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Forsiden
Billedet på forsiden giver et indtryk af hvem der beboede Lyset i de første mange år efter
husenes opførelse. Det viser fejringen af et sølvbryllup foran Fengersvej 17. Årstallet er
ukendt, men formodes at have været omkring 1920.
Initiativet til Byggeforeningen blev taget af fastansatte ved sporvejene, men foreningen fik
også tilslutning af fastansatte fra Statsbanerne, brandvæsenet og kommunen. Der er ikke
mange mandlige hoveder uden kasket på billedet!
Billedet stammer fra et fotoalbum, som i 1999 blev udlånt til beboerne i Fengersvej 17 af
nogle tidligere beboere.

Bagsiden
De to øverste billeder er gamle billeder fra postkort fra omkring Lysets grundlæggelse. I
midten et nutidigt foto af et af husene, dernæst nogle huse fotograferet i maj 2006 fra en
lejlighed på Lyshøjgårdsvej (foto: Helge Rørdam Olesen). Det nederste billede er taget i
november 2005 af fotograf Jan Cavling, Wizzplan – ligeledes fra en lejlighed på
Lyshøjgårdsvej.
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Forord fra overborgmester Frank Jensen
Overborgmesteren

Fra Jensen til Jensen
Byggeforeningen og havebyen Lyset er et interessant stykke dansk
arbejder- og bolighistorie. Byggeforeningen er også en del af
Socialdemokratiets historie, da det var den første Socialdemokratiske
borgmester i Danmark og København Jens Jensen, der lagde
grundstenen til det første hus i området.
Det er derfor en stor fornøjelse for mig som Socialdemokrat og
Københavns Overborgmester, her 100 år efter den første Jensen, at
ligge en ny sten i kvarterets historie.
Den grundlæggende ide for kvarteret, var at skabe en bebyggelse
uden for de eksisterende meget tætte og forslummede storbyer, hvor
almindelige mennesker kunne leve i grønne omgivelser, med frisk
luft og bedre pladsforhold. København har siden dengang udviklet
sig og omsluttet havebyen. Men området har bevaret sin charme og
ikke givet køb på sine grundlæggende kvaliteter, snarere tværtimod.
Således fremstår havebyen i dag som en grøn og frodig lomme, hvor
man har lyst til at være og leve.
Under den daværende Borgmester Jensen i 1912, lader det til, at
samarbejdet mellem foreningen og Københavns Kommune var
forbilledligt. Den samlede bebyggelse blev opført på under to år,
efter kommunen havde solgt grunden til foreningen og godkendt
byggeriet. På samme måde samarbejder foreningen og kommunen i
dag om at bevare kvarterets særpræg og charme gennem en
bevarende lokalplan, der har fået mange roser med på vejen, bl.a. i
Peter Olesens bog ”25 yndlingssteder i København”.
Tak for det gode samarbejde og tillykke med de 100 år.

Frank Jensen
Overborgmester
Københavns Kommune
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Forord fra Lysets jubilæumsudvalg
Byggeforeningen "Lyset" blev dannet den 24. september 1910. Det resulterede i, at der i
1912‐1914 blev opført 106 tofamilieshuse i kvarteret omkring Steins Plads i Valby. Desuden
opførtes på Steins Plads et stort hus, "Forretningshuset" – hvad man i dag ville kalde
butikscenter.
I anledning af 100‐året for Byggeforeningen har den nuværende Grundejerforening Lyset
nedsat et jubilæumsudvalg, som har stået for jubilæumsfesten og denne lille bog.
Lyset har tidligere – i forbindelse med 80‐året for færdiggørelsen af det første hus – udgivet
jubilæumsskriftet Lyset i Valby. Glimt af en københavnsk byggeforenings historie. Denne
velillustrerede lille bog kan stadig købes – se www.lyset‐i‐valby.dk. Derfor har vi valgt denne
gang at udgive et skrift, som supplerer det tidligere – men som i øvrigt kan læses uafhængigt
af det.
Vi har været så heldige, at Egon Lind, som er opvokset i Lyset, har ladet os offentliggøre sin
beretning om barndom og ungdom i Lyset fra 1930'erne frem til 1950'erne. Egon Linds
beretning er kernen i bogen, og den er omgivet af nogle artikler og fotos, der fortæller om
tiden før og efter hans tid i Lyset.
Bogen indledes med et afsnit, der kort fortæller om Lysets tidligste år, og som i øvrigt sætter
scenen for bogen. Derpå følger Egon Linds personlige fortælling. I Egon Linds beretning
optræder Kulbanen til Valby Gasværk i en mindre rolle. Kulbanen og Valby Gasværk er nu
kun historie, men et kort kapitel er viet til dem. Det er forfattet af en mangeårig beboer i
Lyset, Sven Jacobsen.
Bogens sidste del er præget af nutidige billeder. Der er et kapitel om festerne i Lyset –
sommerfest og fastelavnsarrangement. Dernæst følger afsnit om nogle af de ting, der giver
Lyset dets særpræg: husenes detaljer, karnapperne og stakitterne i Lyset. Man kan
yderligere få syn for sagen i et kapitel med fotos af hvert af Lysets 107 huse som de så ud i
2010.
Bogen afrundes med et afsnit om kilderne til bogens fotografier.

Tak
En lang række af personer og institutioner fortjener tak for deres bidrag til bogens tilblivelse.
Det gælder således Egon Lind, Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv, Hans‐Otto Lindgreen,
Mariann Waldén, fru Nielsen (tidl. Steenbergsvej 24), Henning Kongsgaard Sørensen, Anne
Gerd Jacobsen, fotograf Jan Cavling, Vigerslev Allés Skole, EDC, Sporvejshistorisk Selskab,
grafiker Tine Lund og Konica Minolta Danmark a/s.

Jubilæumsudvalg
Lysets jubilæumsudvalg har arbejdet i to grupper. Festudvalget med Helge Rørdam Olesen,
Mette Devantier, Morten Schnell‐Lauritzen, Niels Ulrik Friis og René Nielsen. Og bogudvalget
med Helge Rørdam Olesen, Sven Jacobsen, Lene Helt og René Nielsen.
7
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Lyset – begyndelsen

Håndværkere på Steins Plads under opførelsen af Lyset, ca. 1913. Husene i baggrunden er Eschrichtsvej fra nr.
20 til nr. 30. I midten arkitekt Heinrich Hansen i mørkt tøj.

Byggeforeningen Lyset blev dannet den 24. september
1910. Det var de fastansatte ved Sporvejene, der
oprindelig fik ideen: at danne en byggeforening og slå sig
ned i frie omgivelser, langt fra den københavnske slum.
Men man var ikke mange nok, og derfor kom også
fastansatte ved Statsbanerne, brandvæsenet og
kommmunen med i Byggeforeningen
De følgende to år indbetalte medlemmerne hver uge 2
kroner til foreningen for at det kunne blive muligt at starte
byggeriet. I 1912 vedtog Københavns Kommune at sælge
en byggegrund til foreningen, og den 18. juli samme år
ansøgte arkitekt Heinrich Hansen om tilladelse 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.
9

Byggeriet startede fra Carl Langesvej, og i
1913 stod det første hus færdigt. Hele
byggeriet var afsluttet i 1914.
I 1993, da det var 80 år siden det første
hus stod færdigt, udgav Grundejer‐
foreningen Lyset et jubilæumsskrift med
mange personlige beretninger fra Lysets
første år. Det daværende jubilæumsudvalg
havde holdt adskillige kaffeslabberaser for
de gamle, der stadig boede i Lyset i starten
af 1990erne, men som var flyttet ind som
80‐års jubilæumsskriftet kan downloades fra
Lysets hjemmeside, www.lyset‐i‐valby.dk eller
børn i 1913 eller havde forældre, der var
købes i trykt udgave (se hjemmesiden).
med fra starten. Ved kaffeslabberaserne
gik snakken livligt om gamle dage, mens
en båndoptager kørte, og på den måde fandt mange beretninger vej til 80‐års
jubilæumsskriftet.
80‐års skriftet er stadig tilgængeligt, så indholdet skal ikke gentages her. Men i tiden siden
udgivelsen er der kommet adskillige gamle billeder for dagen, som fortjener at blive kendt og
dermed bidrage til mosaikken om Lysets historie.
Vi, der bor i Lyset finder det spændende, hvor meget der har ændret sig siden begyndelsen
– men også, hvor meget af det gamle, der faktisk stadig er bevaret. Og siden den bevarende
lokalplan trådte i kraft i 1996 er mange elementer i bebyggelsen gradvis ført tilbage i retning
af det oprindelige: Hvide stakitter dukker igen op, og 70'ernes triste store termoruder bliver
afløst af dannebrogsvinduer.
Bogen her giver et indtryk både af, hvordan det var, og hvordan det er nu.
Lyset ligger få hundrede meter vest for Valby Station, lige syd for banen mod Roskilde.

Oversigtskort der viser Lysets placering (kraftig rød markering) i Valby få hundrede meter
vest for Valby Station (blå). De svagere røde linjer er kommunegrænser til Hvidovre og
Frederiksberg.
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JERNBANEN

De 107 huse i Lyset ligger på vejene Carl Langes Vej, Steenbergsvej, Eschrichtsvej, Steinsvej, Steins Plads og
Fengersvej i området med rød markering. Kortet viser grundplanen for de enkelte huse (i 2003).
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Øverst et luftfoto fra ca. 1923, nederst et fra 2006 (foto: EDC). Udseendet af Lyset og dets
nabogrundejerforening Valby Vænge afviger ikke så meget på de to billeder. Men omgivelserne er markant
anderledes. På det øverste foto ligger området mellem Lyshøjgårdvej og Vigerslev Allé hen som marker (øverste
højre hjørne). På højre side af Vigerslev Allé ses Gasværkets arbejderboliger, mens de øvrige boligkarreer, som
iøvrigt præger området i dag, ikke eksisterede i 1923. Andre udsnit af de to fotos findes på side 55 og 71.
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Da husene blev bygget var der marker rundt omkring dem. Man får et indtryk af hvordan
Lyset opstod på bar mark ved at betragte billedet af Vigerslev Allés skole set fra Fengersvej. I
dag skal man gøre sig umage for at skimte skolen fra Fengersvej.

Øverst: Vigerslev Allés skole
set fra Lysets grund under
opførelsen af Lyset.
Fengersvej ses i forgrunden,
Eschrichtsvej i baggrunden.
Fotografen har stået hvor
der nu er baghaver til
Fengersvej 7 og 9.
Nederst: Nutidigt foto fra
omtrent samme placering
(Fengersvej 7), men i 1. sals
højde. Man skimter skolen,
men nu er den tæt på at
være skjult af huse og træer.
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Steinsvej set fra Fengersvej. Øverst avisfoto fra ca. 1925, nederst samme motiv i sommeren 2010. Nu til dags er
der færre stakitter, flagstænger – og hestevogne.
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Husenes indre
Det er også spændende at se, hvordan husene tog sig ud indvendig. I gemmerne hos Valby
Lokalhistoriske Selskab og Arkiv findes et foto fra Steenbergsvej 22, hvor familien Søderberg
har ladet sig fotografere omkring 1920. Og en nutidig Valby‐borger, Mariann Waldén, har til
100 års skriftet fundet et billede frem fra det hus, hvor hendes oldeforældre, bedsteforældre
og moder levede igennem det meste af det 20. århundrede: Fengersvej 29. Familien stillede
op til fotografering på 1. sal omkring 1920. Alle 3 etager i huset var beboet af forskellige af
familiens medlemmer helt frem til omkring 1990.

Interiør fra Steenbergsvej 22. Fotografiet viser familien Søderberg ca. 1918‐1920.
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Interiør fra Fengersvej 29, 1. sal. Ca. 1920. Foto stillet til rådighed af Mariann Waldén.

Medlemmerne og deres arbejde
Den gamle medlemsliste for Byggeforeningen Lyset fra januar 1914 er interessant læsning.
Den giver et indtryk af, 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 beboerne var der også
18 maskinarbejdere, hvoraf ihvertfald nogle var ansatte ved statsbanerne. Valby Gasværk lå
ikke så langt fra Lyset. Ni af Lysets beboere var gasværksarbejdere.
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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Medlemsfortegnelsen fra januar 1914 viser de oprindelige medlemmers erhverv. I 2010 bor der stadig
efterkommere af de oprindelige beboere i flere af husene.
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Medlemsfortegnelsen fra januar 1914 – fortsat.
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Lyset blev bl.a. beboet af ansatte ved sporvejene. Således boede sporvejsfunktionær A.V.
Lund på Fengersvej 17 lige fra starten. Da stuegulvet i dette hus blev renoveret i foråret 2010
dukkede sporvognsbilletten herunder frem bag et fodpanel.

En gammel brugt billet, udstedt af Københavns Sporveje imellem 1912 og 1917, da man blot skulle betale 10
øre for en såkaldt ”omstigning”. Billetten er til linierne ”5” og ”7”, og ”omstigning” betyder, at det var muligt
med samme billet at skifte til en anden sporvogn, dog kun på omstigningsstederne.
I øvrigt kan man læse på billettens bagside, at ”Sporvejene paatager sig intet Ansvar med Hensyn til Plads i
Vognene, Forstyrrelser i Driften eller Tilslutning til næste Linie”. Nok er sporvognene forsvundet fra byens gader,
men nogle ting er altså fortsat næsten som i gamle dage.
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Ovre på den anden side af jernbanen, på Valby Langgade, var der en sporvognslinje lige fra
starten af Lysets historie. Billedet herunder giver et lille indtryk af datidens kollektive
transport. Det vides ikke om nogen af de tre herrer på billedet var beboere i Lyset.

Linie 2 klar til afgang mod Sundby fra endestationen i Valby Langgade ud for Nørretofte Allé.
Vognstyrer og konduktører står stolte ved deres vogne. Bemærk i baggrunden viadukten over Valby Langgade
for den højbane mellem Valby Station og Vanløse Station som måtte bygges, da Frederikssundsbanens
udgangspunkt blev flyttet til den nuværende Hovedbanegård. Højbanen benyttes nu af S‐togene til Ballerup og
Frederikssund.
Viadukten blev taget i brug 1911, og i 1915 blev der bygget en ny endestation for Linie 2 – en sløjfe der lå på
Valby Langggade over for Nørretofte Allé på en grund der nu huser en benzintank. Således må billedet være
taget mellem 1911 og 1915, altså i Lysets første år. Den åbne bivogn viser at det er sommer!
Linienummeret kan virke overraskende, men da Lyset blev grundlagt, blev Valby Langgade betjent af Linie 2
som udgik fra Sundby. Først i 1919 ved den store linieomlægning overtog Linie 6 betjeningen af Valbys
hovedgade. Så Linie 2 blev Linie 6, og nu er Linie 6 blevet Linie 26!
Det originale foto er med stor venlighed fremfundet og udlånt af Sporvejshistorisk Selskabs Arkiv.

