretræer og blommetræer 

har ydet deres lækre tilskud til husholdningen. 

Mange holdt også høns, kaniner og duer. 

TRÆNGSEL I HUSENE 

Husene blev fra starten bygget som to-families 

huse. Hulmursisolering var der overhovedet 

ikke tale om, og 2. salen var simpelthen et bart 

rum, hvor mange husmødre hængte vasketøjet til 

tørre under de nøgne tagsten. 
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Denne børneflok er fotograferet på Steenbergsvej i 1918. Alle børnene boede på det tidspunkt på Steenbergsvej 

mellem nr. 15 og nr. 27. 
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Om vinteren, når nattefrosten rigtig bed, måtte 
man hænge en petroleumslampe under cisternen 
på WC-et mellem 1. og 2. sal, for at vandet ikke 
skulle fryse til, skriver Kriiger. 
Husejeren lejede ud, til bedsteforældre eller 
andre familier.Nogle steder har der været træng-
sel i husene. På Carl Langes Vej 25 har der knap 
været plads til at trække vejret i det Herrens år 
1914. På 1. salen boede husejeren selv, han var 
lygtetænder og havde 12 børn. Og i stuen havde 
en familie med 13 børn lejet sig ind... 
I begyndelsen var det nu ikke helt nemt at få 
lejet ud,.fortteller Poul  Wolter.  Lyset lå jo langt 
ude på landet, og nogle husejere sad i svære pro-
blemer med en uudlejet lejlighed det første års 
tid. Men første verdenskrig reddede dem, for 
lønningerne steg, og der blev efterhånden fyldt 
op i husene. Man betalte dengang 35 kroner: i 
husleje for stuen og 30 kroner for 1.salen. 
I 1934 klagede bygningskommissionen til nogle 
grundejere over, at der var ulovlig beboelse på 
loftet. Hidtil havde det været forbudt at indrette 
lejlighed på 2. sal - måske på grund af brandfa-
ren. Men da der senere blev givet dispensation, 
fik næsten alle by:v.et loftsrummet om til beboel-
se. Det var en rar ekstra lejeindtægt. 
Under og efter 2. verdenskrig, hvor boligmang-
len var enorm, blev grundejerne ligefrem opfor- 



dret til at leje 2. salen ud. Helst til børnefamilier. 

Ifølge en gammel protokol fra Lyset (1913) koste-

de vand- og gasledning til loftsværelset 14 kro-

ner. Det var åbenbart inden, man blev klar over, 

at det var ulovligt at bebo 2. salen. 

De klædelige hvide stakitter, som hvert eneste 

hus havde, og som hvert forår blev malet, er et 

kapitel for sig. I 1914 kostede det 6 kr. og 66 øre 

at få lavet et stakit til forhaven. De blev snedke-

reret i et skur på  Steins  Plads. På Eschrichtsvej 

og Fengersvej buede stakitterne opad mellem 
cementstolperne, på Steenbergsvej nedad, og på 

Carl Langes Vej var de vandrette. Men efterhån-

den som yngre beboere flyttede ind, blev de 

trætte af stakitmaleriet, skriver  Kruger.  Og sta-

kitterne røg sig en tur til fordel for lave stensæt-

ninger. Men ifølge statutterne måtte man ikke 

fjerne stakitterne - ikke uden tilladelse. Så da 

kommunen fik øje for det, kom der gang i ansøg-

ningerne. 

FORRETNINGERNE 
Det store hus på hjørnet af Eschrichtsvej og  

Steins  Plads fungerede oprindeligt som forret-

ningshus. Man stemte i øvrigt også om, hvorvidt 

man skulle indrette et fælleslokale der, men det 

blev nedstemt. 

Forretningshuset var bebyggelsens livlige han- 
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delscentrum. Den første købmand og ejer hed 

Albrechtsen. Da han døde, overtog hans første-

mand, Jørgensen, hus og købmandsforretning, 

som han senere udvidede. 

I huset var der foruden købmandsforrretningen 

en bager med udgang til Eschrichtsvej. Bagerme-

ster Schou lavede det mest fantastiske studenter-

brød, husker  Kruger,  og det var et chok for 

børnene, da stakkels Schou måtte hæve prisen 

fra to til fem øre på denne guddommelige mund-

fuld. 

Mellem købmanden og bageren, lige på hjørnet, 

lå viktualieforretningen. Og ved indkørslen til 

forretningshusets gård på  Steins  Plads havde fru 

Kofoed sin rulleforretning og en lille lejlighed i 

tilknytning hertil. På ruden stod der: "Rullefor-

retning. Deres tøj hentes og bringes." I nogle år 

havde en ung pige også frisørsalon i forretnings-

huset. 

Forretningshuset var dog udsat for hård kon-

kurrence. I 30'rne var der både manufaktur-

handel, frisør, slagter, Irma, Schous sæbehus og 

bager i den røde ejendom på Vigerslev Alle, hvor 

kroen nu ligger. 

Og ved den ejendom, som Fakta i dag råder 

over, havde folk stader med fisk og grønt. Der 

var også Brugsen, som dengang hed IIB, med 
slagter og kolonialhandel samt en manufaktur og 



Forretningshuset på  Steins  Plads  ca.  1914. 
Teksten på ruderne lyder: "Byggeforeningernes 
Brugsforening". 

en bagerforretning, der blev bygget større først i 
30'rne. 
Navnlig  BB,  med den rare dividende, blev en 
slem konkurrent til købmand Jørgensen i forret-
ningshuset. 

MILJØET 
Ikke alene var der masser af små lokalforretnin- 
ger. Der kom også gadehandlere næsten hver  

dag. Fra trækvogne eller cykler med lad falbød 
de grønt og fisk. Frisk mælk kunne man købe 
hver dag fra mælkevognen. Ristemanden rense-
de skidt og møg og pinde op af rendestenens små 
firkantede riste og lagde affaldet på sin trillebør. 
Det var lykken, når børnene fik lov til at åbne 
ristene med den lille jernstang. 
Før 1921 var  Steins  Plads bare en grusplads, 
men dog omgivet af de store smukke elmetræer. I 
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Situation fra Carl Langes Vej nr. 5 med! 
4shøjgaardsvej i baggrunden.  Ca.  1914. 

hvert fald fra før 2.verdenskrig har der været 
legeredskaber. Nogle af beboerne husker, at der 
var to vipper, en sandkasse, en balancebom og 
en karrusel. Om vinteren blev der bygget sne-
hytter og snemænd. 
På den lille bitte plads mellem Forretningshuset 
og Eschrichtsvej nr. 23 havde foreningen om-
kring 1920 en fælles flagstang. Træet til flagstan-
gen havde man selv været ude at hente i Grib 
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Skov. Flagstangen blev forøvrigt stjålet engang 
og hjemført til en privat have, fortæller  Wolter.  
Men da den var foreningens højeste, fandt man 
den hurtigt igen!. 
På den tid, da Lysets huse blev by et, og også i 
lang tid derefter, var vejene mudrede og svære 
at køre på. For overhovedet at gøre dem frem-
kommelige, var der nedlagt sveller. Når man 
skulle under viadukten til Valby, kunne man 



kun gå i træsko, fordi vejen også der var et pløre, 

husker Poul  Wolter.  Træskoene stillede man så 

ved Valby Langgade, hvorefter man tog de fine 

bysko på. Så der har været en pæn samling træ-

sko deroppe! 

