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Tak for bidrag… Denne gang flotte billeder fra 
Kurt Henriksen, glimt fra loppemarked og 
sommerfest, og en artikel gravet frem i Valby 
Lokalhistoriske Selskab.  

Og en invitation til en ny tradition: Halloween-
græskar og hygge på Steins Plads. 
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HALLOWEEN EVENT PÅ STEINS PLADS 

I år bliver det ekstra (u)hyggeligt på Steins 
Plads, når børnene skal på 'slik eller ballade' 
tur i kvarteret.  

For i år er der mulighed for at bestille et gratis 
græskar per husstand/per barn i husstanden 
gennem Lyset.  

En info-mail er sendt ud til medlemslisten, med 
et link til en bestillingsformular. Gå ind på den 
og bestil jeres græskar. 

Senere vil I kunne hente græskar på CL13. 

Græskarret udskæres derhjemme, og lørdag 
den 30 oktober 15:30 mødes vi på Steins  
Plads til græskaropvisning, hvor det flotteste 
udskårne græskar kåres. 

Derefter dekorerer vi Steins Plads med de 
medbragte græskar, og når tusmørket 
begynder tænder vi dem, så de kan lyse op 
mens børnene går rundt i kvarteret.  

Følg med på mail og opslag på Facebook. 

Vi håber I har lyst til at skære en masse 
græskar, og starte en ny Halloween tradition i 
Lyset. 

Uhyggelige hilsner 
Græskarudvalget 



DA VALBY BAKKE VAR HØJERE 
Af Arne Westermann 
Valby Bladet 13.11.1974 

"Tænk – jeg synes nu, at Valby Bakke 
var højere, den- gang jeg var barn“ 
sagde en bekendt af mig, der ikke 
havde været hjemme i Danmark siden 
begyndelsen af tyverne. I mellemtiden 
havde han boet i Amerika. Jeg måtte 
give manden ret – der blev jo virkelig 
skåret et stykke af bakken, efter han 
var rejst til udlandet. 

Men det er jo ikke alene det, der er 
forandret herude. Mangt og meget er jo 
ændret siden også undertegnede var 
barn. 

Jeg blev født på Amerikavej i 1912, og på 
et tidspunkt af 1913 sagde een af min fars 
kolleger på sporvejenes værksted på 
Enghavevej: „Jeg har meldt mig ind i en 
byggeforening, der hedder "Lyset" ude i 
Valby, og jeg har truffet aftale om en villa 
på noget, der hedder Eschrichtsvej lige 
ved Vigerslev Allés skole ... Ku’ Du tænke 
Dig at leje den ene af lejlighederne der? 
Jeg skal give kr. 14.000 for villaen med kr. 
500,00 i udbetaling, og så går 
lejeindtægten af begge lejligheder ind i 
byggeforeningen indtil huset engang er 
betalt“. Min far slog til og kom til at sidde 
for en månedlig leje af kr. 37,00 for en 
treværelses plus et kvistværelse og en 
dejlig have - ikke for stor og ikke for lille. 
Vi flyttede så derud i foråret 1914... 

Se - alt dette kan jeg jo ikke huske på 
grund af alderen ... men det er blevet mig 
fortalt... 

Byggeforeningen omfattede 105 ens 
villaer i området Carl Langesvej - 
Steenbergsvej - Eschrichtsvej - Steinsvej 
og Steins Plads... 

Når jeg nu siger, at villaerne var ens, er 
det ikke helt rigtigt, for frontespicerne på 
kamappen i stuelejlighederne var alle lidt 
forskellige... (Se selv efter, når De 
kommer forbi!). 

Med Steins Plads og på højde hermed 
sluttede den lille „verden“ - der var mark 
for enden af vejene. Jeg var stadigvæk 
ikke stor nok endnu til at kunne erindre 
det, men min „husker“ begynder at træde i 
funktion, da de byggede - det hed vist 
„Valby Vænge“ - for enden af 
Eschrichtsvej og Steenbergsvej og 
anlagde Mansasvej, Panumsvej og 
Saxtorphsvej. På Carl Langesvej 
byggedes de store, hvide huse, der 
oprindelig var tænkt som 
hospitalspavilloner - det var da den 
spanske syge huserede, men inden de var 
færdige, var epidemien også forbi, og da 
der var bolignød også dengang, blev de 
indrettet til lejligheder. Så dermed nåede 
vi ud til Ole Borchsvej og Stadfeldtsvej, og 
så var der igen marker videre ud mod 
Vigerslev og Hvidovre... ja, der var vist 
ikke andet at se end Vigerslevgaard... 

