Gå på opdagelse.
Ny arkivdatabase http://valbylokalhistorie.dk
Arkivdatabasen giver adgang til registreringer både af billeder og af andre arkivalier (papirer), der
findes i Valby Lokalhistoriske Selskab. Desuden findes der registreringer af malerier, bøger, genstande og meget andet, der belyser Valbys historie. Der er online adgang til fotografier og (fotos af)
malerier, men ikke til de øvrige arkivalier.
Gå på opdagelse på siden, hvis du søger billeder vil det normalt være hurtigst at søge via Billedgalleri, men du får ikke helt de samme resultater ved søgning de to steder. Der kan både være tale om
billeder i Billedgalleriet, som ikke lader sig finde i Arkivdatabasen og omvendt.
Arkivdatabasen er under opbygning. Januar 2015 indeholder den ca. 5000 registreringer, mens Billedgalleriet indeholder ca. 2300 billeder.
Vælg ”Arkivdatabasen” skriv ”guest” i brugernavn og tryk Login. (Tryk log ud øverst til højre efter
brug af siden)
Skriv f.eks. ”købmand” og sæt prik ”som emneord” og tryk søg. Vælg f.eks. på side 2: ”2130 Jørgen Jensens Kolonialforretning, Valby Langgade 114. 1912” og man ser dette billede
(tryk på ” kopi_(1)_af_001.jpg” for at se det i stor
størrelse, hvorefter det kan gemmes, kopieres eller
udskrives)

og disse oplysninger:
Jørgen Jensens Kolonialforretning, Valby Langgade 114. 1912.
På bagsiden står: Herved tillader jeg mig at henlede det ærede Publikums Opmærksomhed
paa min nyaabnede Kolonialforretning Valby Langgade 114 Hjørnet af Gaasebæksvej. Første
Klasses Varer. Billigste Priser. Lager af Vine fra Georg Bestle. Anbefalende mig til de ærede
Kunders Velvilje, tegner jeg ærbødigst Jørgen Jensen. Telefon: Valby 424 Vega.
Svend Okholm overtog købmandsforretningen Valby Langgade 114 i 1929. Han havde stået i
lære hos P. A. Buchtrup i Aarhus.
Prøv at skrive ”børn” og vælg f.eks. ”4497 1. klasse på
Valby Skole (den grå) 1914” så ses dette klassebillede.

Ved at skrive ”Johannes Minde” som emneord og vælge
”Beboere foran Johannes Minde, Annexstræde 8 ca. 1911”
ses dette billede og denne tekst:
Bageste række fra venstre:
1a. Hans Petersen. 2a. Ejner Nielsen. 3a. Thomas Petersen.
4a. Karoline Nielsen. 6a. Karen Petersen. 7a. muligvis fru
Hummer. 8a. fru Nielsen. Forreste række fra venstre.
2b. hr. Hummer. 3b. Oluf Nielsen. 4b. Karen Nielsen.
5b. Svend Nielsen. 6b. Christoffer Hummer.
3a og 4a blev gift med hinanden.
2a, 4a, 3b, 4b og 5b er 8a s børn. Deres far er død.

Prøv f.eks. også at søge i ”Billedgalleriet” under alle billeder. Skriv ”Fabrikken Alliance Brygs
medarbejdere”.
Man ser så billedet af alle medarbejderne i 1885 og denne tekst:
Alliance Bryg var Gl. Carlsbergs aftapningsanstalt og mineralvandsfabrik. Den blev oprettet i 1870
af I.C. Jacobsens kompagnon Erhard Kogsbølle og cand.pharm. Edvard Blad og var beliggende op
til Gl. Carlsberg, hvor det nuværende eksporttapperi og maskincentral er beliggende. Fabrikken
optog produktion af pilsner samtidig med Tuborgs fabrikker i 1880, ligeledes bryggede man fra
1880 lagerøl og porter. Bryggeriet indgik i De Forenede Bryggerier i 1891. Tapperi og aftapningsanstalt blev solgt samtidigt til Gl. Carlsberg. Aftapningsanstalten leverede flaskeaftappet øl både til
eksport og hjemmemarkedet. Det var karakteristisk at en aftapningsanstalt beskæftigede mange
kvinder og børn, modsat bryggeriet der udelukkende beskæftigede mænd. Detailprisen for lagerøl i
1880 var 8 øre flasken.
Der findes mange billeder med gode oplysninger, det er bare at gå i gang, hvis man har aner i dette
område.
God fornøjelse fra Yrsa