Som ethvert landsbysamfund med respekt for sig 

selv, havde Lyset også sine originaler. I "En Val-

bydrengs erindringer" skriver Otto  Kruger  f.eks. 

om  den gamle venlige Jacobsen på Eschrichtsvej 

12. Hans have var en sand jungle af pergolaer og 

bambus. I forhaven havde han lavet et bassin 

med springvand. Til fru Jacobsens store fortviv-

lelse var  hr.  Jacobsens tro følgesvend en abe på 

over en halv meter. Da aben døde, blev den ud-

stoppet og sad i flere år på trappen op til hoved-

døren. 

Der var også tryllekunstneren Hansen, som boe-

de på  Steins  Plads 11. Johannes Møllehave kom 

der som barn, og har skrevet herom i "På 

myrens fodsti". Eller gamle Murer-Laus, der 

havde værksted i kælderen under rulleforretnin-

gen, og som en dag "kom til" at tage en af 

pigerne på benene og blev så grundigt gennem-

banket af pigens far. 

I årene omkring 1935 var fru Petersen, Esch-

richtsvej 20, en af dem, der holdt store faste-

lavnsfester. Fru Petersen gjorde utroligt meget 

for børnene, som alle mødte op i flotte kostumer. 

Fastelavnstønden hang i tørrestativet i gården, 

og fru Petersen så til, at alt gik retfærdigt til. 

Bagefter vankede der varm chokolade, slik og 

appelsiner ved lange borde inde i lejligheden. 

Fastelavnsfester var 
populære i Lyset. 
Her er en situation fra 
Carl Langes Vej 
anno 1935. 
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Vejenes navne 
Lysets veje er opkaldt efter læger, der var aktive i 
sidst halvdel af 1800-tallet og som har haft betyd-
ning for "almenvellet". 

Eschricht, Daniel Frederik, 1798-1863, var ud-
dannet læge og professor i fysiologi. Men "for den 
frembrydende eksperimentelle fysiologi havde han 
ingen interesse, ej heller de fornødne forudsætnin-
ger". Det var som zoolog han fik størst betydning, 
og han har en væsentlig del af æren for, at naturvi-
denskaben ved skole og universitet fik tilkæmpet 
sig en anset stilling. Eschricht stiftede i 1838 
Dansk naturhistorisk forening, hvor han holdt et 
stort antal opsigtsvækkende og velbesøgte fore-
drag.  

Fenger,  Carl Emil, 1814-1884. Læge og politiker, 
Højt estimeret kirurg. Som overlæge på Frederiks 
Hospital og som klinisk lærer fik han et navn og en 
autoritet, der stillede ham på en enestående plads 
såvel i den medicinske verden som i samfundet. 
Valgt til Folketinget for det nationalliberale parti i 
1849. Finansminister i 1859 og igen i 1870. Hans 
betydeligste lovgivning var oprettelsen af Livs-
forsikrings- og Forsørgelses-anstalten (senere 
Statsanstalten for Livsforsikring). I årene 1875-83 
var  Fenger  Københavns finans- og hospitalsborg-
mester. Det skyldtes hans fremsynethed og energi, 
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at København fik to epidemisygehuse, Øresunds-
hospitalet og Blegdamshospitalet og at byen fik 
offentlige slagtehuse. 

Lange, Carl Georg, 1834-1900. Læge. Reservelæge 
på Frederiks Hospital og Almindelig Hospital samt 
distriktslæge. Var en af samtidens førende nerve-
patologer med stor privatpraksis. Professor i 
1885. Før end nogen anden beskrev Lange de lette-
re former for den manio-depres sive psykose. Mest 
kendt blev han for bogen Om Sindsbevægelser 
(1885), som i mange år efter vakte lidenskabelig 
diskussion i ind- og udland. 
Lange var af den opfattelse, at "de legemlige ud-
slag, der ledsagede affekterne ikke var en følge af 
disse, men at de var årsag til dem". Medlem af 
Københavns Borgerrepræsentation fra 1883 til 
1897 og i det hele taget en centrumsfigur i tidens 
lægeverden.  

Steenberg,  Valdemar Emanuel, 1829-1892, psyki-
ater. Fungerede som koleralæge i København 
under den store epidemi i 1853. Overlæge ved Skt. 
Hans hospital 1863. Under  Steenberg  udviklede 
Skt. Hans sig til en tidssvarende helbredelsesan-
stalt for hovedstadens sindsyge. Udvidede hospi-
talskomplekset, så hans yndlingstanke, altid at 
have plads til enhver sindslidende, der havde 
behov for behandling, kunne realiseres. Indførte 
også mere humane og hensigtsmæssige behandlin- 



Byggeforeningens økonomi 

Byggeforeningen Lyset blev dannet 24. 
september 1910, og ide følgende år 
indbetalte medlemmerne hver 2 kr. om 
ugen til foreningen. Da byggeriet gik i 
gang i 1913, havde man sparet  ca.  
200 kr op pr. medlem. Og da husene 
stod færdige, var der i hvert hus optaget 
lån for  ca.  12.000 kr. 
Indtil 1922 var det byggeforeningen Lys-
et, der administrerede tilbagebetaling  of  
lån til kreditforeningerne. Medlemmerne 
betalte hver måned 65 kroner pr. hus til 
foreningens kasserer, som så sørgede for 
at administrere økonomien. Kassereren 
betalte således lån, skatter, brandforsik-
ring, dagrenovation og skorstensfejer på 
medlemmernes vegne. Til gengæld blev 
han lønnet for sit store arbejde - med 
300 kr. om året. 
Også byggeforeningens formand var 
lønnet. 
Både kasserer og formand boede 
naturligvis i Lyset og havde almindeligt 
arbejde ved siden af. 
I maj 1922 vedtog foreningen imidlertid 
på sin generalforsamling, at administra- 

tionen skulle overgå til medlemmerne 
selv. Den 1. juli blev foreningens formue 
gjort op, og den kontante beholdning 
blev fordelt mellem medlemmerne. Efter 
datidens målestok var det en pæn kasse-
beholdning, så hvert medlem fik udbetalt 
250 kr. Byggeforeningen blev ikke umid-
delbart nedlagt, men i papirer fra 1926 
møder vi for første gang betegnelsen 
Grundejerforeningen Lyset; på et eller 
andet tidspunkt mellem 1922 og 1926 
er foreningen altså blevet omdannet fra 
en Byggeforening til en Grundejerfore-
ning. 
I Lovene fra 1922 står da også, at 
Byggeforeningen senest i 1934 skal 
omdannes til en Grundejerforening. 