Skøde og kommunens tilbagekøbsret
Da Lysets medlemmer i sin tid købte grundene af kommunen betingede kommunen sig
tilbagekøbsret. Nu har mange husejere frikøbt sig for hjemfaldspligten, mens andre har købt
sig en forlængelse til 2060. Der eksisterer endnu nogle eksemplarer af den originale
købekontrakt, hvor hver af Byggeforeningens medlemmer købte grunden af kommunen.
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Første side af købekontrakten mellem remisearbejder Hans Michael Sørensen (Eschrichtsvej 19) og
Københavns Magistrat.
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Lyset – dengang!
Af Egon Lind

Forord
”Det er godt nok ikke meget, du kan tilføje”. Det var den første tanke der strejfede mig, da
jeg havde læst det glimrende jubilæumsskrift udgivet i anledning af 80‐året for
færdiggørelsen af det første hus i byggeforeningen Lyset. At jeg i det hele taget var kommet i
besiddelse af det skyldtes – lidt tilfældigt – et opslag på Lysets hjemmeside kort tid tidligere.
De utroligt flotte billeder af mit barndomskvarter kunne slet ikke undgå at vække minder. Og
da jeg så oven i købet kunne læse, at det i 2010 er 100 år siden byggeforeningen blev stiftet,
var der al mulig grund til at lade høre fra mig og tilbyde min bistand ved udgivelsen af et
eventuelt jubilæumsskrift i den anledning. ”Ja tak”, lød svaret tilbage, ”men vi udgav også for
20 år siden en bog om Lyset. Så den sender vi lige op til dig til almindelig inspiration”.
Og jeg kan ellers hilse og sige, at det gjorde den. Hver side satte gang i minderne – ikke alene
de mange billeder, men også de personer der var nævnt huskede jeg jo mange af – Wolter,
Brettschneider, Herfang, Merling, tryllekunstner Hansen, gymnastiklærer Olsen og købmand
Jørgensen, for blot at nævne enkelte af dem, jeg kendte dengang – for 70 år siden!
Det er nok mit held, at 80‐års jubilæumsskriftet Lyset i Valby mest beskæftiger sig med
foreningens stiftelse og de første årtier. For så kan jeg jo passende fortsætte med de næste –
primært perioden fra slutningen af 1930’erne til midt i 50’erne. Helt undgå gentagelser fra
den første udgivelse har ikke været muligt. Især Anne‐Gerd Jacobsens levende beretning fra
hendes barndom i Lyset har i den retning været vanskelig ikke at køre ”parløb” med. Men
forhåbentlig kan dette indlæg så være et godt supplement til at beskrive, at sådan var det – i
Lyset dengang!

Ouverture
Datoen var 4. maj 1937. Solen skinnede fra en skyfri himmel fra morgenstunden og satte
humøret endnu en tak i vejret hos de mange, der på Valby Tingsted havde travlt med at med
at gøre klar til den årlige Børnehjælpsdag. Hammerslag og knirken af træ, der blev lempet på
plads i de mange forlystelser, blev ledsaget af livlig fløjten understøttet af lyden fra
sporvognenes afgangsklemten, når de kørte fra stoppestedet ved Tolstrups Boghandel
henne i Valby Langgade.
En lille blålakeret Morris kørte med god fart ned ad Valby Bakke. Ved apoteket svingede den
til venstre og snoede sig mellem de mange morgencyklister på vej til arbejde, gennem
Toftegårds Allé og over viadukten med nedgangen til S‐togenes daværende endestation. Da
den blå Morris svingede til højre ned ad Lyshøjgårdsvej, lagde et par morgenduelige
fodgængere mærke til det lille lægekors ved siden af nummerpladen – Valbys navnkundige
læge på den tid, Richard Olsen, var på vej. Så kendt var han, at man bare skulle sige ”vi må
op til Richard”, så var ingen i tvivl om, man var på vej til hans altid overfyldte konsultation på
Sdr. Fasanvej.
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"Markvejen" – Lyshøjgårdsvej – som den så ud i 1931 i retning mod Bomuldsspinderiet. I forgrunden Anne‐Gerd
Jacobsen som 3‐årig. En anden Lys‐beboer, Inger Østerlind (født 1928), beskriver Markvejen som fuld af huller
og sten i hendes barndom. Foto fra Anne‐Gerd Jacobsen.

Med god fart fortsatte lægebilen ned ad Lyshøjgårdsvej – af mange gamle Valbygensere på
den tid bedre kendt som ”markvejen” med tydelig adresse til gadens tidligere status. Nede
for enden knejsede de første huse i byggeforeningen Lyset. Som en bastant forpost lå de dér
på begge sider af vejen, med deres hvidkalkede mure og ikke mindre hvide stakitter omkring
de velholdte haver.
Richard Olsen tog et elegant venstresving ved Fengersvej
og fortsatte forbi Timotheus Kirkes annekssal, ”den lille
skole” (Vigerslev Allés Skoles anneks på Fengersvej) og et
par villaer fra århundredeskiftet til venstre og
byggeforeninghusene til højre. Ved Eschrichtsvej svingede lægen til højre. Vejnavnet var evig
kilde til irritation – ved henvendelse til offentlige institutioner måtte det altid tålmodigt
staves for hovedrystende embedsmænd, og kun på et fåtal af breve til beboerne var
Eschrichtsvej rigtigt stavet. Somme tider havde afsenderne selv været klare over, at den var
gal og så tilføjet ”den hvide Villaby”, hvilket ikke gjorde problemet mindre, for dén lå faktisk
på den anden side af jernbanen. Men postvæsenet var den gang anderledes indstillet på at
yde service, end det forekommer at være i dag, så brevene nåede frem endda.
Lægebilen bremsede op ud for nummer 24 og den høje, ranke læge, der mest af alt mindede
om en garderofficer, sprang ud. Med raske skridt gik han op ad havegangen forbi
jordemoderens høje, stive cykel og i to spring var han oppe ad stentrappen. Scenevant
åbnede han døren ind til trappen og tog den med et par trin ad gangen op til første sal. Det
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sidste stykke op til kvisten mindede med sin aparte form mest af alt om en tømrers
svendestykke, men vel oppe bankede lægen på og gik ind uden at vente på svar. ”Richard”
havde indfundet sig for at assistere ved en fødsel: Min!
Kvisten på Eschrichtsvej 24 blev således det sted, hvorfra min verden gik de næste 12 år. Og
endnu 12 år skulle Lyset blive min hjemadresse – nu fra 1. sal i nr. 22. I anledning af 100 året
for byggeforeningens stiftelse har jeg lovet at bidrage med dette tilbageblik. Og hvad kan vel
være mere rigtigt, end på denne måde at kvittere for 24 lykkelige år i Lyset?

Valbys mange byggeforeninger
Selv om Lysets stiftelse er indgående
beskrevet i 80‐års jubilæumsskriftet
Lyset i Valby, kan det måske være
nyttigt lige at skitsere baggrunden her
også. For selv om en byggeforening
minder om en boligforening, var sigtet
et andet, nemlig at få ”foden under eget
bord”. Idéen ser ud til at være fostret i
slutningen af 1800‐tallet, hvor kredse af
personer med tilknytning til hinanden –
kolleger på en virksomhed, medlemmer
af en fagforening m.v. – blev enige om
at danne en forening med det formål at
bygge egne huse. Sigtet var at bygge
billigt og med lige netop de faciliteter,
der var behov for. Det vil sige én‐ eller
tofamilies huse med tre rum og eget
køkken og toilet til hver familie. Som en
betingelse blev også stillet, at der skulle
være en lille have til hvert hus – ikke
større, end at der netop var det lys og
den luft man havde savnet i de
tætbefolkede kvarterer inde i byen,
hvor de fleste kom fra – og et hjørne til
dyrkning af grøntsager. Og billigt blev
det, fordi man kunne løfte i flok.
Et af husene i Lyset fotograferet nogle år før Egon Lind
Arkitekten skulle måske nok have et
kom til verden. Foto formentlig fra 1920erne. Fra fru
vederlag for genbrug af sin tegning, men
Nielsen, Steenbergsvej 24.
i princippet skulle husene kun tegnes én
gang. Også materialeindkøb kunne
gøres billigere, fordi man kunne aftage til 106 huse i stedet for ét. Endelig kunne
håndværksmestrene afgive fordelagtige tilbud, fordi de kunne indgå gode akkorder med
deres medarbejdere.
I udkanten af det gamle Valby voksede der fra den sene ende af 1800‐tallet store
industrikvarterer op – de fleste af disse storslåede og arkitektonisk værdifulde anlæg er i dag
nedrevet, og hvad der har overlevet af bygninger er, eller bliver nu, ombygget til andre
formål. Men en rig arv fra Valbys fortid som industriby er store og velholdte kvarterer af
25

byggeforeninger, skabt mellem 1898 og 1914 til at huse dem der arbejdede i industrien eller
i infrastrukturen. Blandt de mange københavnske kvarterer med byggeforeninger udgjorde
faktisk Valby og Sundbyerne tyngdepunkterne.
Også i ”min tid” vidste vi, at Lyset blev stiftet af en kreds af "fast ansatte Folk i Stat og
Kommune", som arkitekten Heinrich Hansen skriver i sin ansøgning om byggetilladelse. Og
det passer godt med, at mange af husene, dengang jeg boede der, var ejet af politibetjente,
lokomotivførere, ansatte ved Københavns Belysningsvæsen og – ikke mindst – Københavns
Sporveje. Men ikke dem alle, et generationsskifte var sat ind og en del af husene solgt til
andre.
Husene i Lysets naboforening Valby Vænge – grænsen går ved Mansasvej – er
énfamilieshuse oprindelig med køkken, stue og et toilet i gadeniveau og så to værelser på
1.sal. I Lyset blev bygget tofamilieshuse med køkken, tre værelser og toilet i stuen og på
1.sal. Og så havde husene i Lyset kælder. 2. salen var oprindelig tænkt som tørreloft og
pulterrum, men i mange af husene blev der – især i slutningen af 1930’erne – indrettet
beboelse også øverst oppe.
Og det var netop hvad der skete, da min mor og far i 1935 blev enige om at gifte sig. Far var
bygningsmaler og hænderne sad rigtigt på ham. Så ved hjælp af en bunke blød masonit fik
han gjort kvisten beboelig med to små værelser og et lille køkken – alt i alt ikke 30 m2. Men
altså nok til os tre – ikke alene i dagligdagen men også for eksempel til jul, hvor 12‐14
mennesker både fik spist julemiddag og danset omkring juletræet på kvisten Eschrichtsvej
24.

Steins Plads
Da jeg boede lige midt for legepladsen, kom den naturligvis til at fylde godt i min barndom.
Den var et godt og trygt sted at være og fra vinduet kunne mor let holde øje med mig – i alt
fald om vinteren, når bladene fra de store elmetræer, der omgav pladsen, ikke tog udsynet.
Nå – set fra min synsvinkel havde det nu sin fordel, når de gjorde det, for mor havde en
irriterende evne til altid at kalde på mig, når vi legede allerbedst. Så skulle jeg enten til
købmanden eller vi skulle spise og så var det ganske praktisk at trække op i den anden ende
af pladsen, så hun ikke kunne se mig!
Legepladsen var dengang indrettet meget anderledes end den er i dag. Der var godt nok
plantet tjørnehække, som kommunens folk en gang imellem kom og klippede. Men der var
store åbninger imellem de enkelte hække, så adgangen var bekvem, uanset hvor man kom
fra. Og alle legeredskaberne – klatrestativ, balancebom, bukke af granit som man slog sig
nederdrægtigt på, hvis man ikke kom over, et stativ man kunne slå kolbøtter på og endnu
fire bukke i træ til at springe over – var anbragt ude i siderne, så den store asfalterede plads i
midten gav rige muligheder for udfoldelse.
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Børn på Steenbergsvej i 1930erne – ud for nummer 3. Foto fra fru Nielsen, Steenbergsvej 24.

Nå, officielt var der begrænsninger i den retning. Skilte ved indgangen til pladsen forkyndte
nemlig: ”Offentlig Legeplads. Cykling og Fodboldspil forbudt”. Sådan. Nu har voksne jo alle
dage haft en mærkelig evne til at tro, børn vil overholde tåbelige forbud. Godt nok blev der
ikke cyklet så meget på legepladsen, men den egnede sig jo fortrinligt til fodboldspil med
mål mellem bænkene oppe ved grusarealet og så mellem de midterste granitbukke. For det
meste blev der spillet med en tennisbold, der ikke kunne gøre den store skade, men alligevel
var det ikke velset hos et par af grundejerne ved legepladsen. Var man uheldig og fik sparket
bolden ud over tjørnehækken, så den hoppede ind i en forhave, var det om at være hurtig.
For det kunne meget vel være, at grundejerne var de hurtigste, og så blev bolden konfiskeret
med henvisning til forbudsskiltene. Noget andet var, at kommunens opsyn også havde et
godt øje til boldspillet på Steins Plads og jævnlig dukkede op på uheldige tidspunkter.
”Havemanden kommer!” lød råbet så. Og den nærmeste snuppede bolden, og pladsen blev
rømmet på rekordtid.
Det var nu nok mest de større børn der drev gæk med opsyn og nidkære grundejere, og de
kom fra andre huse end lige dem omkring legepladsen. I min årgang var vi fire, brødrene
Kurt og Bent von Lindstow fra Steins Plads nr. 3 og Finn Johannessen fra huset ved siden af.
Vi fire hang sammen i alt fald til midten af 50’erne. Set i bakspejlet var vi nok atypiske. Rent
fysiske sammenstød os imellem var helt utænkelige og selv om vi med tiden rent
intellektuelt udviklede os forskelligt og nok kunne være uenige, fik vi altid snakket os tilrette
om tingene. Når jeg tager det med her, skyldtes det, at årsagen til vores anlæg for diplomati i
virkeligheden var Steins Plads – eller rettere dens placering. For som jeg nævnte tidligere,
var ”de store” så store, at vi ikke rigtig var interessante. Men det var vi til gengæld for to
andre meget store børnegrupper: Dem fra træhusene – noget misvisende dengang kaldt
barakkerne – langs Vigerslev Allé og så ”Carl Langerne”, dem fra de store kommunale huse
yderst på Carl Langes Vej. I begge områder boede såkaldte børnerige familier – minimum fire
27

børn pr. familie og altså ret talstærke grupper, hvis største fornøjelse var at føre ”krig” mod
hinanden. Krigszonen var ”vores” Steins Plads! Normalt kunne vi nå at trække os tilbage bag
de hvide stakitter, når de hujende for frem mod hinanden. Men somme tider ændrede de
taktik og kom listende og så skete det, at vi pludselig befandt os midt i kampene mellem
svirpende hasselkæppe eller det, der var værre. Og da vi jo altså var i absolut undertal, gjaldt
det om at snakke sig ud af vanskelighederne. Og det blev vi med tiden ganske gode til!

"Barakkerne" var 225 arbejderboliger bygget af træ, beliggende nr. 81‐133 på Vigerslev Allé over for Vigerslev
Allés Skole. Smukke huse, opført 1918‐1919 af Henning Hansen, men de blev sørgeligt forsømt og til sidst
nedrevet i starten af 1960erne. Her ses et af husene med Vigerlev Allés Skole i baggrunden.

Men det var naturligvis ikke altid det gik så livligt til. Normalt havde vi legepladsen for os selv
det meste af dagen og kunne få afløb for vores kreativitet. For eksempel fik vi en sommer
omdannet pladsen til en sindrig ”jernbane”. Forhistorien var, at vi havde fået lavet et par
sæbekassebiler – altså styrbare legevogne på brugte barnevognshjul. De skulle naturligvis
bruges til noget fornuftigt, så hvorfor ikke indsætte dem som tog på en jernbane midt på
Steins Plads? Dertil skulle selvfølgelig bruges nogle spor og da var det så heldigt, at
porcelænsfabrikken ”Norden” altid var leveringsdygtig i brugeligt skrivekridt – deres
affaldsplads formelig bugnede med det. Nu var fabrikken jo ikke ligefrem indstillet på at
spendere kridt til hele Valbys ungdom, så kridtet – eller rettere brugte forme – var normalt
gemt bag forsvarlige trådhegn. Men i hegnet ved ”Skolestien” var der i reglen et hul eller to
– og var der det ikke, blev der det hurtigt! – så vi havde altid rigelige mængder kridt. Og
liggende i sæbekassebilen med et stykke i hver hånd, var det let at ”anlægge” spor til vores
jernbane – med stationer og skifte‐ og vigespor. Vi havde stor fornøjelse af at anlægge den
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og ”de små” lige så stor fornøjelse i at blive kørt rundt, blive billetteret og hvad der ellers
hørte til en tur med ”toget”. Vi legede med den nogle dage, indtil en kraftig tordenbyge satte
endelig stopper for ”jernbanen på Steins Plads”.
Det var ikke kun på selve den asfalterede plads, der kunne leges. Grusarealet langs Steinsvej
egnede sig for eksempel godt til at spille ”Land” på. Da det vist er en fritidsfornøjelse der for
længst er gået i glemmebogen, skal her kort nævnes, at man indtegnede et kvadratisk stykke
jord og delte det i lige store dele – en del til hver spiller. Man skiftedes så til at slå en
spejderdolk i jorden hos en af de andre og tegnede så nye grænser i bladets retning. På den
måde kunne man erobre modspillernes jordstykker – eller miste sit eget.
Det lille areal på den anden side af Steinsvej var også godt at lege på. Med en pind tegnede
vi for eksempel en flyvemaskine som vi så tog på drabelige togter med – inspireret af ”Willy
paa Eventyr” fra Familiejournalen, som de fleste abonnerede på dengang.