Hveranden dag 
Bolignøden resulterede i, at da vi 
jævnaldrende begyndte vor skolegang i 
1919, skulle vi kun møde hver anden dag, 
og når vi gik hjem om fredagen, skulle vi 
først komme igen om tirsdagen - hvilken 
svir! - På skolen boede der „husvilde“, 
som det hed (hvorfor mon?) indtil 
husvildebarakkerne i Vigerslev Alle var 
færdige, og så blev skolegangen normal 
igen. 

Min far var som sagt ansat ved sporvejene 
som smed, men da han havde en 
„kunstnerisk åre“ både som skuespiller og 
revyforfatter, havde han nok at lave. Bl. a. 
havde han så tidligt som i 1905 startet et 



teaterselskab med unge idealistiske 
mennesker. Det kom til at hedde noget så 
fornemt som: „La Bronello“, og det 
eksisterede i mange år, dog ændredes 
navnet i tidens løb til „Boheme“. De 
spillede mange gode og også store 
forestillinger med bl. a. stumfilmstjernen 
Ingeborg Spangsfeldt, 
Carl-Altid-Go’-Carlsen, 
Otto Petersen (ham med 
„Sofus har vær’t der), Karl 
Jørgensen (senere 
Odense Teater), og den 
senere slagtermester i 
Frederiksborggade 2, 
Otto Engberg, i 
personalet. 

I 1916 spurgte 
restauratør 
Christophersen fra »Ny 
Ravnsborg“ far, om han 
kunne tænke sig at lave 
en cabaretforestilling i hans 
restaurationshave... der var nu kun en 
halvcirkelformet pavillon, hvor han havde 
to musikere - en pianist og en violinist – 
siddende, men der kunne godt blive plads 
til lidt optræden foran disse... Det gik i 
orden og sammen med skuespilleren og 
revyforfatteren Otto Petersen optrådte de 
to i den hyggelige have 
sommeren igennem. Det 
blev så starten til den 
senere så kendte: 
„Ravnsborg Revyen“... 
Det særegne ved disse 
revyer var, at det altid var 
to herrer, der spillede 
både dame og 
herrerollerne i 
forestillingerne. At der 
ingen damer var med 
havde sin grund, nemlig 
at bevillingen lød på 
tilladelse til at „lade 2 
mandlige komikere“ 
optræde - af hvilken grund vides ikke - 
men „Ravnsborg-revyerne“ blev i hvert 
fald en institution gennem årene... 

- Nåh - vi kom nok lidt væk fra Valby... 
næh, det gjorde vi i grunden ikke alligevel, 
for egentlig begyndte Valby jo der, men 
jeg tager denne beskrivelse med, for jeg 

kan huske, at vi mange, mange gange var 
nede og hente far og kørte med linie 6 
hjem... den kørte nemlig dengang til 
„Trekronerplads“, og den havde 
endestation ved det hus, der ligger mellem 
Trekronergade og Valgaardsvej, (der hvor 
det berømmelige »Valbyparnas« holdt til 

oppe hos tegner 
Jørgensen under 
ateliervinduet) og 
derfra gik vi så resten 
af vejen til 
Eschrichtsvej. Som 
barn (5-6 år) syntes 
jeg jo, at det var en 
meget lang vej... og 
uhyggelig, for der var 
jo ikke ret meget lys i 
Vigerslev Allé 
dengang og ingen 
huse. Lige fra 
„Familie-Journalen“ 
og ud til skolen var 

der kun marker med korn og kålrabi... (af 
og til snuppede vi een af de store kålroer 
og fik den med stuvning istedet for 
kartofler... Det tror jeg ikke, at „bonden“ - 
som vi kaldte gårdejeren - tog noget 
anstød af). 