Hvad var pengene værd 

I 1914 fik en smedesvend en løn på 20 
kroner om ugen, altså omkring 90 kro-
ner om måneden. Huslejen for en lejlig-
hed i Lyset var enten 30 eller 35 kroner. 
Da husene blev bygget, fik medlem-
merne hver især tilbud om at få "ekstra-
udstyr" i husene, så som sidevinduer i 
karnappen for 72 kr. 

ger og var varmt interesseret i at gøre opholdet fri-
ere og mere tåleligt. I Steenbergs tid gik tvangs-
midlernes anvendelse stærkt tilbage. Fra 1881 ind-
førte han konsultation med patienternes pårøren-
de en gang om ugen.  

Stein,  Sophus August Vilhelm, 1797-1868. Anatom 
og kirurg. Distriktslæge ved fattigvæsenet 1820-35 
samt læge ved Opfostringshuset 1821-29.  Stein  
havde kunstneriske anlæg og begyndte udgivelsen 
af et stort kirurgisk-anatomisk tavleværk, som han 
selv illustrerede. Var i årene 1835 til 1867 en 
skattet professor i anatomi ved kunstakademiet, 
hvor han udgav en "Haandbog i Menneskets Ana-
tomie, udarbejdet med Hensyn til Maler- og Billed-
huggerkunsten". Desuden var han professor ved 
universitetet. 
Blev i 1844 overkirurg ved Frederiks Hospital og i 
1845 docent i kirurgisk klinik på UniversiteteL 
Begge udnævnelser vakte stærk kritik fra de stude-
rende og den yngre lægestand, som i stedet ønske-
de den yngre og kirurgisk bedre uddannde Carl 
Emil  Fenger(!)  Ja, man iværksatte ligefrem en 
(mislykket) aktion.  Stein  udviklede sig dog til en 
udmærket kirurg, og blev berømmet for sine pla-
stiske operationer. I 1833 tog han initiativ til 
oprettelsen af Lægernes enkekasse. 

Kilde: Den danske Lægestand. 1982. 15. udgave. 
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Lysets medlemmer 
Medlemsfortegnelsen fra januar 1914 viser, 

hvilket arbejde beboerne i Lyset havde. De 

fleste var ansatte ved sporvejene: der var 

således 37 med titlen sporvejsfunktionær og 

en del andre sporvejsansatte med jobs som 

remisearbejder og sporrenser. Blandt bebo-

erne var der også 18 maskinarbejdere, hvor-

af ihvertfald nogle var ansatte ved statsba-

nerne. Valby Gasværk lå ikke så langt fra 

Lyset. Ni af Lysets beboere var gasværksar-

bej dere. 

I medlemslisten findes også næsten uddøde 

erhverv så som karetmager, lygtetænder og 

netopsætter. Gadebelysningen dengang var 

gaslygter. Gaslygterne var udstyret med et 

net af imprægneret bomuld, der fungerede 

som en slags væge. Nettet holdt ikke evigt, og 

en netopsætters opgave var så at udskifte de 

ødelagte net. 
Der var tilsyneladende kun få, som ikke var 

håndens arbejdere. Efter sigende stod der 

stor respekt om gymnastiklærer Olsen, fordi 

han var noget så fornemt som lærer, og han 

blev valgt til formand for Byggeforeningen, 

da den første bestyrelse med konduktør Lund 

som formand blev væltet. Det skete tidligt - 

vistnok allerede før husene stod færdige. 
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Medl. 
Nr. Stilling 	 Navn 	 Adresse 	r  

--- 
Mate. 	! Parcel 
Nr. 	Nr 

, 

-- 
100 Sporvejsfunhtionær 	P. P. E. Jensen  

47 Urmager 	 G. Bendix 	 -- 	5 	 977 	8 

109 Brandmand 	 P. V. Jensen 	 6' 	 981 	12 
110 Sporvejsfunktionær 	A. F. Bolberg 	 — 	8' 	 980 	II 

36 J. P. Larsen 	 Steins  Plads 	 976 	7 
51 Gymnastiklærer 	F. M. Olsen 	 3 Si 	975 , 
15 Sporvejsfunktionær 	H. S. Hansen 	 5 St. 	974 	3 

102 A. M. Mening 	 7 St 	973i 	4 

120 Postbud 	 C. F.  Jorgensen 	 9  SI 	972 	3 
129 Sporvejsiunktionær 	A. V. Eriksen 	 II 	St. 	971 	2 

49 K. M. Gade 	 13 St. 	970 	1 

116 Desinfektionsbetjent 	C. 0. Christensen 	 2 St. 	979 	10 

108 Sporvejsfunktionær 	A. M. Enev.oldsen 	 4' 	 993 24 

114 Sejlmager 	 J. H. Suneson 6' 	: 	992 23 

8 Sporvejsfunktionær 	L. C. Larsen Fengers Vej 1 St. 	982 13 

1 Raadhlisbetjent 	0. Pedersen 3 St. 	983 14 

62 Gasværksarbejder 	K. F. Svendsen 5 St. 	984 15 

70 Maskinpasser 	G. J. Nielsen 7 St. 	985 16 

23 Magistratsbetjent A.  It  A. Ojen 9 St. 986 17 

56 Sporrenser H. R. C. C. Andersen II I  987 18 

96 	Gasværksarbejder F. Nielsen 13 St. 988 19 

90 lernbanearbejder K. C. Hansen 15 	St. 	10115 36 

6 Sporvejsfunktionær A. V. Lund 17 St. 	1006 37 
31 A. K. Stetfensen 19' 	 1007 38 

46 H. P. Andersen  21.  St. 	1008 39 

20 -Civilarbejder It  J. Poulsen 23' 	 1009 40 

104 Sporvejsfunktionær 11. L. Jensen 27' 1040 71 
60 Gasværksarbejder H. 0. Sørensen 29' 1041 72- 

72 Remisearbejder M. Sørensen Eschrichts  Vej  19' 989 20 

125 Maler A. C. F. Holstein 21 St 990 21 

64 Sporvejsfunktionær 0. A. Kryger 23' 991 22 

83 P. J. Steffensen 10' 1004 35 
122 Gasværksarbejder 	S. Chr. Jacobsen 12' 1003 34 
10 Maskinarbejder C. A. Hansen 14' 1002 33 
94 C. C.  Wolter  16 St. 1001 32 