Uden mad og drikke ….
Der var på den tid umådelig fredeligt i Lyset – også under besættelsen (se senere). Som det
var skik dengang, passede mutter hus, børn og kødgryder, medens fatter var ude og tjene
penge til familiens underhold. Det betød igen, at børnehaver var en sjældenhed og
dagplejemødre et helt ukendt begreb. Børnene blev passet af deres mødre og når den
daglige rengøring var overstået kunne man se dem på legepladsen i selskab med andre.
Opdragelse var derfor ofte overstået, når far kom træt hjem om aftenen. Og han kunne så i
stedet bruge tiden på andre sysler – for eksempel snakke over havehækken med naboerne,
stilfærdigt bakkende på en pibe. Oppe hos os på kvisten var det kutyme, at jeg med min far
hver søndag formiddag besøgte mine bedsteforældre ovre på Panumsvej, medens min mor
gjorde huset i stand og lavede søndagsmiddag. Det var den samme rute hver søndag – hen
ad Eschrichtsvej, til venstre ad Mansasvej og så til højre op ad Panumsvej. Og hver gang vi
mødte andre – og det gjorde vi tit – lettede far på hatten, nikkede venligt og sagde goddag.
Det er da vist også gået af mode?
Indkøbsmønstret var også et helt andet dengang. Det var længe før selvbetjening og
supermarkeder var kendte begreber, så i alle kvarterer var der mindst en købmandsbutik.
Nede i Valby Vænge var der således to af slagsen – Fritsche på hjørnet af Eschrichtsvej og
Mansasvej og en oppe i den anden ende på Saxtorphsvej. Begge med et begrænset
varesortiment, men dog stort nok til at klare de almindeligste, daglige fornødenheder. I den
retning var man i Lyset noget bedre stillet, med den store bygning på hjørnet af Steins Plads
og Eschrichtsvej som et helt lille indkøbscenter. Ikke mindre end fire forretninger havde til
huse i bygningen.

29

Forretningshuset på Steins Plads, hvor købmand Jørgensen havde sin forretning 1936‐1969. Fotografiet er fra
Lysets første år (ca. 1914).

Købmand Einar Jørgensen var på det nærmeste legendarisk. Som hans bud i hele to år, fik
jeg et indgående kendskab til både købmanden og hans forretning. Den kom man op til ad
en stentrappe. Inden for domineredes forretningen af en lang købmandsdisk, og rummet var
ellers klistret til med reoler fra gulv til loft, hvorfor en trappestige var et aldeles nødvendigt
redskab i butikken. Disken indeholdt 45 skuffer som udenforstående ikke havde en jordisk
chance for at hitte rede i. De indeholdt alverdens forskellige ting som sæbespåner og
sagogryn, kartoffelmel og spansk salt, gips og sukker, sukker i mange udgaver – lyst
puddersukker, lys og mørk farin, perlesukker, hugget sukker m.v. Almindeligt sukker
omsattes så hurtigt, at der ikke var ofret skuffeplads på det. Det kom hjem i sække og blev så
vejet af i poser, klar til at blive solgt. På samme måde fandtes hvedemel også i færdigvejede
poser. Jeg nævner det, fordi det giver et meget godt indtryk af, hvad købmanden var
leveringsdygtig i. Hertil skal naturligvis lægges blandt andet flaskevarer som øl og sodavand
fra alle kendte producenter, eddike, sprit, vin og spiritus, frimærker og ugeblade, et mylder
af rengøringsartikler som IMI og ATA, brun og grøn sæbe solgt fra store zinkbaljer,
barberblade – udvalget var dengang aldrig under 40 forskellige! – spegesild og kryddersild
direkte fra Island og solgt fra træbøtter, søm og haveredskaber, grøntsager osv, osv, osv.
Ingen behøvede at gå langt for at få stillet deres behov – og kun få gjorde det. Så proppet
med varer var forretningen, at en hel del måtte stilles udenfor i åbningstiden – grøntsager
for eksempel. Og når rammen med havefrø i farvestrålende små poser kom med ud, var det
for alvor blevet forår!
Købmand Jørgensen var en ”klassisk” købmand i den forstand, at han drev sin forretning
efter vedtagne principper. Det betød blandt andet, at man købte ”paa Bog”. Det vil sige, at
man kunne afhente sine varer, få dem skrevet ind i en bog og så betale dem for eksempel en
gang om måneden. En lidt risikobetonet måde at drive forretning på i krisetider, skulle man
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mene. Og det skete da også, at købmanden måtte vente længe på at få sine penge. Gik der
for længe, måtte bydrengen ud og forsøge at kradse dem ind. Normalt var jeg ikke ked af
det, for underligt nok kastede det gode drikkepenge af sig. En gang var det dog ved at gå
galt. Det var manden i huset der lukkede op og han blev så vred over mit ærinde, at han
bogstavelig talt smed mig ned ad trappen og smækkede døren. Da Jørgensen hørte det,
satte han sig selv på budcyklen og kørte ud efter pengene. Og så var det slut med kredit til
den familie. Men ellers havde købmanden et stort hjerte. Jeg har oplevet en grædende kone
stå i forretningen en lørdag formiddag og bekende, at junior skulle konfirmeres næste dag og
hun ikke ejede kongens mønt til de nødvendige indkøb i den anledning. Købmand Jørgensen
reddede den konfirmationsfest!
”Spækkelas” drev forretning ved siden af – kød og viktualier stod der over forretningen.
”Spækkelas” var leveringsdygtig i lækkerier til et godt frokostbord – afskåret, salater,
sildedelikatesser og sådan noget – alt tillavet i det lille køkken bag forretningen. Leverpostej
kom dog fra en fabrik i Jerichausgade på Vesterbro. Og det var måske meget godt, for vi
havde en tante i familien, der var nabo til leverpostejfabrikken og sammen med mange
andre døjede hun med den evige duft af nybagt leverpostej. En anden ret populær
færdigvare var forloren skildpadde, leveret fra en kendt fabrik i Vanløse i små portionsskåle
af hvidglaseret keramik.
Det med kød var ellers nok lidt overdrevet. Jo, kunne man klare sig med et stykke
medisterpølse, bayerske pølser eller nogle skiver til stegt flæsk var ”Spækkelas”
leveringsdygtig, men ellers måtte man til en rigtig slagter. Var man ikke medlem i HB –
brugsforeningen i Vigerslev Allé – var det slagter Stiber på Vilhelm Thomsens Plads (i dag
Mogens Fogs Plads), hvis man da ikke foretrak en af de mange slagtermestre i Valby
Langgade.
Bageriet med indgang fra Eschrichtsvej var en anden vigtig forretning, hvor bagermester
Einar Olsen så at sige tryllede med brød af høj kvalitet. Ikke mindst hans morgenbrød søndag
morgen var højt berømmet og morgenbudet havde hænderne fulde med at få bragt det
friskbagte brød ud til Lysets mange gadedøre.
Ved siden af bageren i enden af huset havde frk. Jensen sin rulleforretning. Jeg husker hende
som en ældre dame med det grå hår bundet op i en knude i nakken. Frk. Jensen var eminent
til at rulle vasketøjet, hvilket min mor gang på gang påpegede. Og det var jo også nok
forklaringen på, at folk kom cyklende med deres rulletøj langvejs fra og frk. Jensen altid
havde nogle dages leveringstid.
En meget væsentlig fødevare på den tid var mælk og andre mejeriprodukter. Bageren havde
et køleskab med lidt mælk, fløde og smør. Men langt de fleste fik bragt mælk til døren hver
morgen af en mælkemand fra Mejeriet ”Lyshøj” på Rughavevej oppe i Valby. Og det
fungerede perfekt. Der var normalt aftalt en fast levering og det hele var tappet på flasker,
der så blev stillet ud, når de var tomme. Havde man behov for lidt ekstra, satte man en
seddel i flasken: ”I Morgen kan jeg godt bruge en Flaske Kærnemælk og en lille Fløde.
Venligst Asta Lind, Eschrichtsvej 24”. Sådan.
Endelig må vi ikke glemme grønthandler Jensen, der ugen igennem trillede igennem Lyset og
solgte sine varer fra den trehjulede ladcykel. Han falbød sine varer ved at råbe dem ud:
”Kartofler, Rødbeder, Purløg, Tomater, Agurker og røgede Sild”, skrålede han med klar røst
mange gange på sin vej, og mange husmødre gjorde brug af hans tilbud.
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Som nævnt var der i Lyset ikke langt til købmanden. En del var dog også medlemmer af
”Hovedstadens Brugsforening” i Vigerslev Allé – de ville have del i dividenden! Og med
bageri, manufaktur, kolonial med frugt og grønt og slagterafdeling, havde ”Brugsen” også let
ved at dække behovet. Forretningen eksisterer stadig, som den altså har gjort det i mere end
75 år, men nu som ”Fakta”.
Brugsgården var for resten også et yndet sted at lege. Og det var nok mest, fordi
mælkemændene fra ”Lyshøj” opbevarede tomme mælkekasser i et hjørne af gården.
Kasserne var jo beregnet til flasker og derfor af træ. Og det gjorde dem fortrinlige til at bygge
huler med. Det kunne også ske, at brugsens ekspedienter og lærlinge i frokostpausen kom
ud og spillede bold med os. Ganske særligt husker jeg en slank ung mand ved navn Poul
Bundgaard. Vi vidste godt han sang på Nørrebros Teater om aftenen, men ingen kunne
dengang vide, at han skulle udvikle sig til en fremragende skuespiller og blive en uvurderlig
del af ”Olsen Banden”.
Ud for brugsbygningen havde en fiskemand dengang sit daglige stade. Mest interessant i den
sammenhæng er måske, at det var her også beboerne fra Lyset om sommeren kunne købe
krystalis til iskassen. Køleskabe var endnu kun for de virkelig rige – som vi bl.a. oplevede det i
”Matador” – og derfor var iskasser et godt opbevaringssted, når sommersolen virkelig bagte
– forudsat der var is i dem. Så når det var rigtig varmt, var der altid en pæn lille kø ovre hos
fiskemanden, når bilen fra Frederiksberg Krystalisfabrik indfandt sig.
Bygningen på det andet hjørne – langs Vigerslev Allé op mod Toftegårds Plads – indeholdt
også et par kendte butikker – ”Schous Sæbehus” og ”Irma”. Og her var det også at ”Frisør
Tornholt” havde salon. Tornholt og hans kone var kendte ansigter i kvarteret og tog sig af
lokkerne på både herrer og damer.
Den røde ejendom længere hen mod skolen er bygget senere. Før og under besættelsen var
der bar mark – dog ikke mere end at der lå to skure. I det ene holdt grønt‐ og
brændselshandler Larsen til. Og skulle man have et læs perlesten til at lægge på havegangen,
var det også her man henvendte sig.
I det andet skur holdt cykelsmeden fru Jacobsen til. Der var virkelig tale om en dame, hvilket
bestemt ikke var almindeligt på den tid. Fru Jacobsen var da også almindeligt samtaleemne –
dels var hun meget bramfri i sine udtalelser og dels havde hun en ret dyb stemme. Men hun
var en dygtig cykelsmed og det var nok meget godt, der normalt ikke var noget at klage over,
for de færreste havde vist lyst til at tale hende imod.
Når jeg undtager det kommunale brændselsudsalg, som jeg senere vil nævne, var det de
muligheder for indkøb, der var lige i nærheden af Lyset. Skulle det være andet og mere,
måtte man ”op til Valby”. Det ville i reglen sige til Valby Langgade, men også i Toftegårds Allé
lå mange specialforretninger. Valby Handelstandsforening gjorde på den tid en hel del for at
trække kunder til og sloganet ”Vis Borgersind – køb i Valby ind” var kendt og blev efterlevet
af mange. Men udvalget var da også ganske godt med apotek, flere isenkræmmere,
skotøjshandlere og urmagere. Ja selv ”Magasin du Nord” havde på den tid en afdeling i Valby
Langgade.
Dengang var der ikke noget der hed kildeskat eller offentlig sygesikring. Det betød blandt
andet, at der skulle betales skat og sygekasse – normalt en gang om måneden. Valby
Sygekasse havde kontor på Lyshøjgårdsvej og tilbød sine medlemmer fornøden lægehjælp
gennem sine faste læger. Først hvis man blev rigtig syg og skulle på hospitalet, skete det på
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det offentliges regning. En hospitalsindlæggelse dengang var ofte en meget langvarig og
belastende sag, så når man blev udskrevet, kunne man nok trænge til rekreation. I
begrænset omfang kunne sygekassen så også tilbyde det. Valby Sygekasse havde således
aftaler med flere hvilehjem op langs Øresundskysten, med Næsseslottet ved Holte og
Comtesse Lerches hvilehjem ved Skarridssø i Jyderup, for at nævne nogen af dem. Ved
indførelse af offentlig sygesikring blev rekreationshjemmene på det nærmeste historie.
Betaling til sygekassen gik som regel nogenlunde smertefrit. Anderledes var det, når der
skulle betales skat. Det foregik på ”Rodekontoret på Toftegaards Plads”, der lå på første sal i
ejendomskomplekset på hjørnet af Toftegårds Allé. Når der var spidsbelastning – og det var
der tit – stod folk i kø ned ad trappen og ud på gaden, for at komme af med skattepengene.
Det tog ofte mere end en time!
Medens vi er ved det ejendomskompleks, kan lige nævnes, at Valbys politistation også havde
til huse her – blot i det andet hjørne på Molbechsvej ved ”Hønsebroen”, der førte over
jernbanen. Nu var det selvfølgelig ikke dér, vi kom mest. Og så dog alligevel, for på den tid
var cykeltyverier ret almindelige og havde vi drenge fået opsnuset sådan en forladt cykel, var
der penge i at slæbe den op til politiet på Molbechsvej. Dusørens størrelse har jeg glemt,
men den var i alt fald så stor, at den var et godt tilskud til vores ellers ret sparsomme
lommepenge.
Rodekontoret havde i øvrigt et par kendte naboer. Kvindesagsforkæmperen og forfatteren
Thit Jensen boede således dør om dør med skattefolkene, og til den anden side boede der en
ung pianist ved navn Sejr Volmer Sørensen. Han udviklede sig til at blive topnavn inden for
dansk sceneunderholdning – bl.a. som direktør for Cirkusrevyen i Klampenborg.
Som øvrige københavnere havde beboerne fra Lyset endnu en regning at skulle betale til det
offentlige, nemlig for el og gas. Og det var lidt mere bøvlet, for det skulle ske på
elforsyningens kontor helt inde i Vognmagergade i den indre by. Når jeg tager det med her,
er det ikke så meget for el‐regningens skyld, som for at få en indgang til begrebet ”lys og
gas”. Skal vi begynde med elektricitet var det naturligvis lagt ind i alle husene i Lyset på min
tid, i alt fald i beboelserne – ikke så få steder var der nemlig ikke lys i kælderen. Det var i
øvrigt jævnstrøm man benyttede dengang. Først et par år efter besættelsen gik man over til
vekselstrøm. Det var et større projekt: På en given dag oversvømmedes Lyset af en stab af
teknikere, der skulle ind til alle. Man blev så bedt om at hente husets elektriske
hjælpemidler – i reglen et strygejern og måske en varmeovn – frem. Tingene blev så skilt ad
og de nødvendige komponenter udskiftet. Også husets radio kom under behandling og hele
operationen skulle være færdig til om eftermiddagen, hvor man så sektionsvis gik over til
den nye eltype.
Også en anden hændelse bør med her: Statsradiofonien – det hed Danmarks Radio dengang
– sendte tid efter anden en serie kriminalhørespil, der var uhyre aflyttet. En af dem –
”Gregory‐mysteriet” tror jeg den hed – havde særligt godt tag i lytterne og gaderne var
affolket, hver gang radioen sendte et afsnit. Netop sådan en dag var vejret godt til at sætte
drage op i, og det forsøgte vi så – på Eschrichtsvej. En rigtig dårlig idé, for der gik jo ikke lang
tid, før dragehalen var filtret godt ind i elledningerne. Vi ærgrede os og gik hjem for at spise
til aften. Og da vi kom ned igen, havde en behjertet nabo hentet en frugtplukker – en lang
stang med en pose for enden – for med den at få hevet dragen ned igen. Det fik han også –
men med det resultat, at ledningerne kortsluttedes og mørklagde ikke alene Lyset men også
store dele af kvarteret omkring Vigerslev Allé – og der var bare tre kvarter til at ”Gregory‐
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mysteriet” skulle sendes! En katastrofe. Transformatoren stod dengang på Vilhelm
Thomsens Plads (i dag Mogens Fogs Plads) lige på den anden side af Vigerslev Allé, og få
minutter senere var pladsen fuld af mennesker der ville følge med i, hvornår strømmen
vendte tilbage – kunne det nås inden aftenens spændende hørespil? Der kom forholdsvis
hurtigt folk fra elværket til stede. De åbnede skabet, slog en stor kontakt fra og skiftede en
sikring. Folk klappede begejstret, for nu var strømafbrydelsen til at se en ende på – troede
de! For el‐folkene kunne sagtens slå strømmen til igen, bedyrede de, men de måtte ikke!
Stemningen var på kogepunktet, pladsen sydede af ophidsede mennesker og de stakkels el‐
folk var en lynchning nær. Til alt held kom en stor sort Opel Kapitän trillende ned ad
Vigerslev Allé og foretog en smuk u‐vending foran transformatoren. Ud steg værdigt en fin
herre i støvfrakke og med blød hat. På vej hen til det åbne skab iførte han sig et par
gummihandsker og uden et ord aktiverede han kontakten – og der var igen lys i kvarteret.
Klokken var da fem minutter i otte og sjældent er så mange mennesker kommet hjem på så
kort tid. Alle skulle hjem og høre ”Gregory‐mysteriet”!
Gas var overalt den foretrukne varmekilde i køkkenet – elkomfurer var på det nærmeste et
ukendt begreb. Egentlig en lidt risikabel måde at varme maden på, for det skete at
gennemtræk blæste flammerne ud og så lugtede der frygteligt i hele huset. Når ses bort fra
et par enkelte tilfælde, hvor ulykkelige mennesker valgte at tage sig af dage med den giftige
gas, husker jeg dog ingen ulykker i den anledning. Men gas var godt til madlavningen, så
godt at mange stjernekokke den dag i dag foretrækker gas i deres restaurationskøkkener.
Også stegning og bagning kunne gassen normalt klare. Var der tale om at bage en sand‐ eller
plumkage, benyttedes en gasbageform der passede til gasblusset. Der skulle lidt øvelse til at
bruge sådan en indretning, i mange tilfælde blev kagen nemlig godt brændt i bunden – men
forblev ubagt øverst! Andet bagværk og stege kom i gasovnen – lige undtaget juleaften, hvor
gasværket havde besvær med at holde trykket og flæskestegen i stedet blev bragt over til
bager Olsen – efter forud indgået aftale! For hans kapacitet var trods alt begrænset og det er
mig den dag i dag lidt af en gåde, hvordan han hittede rundt i de mere end 50 bradepander
og lige så mange kander til stegesky, han havde ansvaret for. Men det gjorde han måske
heller ikke altid?
Gassen blev produceret på Valby Gasværk – vistnok landets største og i alt fald den største
arbejdsplads i Valby. Gasværket er for længst historie, kun arbejderboligerne – dengang
endnu kaldt Gasværksboligerne – på hjørnet af Vigerslev Allé og Høffdingsvej er et minde fra
gasværkets storhedstid.