Der, hvor „Toftegaards Plads“ nu er et 
myldrende centrum 
for sporvejsbusser 
og rutebiler, havde 
gartner Aundal sit 
store gartneri med et 
lille udsalg i et 
træhus ud mod 
Vigerslev Allé, hvor 
han solgte sine 
produkter - ved siden 
af et træhus med 
slik, der hed "Moster" 
og det tredie træhus 
rummede en 
cigarkiosk - alle tre 
fik senere rigtige 

forretninger i huset, hvor Trekroner 
Apothek også kom til at residere, og de 
eksisterer da endnu... 

Efter nogle års forløb blev linie 6’s rute 
lagt om og kom til at gå ad Valby 
Langgade, og linie 10 kom ud til os, mens 
linie 2, der kørte i Langgade, svigtede os 



til fordel for Amager, men til gengæld fik 
linie 6 senere følgeskab af linie 15. I 
mange år havde 6’eren endestation i 
Valby Langgade, lige overfor der hvor 
apoteket Bjørnen kom til at ligge - altså 
ved Valby Langgade Station, mens linie 
15 blev ført videre ud. Alle disse 
rokeringer med sporvognens skiftende 
endestationer, og hvem der kørte hvor, 
bliver det nok lidt for omstændeligt og 
kedeligt at fortælle om. Kun eet: Linie 18, 
der dengang var to-etages og havde 
rødmalte sider (fordi den hørte til 
Frederiksberg sporveje) kørte, før den 
blev ført til Toftegårds Plads, rundt om 
Rughavevej og Mellemtoftevej og havde 
endestation på hjørnet, hvor 
legetøjsforretningen nu ligger på den ene 
side og Textilmessen på den anden. Rent 
sporvognsmæssigt må det også lige 
noteres, at den ny-etablerede linie 20 en 
del år besørgede trafikken mellem 
Toftegaards Plads og Svanevej - det var 
den korteste rute i byen og 
sporvognsmændene var ved at blive 
„skøre i hovedet“ ved ustandseligt at køre 
op og ned på Fasanvej - det var den, der 
en overgang havde et „fuglebur“ ovenpå 
som strømmodtager, men det blev 
opgivet. Det lavede for megen støj i 
radioapparaterne! (Sdr. Fasanvej var fra 
nr. ca. 95 »åbent land«, så man havde fri 
udsigt over mosen og til Nordisk Films 
Kompagni). 

For at komme tilbage til Vigerslev Allé: Før 
Toftegaards Plads blev etableret, var det 
første hus udefter blevet bygget (og her 
boede Valby Avis en overgang - så kom 
det næste og det næste igen, men så var 
der en pause på flere år, så Bredahlsvej 
var den sidste vej for skolen... lidt efter lidt 
kom der også gang i byggeriet til den 
anden side mod Lyshøj Alle... og derefter 
successivt resten af Vigerslev Allé til T. A. 
Lehmanns Tømmerhandel, ligesom der 
blev bygget ud til Lyshøjgårdsvej, således 
at det sidste af husene på Scharlingsvejs 
ulige numre blev færdigt i 1939. 

Lyshøjgårdsvej er et kapitel for sig selv. 
Den blev af os herude kun kaldt: 
„Markvejen", og det var virkelig en 
markvej med 3 grøfter og knoldede sten 
med jord imellem. På den ene side gik 

markerne til Lyshøjgaard og på den anden 
side "Jordlodder", som DSB's 
funktionærer for en billig sum kunne leje til 
grøntsager. (Det er der, hvor garagerne nu 
ligger). Der var meget mørkt på 
„Markvejen“ - især om vinteren, og jeg kan 
huske, at når vi kom hjem om aftenen og 
ville den vej efter mørkets frembrud, ville 
min mor altid have, at vi skulle vente oppe 
ved broen til der kom et tog, der skulle 
holde ved Stationen, og så løb vi gennem 
markvejen, mens der var lys på Stationen, 
for det blev nemlig automatisk slukket, få 
minutter efter at toget var kørt igen - så 
der var fart på! 

For enden af vejen var der en jordvold, 
der skulle forhindre al trafik gennem 
„Markvejen“ - nåh, man skulle nok vare sig 
for at køre der, for så havde man da fået 
rystet nyrerne løse! 