124 Maler C. F. S. Brettschneider 18' 1000 31 
3 Sporvejsfunktionær P. A. Hansen 	 20 St. 999 30 

66 Smed 0. P. Olsen 22' 998 29 
28 Sporvejsfunktionær Th. H. Herfang 24' 997 28 
24 S. R. Nielsen 26' 996 27 

9 J. P. Madsen - 28S1. 995 26 

97 Maskinarbejder D. M. Ditlevsen 30 St. 994 25 

44 Maskinarbejder H. V. L. Wadtland Steenbergs Vej 3' 1010 41 

92 J. H. Bau 5' 1011 42 

85 Jernbanearbejder C. Andersen 7S1. 1012 13  
5 Sporvejsfunktionær S. Jensen 9' 1013 44 

65 Jernbanearbejder J. P. V. Jensen 11 	Si 1014 45 
41 Netopsætter 0. I. Cohr 13' 1015 46 
43 Maskinarbejder 	C. H. L. Jorgensen 15  St.  1016 47 

119 Sadelmager 	 J. Rasmussen 17' 	- 1017 48 
75 Sporvejsfunktionær 	1. C. Andersen — 	19' 1018 49 
99  Kedelsmed 	 K. 0. V.  Dalsted  21 	SI. 1019 50 

Midi 
N, 	 Stilling  

MM, 
Navn 	 Adresse 	 Nr 

Parcel 
N, 

88 	Maler .1. Gunst 	 Steenbergs  Vej  23  SI. 	1020 51 

91 	Jernbanearbejder 	C. Hansen 	 25  SI. 	1021 52 

98 	Maskinarbejder 	J. C. Andersen 	 27  SI. 	1022 53 

68 	Karetmager 	 H. Chr. Hansen 	 2 St. 	1039 70 

13 	Sporvejsfunktionær 	H. P. Larsen 	 4 St. 	1038 69 

80 	 A. J. Steuer 	 6 St. 	1037 68 

78 	Maskina rbeid er 	J. Th. Madsen 	 851. 	1036 67 

54 	Lokontotivforer 	N. Clausen 1051. 	1035 66 

117 	Sporveisfunktionær 	J. Jensen 12 	SI. 	I('34 65 

89 	Karettnager 	 V. N. Andersen 14 SL 	1033 64 

87 	Maskinarbejder 	A. J. Christensen 16 St. 	1032- 63 

93 	 H. H. C. Bødker 18 St. 	1031 62 

106 	Jernbanearbejder 	C. A. Flygare 20S1. 	1030 61 

73 	Formand 	 P. P. Borlund 22 St. 	, 1029 60 

69 	Maskinpasser 	H. L. Frandsen 24 St. 	1028 59 

39 	Sporrenser 	 N. Jensen 26' 	1027 58 

79 	Gasværksarbejder 	N. P.  Jorgensen  28 St. 	- 1026 :57 

82 	Maler 	 E. Chr. J. H. Lynge 30' 	1025 56 

115 	Opsynsbetjent 	C. Chr. Jensen 32 St. 1-1 	1024 55 

105 	Maskinarbejder 	E. A. Q. Nielsen 34' 	1023 54 

16 	Sporvefsfunktionær 	C. Chr. Marcussen Carl  Langes Vej  5 St. 	1042 73 

42 	Maskinarbejder 	0. H. Beck 751. 	1048 74 

7 	Sporvejsfunktionær 	J. M. Christensen 9' 	1044 75 

121 	Urmager 	 J. 0. Hansen 11 	St. 	1045 76 

126 	Maskinarbejder 	V. E. Meyer 13 St. 	! 1046 77 

34 	Sporvejsfunktionær 	P. Magtengaard 15 St.. 	1047 78 

84 	Maskinarbejder 	H. H. Sonne 17' 	1048 79 

22 Sporvejsfunktionær A. P. Truelsen 19 St. 	1049. 80 
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Jernbanearbejder 
Sporvejsfunktionær 

P. M. Olsen 
I 	J. F.  Steffensen  

21' 1050 
23' 	1051 

81 
82 

12 Lygtetænder 	C. Chr. 0. Jen8en 25 	• 1052 83 

81 Gasværksarbejder 	N. J. Hansen 27' 	1053 84 

37 Sporvejsfunktionær 	J. A. Hansen 29 St. 	1054 85 

127 H. P. Hansen 31' 	1055 86 
40 A. Chr. Christiansen 33S1. 	1056 87 

Ill Jernbanearbejder 	J. P. Pedersen 35S1. 	1057 88 

13 Maskinarbejder 	Fr. J. G. Hamann 4' 	1 1058  89 

55 Gasværksarbejder 	G. V. Larsen 6' 	1059 90 

II2 Sadelmager J. Chr. Christensen 8' 	1060 91 

52 Sporvejsfunktionær Julius Jensen 10 	St. 	i; 1061 92 

50 L. P. Olsen 12' 	i 	1062 93 

86 Maskinarbejder H. E. Blauenfeldt 14' 	!, 1063 94 

14 Sadelmager E. J. Dithmar 16 St. 	1064 95 

123 Maskinpasser II. C. Verversen 18' 	1 1065 96 

76 Gasværksarbejder F. Chr. Thorsen - 20 St. 	4.F-rert6- 97 

101 Maskinarbejder It Chr. Diemar 22' 11 1067 98 

58 Gasværksarbejder J. A. Jensen 24 St. 	1068 99 

95 Maskinarbejder P. M. Pedersen 	 26' 	1069 100 

30 Sporvejsfunktionær M. L. Jensen 	 28' 	11 1070 101 

28 Soren Knudsen 	 30' 	1071 102 

17 Jens Jensen 	 32 St. 
11 

	
1072 103 

128 Maskinarbejder A. J. Hansen 	 34 St. 	1073 104 

118 Smed Chr. M. Allermand 	 36S1. 	1074 105 

67 Kobbersmed C. E. Bau 	 38 St. 	11 - 1075 106 

27  
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Sådan kunne husene i Lyset være kommet 
Uden 2. salen og med &.1 fælles gårdlatrin. 
Tegningerne er arkitekt Heinrich Hansens 
som han vedlagde byggeansøgningen i juli 

til at se ud. 

oprindelige forslag, 
1912. 