34

Kultoget med de fem kulvogne har kæmpet sig op på toppen af den 13,6 m høje kulbro. Se også artiklen af Sven
Jacobsen: Kulbanen – der var engang! (side 54).

Gasværket markerede sig med andet end selve gassen i dagligdagen. Det havde eget
jernbanespor mellem Gasværkshavnen ved Kalvebod Brygge og så selve værket ved
Vigerslev Allé. Tunge godstog bragte kullene frem til retorterne. Det sidste stykke op ad en
lang rampe, hvor de små lokomotiver måtte arbejde på højtryk for at nå op til toppen. Og
det kunne høres over hele Valby. Mange stille sommeraftener har jeg ligget i min seng og
lyttet til de små maskiners anstrengelser: ”Jeg tror jeg kan – jeg tror jeg kan – jeg tror jeg
kan”. Og når de skulle ned igen: ”Jeg ku’ – jeg ku’ – jeg ku’”. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har
læst den beskrivelse, men den rammer ganske godt den oplevelse, det var at høre på det.
Og så nævnte jeg tidligere, jeg ikke mindedes ulykker med gassen. Det er nu ikke helt rigtigt,
for gasværket eksploderede i 1964. En tragisk ulykke der kom til at koste fire menneskeliv.
Men det kunne let være gået værre, for husrækken i Vigerslev Allé – højre side fra
Danshøjvej og så næsten ud til Vigerslev Kirke – blev ganske slemt medtaget og lignede på
det nærmeste de billeder, vi havde set af udbombede byer under anden verdenskrig. Tag
selv en tur forbi derude og se de tydelige ar husene stadig har som et minde om den store
ulykke i september 1964.

”Gaa længere frem i Vognen”
I alt fald i sommerhalvåret var cyklen det foretrukne transportmiddel, når beboerne i Lyset
skulle på arbejde eller havde ærinder uden for bebyggelsen. Men ellers var det sporvogne og
S‐tog man benyttede. Sporvogne havde man ikke lige uden for døren, man skulle enten via
Skolestien op til Valby Langgade for at komme med en linie 6 eller 15, eller man skulle op til
Toftegårds Plads, hvor man så til gengæld havde hele tre linier at vælge imellem – 10, 18 og
20. Særligt linjerne 10 og 18 var meget benyttede, gerne overfyldte i myldretiderne, og
københavnerviddet havde blandt flere udnævnt dem til at være ”Gaa længere frem i
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Vognen”‐linier. Udtrykket havde baggrund i liniernes flittige anvendelse, hvorfor
konduktørerne ofte med høj røst måtte bede passagererne ”gaa længere frem i Vognen”, så
man kunne have alle med fra stoppestederne. For god ordens skyld skal lige nævnes, at en
sporvogn den gang foruden en vognstyrer havde en konduktør på såvel hoved‐ som bivogn.
Orkede man ikke at gå op til Toftegårds Plads, kunne man tage bus 21 ovre fra Vigerslev Allé
ved ”Brugsen”. Men det var faktisk en luksus og kostede en tillægsbillet på 5 øre ved siden af
en ”omstigning” til 25 øre. Buslinie 21 kørte fra Toftegårds Plads til Tuborg i Hellerup og
samme vej tilbage. På ruten kom den lige forbi Bispebjerg Hospital og på de såkaldte
”hospitals‐afgange” var den godt proppet med hospitalsbesøgende. En overgang var både
min farmor og min faster indlagt på ”Bispebjerg” og når jeg skulle besøge dem, benyttede
jeg ofte en ”hospitals‐afgang”. Så kunne det ske, at jeg kørte gratis – ikke fordi jeg ikke
kunne eller ikke ville betale, men fordi jeg – der jo ikke fyldte så meget – simpelthen
”druknede” i mængden af passagerer på bagperronen.
For fuldstændighedens skyld bør lige nævnes, at Københavns Sporveje fra engang først i
1950’erne indsatte en ”Ringlinie” for at dække de store boligområder, der på det tidspunkt
blev bygget omkring Folehaven i det sydligste Valby. Det var den første af slagsen i Danmark
og havde udgangspunkt på Toftegårds Plads. Ruten var Vigerslev Allé, Vigerslevvej,
Folehaven, Gammel Køge Landevej og omvendt. Beboerne i Lyset havde også glæde af linien
til og fra Toftegårds Plads.

Da Valby Station blev anlagt i 1911 var gangbroen ikke ført over til Lyshøjgårdsvej – for at komme til togene
skulle man hele vejen til den bro der fører Toftegårds Allé over jernbanen.
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S‐toget var også et populært trafikmiddel, selv om man skulle helt op til Valby Station. Ja i
begyndelsen skulle man faktisk længere – over på den anden side af viadukten ved
Toftegårds Allé. Der nede lå nemlig S‐banens endestation frem til 1941, hvor banen blev
forlænget til Vanløse. Samtidig var man hos Statsbanerne så servicemindede, at man
byggede en overføring fra selve stationsbygningen til Lyshøjgårdsvej, så passagererne – og
altså også os fra Lyset – ikke skulle op over viadukten for at komme med S‐toget. Også et
billetkontor og en slikbutik mente DSB rigtigt, der var behov for. I 1953 forlængede man igen
S‐banen med en linie til Glostrup. Det medførte så endnu en ny indgang til stationen – den
overfor Peder Hjorts Vej. Den gjorde vejen til S‐toget endnu kortere og havde oven i købet
den fordel, at man ”kunne løbe toget op”, forstået på den måde, at når der blev fløjtet
afgang fra Valby Langgade Station (i dag Langgade Station) og vi var forbi Skolestien, så
kunne vi løbe op til den nye indgang, trække en billet og nå S‐toget inden det forlod Valby
Station på vej ind mod byen.
Mere sjældent var behovet for at køre til provinsen. Men det kunne så også normalt klares
fra Valby. Kun hvis man skulle rigtig langt og valgte et il‐ eller eksprestog, måtte man ulejlige
sig ind til Hovedbanegården. De stoppede nemlig ikke i Valby. Men når togene holdt ved
perronen på Valby Station, var det ofte med imponerede tilskuere ude på de røde rutebilers
holdeplads. De røde rutebiler betjente Køgebugt området trafikalt og havde garager og
afgangssted på Lyshøjgårdsvej ved stationen. Busserne var interessante, fordi de ofte kørte
med påhængsvogn på de store sommersøndage, hvor mange skulle ned til deres sommerhus
eller besøge nogen, der havde et. Men det var altså fra holdepladsen der var et godt kik på
eksempelvis de store ekspreslokomotiver, der lukkede masser af damp ud, når det blev
fløjtet afgang. Min pensionerede bedstefar ovre fra Panumsvej havde en nabo, der var
lokomotivingeniør hos DSB. Han havde engang taget bedstefar med på en prøvetur med
sådan et ekspreslokomotiv – ”litra E”, som bedstefar altid docerede, når han igen og igen
fortalte om den tur. Når jeg nævner alt det, er det nærmest for at slå den kendsgerning fast,
at den sjællandske vestbane mod Korsør løber klos op ad Lyset – nemlig i baghaven til
husene på Carl Langes Vej. Og når vi havde gæster, og togene brusede forbi derovre, lød det
altid: ”Hvordan kan I dog holde det ud?" Ja, hos os på Eschrichtsvej gik det ganske godt – vi
lagde næsten aldrig mærke til dem. Og jeg havde da indtryk af, at heller ikke på Carl Langes
Vej var man særligt plaget af støjen fra togene. Men nogle tog kunne vi slet ikke undgå at
lægge mærke til: Ferietogene i sommerferiens begyndelse med glade feriebørn, der råbte
hurra på vej til gæstfrie landbohjem under ledelse af skoleinspektør Østrup – Amager 2118,
hele landet kendte hans telefonnummer!

”Jeg går på Vigerslev”
Vi kan slet ikke fortælle om livet i Lyset for 60‐70 år siden uden også at nævne vores skole,
”Vigerslev Allés Skole”. Blev man spurgt om, hvor man gik i skole var svaret: ”Jeg går på
Vigerslev”, hvilket var ret misvisende, for hvis der overhovedet var en skole i Vigerslev måtte
det være naboskolen ”Lykkebo”, der mest var kendt, fordi skoleinspektør Lundberg havde en
søn der hed Knud. Og Knud var så god til at spille fodbold, at han blev – om end en noget
kontroversiel – landsholdspiller og bl.a. var med til de Olympiske Lege i London i 1948. Men
det er en anden historie.

37

Vigerslev Allés Skole i året for dens grundlæggelse: 1910.

Vigerslev Allés Skole var så langt fra en ”sort” skole, som skolerne fra den tid ofte er blevet
kaldt. Godt nok havde skolen et spanskrør, men i de ni år jeg gik på skolen, har jeg ikke set
det i anvendelse ti gange. Nu skal man også huske på, at vi var ganske godt opdraget
hjemmefra dengang. Vi vidste godt hvad man måtte – og især hvad man ikke måtte og
opførte os normalt ganske manérligt. Skolen og dens mange dygtige lærere kunne derfor i
det store og hele koncentrere sig om undervisningen.
I Lysets 80‐års jubilæumsskrift Lyset i Valby er skolens elevtal opgivet til 2000. Helt så mange
var vi ikke i min tid – vel omkring 1800. Men det var også mange og krævede undervisning
helt frem til kl. 16.00 om eftermiddagen. Og så gik vi også i skole om lørdagen!
Og ikke mindst set i bakspejlet, var det dygtige lærere skolen betjente sig af. Nu skal jeg
passe på ikke at trætte læserne med historier fra min skoletid, men for illustrationens skyld
vil jeg dog nævne en håndfuld. Min egen klasselærerinde – sådan hed de dengang! – Marie
Knudsen, vil jeg i taknemmelig erindring nævne først. Ikke fordi hun gjorde meget væsen af
sig – var vel nærmest en smule upopulær i nogle kredse. Men hun havde viet hele sit liv til
lærergerningen og vi er ikke så helt få, der kan takke hende for, at vi overhovedet fik en
eksamen. En anden, overlærer S.N. Holck, underviste også på mellemskole‐ og realniveau –
dengang opereredes i skolesammenhæng med en underskole, en mellem‐ eller fri
mellemskole og så en realklasse som overbygning til mellemskolen. Holck havde udgivet en
del børnebøger og bogen ”Dem skylder vi vor frihed” om profiler fra besættelsestiden.
Ligesom Holck havde Orla Lundbo også udgivet en del litterære værker og i min tid var han
en overgang formand for lærerrådet. En spændende lærer der ofte var et skridt foran
udviklingen. Således stillede han en forårsdag i 1950 i blazer og lysegrå benklæder – det
skulle man endnu ellers til England for at opleve. Lundbo var det også, der skrev
skolehistorie. Dengang stillede man op efter hvert frikvarter – man skulle så at sige geares
ned, så man kunne koncentrere sig om undervisningen, når man kom op til time. Der gik
somme tider en rum tid, inden der var helt ro i rækkerne – tid der gik fra undervisningen. Og
det fandt Lundbo usmart. Så han foreslog og fik gennemført, at når klokken ringede op, gik vi
uden videre op til time. Der var stor, stor betænkelighed før premieren – det ville slet ikke
kunne gå, mente mange. Men Lundbo påpegede, at Vigerslev Allés Skole som pavillonskole
med mange opgange, var velegnet til forsøget – der ville ikke blive det samme pres på
trapperne, som der ville på skoler med kun en eller to opgange. Og det blev der heller ikke,
efter en uges tid var der ingen der ønskede det gamle system genindført. Orla Lundbo endte
sin skolegerning som en helt forrygende populær skoleinspektør på Kirsebærhaven Skole.
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Fysiktime på Vigerslev Allés Skole i 1937‐38.