I 1944 flyttede min kone og jeg ind i nr. 19 
på Scharlingsvej, hvor vi stadigvæk bor. Vi 
havde den skønneste udsigt til gårdsiden 
fra vor 4. sal til Kalveboderne helt til 
venstre over Hvidovre, Vigerslev, Rødovre 
og videre til højre, og der har vi mange, 
mange gange fulgt solnedgangen i dens 
forskellige faser, – men så solgte T. A. 
Lehmann grunden fra, og det sidste store 
hus på Lyshøjgaardsvej - to-tre etager 
højere end vort - blev bygget, og så - ja så 
»røg“ vor dejlige udsigt... 

Ak ja... der er noget ved alting, men det er 
ikke alting, der er noget ved! (Så selv 
udsigten er forandret). 

Arne Westermann



 

 

Adresseliste for udvalg og bestyrelse i Lyset – september 2021  
Tilmeld dig mail-lister på https://www.lyset-i-valby.dk/emailinfo  
Festudvalg - kontaktpersoner  
Ad hoc grupper til at stå for arrangementerne indkaldes via Facebook og mail af kontaktpersonerne. 
Fastelavn: 
Helge Rørdam Olesen Fengersvej 19 36 30 31 01 helge.olesen@email.dk 
Sommerfest: 
Kirstine Rubinstein Steinsvej 8 26 37 15 08 k_hovgaard@hotmail.com  
Juletræsarrangement: 
Katrine Bundgaard Eschrichtsvej 22 27 29 23 92 kabu@dr.dk 
 
Bladudvalg: 
Helge Rørdam Olesen Fengersvej 19 36 30 31 01 helge.olesen@email.dk 
Lene Christiansen Fengersvej 15 36 30 36 30 lenehelt@mail.dk 
Morten Hach Eschrichtsvej 20 30 79 95 40 mha@novonordisk.com 
René Nielsen Fengersvej 17 50 80 89 90 rabnielsen@gmail.com  
Katrine Bundgaard Eschrichtsvej 22 27 29 23 92 kabu@dr.dk  
 
Forskønnelsesudvalg: 
Niels Ulrik Friis Fengersvej 21 31 26 80 26 nielsulrikfriis@hotmail.com 
Helge Rørdam Olesen Fengersvej 19 36 30 31 01 helge.olesen@email.dk 
Carsten Skaarup Steins Plads 13 26 84 77 03 skaarup.carsten@gmail.com  
Anna Schou Madsen Carl Langes Vej 13 23 42 35 74 annaogenrique@gmail.com  
Martin Clausen  Steenbergsvej 30 51 93 69 39 mhh.clausen@gmail.com  
Michael Bjørnlund Steenbergsvej 15 29 99 20 89 mbjornlund@gmail.com  
Niels Jørn Friborg Eschrichtsvej 21 40 11 39 09 njf@hafnialaw.com 
Steffen Carlsen Merry Steenbergsvej 24 25 28 89 20 steffen.carls@gmail.com 
 
Trafikudvalg: 
Jonathan Leonardsen Carl Langes Vej 17, 1 51 61 80 45 leonardsen@gmail.com   
Anna Schou Madsen Carl Langes Vej 13 23 42 35 74 annaogenrique@gmail.com  
Henrik Dantved Carl Langesvej 23 st. 51 51 45 41 hdantved@gmail.com  
René Nielsen Fengersvej 17 50 80 89 90 rabnielsen@gmail.com  
 
Loppemarkedsudvalg: 
Niels Ulrik Friis Fengersvej 21 31 26 80 26 nielsulrikfriis@hotmail.com 
Marie Brink Iwersen Steenbergsvej 6                       marie_brink_iwersen@hotmail.com  
Katrine Bundgaard Eschrichtsvej 22 27 29 23 92 kabu@dr.dk 
 
"Hjælpen" - kontaktperson 
Bo Bertelsen Eschrichtsvej 23 50 40 77 14 bobertelsen8@gmail.com  
 
Klimagruppen - kontaktperson 
Bo Bertelsen Eschrichtsvej 23 50 40 77 14 bobertelsen8@gmail.com  
 