Af brevvekslingen med Københavns Bygningskommission i nov. 
og dec. 1912 fremgår det, at planerne ligeså stille og ubemærket 
har cendret sig til de nuværende. 
Det vil sige, arkitekten fik lov at lave et vandkloset til hver lej-
lighed, men at husets udformning blev ændret, så tagetagen 
kunne udnyttes, blev ikke nævnt. 
Mange 2. sale var imidlertid beboede lige fra starten. Det var 
dog ikke lovligt. I jan. 1934 er det kommet til Bygningskommis-
sionens kundskab, at der er ulovlig beboelse på "hanebjælkelof- 



tet". Bygningskommissionen forlanger i sit brev visse ændringer 
for at give tilladelse. F.eks. må der ikke anbringes ildsted i rum, 
hvis gulv udelukkende hviler på tagværket. Vinduerne i gavl og 
frontspids mod gaden skal gøres "anvendelige til livredning" ved 
at fjerne lodposten. Skillerum mellem trappe og pulterkammer 
skal brandsikres og overalt skal gulvarealet være mindst 4 
kvadratmeter. Køkkenet må kun være forsynet med små gas-
kogeapparater og lejligheden må højst benyttes af to voksne 
uden børn. 

Arkitekt Heinrich Hansen, 1860-1942, var typisk for tiden, men 
har, udover Lyset ( !), ikke gjort sig voldsomt bemærket. 
Han var formand for Dansk Arkitektforening 1927-1937 og 
æresmedlem samme sted 1936. 
Bygningsinspektør 1907-30. 

Af ejendomme han kartegnet kan nævnes: 
Torvegade 50 - Dronningensgade 48, 1898-99 - Sorted amsdosse-
ring 63 A-B, 1903- Gl. Kongevej 27-29 A, 1907 - Dronningensga-
de 75, 1913. 
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Havebyer 
Byggeforeningen Lyset er skabt efter engelsk for-

billede. Omkring århundredskiftet opstod i Eng-

land og senere i Tyskland en række Havebyer. 

Havebyerne var en reaktion mod den hastigt 

voksende industrialisme, som bevirkede, at ar-

hej dei-befolkningen blev stuvet sammen i usunde 

storbygheti:oer. 

Om ideen bag havebyer skriver Tim Knudsen i 

"Storbyen støbes" (Akademisk Forlag 1988): 

"Ved en haveby forstod englænderne en selv-

stændig, planlagt by med gode og sunde boliger, 

med industri og andet erhvervsliv og så tilpas 

stor, at der var basis for et socialt og kulturelt 

liv, men heller ikke større. Omkring byen skulle 

der være et grønt bælte, hvis landbrug skulle 

forsyne byen med mælk og grøntsager, mens 

byen tilgengæld skulle forsyne landbrugene med 

gødning! Al jord skulle være i offentlig eje eller 

kontrolleret af kommunen. 

Man tænkte sig byer på  ca.  30.000 mennesker. 

Når denne grænse var nået, skulle væksten 

standses, og den videre udvikling skulle foregå 

gennem oprettelsen af nye selvstændige byer, 

adskilt af grønne områder fra de øvrige. 

Skønt der ikke er bygget mange havebyer i fuld-

stændig overensstemmelse med de oprindelige 
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ideer, så har havebyideen alligevel haft en uhyre 
indflydelse på planlæggere i dette århundrede, 
især arkitektplanlæggere". 
I Danmark havde industrialismen ikke nået sam-
me højder som i England og Tyskland, og Have-
by-bevægelsen blev derfor indskrænket til Have-
forstæder eller Byggeforeninger. I 1912 udgiver 
F. C. Bolden en lille entusiastisk bog, "Haveboli-
ger i Danmark for mindre bemidlede samfunds-

klasser". Heri beskriver han Byggeforeningens 
mange lyksaligheder og kommer med helt kon-
krete anvisninger på financieringen. Princippet 

er "hjælp til selvhjælp". 
Der var næsten, forståeligt nok, ingen ende på 
den fysiske sundhed og det harmoniske sjæleliv 
man ville få, når arbejderfamilien - med den 
faste indtægt - flyttede ud til forstæderne med 
den "frie, friske luft og de gode boligforhold". 

Ansvaret for hus og familie, men også fællesan-
svaret ville være en god drivkraft til et bedre liv. 

Byggeforeningens huse skulle være ens, men dog 
med små forskelle, og vigtigst af alt, næsten, 
skulle der høre en lille have til. 
"Med Kærligheden til Hjemmet og med Besiddel-

sen af Ejendom følger Lyst til Sparsommelighed 
og til at forbedre Familiens hele Situation... 
Erfaringen og Statistikken fra Udlandets Have-
byer og Forstæder godtgør, at Ædrueligheden  

tiltager, og at hermed bortfalder en stor Del af 
de Ulykker, som Mangel på Ædruelighed fører 
med sig, Forbrydelse, Sindssyge, Børn som fra 
Fødselen er belastede med Alkoholismens Kende-

mærker  etc."  skrev Bolden. 
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En barndom i Lyset 
skildret af Anne-Gerd Jacobsen 