Men den mest kendte lærer fra den tid er utvivlsomt Palle Lauring. Ikke alene kendt for et
utal af bøger om Danmarks historie, men nok allermest for sine radio‐ og TV‐udsendelser. I
Lyset burde han på den tid have været særlig kendt. Han kom nemlig hver morgen cyklende i
god fart og ivrigt bakkende på sin pibe gennem Eschrichtsvej på vej til skolen fra sin bopæl i
Vanløse. Jeg havde ham et par år i bifaget geografi – og det var ikke kedeligt. Lauring var
nemlig ikke alt for ivrig efter at holde sig til geografibogen. Han ville hellere vise film og
lysbilleder, så det gik det meste af timerne med. Og blev der tid tilbage var det tit, vi
fjernede os noget fra geografien for så til gengæld at diskutere historiens gang i Danmark.
Det var i øvrigt Lauring, der i en time kom med den forbløffende udtalelse, at vi ikke skulle
tro på alt hvad der stod i vore historiebøger. Udtalelsen blev underbygget med eksempler,
og hans argumenter var ikke til at pille ved. Han opfordrede os også til selv at opleve
danmarkshistorien de steder, den var foregået: ”Tag jeres cykler og kør ud og kik på’et”, var
hans anbefaling, og han havde jo unægtelig erfaring på det felt. ”Gå så op i kirketårnene og
kik på landskabet” fortsatte han, ”men lad nu kirkeklokkerne være, for prøver I at ringe med
dem uden for de faste tider, betyder det pest eller krig og så kommer hele sognet farende”.
Også på det felt talte han af erfaring.
Da jeg kom i Vigerslev Allés Skole i 1944 bestod skolen af fire undervisningspavilloner, en
gymnastikbygning med to gymnastiksale og badefaciliteter og så en inspektørbolig der tillige
indeholdt fysiksal og naturlokale – øjensynligt ganske som i dag. Men det der var noget
særligt var, at man tillige rådede over en lille barakskole adskilt fra hovedskolen af
skolehaver. Skolen bestod af seks klasseværelser og en gymnastiksal og i et hjørne et ganske
lille lærerværelse – alt i ét plan i gadeniveau. Denne lille skole var i Lyset bedst kendt som
skolen på Fengersvej, hvorfra der også ganske rigtigt var en port, selv om den officielle
indgang var fra Skolestien – den uofficielle gennem skolehaverne! Den mindede mest af alt
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om en landsbyskole og fungerede i virkeligheden også sådan. Det var nemlig kun 1. og 2.
klasserne der blev undervist her – i fred for alle ”de store”.

Vigerslev Allés Skole i 1960 med Lyset i baggrunden. Bemærk at der bag skolen skimtes en lav bygning, nemlig
den "barakskole", der omtales i teksten. Foto stillet til rådighed af Vigerslev Allés Skole.

I min beskrivelse af den lille skole manglede jeg et lille rum mellem to af bygningerne:
”Træskorummet”. Noget af det der overraskede mig da jeg kom i skole var, at enkelte mødte
barbenede. Ganske vist løb vi også barbenede rundt en hed sommerdag hjemme på Steins
Plads, men det var da ikke fordi vi ingen sko havde – selv om rationeringen under
besættelsen ofte medførte, der var huller i dem. Men gå barbenet i skole, var der mig
bekendt ingen fra Lyset, der gjorde. Men der var altså en del fra kvartererne med børnerige
familier, der intet eller kun helt nedslidt fodtøj ejede. Så når skolebetjent Hindsberg kom ned
for at fyre op i kakkelovnene på den lille skole kunne det ske, at han samtidigt udleverede et
par træsko fra ”Træskorummet” på kommunens regning.
Ingen huse i Lyset var i begyndelsen udstyret med badeværelse og kun meget enkelte fik et i
min tid. Gik det højt, blev der badet i vaskekælderen en gang i mellem, men ellers klarede de
voksne sig et langt stykke hen ad vejen med etagevask i køkkenet og de mindste med en tur i
vaskebaljen med passende mellemrum. Men en gang i mellem skulle man selvfølgelig i rigtigt
bad, og så var den kommunale badeanstalt i Lyrskovgade ved Enghave Plads ret anvendt.
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Om sommeren blev børnene vasket udendørs i en zinkbalje. Foto fra Henning Kongsgaard Sørensen,
Eschrichtsvej 19. Ca. 1940.

Men der var også en anden og mere nærliggende mulighed, nemlig på Vigerslev Allés Skole.
Her åbnede man under opsyn badefaciliteterne i gymnastikbygningen nogle gange om ugen i
aftentimerne og skiftevis for kvinder og mænd. Det var set med nutidige øjne en kende
primitivt, men prisen var derefter og badeanstalten var ganske velbesøgt. I dagtimerne var
det naturligvis skolens elever, der kom i bad – de fleste af mine skoleår en gang hver 14. dag.
Der hvor skolehaverne lå – mellem hovedskolen og den lille skole – havde vist oprindeligt
været sportsplads. Hvorfor der ikke var det mere, ved jeg ikke. Måske har den været for lille.
Men i alt fald lå skolens sportsplads på Saxtorphsvej – godt indhegnet og med en
servicebygning i træ. Det var lidt afsides og der gik noget tid med at komme frem og tilbage.
Men vi var glade, når pladsen i sommermånederne erstattede den noget trange
gymnastiksal.
Og så savner nogen måske svømmehallen. Men den var ganske enkelt ikke bygget, da jeg gik
i skole. Vi lærte skam alligevel at svømme – ude på ”Sønderstrand” i Sydhavnen. Nabo til
Fords store samlefabrik – og lossepladserne! I dag tror man det knapt muligt, men det er
ganske vist: Hoppede man i et af de lave bassiner på ”Sønderstrand” og vandet måske gik op
til knæene, var det ikke altid, man kunne se tæerne! At vi ofte led af infektionssygdomme
om sommeren, var der ikke rigtig nogen der undrede sig over. Men vi havde mange dejlige
timer derude, når vi sommeren igennem brugte det gratis‐kort, skolen havde givet os!
Året igennem – men især om foråret – var det ”mærkedage”. Ikke sådan nogle
familiemæssige milepæle, men salg af ”mærker” for forskellige velgørende institutioner. Jeg
husker i flæng Mødrehjælpen, Børnenes Kontor, Grænseforeningen, Frihedsfonden og en hel
del flere. Mærkerne skulle så sælges af blandt andet skolebørn. Det var ret eftertragtet at
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blive ”mærkesælger”, for det betød ikke alene en skolefridag men som regel også en
biograftur som tak for hjælpen.
Det var også på det tidspunkt begrebet ”lejrskole” dukkede op. De fire Valby‐skoler,
Lykkebo, Ålholm, Valby og Vigerslev Allé gik sammen om at få en lejrskole. Valby Skole fik
undervejs mulighed for at få deres egen – i Lystrup ved Ringsted. Men de tre øvrige fik
skrabet så mange penge sammen, at der kunne erhverves en lejrskole i Spjellerup ved Karise
på Stevns. Tilsammen mønstrede de tre skoler måske 5000 elever og de kunne selvfølgelig
ikke komme på lejrskole ret tit. Men der sigtedes på én gang i underskolen (1.‐5. klasse) og
én gang i mellem‐ eller fri mellemskolen (6.‐9. klassetrin). Opholdet inkluderede besøg på en
bondegård, et mejeri, i Spjellerup Kirke hvor man overværede at solen blev ringet ned, og så
en bustur rundt på Stevns med bl.a. besøg på Stevns Klint og ved Fakse Kalkbrud. Men ud
over det mere fagligt prægede var samvær med klassekammeraterne døgnet rundt ikke at
foragte – to parallelklasser var af sted samtidigt og da man fra mellemskolen kom i blandet
klasse, var der jo – om jeg så må sige – en del at vælge imellem. Mangen en skoleforelskelse
spirede under lejrskoleopholdet.

Valby Forældreforening
Årene efter besættelsen blev rigtig børnerige med de store årgange. Og en forældrekreds på
Carl Langes Vej fostrede da den glimrende idé, at danne en forældreforening med det formål
at tilbyde ungerne positive fritidsoplevelser. Så man stiftede ”Valby Forældreforening” og
hvervede forældre som medlemmer i hele kvarteret – altså også i Lyset. Foreningen tog da
også en bunke initiativer og arrangerede biografbesøg, juletræsfester og meget andet. Og i
sommerferien kom medlemmernes børn med på en heldagudflugt til Solrød Strand, hvor
man, med base i et stort sommerhus, så kunne nyde en dag ved stranden, hvad der ellers
ikke var alle beskåret dengang.

”Bal i den borgerlige”
Men hvad fik man ellers fritiden til at gå med i Lyset? Ja, nu var der jo ikke helt så meget af
den, som der er i dag – arbejdsugen var 48 timer og en del tid gik jo også med
vedligeholdelse af husene eller havearbejde. Men selvfølgelig morede man sig også ind
imellem. Med biografbesøg for eksempel. Gik det rigtig højt, tog man ind til de rigtig store
biografer – Saga, Palladium, Palads og hvad de nu hed alle sammen – i alt kunne København
dengang mønstre 67 selvstændige biografer. Men normalt holdt man sig til de hjemlige,
Valby Biografteater og Toftegaards Bio.
Valby Biografteater lå inde i en gård i Valby Langgade helt oppe ved Sdr. Fasanvej, dér hvor
brugsforeningen senere byggede, og hvor der i dag ligger en stor ny Irma. Selv om biografen
både havde loge og balkon, var den ikke voldsomt stor og forestillingerne blev derfor hurtigt
udsolgt. Men det var hyggeligt at komme i det gamle teater, og fra bunden af foyeren var
der udsigt over til det forjættede land Nordisk Film. Biografen var mig bekendt den eneste i
hele kongeriget, hvor man skulle have to billetter for at komme ind – dels en adgangsbillet
og dels en pladsbillet. Til gengæld kunne børn i følge med voksne så sidde også på de ”dyre”
pladser – til børnepris!
Toftegaards Bio var større og langt mere mondæn. Men også her skulle man være på
stikkerne til de store film for at sikre sig billet. Dengang blev biografer drevet på en anden
måde end i dag – man skulle have en bevilling. De blev givet efter ansøgning og
organisationer fik ofte sådan en bevilling. Toftegaards Bio blev for eksempel drevet af Dansk
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Skuespillerforbund, hvis daværende formand Kai Holm tillige var biografdirektør. Og man
kunne så opleve den joviale jyde på lærredet, medens han selv sad live nede i biografen og
grinede med. En gang om året afholdt Skuespillerforbundet midnatsshow i Toftegaards Bio
til fordel for trængende medlemmer. Der var belæg for navnet, for det foregik en lørdag
aften efter sidste forestilling – altså ved 23‐tiden. Og efterhånden som skuespillerne blev
færdige på Københavns teatre, tog de turen til Valby og gav et nummer eller to for et
veloplagt publikum i en stopfyldt Toftegaards Bio. Det var i reglen Volmer Sørensen der
styrede showet, der altid var stjernebesat. Til sidst blev så vist en god film, så det var ud på
de små timer, før publikum nåede hjem til dynerne. Men der var altid udsolgt til
midnatsshowet og man skulle være i god tid, hvis man ville sikre sig en billet.
Også ved en anden lejlighed var der fyldt op i Toftegaards Bio uden for normal spilletid,
nemlig når Socialdemokratisk Vælgerforenings 14. Kreds afholdt sin årsfest. Den havde man
snedigt lagt til en af de første Påskedage, hvor biograferne ikke måtte holde åbent. Men
”private” arrangementer måtte altså godt afvikles og stemningen i Toftegaards Bio nåede
ganske store højder ved den lejlighed, når blandt andre folkekære Holger ”Fællessanger”
Hansen indtog podiet.
Indtil 1934 kunne Lysets beboere gå i Korups Have og se revyer med for eksempel Osvald
Helmuth og Elga Olga Svendsen eller more sig over de lokale dilettanter. Korups Have lå i
Valby Langgade omtrent ved indgangen til Søndermarken, og på side 42 i 80‐års
jubilæumsskriftet Lyset i Valby ses den i nederste højre hjørne. Efter den tid var der kun to
egentlige samlingssteder i Valby, nemlig Valby Selskabslokale på Gammel Køge Landevej lige
ved Toftegårds Plads og så ”Rossini” på Gammel Jernbanevej. Det er nok mest ”Rossini” man
husker. Her havde Oda Huld sin danseskole, her afholdt alle foreningerne deres
juletræsfester og her opførte Valbydilettanterne til stor fornøjelse for et talstærkt publikum
muntre lystspil og farcer. Og så var der bal bagefter!
Til de gratis glæder hørte, at der sommeren igennem ofte blev spillet fodbold på banen inde
hos F.L. Smidth på Vigerslev Allé. Det var godt nok mest Lysets mandlige beboere, der havde
glæde af det. For kampene blev normalt spillet lige efter arbejdstid og samlede derfor
tilskuere blandt folk på vej hjem fra arbejde. I godt vejr samlede der sig en rigtig pæn
tilskuerskare uden for trådhegnet og så kneb det ofte med at holde spisetiderne derhjemme.
Og var tiden så alligevel forpasset, ja så skete det, at man fandt ind på ”Det lille Hvil” – eller
blot i daglig tale ”Hvilet” – den beværtning der også omtales i 80‐års jubilæumsskriftet Lyset
i Valby og som lå overfor skolen omtrent der, hvor F.L. Smidth senere byggede sin store
administrationsbygning. Nå, hvis ret skal være ret, så havde ”Det lille Hvil” ikke ret mange –
om overhovedet nogen – gæster fra Lyset. Stedets ry var ikke så lidt blakket og vi gik gerne i
en stor bue uden om på ”de store” dage – de dage der havde været lønudbetaling. ”Hvilet”
adskilte sig vel ikke meget fra andre værtshuse i Kongens København, og det hændte da også
af og til, at konerne fra træhusene ved siden af – alene eller i flok – under stor opsigt ankom
til værtshuset for at redde så meget af ugelønnen som muligt. Som nævnt gik man normalt
langt uden om. Men ved særlige lejligheder, nemlig når vi skulle ud at sælge lodsedler, var
”Hvilet” et godt sted at sælge. Jeg havde i underskolen en kammerat der turde komme på
værtshuset – og han løb altid med den præmie, der var stillet i udsigt til den, der solgte flest
lodsedler.
Damhus Tivoli var det nok mest os store børn og de helt unge, der besøgte. Der var ikke
langt derud på cykel og adgangen var gratis. Et ganske lille hyggeligt tivoli i Damhuskroens
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have. Med et par mindre forlystelser, lejlighedsvis artistoptræden og så en stor hal med
spilleautomater. Dem kikkede vi nu for det meste blot på – penge havde vi jo ikke mange af.
En sommer åbnedes i haven en mini‐golfbane. Var det ikke den første, så i alt fald en af de
første og den blev vældig populær fra begyndelsen. Det var ikke helt billigt at komme til at
spille på den. Men vi fik da nogle gange sparet sammen, så vi kunne deltage. Så kørte vi ud i
Damhus Tivoli og stillede op i køen.