Grundejerforeningens bestyrelse: 
Formand: Niels Ulrik Friis Fengersvej 21    31 26 80 26  nielsulrikfriis@hotmail.com 
Kasserer: John Fjord Hansen  Steins Plads 3   21 15 58 22   kifjof@gmail.com 
Sekretær: Jakob Suppli  Eschrichtsvej 10 22 46 78 94  jakob_suppli@yahoo.dk  
Suppleant: Michael Bjørnlund Steenbergsvej 15  29 99 20 89   mbjornlund@gmail.com 
1. revisor: Jakob Therkildsen  Fengersvej 1  42 79 00 00  jakobtherkildsen@gmail.com  
2. revisor: Ulrik Drejsig,  Steenbergsvej 6      udrejsig@gmail.com  
Rev-suppleant: Helge R. Olesen  Fengersvej 19 36 30 31 01 helge.olesen@email.dk  
 
Webadresse: https://www.lyset-i-valby.dk  Bankkonto reg.1551, konto 0006145698. Kontingentbetaling kan også  
ske via MobilePay til 90218 (kun 5 cifre fordi vi er virksomhedsregistreret). Husk at anføre vejnavn (forkortet) og 
husnr til registrering af indbetaler. Se forklaring på websiden https://www.lyset-i-valby.dk/medlemskab.   
Kontingentet er 300 kr pr. år pr husstand, dog 100 kr for pensionister. Facebook: Lyset. 
Materiel til udlån 
Grundejerforeningen har materiel til udlån: Festtelt, lang stige (11 m), rygningsstiger, sikkerhedsreb, pælebor, 
drænspade, pælebor, sækkevogn, kloaksplit, højtryksspuler, kloakrenser, kompostkværn, sparometer.  
De fleste ting kan lånes hos Helge Olesen eller Morten Hach.                 Se  https://lyset-i-valby.dk/materiel 



 
INVITATION TIL GENERALFORSAMLING 

Generalforsamling for Grundejerforeningen Lyset 
Torsdag 28. oktober 2021 kl. 19:00 – 21.00 

Lokale 5, Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby (Ved Toftegårds Plads) 
 
Udkast til dagsorden   

1. Valg af op til 2 dirigenter  
 
2. Vedtagelse af dagsorden  
 
3. Valg af referent  
 
4. Godkendelse af referat  
Find referatet her: www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/GEN20.pdf 
 
5. Formandens beretning  
Aktivitet i bestyrelsen og foreningen  
 
6. Beretning fra nedsatte udvalg. 
Forskønnelsesudvalg vedr. kommunens forvaltning af vores bevarende lokalplan  
Bladudvalg (Lysavis) 
Festudvalg (fastelavn, juletræ og sommerfest) 
Loppemarked 
Trafikudvalg vedr. udfordringer med trafik og parkering i Lyset 
 
7. Kassereren aflægger regnskab for regnskabsår 2020/2021 
 
8. Valg til bestyrelse og udvalg  
Kasserer, sekretær, 2. revisor og revisor-suppleant vælges i ulige år - Genvalg kan finde 
sted  
 
9. Forslag fra medlemmer og bestyrelse – sendes til formanden Frist: torsdag 14. 
oktober 2021 
   
10. Fastlæggelse af foreningens arbejdsopgaver i det kommende år.  
Budget 2021/2022 
 
11. Vedtagelse af kontingent  
 
12. Eventuelt 
  
Endelig dagsorden udsendes på mail og uploades på Lysets Facebook side torsdag d. 21. 
oktober 2021. 
 
Såfremt man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan der afgives fuldmagt til 
enten bestyrelsen eller andet medlem. Bestyrelsen vil gerne opfordre at denne mulighed 
benyttes for at sikre at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.  
 
Niels Ulrik Friis, formand for Grundejerforeningen Lyset, Fengersvej 21 
E-mail: nielsulrikfriis@hotmail.com Mobil: 31268026 
 
Fuldmagt findes her: http://www.lyset-i-valby.dk/GenForsaml/Fuldmagt.pdf  
Bestyrelsens sammensætning kan ses på http://www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm 