Jeg har boet i nr. 24 på Carl Langes Vej siden 
marts 1986, men inden da boede jeg her fra jeg 
blev født i 1928 og indtil jeg flyttede hjemmefra i 
1954. Ved min fødsel tilhørte huset min morfar, 
som havde købt det i 1919; efter hans død arve-
de min mor det, og nu er min mor også død, så 
det er blevet mit hus. En overgang, mens jeg var 
ganske lille, havde vi endog mine oldeforældre 
boende i det ene kvistværelse; i det andet boede 
min moster indtil hun blev gift - derefter fik jeg 
mit eget værelse. 
Da jeg var barn, havde huset endnu det charme-
rende vindue med buen i frontgavlen, men så 
kom moden med de store vinduer, og min morfar 
hoppede på vognen, stærkt tilskyndet af min 
mormor, som altid gerne var med på det sidste 
nye (til alt held havde han kun råd til at ændre 
vinduerne til gaden, hvilket gjorde det mere 
overkommeligt for os at give huset de smukke 
vinduer med sprosser tilbage). Der var hvidma-
let stakit mod gaden og et brunbejdset mod nr. 
26. Forhaven havde rosenbede omkranset af 
ganske lave buksbomhække og gange med perle-
grus. I baghaven var der en græsplæne med 
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afstukne kanter, som det var meget strengt for-
budt at træde på, faktisk måtte jeg som lille 
overhovedet ikke betræde græsset uden voksen 
ledsagelse! Vi havde staudebed til den ene side, 
lidt køkkenhave og nogle frugtbuske til den 
anden og et stenbed ud mod banen. Gangene var 
også her belagt med perlegrus, og bagest i haven 
havde min morfar, der var snedker, bygget et 
lysthus, kaldet "halvtaget", hvor man kunne 
indtage sine måltider om sommeren i læ for sol 
og regnbyger. Det står der endnu, noget ynkeligt 
at se til, men uudryddeligt. Min morfar havde 
også lavet et fuglefoderhus på en høj stolpe; det 
drejede som en vindfløj, så fuglene kunne sidde i 
læ for regn og sne, når de spiste. Og på halvtaget 
havde han sat en stærekasse på en lang stang. 
Alligevel skød han drosler og solsorte med luftge-
vær, når de begyndte at hugge i sig af bærrene 
på vore to kirsebærtræer - og det var endda bare 
sure syltebær. Der var også et blommetræ, et 
æbletræ og en hyld, som altid havde lus, så den 
blev senere udskiftet med en finsk røn. Og så var 
der mit første juletræ, som var på rod og vokse-
de sig stort i et hjørne ud mod banen. 
Baneskråningen var i princippet forbudt områ-
de, men det blev stiltiende accepteret, at min 
veninde og jeg sneg os derud, da vi var blevet 
lidt større. Det var som at være på landet: om 



foråret var der et tæppe af violer, senere myl-
drede det med små vilde jordbær med parfume-

ret smag, og ved højsommer groede græsset så 

højt, at man blev væk, hvis man lagde sig ned. 
Sommetider var nogle af drengene også med der-
ude, og så skulle vi rigtigt vise, hvad vi turde: vi 
krøb op og lagde en hånd på skinnerne for at 
føle om et tog var på vej, men når det kom dam-
pende, var vi forlængst i skjul i det høje græs. 

Jeg tror ikke, vore forældre var klar over dette, 
men det skete, at vi blev opdaget af nogle bane-
folk på skinnecykel, og så blev vi forståeligt nok 

skældt ud og jaget bort, men når kysten var 
klar, var vi derude igen. 
Iøvrigt legede vi mest i haverne, og vi var masser 
af børn; min første legekammerat hed Tulle, 
d.v.s. hun hed selvfølgelig ikke Tulle, men 
Annie, ligesom jeg ikke hed Tyda, men Anne-

Gerd. Hun blev siden til den Annie Lippert, der 
er kendt for sine tegninger af uskyldigt-sexede 

piger. I nr. 22 boede Karl, som jeg også legede 
meget med - indtil min mormor, som var meget 
snerpet, opdagede at vi vistnok havde haft buk-
serne nede og havde kigget i lysthusets skjul. Så 

blev der samkvemsforbud, men vi sad i hver sit 
vindue og vinkede og viste hinanden vore tegnin-
ger, og det varede vist ikke længe, før vi atter 
legede sammen; det var ihvertfald på Karls 
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cykel, jeg lærte at cykle. Det holdt jeg mi hem-
meligt, indtil jeg kunne vise min mor, hvad jeg 
havde lært; hun så nemlig helst, at jeg holdt mig 
til fortovet, og da jeg var lille, var det mig 
strengt forbudt at gå over gaden, medmindre det 
blev overvåget af min mor, så det var en meget 
vred mor, der åbnede vinduet og råbte: "Har jeg 
ikke sagt 	?", da hun en dag så sin lille datter 
på den anden side af gaden "Jamen jeg gik ikke 
over, jeg blev båret af de store drenge". 
I Tulles have var der en gynge, hvor hun og hen-
des storebror engang gav mig en herlig snurre-
tur; da måtte jeg bæres hjem, fordi jeg blev så 
svimmel, at jeg nærmest var bevidstløs. Jeg hav-
de også selv en gynge, der blev hængt op i tørre-
stativet; jeg kan høre dens knirken endnu, og jeg 
kan huske, at jeg fra den kunne kigge ind i de 
næste haver og f.eks. se  noget så smukt og ekso-
tisk som et pæretræ. I min have var der et sand-
bord med et todelt låg, der fungerede som 
arbejdsbord for fremstilling af sandkager, når 
det var lukket op; det brugte vi piger overor-
dentlig meget. Jeg kørte også rundt i haven på 
min trehjulede cykel og senere på mit løbehjul. 
En anden legekammerat, som hed Ellen, væltede 
engang med det og slog et forskrækkeligt stort 
hul i panden; det blev jeg meget opskræmt over, 
men det forhindrede dog ikke, at jeg selv kørte 
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ned ad bakken til tunnelen stående på løbehjulet 
med det ene ben lagt over styret. 
Nogenlunde samtidig med at jeg lærte at cykle, 
begyndte jeg på rulleskøjter, som dengang var en 
forfærdelig støjende sag med jernhjul, der blev 
spændt og skruet fast til ens fodtøj. Jeg (for-
holdsvis) artige barn løb jo på fortovet, så det 
sagde hug - hug - hug ved flisemellemrummene. 
Jeg hinkede også på fliserne; en rigtig hinkerude 
kunne man jo kun tegne på kørebanen, men det 
bedste ved at hinke var dog også at være i besid-
delse af en helt ny glas-hinkesten, glat, ubrugt og 
himmelblå holdt op mod solen. 
Efterhånden flyttede nogle af de små piger, jeg 
havde leget med, men nye kom til, og min bedste 
veninde blev Birgit i nr. 19; vi tegnede og legede 
med påklædningsdukker, og under krigen over-
nattede vi sommetider hos hinanden, når der 
var spærretid. Da jeg var blevet omkring 14 år, 
arvede jeg en gammel cykel; den satte Birgits far 
i stand til mig og malede den smukt jægergrøn. 
Hvilken fryd - den første rigtige cykel; følel-
sesmæssigt kunne den senere, smarte "letvæg-
ter" slet ikke stå mål med den. Birgits mor bor 
stadig i nr. 19, og da Birgit blev gift, købte hun 
og hendes mand nr. 11, hvor hun stadig bor. 
"Lyset" er jo ikke blot Carl Langes Vej, men som 
barn kom jeg sjældent på de andre veje.  Steins  