Besættelsen
Lad mig nu fortælle om Lyset under Danmarks Besættelse fra 1940‐45. Ikke fordi den
adskilte sig væsentligt fra, hvad der skete i andre kvarterer i København – og så måske
alligevel, for der var faktisk ret fredeligt i Lyset på den tid. Og det var der altså ikke alle
steder! Jeg husker svagt den 9. April – mest de mange flyvemaskiner og så den
omstændighed, at min mor skulle snakke med alle hun mødte, da vi om formiddagen var på
vej over til min farmor på Panumsvej. Det stillede min tålmodighed på en hård prøve, farmor
var nemlig altid god for et bolsje eller to.
Ellers husker jeg svagt, at der blev banket en stor trækasse sammen. Den blev stillet foran
vinduet ned til vaskekælderen og fyldt med grus som Larsen ovre fra Vigerslev Allé kom med.
Det kan nu godt have været før besættelsen, for det var øjensynligt foranlediget af en pjece
udgivet af ”Det Civile Beredskab” – i daglig tale kaldet ”CB” – den udkom i efteråret 1939.
Udviklingen medførte også, at der blev opstillet en sirene på taget af inspektørboligen henne
på Vigerslev Allés Skole.
Ellers kan jeg huske mørklægningen
– i første omgang ved at hænge
tæpper for vinduerne og senere en
mere permanent løsning med
mørklægningsgardin. Kvistens stue‐
vindue var med sin specielle buede
form lidt af en udfordring i den
retning. Af lister og papmaché fik
min far dog lavet en indsats der
passede nøjagtigt. Den kom jeg til
at forbinde med noget hyggeligt.
Sagen var nemlig den, at min far
som bygningsmaler for det meste
Det karakteristiske buede vindue i kvisten sidder stadig i
var arbejdsløs i vinterhalvåret. Så
hovedparten
af Lysets huse. I en del af husene er vinduet
havde han tid til at gøre noget
skiftet ud med et nyere, men mange har bevaret de
andet derhjemme, for eksempel be‐
oprindelige vinduer – som her.
male mørklægningsindsatsen med
de smukkeste vinterlandskaber – et
nyt hvert år til jul. Det kunne jeg så sidde og kikke på, når vejret ikke rigtigt var til at lege
ude. Og også vores julegæster – vi var faktisk 12‐14 mennesker deroppe til juleaften – var
altid spændte på, hvad maleriet det år forestillede.
Det første egentlige besættelsesindtryk er nok de første luftalarmer. Man lå dér i sin seng og
sov allerbedst, når sirenen henne på skolen begyndte at hyle. Så blev man taget op og svøbt i
et tæppe og på fars stærke arm båret ned i kælderen. En gang husker jeg, at netop i det
øjeblik vi kom ud på stentrappen, kom allierede fly drønende over hovedet på os. Jeg husker
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dem som store sorte fugle mod den mørke nattehimmel og jeg husker min frygt for, at de
skulle støde ind i bagerens skorsten på den anden side af gaden. Da gik det stærkt med at
komme om i gården og ned i den mørke kælder. Lys var der intet af, man klarede sig i
begyndelsen med tællelys og kassen foran vinduet gjorde det hele endnu mere dystert. De
luftalarmer medførte, skønt der aldrig rigtig skete noget, at jeg mange år efter besættelsen
ikke var meget for at gå alene i kælderen efter mørkets frembrud.
Jeg nævnte godt nok, at der aldrig skete noget, men det er nu ikke helt rigtigt. To gange
under besættelsen blev København bombet fra luften. 27. januar 1943 bombede engelske
maskiner B&W’s maskinfabrik på Christianshavn – det gik selv sagt ikke stille af! Angrebet
blev sat ind sent om eftermiddagen på et tidspunkt, hvor vi gik og legede nede på Steins
Plads. Der var det særlige ved det angreb, at flyene så at sige ”kom listende”. De var fløjet
lavt ind over Sydjylland og Sydsjælland og først ved Østersøen steg de til normal flyvehøjde
og satte kursen mod nord. Samtidigt blev motorerne slået fra, så de uden støj og i glideflugt
kunne nærme sig langs Køge Bugt. Det betød, at de ikke blev opfanget af varslingstjenesten
før de ude over Hvidovre igen slog motorerne til. Derfor hørte vi også flyene før sirenen
henne på skolen gik i gang. Så der var ekstra fart på, da jeg noget chokeret benede op på
kvisten, hvor far tog imod mig. Det var meningen, at vi skulle i kælderen, men allerede da lød
detonationerne fra de første bomber og far turde ikke tage os ud af huset og om til
kældernedgangen. I stedet blev jeg gemt under stuens mest solide møbel – en skænk – og
der lå jeg så og var bange, indtil angrebet efter nogle minutter klingede ud og der blev
afblæst. Det andet angreb – på Shellhuset – skal jeg omtale senere.
Som alle andre i Danmark var beboerne i Lyset under besættelsen ramt af rationering og
varemangel. Noget af det første man registrerede var, at tobaksautomaten hos købmand
Jørgensen blev tømt for varer og resten af besættelsen blot sad dér på muren ved siden af
forretningsruden som et minde om en svunden tid. Tobaksvarerne blev omhyggeligt gemt
inde i forretningen og forbeholdt de tro kunder. Dem med begge eller bare det ene ben ovre
i Hovedstadens Brugsforening skulle ikke gøre sig forhåbninger om hverken tobak eller andre
af mangelvarerne, ris for eksempel. Jeg mener Jørgensen havde gemt ris til julen 1943 til sine
faste kunder. Men så var det også slut.
Ellers blev der købt dagligvarer på rationeringsmærker, men meget var slet ikke til at få fat i.
Kaffe eksempelvis forsvandt i praksis fra besættelsens begyndelse. Det var jeg nu ikke så ked
af. Det gav nemlig større salg af kaffeerstatningerne Richs og Danmarks, der begge havde
indlagt flotte samlebilleder, som jeg ret energisk plagede potentielle givere om. Også
kaffeerstatningerne blev rationeret mod besættelsens slutning, men det er en anden
historie.
Rationeringsmærker hentede vi henne i gymnastiksalen på skolen den første søndag i hvert
kvartal. Det var lidt af en festdag, husker jeg. Ikke så meget fordi der var kø langt ud i
skolegården, men fordi humøret i køen var en kende løssluppent. Vittighederne fløj gennem
luften medens man ventede. I det hele taget var man dengang noget anderledes skruet
sammen end i dag. Kø‐kultur for eksempel – det gav kun sjældent anledning til ballade, hvis
man skulle stille sig i kø og det skulle man tit. Det kneb nok mest i de hårde isvintre 1942 og
43. Det kommunale brændselsudsalg, der havde monopol på salg af de små mængder koks
der var til rådighed, lå på Eschrichtsvej lige overfor skolen. Ofte stod man i kø fra om
formiddagen til midt om eftermiddagen for at redde sig en halv hektoliter koks – og det, selv
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om man havde mærker til dem. Ved sådanne lejligheder var der for alvor brug for
københavnerviddet.
Også forbrugerkort blev udleveret fra skolen. Det var kort hvori de handlende kunne notere
udleverede mangelvarer som for eksempel kød og flæsk. Det var der nemlig heller ikke nok
af – ja leverancerne var så små, at slagterne holdt lukket hver tirsdag. Så var det ”kødløs
dag”. Også køb af sko og tøj blev skrevet ind på kortet. Skulle man have et sæt arbejdstøj,
var det endnu mere bøvlet. Så skulle man nemlig have et godkendelssesstempel i kortet af
sin fagforening inden indkøbet kunne finde sted. Når jeg fortæller alt det her, kunne man jo
let tro, at vi sådan gik og sultede i det daglige. Det gjorde vi ikke. Men somme tider måtte
husmødrene være virkelig kreative. Min mor reddede nogle gange aftensmaden ved at
servere ”leverpostej med kartofler”. For 25 øre leverpostej fra ”Spækkelas” blev braset
sammen med rigelige kogte kartofler på en pande. Det blev for resten en af mine livretter!
Københavns Kommune havde oplagret et ret stort parti henkogt oksekød til brug i en
nødsituation. Den opstod heldigvis aldrig, men der var jo altså grænser for, hvor længe kødet
kunne holde sig. Så på et tidspunkt besluttede man at dele det ud til befolkningen. Igen var
der kø i skolegården henne i Vigerslev Allé og medens vi stod dér, dukkede en vognfuld af de
forhadte hipofolk op. Der skete ikke noget – de ville åbenbart bare gøre sig interessante.
Men uviljen formelig osede gennem skolegården, indtil de fortrak igen.
På et tidspunkt skulle alle voksne have et legitimationskort. De fleste havde et Stella Nova‐
eller Polyfoto‐billede i skuffen, men ellers måtte man finde en kanonfotograf, som ham inde
på Rådhuspladsen. Bevæbnet med et billedet tog man så en dag igen plads i en kø henne på
skolen. Efter besættelsen viste det sig, at de legitimationskort var lidt af en parodi. De var
relativt lette at fremstille selv. Og der var dem der hævdede, der var flere falske end ægte i
omløb i slutningen af besættelsen.

Carl Allers Etablissement på Vigerslev Allé efter schalburgtagen 23. januar 1945.
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Efterhånden som besættelsen gik, kom der mere og mere gang i sabotagerne. Ikke at vi i
Lyset var meget tæt på nogen af dem. Men besættelsesmagtens danske håndlangeres
modsabotager – kaldet schalburgtager efter det berygtede Schalburgkorps – står langt
stærkere i erindringen. Hvor de danske frihedskæmpere ikke ruttede med sprængstoffet, var
det lige omvendt med de andre. Derfor kunne man næsten altid på eksplosionens styrke
slutte sig til, om der var tale om en sabotage eller en schalburgtage. Og dem var der nogle
stykker af anderledes tæt på. På Gåsebæksvej – ved Valby Langgade for enden af Skolestien
– lå en ret betydelig lampefabrik, ”Lyfa”. Dens direktør havde været så formastelig at nægte
at arbejde for besættelsesmagten. Og det skulle han nok ikke have gjort, for en
sommeraften i 1944 blev fabrikken på det nærmeste jævnet med jorden af ”mørkets
mænd”. Heller ikke ved den lejlighed blev der sparet på sprængstoffet, og i det tætte
boligkvarter – Valborg Allé, Beatevej, Blankavej m.v. – var der næste morgen ikke en hel
rude. Tilsvarende skete, da Carl Allers store trykkeri oppe på Vigerslev Allé blev ødelagt.
Også her var blev der ikke sparet på sprængstofferne og ud over knuste ruder blev i alt fald
ejendommen overfor på Kjeldsgårdvej noget ødelagt ved den lejlighed. En lidt mere pudsig
konsekvens af en schalburgtage var en aktion mod en grønthandler ude på Valby Langgade i
nærheden af Vigerslevvej. Ved den lejlighed røg hele glastaget på Aalholmskolen ned i
aulaen. Det gav en række ekstra fridage for eleverne, for det var ikke sådan at reparere!
Den 19. september 1944 blev det danske politi interneret og ikke så få sendt i
koncentrationslejr. I Lyset havde vi på den tid et par overbetjente, der begge på forunderlig
vis slap væk fra de tyske soldater. 19. september var jeg syg og alene hjemme, da sirenen
hylede henne på skolen. Jeg var ikke meget for at stå ud af min seng og gå alene ned i
kælderen, så jeg blev hvor jeg var – der skete jo ikke rigtig noget under de luftalarmer. Efter
et stykke tid fik min nysgerrighed dog overtaget og jeg satte mig hen til vinduet. Alt åndede
fred bortset fra lyden af en enkelt flyvemaskine langt væk. Men til min store undren kom nu
en af ”vores” betjente løbende hjem uden slips og kasket og med jakken rullet sammen over
armen, skønt det jo var ved at blive efterår. Han forsvandt hurtigt ind i Steins Plads nr. 6,
hvor han boede. Og medens jeg sad i vinduet og undrede mig, kom også den anden betjent
på sin høje politicykel i god fart ned ad Eschrichtsvej. Og det var mere usædvanligt. For han
havde et rigtigt ”panserbasse”‐korpus og cyklede ellers altid meget adstadigt i sin ulastelige
uniform. Og heller ikke den så jeg meget til, i alt fald var uniformsjakken erstattet af en stor
civil jakke. Jeg havde jo ikke fantasi til at forestille mig, hvad der var sket. Og først da min far
kom hjem senere og fortalte det, faldt brikkerne på plads.
Under besættelsen var danskernes generelle sundhedstilstand under et voldsomt pres. De
mange fremmede soldater kunne ikke undgå at slæbe alskens dårligdom med sig og de
danske sundhedsmyndigheder var meget på stikkerne – normalt i forbilledligt samarbejde
med besættelsesmagten. Ret tidligt blev der således i Nørresundby i Nordjylland konstateret
difteritis. Den alvorlige sygdom havde man ellers fået bugt med, men nu var en del
skoleelever altså blevet smittet. Det betød, at alle landets børn skulle vaccineres mod
sygdommen. I København skulle den første vaccination – man skulle have flere – ske på
Seruminstituttet ude på Amager Boulevard og det siger sig selv, at der var pres på
institutionen, medens det stod på. Vi blev indkaldt alfabetisk til at møde en bestemt dag og
jeg havde et par legekammerater der skulle derud før mig. De vendte hjem med grufulde
beretninger om oplevelsen – om kanyler, der blev længere og længere, jo flere der havde
været derude! Nå, det viste sig nu ikke at være så slemt, da jeg med min mor troppede op på
Seruminstituttet. Det jeg husker bedst, var den lange, lange kø der snoede sig ned ad
Amager Boulevard og medførte, at besøget tog flere timer.
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En anden sygdom man var på vagt overfor var tuberkulosen. Den har man heldigvis også fået
bugt med, men så sent som i 1953 havde jeg en skolekammerat, der blev ramt af
tuberkulose og måtte på sanatorium et halvt års tid, inden hun blev sin sygdom kvit. Under
besættelsen gik man ret radikalt til værks for at dæmme op for sygdommen og alle blev
undersøgt. Det skete på en mobil ”Folketuberkuloseundersøgelsesstation” – navnet gav os
knægte anledning til at prøve at finde på længere ord! Stationerne var to store rutebiler, der
blev koblet sammen og dermed dannede dels et administrations‐ og venteværelse, dels et
undersøgelsesrum med bl.a. et gennemlysningsapparat betjent af de læger, der var tilknyttet
stationen. På det tidspunkt var der bar mark langs Vigerslev Allé mellem Panumsvej og
Saxtorphsvej og her var den mobile tuberkulosestation opstillet, medens undersøgelserne
fandt sted.
I sommeren 1944 ramtes bl.a. København af generalstrejke. For at dæmme op for
sabotagerne havde den tyske besættelsesmagt i sin store visdom bestemt, at ingen måtte
færdes ude mellem kl. 20 og kl. 6 næste morgen – midt om sommeren! Det skulle gå galt og
det gjorde det også. De første der reagerede var arbejderne på det store B&W skibsværft,
der blandt andet var tvunget til at arbejde med tyske skibe. Nu gik arbejderne altså hjem:
”Når vi ikke kan passe vores kolonihaver om aftenen, må vi gøre det om dagen”, lød
forklaringen. De næste dage var hele byen lammet. Det ville man ikke finde sig i fra tysk side,
så man lukkede for vand og gas og elektricitet. På Nørre‐ og Vesterbro mindede det mest af
alt om borgerkrig og udtrykket ”Istedgade overgi’r sig aldrig” stammer fra dengang.
I Lyset gik det mere fredeligt til, selv om generalstrejken naturligvis satte sine spor. Jeg kan
huske, at jeg undrede mig meget over, at vandet først forsvandt fra os oppe på kvisten for til
sidst helt at forsvinde i kælderen, medens vi til gengæld havde gas længst og derfor kogte
mad til hele huset, så længe det kunne lade sig gøre. Selv om der var tappet vand i
vaskebaljer og gulvspande, forsvandt det jo efterhånden. Og det var mest mærkbart på
toilettet. Om det blev til noget, kan jeg ikke huske, men man overvejede i alt fald i fuldt alvor
at grave en latrin i haven.
Forretningerne var selvfølgelig lukkede og som tiden gik blev det meget knapt med
fødevarer. Min farbror var mælkemand på Valby‐mejeriet ”Lyshøj”, hvor man så at sige
”brændte inde” med en del mælk. Så den delte man ud til medarbejderne inden den blev sur
og han var så sød nok til at give os en hel del. Men alt det andet? Nå, ”Spækkelas” boede
privat helt ude på Østerbro og havde ikke mulighed for at komme. Men købmand Jørgensen
boede bare oppe på Scharlingsvej, så han tog sin kone under armen og kom ud og solgte ved
bagdøren, så længe han overhovedet havde noget. Også bager Olsen gjorde sit til, at man i
Lyset ikke skulle sulte. Han indskrænkede godt nok produktionen til franskbrød og sigtebrød
som også blev solgt inde fra gården. Men han gjorde det så effektivt, at den sorte tørverøg
væltede op ad skorstenen så det kunne ses langt væk. Det kunne være gået galt – men det
gjorde det ikke.
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Under Folkestrejken i juli 1944 rykkede man udenfor for at lave mad. Her er en situation fra Steenbergsvej 24.
Foto fra fru Nielsen, Steenbergsvej 24.
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Da det for alvor lakkede mod slutningen i foråret 1945 fandt mange tyske flygtninge til
Danmark, hvor ikke mindst skolerne måtte holde for med indkvartering. Også Vigerslev Allés
Skole måtte afgive plads til flygtningene. Og skolens evakuering overværede jeg på
nærmeste hold med en lidt ejendommelig oplevelse til følge: Lige over for skolen lå på
daværende tidspunkt områdets cirkusplads. Det var her de omrejsende cirkus – Miehe, Brdr.
Schmidt, Schumann m.fl. – slog teltene op og det var også her de omrejsende tivoliparker fik
anvist plads. Jeg tror det var 2. påskedag 1945, årets første tivolipark ventede på at kunne
åbne kl. 16.00. Vi var en del ungdom og også enkelte voksne på pladsen mellem den endnu
nedrullede teltdug, ventende på en karruseltur, et besøg ved rouletten eller i teltet med
spilleautomater, eller – hvis det var helt vildt – en tur med den svimlende høje luftgynge. Og
netop som tivolifolkene begyndte at rulle teltdugen op, kom skolebetjent Hindsberg løbende
over Vigerslev Allé højt råbende: ”Tyskerne har taget skolen, tyskerne har taget skolen, kan I
ikke komme og hjælpe med at få den rømmet?”. Og det kunne vi. Medens de betuttede
tivolifolk så på, benede alle – unge som gamle – med Hindsberg over på skolen, hvor
skoleinspektør Schacht i skjorteærmer trods årstiden, dirigerede rundt med dem, der
allerede var ankommet. Det var nu ikke hele skolen, der var taget men de to klassepavilloner
ud mod Eschrichtsvej og så bygningen med gymnastiksalen. Men de bygninger skulle
rømmes i en fart – og det blev de. Pulte og skabe blev båret ud og anbragt under halvtaget i
pigernes gård – den langs Skolestien – og min størrelse passede til at bære billeder over i
skolens naturhistorielokale. Da jeg kom ned i skolegården med de sidste, løb jeg på vores
underbo, Julius Olsen, der sammen med Hindsberg og et par af skolens lærere var travlt
beskæftiget med at læsse købmand Jørgensen store Long John – den store budcykel – som
Olsen åbenbart havde fået lov at låne. Kasserne skulle ikke blive på skolen men hjem i Olsens
kælder, kunne jeg forstå. Og da det er ved at være spisetid, besluttede jeg at slå følge med
ham, da han manøvrerede den tungt læssede cykel ud af skolegården. Så meget var der på
den, at Olsen ikke kunne cykle med den, men måtte trække. Jeg kendte jo Olsen vældig godt
og jeg syntes nok, han fortjente min interesse for hans projekt. Så jeg spurgte interesseret til
kassernes indhold, spørgsmål som Olsen svarede meget undvigende på, syntes jeg nok.
Særlig en af kasserne havde min interesse, for fra den kom der en ganske liflig duft. Men
heller ikke spørgsmål om denne kasse, fik jeg tilfredsstillende besvaret, husker jeg. Da vi kom
hjem stod min far klar til at hjælpe Olsen med at bære kasserne ned i hans kælder og jeg
husker, der kom en stor hængelås for døren, hvilket der ikke havde været tidligere. Da jeg
kom op måtte jeg naturligvis spørge min far, hvad det hele var for noget. Men han så bare
alvorligt på mig og sagde stilfærdigt: ”Det er ting du ikke behøver at vide og som du ikke skal
snakke om!” Og det gjorde jeg heller ikke. Dog tror jeg nok, min rigtig gode kammerat Finn
Johannessen fra Steins Plads 5 i nogen udstrækning blev indviet i mine oplevelser. Men han
kunne altså også godt holde mund, for det skete intet i den anledning. Først ved befrielsen
blev det afsløret, at Olsen var medlem af en af frihedsbevægelsens ventegrupper, en
sanitetsgruppe der havde Hindsberg som leder og holdt til i kælderen under en af
pavillonerne på skolen. Det har så næppe været våben men sanitetsudstyr, vi kørte med den
aften, men det kunne være blevet alvorligt nok endda, hvis det var afsløret. Og duften? Ja,
udstyret var jo nedkastet fra engelske fly på linje med våben og andre materialer til brug i
modstandskampen. Og i de containere englænderne anvendte, var ofte nedlagt lidt
opmuntrende til frihedskæmperne – cigaretter, tobak, chokolade – og kaffe! Og duftende
rigtig kaffe var der i den omtalte papkasse – en duft jeg slet ikke kunne mindes at have
oplevet før.
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Da Vigerslev Allés Skole måtte afgive halvdelen af sine klasseværelser, stod den naturligvis
over for et alvorligt problem: Hvor skulle man gøre af de elever, der ikke længere var plads
til? Nu var skolen ikke den første, der skulle huse flygtninge fra Tyskland og problemet var
trods alt mindre, end hvis hele skolen var blevet flygtningelejr. Men det skulle selvfølgelig
give problemer og det gjorde det også. Man skævede lidt til, hvad andre havde gjort og så to
muligheder: Man kunne forlænge skoledagen og forkorte undervisningstiden. Og man kunne
undervise i egnede lokaler i og uden for skolen. Det sidste kan illustreres med, at lærernes
frokoststue øverst på inspektørboligen blev inddraget til undervisning og
menighedsrådslokalerne under Timotheuskirken nogle måneder fungerede som
klasseværelser for elever fra Vigerslev Allés Skole. Den lille skole på Fengersvej var ikke
berørt, men havde i forvejen afgivet lidt plads til Vagtværnet – et kommunalt hjælpekorps
oprettet til erstatning for det internerede politi. Men som på den store skole blev alle
disponible lokaler sommeren ud anvendt helt til kl. 18.00. For mit vedkommende betød det
for eksempel, at jeg gik i skole hver dag fra kl. 16.00‐18.00. Det var utrolig bøvlet – gå i skole,
når man legede bedst, ikke sandt?
21. marts 1945 angreb englænderne Shellhuset inde ved banegraven midt i København.
Shellhuset var hovedkvarter for det tyske hemmelige politi – Gestapo – og måtte ødelægges,
fordi der efterhånden var samlet så mange oplysninger om de københavnske sabotører, at
hele organisationen stod foran en afsløring fra top til bund. Angrebet blev sat ind midt på
formiddagen og englænderne angreb i tre bølger – tre formationer – med ét minuts
mellemrum. Ulykkeligvis ramte et fly fra første bølge et lystårn på DSB’s rangerterræn ved
Ingerslevsgade, blev slået ud af kurs, tabte bomber på Sdr.Boulevard og på Henrik Ibsensvej
for så at styrte ned nær Jeanne d'Arc‐skolen på Frederiksberg Allé. Det medførte, at anden
bølge tog fejl af røgen fra det nedstyrtede fly og kom til at bombe skolen i stedet for
Shellhuset. Besættelsens største katastrofe med over 100 dødsofre blandt skolens elever og
de nonner, der underviste.
På angrebstidpunktet var jeg i skole – den lille skole på Fengersvej, hvor lærer Thygesen
havde gang i danskundervisningen. Lige pludselig kunne vi høre flyvemaskiner – mange
flyvemaskiner – lige i nærheden, men andet skete der ikke lige med det samme. Men så gik
sirenen i gang oppe på hovedskolen og så skulle vi naturligvis i beskyttelsesrum – det foregik
også oppe på selve skolen og det havde vi øvet et par gange. Så vi benede ud og tog frakker
på og stillede op ude i gården, medens Thygesen fik fat i den stålhjelm der var obligatorisk
for de lærere, der underviste på den lille skole. Medens vi stod der, kom der flere engelske
maskiner. De fløj ultralavt og med en frygtelig larm. Så lavt var de nede, at vi senere seriøst
diskuterede om piloten i første fly havde haft brune eller blå øjne! Thygesen fik travlt med at
genne os ud på Skolestien og så gik det ellers i løb op til skolen, hvor Hindsberg i en fart fik
os – der var de sidste – ned i den nærmeste kælder. Så stærkt gik det, at Thygesen tabte
hjelmen på vejen. Endnu inden vi nåede skolen, hørte vi tydeligt eksplosionerne inde fra
byen.
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Den 4. maj 1945 var det min 8‐års fødselsdag. Som sædvanligt var familien inviteret til
kaffebord i den anledning. Fra begyndelsen var samtaleemnet, hvornår tyskerne ville
overgive sig. Og det gjorde de jo altså samme aften, som vi kunne høre over BBC senere. Og
så var der ellers almindelig afgang, hvilket ikke ærgrede mig voldsomt, for jeg havde jo fået
gaverne. Min far syntes, han ville følge gæsterne lidt på vej, og til min mors store fortrydelse
fik jeg lov at komme med. Man havde ret travlt med at komme hjem, ingen vidste rigtigt om
det for eksempel var til at komme med en sporvogn. En af dem der havde mest travlt, var
min morbror. Han havde nemlig et større illegalt våbenlager skjult hjemme på loftet i den
etageejendom hvor han boede – med en af Valbys største stikkere boende lige nedenunder,
viste det sig senere. Men vi gik altså ned ad Eschrichtsvej, hvor de fleste – Krügers,
Brettschneiders, Wolters, Sørensens og hvad de nu hed alle sammen – allerede var ude på
gaden og glade snakkede om udviklingen i munden på hinanden. På Fengersvej var det lidt
mere roligt, men også her var mørklægningsgardinerne flere steder væk og lyset strømmede
ud af de fleste vinduer. Ved nedgangen til tunnelen ved Skolestien mente far det bedst, at vi
tog afsked. Og her skete et lille intermezzo: Medens vi stod og gav hånd kom en tysk soldat
ned oppe fra jernbanelinien, vel hidkaldt af den uro han kunne høre alle steder fra. Han var
ikke ret gammel – måske 17 eller 18 år og hans uniform var krøllet og kunne have passet
bedre. Sin karabin havde han over skulderen og der blev den, da han tøvende tog opstilling
få meter fra os. Vores onkel Albert viste sig nu at kunne tale tysk, så han gik hen til den unge
soldat, lagde faderligt hånden på hans skulder og sagde: ”Deutchland has käpituliert, meine
Freunde”. Da trillede tårerne ned ad den unge soldats kinder!

"Den lille skole på Fengersvej" var nogle barakker, som eksisterede i en årrække indtil omkring 1960. Her ses
barakkerne på et klassebillede, der stammer fra ca. 1960. Foto fra Vigerslev Allés Skole.
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Afslutning
Det er snart 50 år siden jeg flyttede fra kvarteret og rigtig meget vand er løbet i stranden
siden. Hvad blev der af jer – alle I der med mig gennemlevede mange, mange dejlige barne‐
og ungdomsår i Lyset? Jeg ved det ikke – ikke sådan i alt fald. Men var der ikke noget om, at
Kurt von Lindstow – barnebarn af den gymnastiklærer Olsen, der er nævnt i 80‐års
jubilæumsskriftet Lyset i Valby og som jeg erindrer som et usædvanligt rart menneske – blev
en værdsat kemiingeniør på Tuborg? I så fald kan det ikke undre, for ham var det, der fik
fabrikeret ”kinesere” med sort krudt, som vi var meget påpasselige med ikke at fyre af i
kvarteret. Langt ud på den anden side af Rødovre cyklede vi med dem, før vi forsøgte at fyre
dem af. De var alle sammen fusere! Og hans lillebror Bent, han blev da vist en lige så skattet
tjenestemand i Kulturministeriet? Og så var der Finn Johannesen, der valgte at stoppe
åndelige vitaminer ind i hovedet på den frederiksbergske gymnasieungdom.
Min mor flyttede fra Eschrichtsvej i slutningen af 70’erne – op til sine børnebørn i
Nordjylland efter at have boet i Lyset i mere end 45 år. Derefter blev det for mig kun til
sporadiske besøg i kvarteret de følgende år og det er vel nu mere end ti år siden, jeg var der
sidst. Lyset lignede da slet ikke mere det dejlige kvarter, jeg i sin tid forlod. Derfor er det
også dobbelt glædeligt at erfare, at nogle ildsjæle har haft held og kræfter til igen at føre
kvarteret tilbage til hvad det var engang. Tillykke med det.
Dette var så en håndfuld erindringer fra Lyset i tiden mellem 1937 og midten af 1950’erne.
Lidt kalejdoskopiske blev de måske nok, men sammen med grundejerforeningens
imponerende bog fra 80‐års fødselsdagen kan de måske være brikker til en – næsten –
færdig mosaik om Lyset – dengang. I alt fald håber jeg, at læserne har haft lige så stor glæde
af at læse dem, som jeg har haft ved at skrive dem.
De venligste hilsner
Egon Lind

Tidligere Eschrichtsvej 22 og 24
Nu Kærvej 54, 9210 Aalborg SØ
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Kulbanen – der var engang!
Ved Sven Jacobsen
Den kulbane, som gjorde så stærkt et indtryk på barnet Egon Lind, har også jeg i min
barndom stiftet bekendtskab med, blot fra dens anden ende, Gasværkshavnen.
Nu har jeg siden 1986 boet med min kone, Anne‐Gerd Jacobsen, i hendes barndomshjem,
Carl Langes Vej 24, hvor jeg, jernbaneentusiast siden min spæde barndom, nyder en herlig
udsigt over den firsporede Vestbane. Men de første 28 år af mit liv levede jeg i Havnegade
21, 4. sal med en pragtfuld udsigt over havnen til Asiatisk Plads, Vor Frelsers Kirke, Christians
Kirke, samt B&W's store dieselmotorfabrik – de bomber Egon Lind hørte, så jeg fra
dagligstuevinduet falde på B&W før sirenerne lød! Derefter gik det i løb ned i kælderens
beskyttelsesrum.
Som skoledreng og student udforskede jeg på cykel havnen og lærte således Kulbanen at
kende fra dens udgangspunkt i Gasværkshavnen, hvor jeg fascineret så gigantiske kraner
grave kullene ud af skibenes bug og fylde dem i de små kulvogne.
Inspireret af Egon Linds vidunderlige sommeraftensindtryk af lyden fra lokomotivernes
kæmpen sig op til toppen af kulbroen, har jeg prøvet at finde oplysninger om Kulbanen. Min
hovedkilde er en bog af Bent Jacobsen: Kultog til gasværket. Roskilde. 1991. Bane Bøger. Jeg
anbefaler varmt at læse hele bogen og vil kun nævne hovedpunkterne:
Kulgas udvindes af kul ved opvarmning, og de afgassede kul bliver til koks, der stadig har
brændværdi, og som i stort omfang blev brugt til boligopvarmning som brændsel i
kakkelovne.
Kulgas anvendtes i sin storhedstid til belysning, til drivkraft i gasmotorer, til madlavning og til
opvarmning af huse.
Kul måtte importeres og kom især fra England, da engelske kul var bedst til gasfremstilling.
Følgelig transporteredes kullet til gasværkerne overvejende med skib, og kul til Valby
Gasværk lossedes i Sydhavnen ved Gasværkshavnens storslåede anlæg af kraner, kullagre og
havnebane.
Gasværkshavnen blev oprindeligt bygget til Vestre Gasværk, der indtil nedlæggelsen i 1927 lå
hvor siden Den hvide Kødby blev anlagt.
Vestre Gasværk var således tæt på havnen, og kultransporten kunne klares med en
smalsporet højbane, hvorpå små skinnevogne af et kabel automatisk blev trukket fra kajen
henover det store jernbaneterræn til gasværket, tømt og returneret. Den del af højbanen
som førte over jernbanen står forresten endnu, parallelt med Dybbølsbro, og kan ses fra
gaden eller fra toget lidt før man kommer til Dybbølsbro – skinnerne er væk, men dens
funktion er nu at bære en fjernvarmeledning.
Da Valby Gasværk blev anlagt var imidlertid afstanden fra Gasværkshavnen ganske
anderledes stor, og det blev nødvendigt at anlægge en 5 km lang normalsporet godsbane.
DSB, som byggede den enkeltsporede bane, betegnede den officielt som
"Kultransportjernbane", men i daglig tale var det Kulbanen.
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Her ses Valby Gasværk i forgrunden og Lyset i baggrunden. Billedet er fra ca. 1923. Vigerslev Allé løber
diagonalt igennem billedet og lever op til sit navn ved at være tydeligt beplantet med vejsidetræer. Bemærk
kulbanen, der fra højre kommer ind i billedet parallelt med Retortvej (gul pil) og krydser denne på en bro over til
gasværket (grøn pil). Parallelt med Kulbanen løber DSB's godsbane til godsbanegården. Et forbindelsesspor
mellem de to baner gjorde det muligt at føre DSB‐godsvogne ind til gasværket. Hvor DSB's bane krydser
Vigerslev Allé på en viadukt, ligger idag Vigerslev Allé Station på S‐banen fra Ny Ellebjerg til Hellerup.