Plads betragtede jeg som centrum i vor lille by; 
også dengang var her en legeplads, men mindre 
spændende end i dag, og jeg brugte den ikke. Så 
var der Købmandsgården; når man kom fra sti-
en, kunne man gå til venstre og op ad trappen til 
rullekonen med sine duge og sit sengelinned. 
Bagefter kunne man tage trappen til højre op til 
bageren og købe snegle til eftermiddagskaffen; 
gik man om hjørnet kom man først til en viktua- 

lieforretning og derefter til købmanden. Ham jeg 
husker hed Jørgensen og havde en kone, der var 
platinblond og sagde: "Hvad er det for en, De 
plejer van at få?" 
Men der var jo også en verden udenfor Lyset, 
som man kendte noget til. For enden af Carl 
Langes Vej lå kommunens huse, som dengang 
var hvidkalkede og derfor blev kaldt "De hvide 
Huse"; det lød jo ganske romantisk, men man 
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var snobbet og så ned på de fattige folk, som 
boede der, og børnene dernedefra legede man 
ikke med. 
Hvor Carl Langes Vej og Fengersvej mødes, lå en 
lille træbygning på den plads, hvor, der har 
været byggelegeplads, og hvor der i dag ligger en 
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pænt friseret institutionslegeplads. Det var et  
annex  til Timotheuskirken, og der blev jeg døbt 
af pastor Obelitz. På pladsen foran lå en endnu 
mindre træbygning: den lokale slikbod, hvor jeg 
sommetider fik en karamelslikkepind, og på den 
anden side af gaden fandtes også dengang en 
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aviskiosk, som dog ikke havde øludskænkning; 
bænken og den lille trekant med træer og buske 
var der også. 
Skulle man over til Valby Langgade gik man ad 
stien gennem tunnelerne.- dengang var der kun 
de to gule med søjlerne. Når man varlommet op 
ad bakken, havde man på højre hånd et område 
med kolonihaver; porcelænsfabrikken havde 
ikke bredt sig så meget endnu. Sommetider gik vi 
over til en gård, som lå hvor nu Langgade Sta-
tion og Brugsen li er, for at købe æbler. 
Hvis man ville til Valby Station gik man ad 
Lyshøjgårdsvej, som måske også hed sådan den-
gang, men vi kaldte den nu "Markvejen", og det 
var lige hvad den var. Mod banelinien var der 
ingen bygninger - heller ikke ved stationen; der 
var et hegn af almindelig hegnstråd og (såvidt jeg 
husker) træer. På den anden side lå gårde, eller 
ihvertfald de tilbageblevne hovedbygninger og 
haver. Op til skolestien lå en stor tømmerplads, 
der strakte sig helt til Vigerslev Alle. Mellem 
Markvejen og Carl Langes Vej var der en for-
højning - en lille jordvold, som de dristige kunne 
kælke på om vinteren, når der var sne, og det 
var der jo dengang. Men sneen fik nu ikke, som 
ellers så mange steder i dag, lov at ligge til den 
smeltede. Der skulle ryddes på fortov og til mid-
ten af kørebanen; jeg har oplevet, når det rigtig 



væltede ned, at politiet, en time efter at vi havde 

ryddet det hele, ringede på døren og sagde, at nu 

skulle der altså skovles sne - og det blev der så. 

Uden for snesæsonen fejede man fortov og gade 

en gang om ugen, og så kom der en vogn kørende 

og en mand gående, som skovlede alle vore små 

bunker op på vognen. Der kom en anden vogn 

og tømte skraldebøtterne, som var store, tunge 

metalkasser med låg; skraldemanden hev kassen 

op på skulderen, bar den ud og tømte den ned til 

alt det andet skrald, der lå og stank. Jeg holdt 

altid vejret, når jeg måtte passere en skralde-

vogn eller en skraldemand, begge lugtede, og jeg 

var lidt bange for skraldemændene. 

Alt lugtede anderledes, da jeg var barn; der var 

grimme lugte fra skarn, fra benmelsfabrikken på 

Køgevej, og under krigen den sure tørverøg, der 

var også sommetider tæt ærtesuppetåge, der rev 

i næsen, men ovre ved Roskildevej lå  Nestle  cho-

koladefabrik, og den lugtede jo godt. Dog først 

og fremmest var der naturens egne lugte: fra et 

bål af visne blade og kviste i efterårshaven, fra 

jorden, når man begyndte at rode i den om 

foråret, den specielle lugt af solvarme fliser, der 

blev stænket af en hurtig byge, duften af nyslået 

græs, lavendelhække og gammeldags roser, og 

skønnest af alt: duften af frisk, kølig luft en sol-

beskinnet sommermorgen. 
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Nyt, rent strandsand havde også en herlig, frisk 

lugt. Det kunne man købe til sine fuglebure - 

eller til sit sandbord - hos en lille mand, der 

regelmæssigt kom kørende gennem gaden med en 

lille hestevogn. Der kom også en mand flere gan-

ge om ugen, skubbende en kærre med grøntsager 

og røgede sild; det står lidt vagt for mig, om der 

også kom en, der solgte fisk, men det gjorde der 

nok - blot kunne jeg ikke fordrage fisk, så jeg 

har nok fortrængt ham. Jævnligt kom også en 

skærslipper. De råbte alle højt om, hvad de hav-

de at byde på, hvorpå husmødrene kom strøm-

mende til. 
Mælk blev hver morgen sat uden for døren i 

glasflasker; man kunne bestille for længere tid 

ad gangen, eller man satte en seddel i en tom fla-

ske, når man stillede denne til afhentning uden 

for døren. Morgenbrød kunne man få leveret 

hver morgen fra bageren. Sommetider kom en 

lirekassemand eller en gårdsanger med harmoni-

ka, og så var det spændende at få en mønt af sin 

mor eller far og gå ud at række den til musikan-

ten med et lille kniks. 

Når der havde været en hestevogn gennem 

gaden, og hesten havde "tabt noget", var der 

igen stor tilstrømning med kost og fejeblad, og 

man formelig sloges om gødningen. På 1. sal i nr. 

28 boede fru Jensen, som trods sit ret store 



omfang var ferm til at komme først; måske var 

det fordi hun havde et gadespejl, så hun opdage-

de det før alle andre. I hvert fald var der nogle, 

der var godt sure, når hun kom først; det var 

sikkert dem, der startede rygterne om, at hendes 

potteplanter var så frodige, fordi det var dem, 

der fik hestepærerne. 

I nr. 28 i stuelejligheden boede familien 

Sørensen, som vi kom sammen med. Fru 

Sørensen lavede dejlig mad; der lugtede altid af 

jordbærsyltetøj inde hos hende, og det var en 

stor fornøjelse at komme der. Når jeg blev træt 

hen på aftenen, blev jeg lagt under slumretæppet 

på divanen og sov ind til lyden af de voksnes 

snakken; det var yndigt, men slemt var jdet, når 

man blev vækket og skulle hjem, især da man 

var blevet så stor, at man ikke blev båret, men 

måtte gå på sine egne små ben hele vejen fra nr. 

28 til nr. 24. Da der var spærretid under krigen, 

var vi meget dristige og listede os hjem fra besøg 

mellem to patruljer, men min mormor, som var 

blevet dårlig til bens, var så nervøs, at hun 

trampede som et helt regiment, og det var noget 

enerverende. 

Lidt af barndommens tryghed forsvandt jo nok 

under besættelsen, hvor der blev patruljeret 

både på banelinien og i gaden, og man af og til 

hørte drønene fra jernbanesabotagerne, men 
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man var barn længere dengang end man er i dag. 
Først på min 17-års fødselsdag den 4.5. 1945 
begyndte jeg at ane, at min barndom var forbi; 
jeg fik for første gang en buket blomster og følte 
mig voksen, og så fik jeg jo en fødselsdagsgave, 
som jeg med jubel ddte med alle mine lands-
mænd. Familien Sørensen kom til aftenkaffe, vi 
hørte nyhederne fra London, ventede spændt, 
håbede, men nej, tiden var udløbet, det blev 
ikke i aften. Og så pludselig: "Et øjeblik". Pause. 
"Det meddeles i dette øjeblik, at de tyske 
styrker..." Lysene på kaffebordet blev sat i vin-
duerne, vi græd og vi jublede, alle strømmede ud 
på gaden og råbte lykønskninger til hverandre. 
Det var det smukkeste punktum, der hermed 
blev sat for en lang barndom i byggeforeningen 
Lyset. 

41 





Fugleperspektiv af Valby  ca.  1904 

Den store gade til højre i billedet er 
Valby Langgade. Midt i billedet til ven-
stre for Valby Langgade ligger to paral-
lelle alléer med træer langs vejkanten. 
Den første og korteste er Lyshøjgårds-
vej, den længste er Vigerslev Allé. 
Vinkelret på Vigerslev Allé løber 
Gl. Køge Landevej. 
1 billedets øverste højre kant ved de to 
møller ses Roskildevej. 
Nederst til højre anes Sønderniarkens 
træer og ved siden af ses Korups Haves 
restaurant. (nu nedlagt) 

1. Valby Gasværk, Bygget 1903 
(sprang i luften 1964) 

2. Hvidovre kirke 
3. Lyshøj Gård 
4. Lyshøj mejeri 
5. Toftegårds Plads 
6. Keldsgården (nu Aller) 
7. Trekronergade 
8. Trekroner Bryggeri 
9. Nordisk Kulsyre Fabrik 

10. F. L. Smidth 
11. Banegraven 

(hele det skraverede felt) 
12. "Brandmajorens hus" 

(nu købmandsforretningen "Broen" 
13. Brygger Jacobsens Jesuskirke 
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Købrnandsparret Jørgensen da de overtog forretningen i 1936 ...og da de trådte af i 1969.  



Lysets hjemmeside  Glimt af Lyset's historie  Rettelse og supplement

Rettelse og supplerende oplysninger til den historiske pjece Lyset i Valby

Nyindflyttet børneflok poserer foran Steenbergsvej 28 i 1914.

Lysavisen fra maj 1994 indeholdt nedenstående artikel. Der drejer sig om et lille tekststykke i den historiske pjece (læs afsnittet her) samt om ovenstående foto.

Fra Lysavisen, maj 1994: Korrektur til festskriftet Lyset i Valby

Fru Ellen Poulsen, Carl Langes Vej 27, har gjort opmærksom på to fejl på fest skriftets side 7. 
 Navnet Karen Bindtsen i linie 5 og linie 16 skal være Ellen Poulsen. Redaktionen beklager meget fejlen, men er glad for at få den rettet. Samtidig vil vi glæde vore læsere med

nogle supplerende oplysninger fra Ellen Poulsens brev - vi citerer:

"Min Far - Niels Peter Jørgensen - Steenbergsvej Nr. 28 - var Gasværks arbejder paa Gasværket paa Halmtorvet. Vi boede i Esbern Snaresgade 5 II i en 3½ Værelsers
Lejlighed - hvor vi lejede et Værelse ud. Familien bestod af Far, Mor, Mormor og 5 hjemmeboende mindreaarige børn - og det var en Svir at komme ud under frie Forhold. 

 Paa Side 16 er der et Fotografi af os 5 Børn taget - tror jeg - i Foraaret 1914 - min store Søster Erna 12 Aar staar med Ulla 1½ aar paa Armen (Ulla bor i dag hos mig paa Carl
Langesvej 27). Foran staar min bror Verner 6 Aar og min Søster Hildborg 4 Aar - saa kommer Datteren paa 1. Sal Anna 12 Aar og hendes Søster Astrid 8 Aar - deres Far var
Taxa Chauffør Andersen - yderst tilhøjre staar jeg Ellen 8 Aar (i dag Ellen Poulsen og Ejer af Huset Carl Langesvej 27). 

 Jeg er lidt ked af at mit Navn ikke er kommet med, fordi jeg maaske er den eneste overlevende, der har boet her fra 1913 og fortsat bor her i Kvarteret - altsaa i 80 Aar."

Fra 1931 til 1934 var Ellen Poulsen udensogns i Warszawa og paa Frederiksberg, men i 1934 købte hun og hendes mand huset paa Carl Langes Vej. Og idag bor hendes niece
i hendes barndomshjem paa Steenbergsvej! Så Ellen Poulsens familie er endnu et eksempel på Lysets dragende magt: er man een gang flyttet ind, bliver familien boende i
generation efter generation, som i landsbyer i gamle dage.

Seneste opdatering: 6. juni 2008
 Vedligeholdes af Helge Rørdam Olesen

https://www.lyset-i-valby.dk/index.html
https://www.lyset-i-valby.dk/Glimt/Glimt.htm
https://www.lyset-i-valby.dk/Glimt/Indflytning_1914.htm
mailto:%20helge.olesen@email.dk
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