I øvrigt en ikke aldeles dækkende betegnelse, thi i betydeligt omfang blev banen også brugt
til at transportere koks, det værdifulde restprodukt af gasproduktionen, fra gasværket
tilbage til havnen.
Kulbanen blev drevet af Valby Gasværk og taget i brug samtidigt med gasværket i 1907.
Banen blev stærkt benyttet, og når der var kulskib i havnen, kunne der være 3 tog i drift på
samme tid. Rutinen var som følger:
Fra Gasværkshavnen ved Kalvebod Brygge, just der hvor nu et stort butikscenter er opstået,
trak små toakslede men særdeles kraftige damplokomotiver hver et tog bestående af 10
specielt til gasværket konstruerede godsvogne med tragtformede vognkasser beregnet til
bundtømning. Én vogn med toplæs vejede 20 tons, så lokomotivet havde 200 tons på
(træk)krogen, som det hedder på jernbanesproget, og med denne last gik det derefter ud til
gasværket ved Vigerslev Allé, hvor nu kun gadenavne som Kulbanevej og Retortvej minder
om Valby Gasværk.
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Valby Gasværk – kultoget på vej mod retorterne i 1959. Lokomotivet er VG3 (Valby Gasværk Nr. 3) bygget i
Tyskland i 1906 af Hanomag sammen med VG1 og VG2 af samme type.

Ankommet til gasværket blev toget delt, og 5 vogne ad gangen skubbedes af lokomotivet op
ad en stejl rampe i vældige kurver. De små lokomotiver måtte arbejde på højtryk for at
skubbe de 5 vogne med en vægt af i alt 100 tons ad rampen op til en højde af 13,6 m. Nu
kom toget ind på den af jernbeton byggede kulbros 155,5 m lange lige spor. Her åbnedes
vognenes bundlemme, og kullet styrtede ned i siloer og førtes på små skinnevogne videre
ind i retorthuset, hvor afgasningen foregik.
Kulbanen blev nedlagt i 1961, da den lå i vejen for bygningen af Køgebugtbanen, og kullene
transporteredes i årene derefter med lastbiler, indtil gasværket blev nedlagt i 1964.
Idag er gasværket revet ned til grunden, og der er ikke spor af spor – og dog: lidt kan en
ihærdig industriarkæolog alligevel finde.
Gasværksgrunden er dels bebygget mellem Kulbanevej og Vigerslev Allé med triste grå
betonpladebedækkede boligblokke, dels udnyttet til genbrugsplads, oplagsplads o.l. Men
hjørnet af gasværksgrunden og Retortvej dannes af en høj banke, som er ret påfaldende for
den, der kommer fra Vigerslev Allé Station og går mod vest ad Vigerslev Allé på gadens
venstre side. På denne banke, spids som en skanse, ses lige om hjørnet fra Vigerslev Allé en
sælsom flere meter høj muret konstruktion, som groet op af fortovet, og kronet af
imposante murede piller, indbyrdes forbundne med et trådgitter.
Det kunne ligne et kunstværk af Per Kirkeby eller en muret befæstning i middelalderstil, dog
den æstetiske virkning ødelægges brutalt af graffiti i samarbejde med to kolossale billboards.
Så det er nok ikke en Kirkeby, og faktisk er det ejheller en befæstning, men derimod et
brofæste, altså støttepunktet for en bro, der førte kulbanen over Retortvej ind på gasværket.
Et tilsvarende brofæste har jeg set på den anden side, men det forsvandt i forbindelse med
bygningen af godsbanen til Sverigesforbindelsen.
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Således tager brofæstet til kulbanen sig ud i foråret 2010...
Foto: René Nielsen.

Fra Vigerslev Allé kan man ad hele to trapper komme op på banken, og dér kan man vandre
rundt i et sært ingenmandsland på kanten af genbrugspladsen på Kulbanevej; der er frodigt
med træer og buske, desværre også rigt dekoreret med emballage o.l. affald fra frokoster i
det grønne.
Der er ikke så meget som en stump af en skinne, men der ligger virkelig endnu et par sveller
på rampen fra brofæstet ned til gasværksgrunden, og tæt på brofæstet står, noget
afgnavede af tidens tand, to solide portstøtter i sen jugendstil, bærere af de gitterlåger, som
sikrede indkørslen til gasværket.
En lille stabel henrådnende sveller var næste fund, og endelig fandt industriarkæologen
jordrampen til kulbroen. Måske skulle jeg have prøvet at grave; desværre havde jeg ikke den
dertil fornødne theske på mig!
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Fester i Lyset

I Lysets første år blev der afholdt enkelte store fastelavnsfester. Ovenstående billede er fra
omkring 1914. I årene derefter var der mindre arrangementer i privat regi, som omtalt i
80‐års jubilæumsbogen.
Men i de sidste mange år er fastelavn hvert år blevet fejret i Lyset med tøndeslagning for
grundejerforeningens børn og voksne på Steins Plads. Der er kakao og fastelavnsboller til
deltagerne, og der ses mange spændende udklædninger. Fra 1980'erne til 2010 har der
typisk været omtrent 100 deltagere i fastelavnsarrangementerne.
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Sommerfesterne i Lyset er ofte blevet indledt med lege for børn og voksne.
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Senere bliver grillen tændt. Lysets sommerfester er gør‐det‐selv fester, hvor hver familie selv medbringer mad,
borde og stole, mens festudvalget sørger for grill og festtelt.
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Til sommerfesterne hører en kagekonkurrence, hvor lysboernes kager vurderes og præmieres. Som oftest er
børnene flittigt medvirkende, både hvad angår kagebagning og kagespisning.
Ved kagekonkurrencen gives præmier, dels for smag, dels for kunstnerisk indtryk. Kagen nederst til højre er en
oplagt vinder hvad angår det kunstneriske indtryk. Øverst sommeren 1996, nederst 2005.
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Husenes detaljer
Den bevarende lokalplan for Lyset
gælder kun husenes fremtræden udadtil.
Indvendig er Lysets huse indrettet på
utallige måder.
Med tiden vil meget af det oprindelige
inventar forsvinde, så det er på sin plads
at give et indtryk af husenes oprindelige
indretning, som nutidens beboere kan
have i baghovedet.
Eksempelvis betragter nogle beboere det
som en selvfølge, at dørene ud mod
trappen er forsynet med ruder i råglas,
mens andre ikke aner at der engang har
været sådanne døre.
Dette kapitel illustrerer forskellige mere
eller
mindre
bemærkelsesværdige
detaljer ved husene.
Den oprindelige hoveddør ser ud som
vist på billedet til højre.

De oprindelige døre til lejlighederne i stueetagen og på 1. sal havde råglasruder og var udstyret med
brevsprække. Trappeløbet op til 1. sal fører forbi en detalje, der går igen i mange huse: En blændet rude fra
toilettet i stueetagen.
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På trods af at husene skulle opføres billigt, var de udstyret med nydelig stuk i lofterne.
Billederne herunder viser nogle eksempler på bevaret stuk.
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På Carl Langesvej 29 er der ud over stuklofter også en dekoreret trappeopgang, som er signeret i 1923.

Forretningshuset på Steins Plads har nogle detaljer, der er helt unikke – halvtag på søjler over nogle
indgangsdøre og runde vinduer.
Altanerne er derimod noget der er fælles for hovedparten af husene i Lyset: Gitteret er udført i fladjern. Mange
altaner har i tidens løb fået renoveret bundpladen af beton, mens det oprindelige gitter har overlevet på rigtig
mange af husene.
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Karnapperne i Lyset

Mens stakitterne fra starten havde et begrænset antal udformninger, var der anderledes frit
spil hvad angår karnapperne i Lyset.
Dekorationen i karnappernes gavl har haft utallige udformninger. Nogle dekorationer er gået
til i årenes løb, men hvor dekorationerne findes har hvert hus sit individuelle præg.
De oprindelige ejere kunne vælge – mod ekstrabetaling – at få sidevinduer i karnappen ud
mod gaden. Lidt under halvdelen af husene har sådanne sidevinduer.
At man har villet sætte sit præg på husene fremgår også af, at mange huse har haft navne.
Således optrådte navnene Arnen, Vrå, ALBA, Martha, ViTo og OsNok. Navnene kunne være
inspireret af beboernes navne, forbogstaver eller af andre omstændigheder – således blev
OsNok i sin tid beboet af en familie med en stor børneflok. Husnavnene er kun bevaret i
enkelte huse.

De følgende sider viser et udpluk af karnapper i Lyset. Det er svært at finde to ens.
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Stakitterne i Lyset

Stakitterne bidrager til at give området en særlig karakter.
Da Lyset blev bygget, var der stakitter ud for alle haverne. I årenes løb forsvandt
hovedparten af stakitterne, men efter at den bevarende lokalplan trådte i kraft i 1996 er der
gradvis kommet flere stakitter igen. Der er stadig enkelte af de oprindelige stakitter tilbage,
men hovedparten af de stakitter, man ser i dag, er nyere efterligninger af de oprindelige.
Lysets stakitter har en karakteristisk udformning. Der er 3 varianter af stakitter, hvor hver vej
har sin variant. De kan bue opad på midten (Fengersvej, Eschrichtsvej, Steinsvej, Steins
Plads), eller bue nedad på midten (Steenbergsvej), eller være vandrette på det midterste
stykke (Carl Langes Vej).

Lokalplanen viser skitser af de tre varianter, mens der findes mere detaljerede anvisninger
på hvordan stakitterne laves på grundejerforeningens hjemmeside (www.lyset‐i‐valby.dk).

De oprindelige stolper er af beton og har
en karakteristisk affasning. Hvor der er
behov for udskiftning udføres de ny stolper
oftest i trykimprægneret træ.

Der er ingen standardudformning af lågerne, sådan som den følgende lille kavalkade viser.
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Lyset i dag

Lysets mange "ansigter" – gavlfremspringet ud mod gaden – kigger een i møde på dette luftfoto fra 2006.
Inde mellem husene fremstår Lyset grønt, som det ses på nedenstående kig ud over baghaver i Lyset. Billedet
viser haverne mellem Eschrichtsvej og Steenbergsvej, set fra et stillads på Fengersvej (2003).
De følgende sider viser hvert enkelt hus i Lyset. Disse billeder er taget i løbet af sommeren 2010 – hovedsageligt
i maj måned.
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Lyset set ned mod hjørnet Fengersvej/Carl Langesvej fra en lejlighed på Lyshøjgårdsvej i november 2005.
Foto: Jan Cavling, Wizzplan.
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Bogens fotografier
Mange af bogens fotos er ledsaget af en bemærkning om årstal og en bemærkning om hvor
billedet stammer fra. Dette kapitel er et supplement.
Hovedparten af de historiske fotos i bogen stammer fra Valby Lokalhistoriske Selskab og
Arkiv. Det gælder samtlige historiske fotos, hvor der ikke er anden kildeangivelse under
billedet.
De nyere billeder fra Lyset er som hovedregel fotograferet af Helge Rørdam Olesen
(mangeårig webmaster i Lyset), men med enkelte undtagelser som fremgår af billedteksten.
En stor del af disse nyere billeder stammer fra perioden maj – september 2010, idet der dog
også indgår enkelte billeder fra 1990erne og senere.
Diverse ældre fotos i privateje er venligst stillet til rådighed for bogen af Anne‐Gerd Jacobsen
(Carl Langesvej 24), fru Nielsen (Steenbergsvej 24, nu fraflyttet), Henning Kongsgaard
Sørensen (Eschrichtsvej 19) og Mariann Waldén.
Et luftfoto fra 2006 er venligst stillet til rådighed af EDC (benyttet både i kapitlet Lyset –
begyndelsen og i kapitlet Lyset – idag); fotograf Jan Cavling, Wizzplan har bidraget med et
foto, hvor Lyset ses i fugleperspektiv; Vigerslev Allés Skole har tilladt os at benytte skolens
fotoarkiv og Sporvejshistorisk Selskabs Arkiv har bidraget med billedet af Linje 2 i kapitlet
Lyset – begyndelsen.
Efter bogens færdiggørelse er filer med bogens fotos overdraget til Valby Lokalhistoriske
Selskab og Arkiv, så andre kan drage nytte af billederne. Forespørgsler om bogens fotos kan
også stilles via Lysets website www.lyset‐i‐valby.dk .
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De første 100 år i Lyset

De første 100 år...

Det var lørdag den 24. september 1910, at Byggeforeningen Lyset blev stiftet, og dermed kan vi fejre
vort 100 års jubilæum den 24. september 2010.
Oprindeligt var det fastansatte ved sporvejene, der
fik ideen om, at danne en ny byggeforening og slå
sig ned i frie omgivelser, langt fra den københavnske
slum. Ret hurtigt kom der dog også fastansatte ved
statsbanerne, brandvæsenet og kommunen med i den
nye byggeforening.
De følgende to år indbetalte medlemmerne hver uge
2 kroner til foreningen, for at det kunne blive muligt
at starte byggeriet.
I 1912 vedtog Københavns Kommune at sælge en
byggegrund til foreningen, og den 18. juli samme år
ansøgte arkitekt Heinrich Hansen om tilladelse til,
at opføre 106 huse. Allerede den 25. november 1912
kunne man i en artikel i Socialdemokraten læse, at
Borgmester Jens Jensen dagen før havde nedlagt den
første grundsten i Lyset.
I anledning af byggeforeningens 100 års jubilæum
har vi her samlet baggrundsinformationer, historiske
glimt, personlige beretninger samt nye og gamle
billeder af husene og livet i og omkring dem.
På Grundejerforeningen Lysets hjemmeside kan
man se og læse endnu mere.
Besøg adressen www.lyset-i-valby.dk
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