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Skandinavisk Folkemagasin
“Et Billed-blad til nyttige Kundskabers udbredelse 
og Sindets gavnlige Opmuntring for alle Stænder”

Bladet havde efter Valbys brand, som jo virkelig havde vakt opmærksomhed i 
hele landet, en længere artikel om landsbyen og branden i sit nr. d. 20. august 
1865. Vi har tilladt os at trykke den op med moderne skrift af hensyn til 
læsbarheden, og fordi den giver et godt billede af Københavns syn på Valby.

58 iHcb- S3 Icib,
til nyttige «ÄnnbChübers Ibbrtbellt øg Sinbets gacnligc ©pmnntring, 

for alk Stænbcr.

1865« ben ‘ZObc Huquft. 34«

: Vnlbv (nut' 10 plogr.irbtrrtr •.'ifillfniniKr). — Xorb (VaFburné (3ortfcrtltlft). — JMtinbingrr —
totiogrrpb.

tlalbi).

«Sonhritflc et Vanbø 3nbvaanerc iFfe bt' 
tragte fig foin lutter <5 ta tøbor gere, men 
enten ligefrem eller inbirefte bek fig i Steril 
bcr. vil ben ene <5tciib altib ijave er — i fig 
fein unaturlig — frlelf: af at beftaae af an* 
net 5tof, cnb be anbre ötoenber. Jpcrtillanbø

er bet nu viftnof iffe længer Eilfælbct mcb 
Çcnfon til 91 bel og ®ciftjligljcb, Ijviø Sægt 
og Sælbc Eiben og Eibøaanbcn tilbclø Ijar 
nivellent ; berimob ftaac Sorger ogSonbc 
cnbitu temmelig abflilte i focial £)enfcenbc, og 
— tûîtct verre „Sonbcvcnncrncø" miøtrovæb 
tenbe ScftriTbclfcr ! — ligclcbcø i politiff. — 
2)k’: Ijar tibl flaget over, ct bet ariftofratijTc 
Yicment faltebcø i î)anmarf, mebenø bet con

røalbn £ro for ÿranben.

Forsiden fra bladet gengivet i formindsket størrelse
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Valby

Saalænge et Lands Indvaanere ikke betragte sig som lutter Statsborgere, men 
enten ligefrem eller indirekte dele sig i Stænder, vil den ene Stand altid have en
- i sig selv unaturlig - Følelse af at bestaae af andet Stof, end de andre Stænder. 
Hertillands er det nu vistnok ikke længere Tilfældet med Hensyn til Adel og 
Geistlighed, hvis Vægt og Vælde Tiden og Tidsaanden tildels har nivelleret; 
derimod staae Borger og Bonde endnu temmelig adskilte i social Henseende, og
- takket være “Bondevennernes” mistrovækkende Bestræbelser! - ligeledes i 
politisk.
Man har tidt klaget over, at det aristokratiske Element fattedes i Danmark, 
medens det konservative dog er godt repræsenteret i Bondestanden, og der er 
nogen Sandhed i denne Paastand. Det er ganske naturligt, at en noget stivere 
Vedhængen ved det Gamle og Traditionelle maa gjøre sig gjældende i det som 
oftest fredelige og ensformige Landboliv, end i det bevægede, af tusinde 
Projekter, Forlystelser og commercielle Interesser gjennemvævede Kjøbstadliv: 
hint er en Idyl, dette et broget Drama. Men ligesom den fjerntboende 
Bondefamilie stundom føler en Længsel efter at see Hovedstaden med dens 
Herligheder, saaledes opstaaer vel ogsaa nu og da Trang for Kjøbenhavneren til 
at see Bonden i sit Hjem. Ham selv kjender man jo, i alt Fald troer man at kjende 
ham, idet man dømmer Alle efter fin Tørvemand eller fin Flødebonde; men hans 
Familieliv, hans straatakte Huse, hans hele Leben og Væren derude, ønsker 
man ogsaa at gjøre Bekjendtskab med. Og saaledes fremkommer da, foruden 
den almindelige Sundhedsmode at “ligge paa Landet”, Lysten til kortere eller 
længere Landtoure, - en Lyst, der ved Nutidens billige, beqvemme og hurtige 
Befordringsmidler langt lettere kan tilfredsstilles, end tilforn.

Da Valby er den nærmeste Landsby ved Hovedstaden, har den selvfølgelig 
ogsaa været længst og bedst betjendt af Kjøbenhavnerne, der enten ad Rahbeks 
Allee og “Smøgen” (hvilken høist uanstændige Gjenvei nu endelig er bleven 
udvidet og forbedret), eller ad Pile Alleen, eller ad Søndermarken have gjort 
Valfarter dertil. Meget har der just ikke været at see af det egentlige Landliv. 
Agerdyrkningen synes her ikke at være det Væsentlige, hvorimod Handel med 
Fjerkræ, Smør, Æg o.s.v., der tildels opkjøbes ude i Landet og forhandles paa 
Gammeltorv, udgjør Hovednæringen, ligesom ogsaa endeel Landslagtere her ere 
bosatte. Byen er langtfra smuk, den er, eller rettere var, tæt bebygget, yderst 
snever i Centrum, har ingen Kirke med takket Gavl, de faa hist og her spredte 
bedre og vedligeholdte Bygninger fremhæve kun de øvriges skjæve, faldefærdige 
og uskjønne Tilstand, ligesom Byen indtil for nogle Aar siden har været bekjendt 
for alt Andet end Reenlighed og Vellugt. Dertil kommer maaskee, at de fleste, 
med Lokaliteterne ubekjendte Besøgende have havt en lille Ærgrelse. Man har 
nemlig troet at kunne finde Gjenvei fra Frederiksberg ved Fasanveien ovenfor 
Søndermarken, men stoppedes snart af Moser og Vandløb, saa at man kun ved 
Hjælp af en stedkyndig Lods kunde arbeide sig igjennem. Imidlertid er 
Beliggenheden ikke ganske uden Skjønhed, vistnok uden vild Romantik, men 
dog paa nogle Kanter ret landlig, og adskillige kjøbenhavnske Familier have, 
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enten ved selv at eie Landsted nær Byen, eller ved at boe tilleie hos Valby-erne, 
befundet sig meget vel der i mange Aar, hvad man end har havt at indvende 
imod stinkende Grøfter i Særdeleshed og Sundhedsforholdene overhovedet.

Som et lille Beviis paa den ovennævnte Conservatisme, levere vi her en 
handlende Valbykone, saaledes som hun findes afbildet i Aaret 1800, altsaa for 
over 60 Aar siden.

Man vil deraf see, at idetmindste Moden i Klædedragten*) ikke har forandret 
sig synderligt i denne Aarrække. Lad os derimod tænke os en jevn Borgerkone 
fra Begyndelsen af dette Aarhundrede! Dengang var hun “Mo’rr" eller “Kone”, 
saa blev hun “Madam”, og nu er hun avanceret til “Frue”. Med hvert Aarti 
forandrede Figuren sig: Fiskebeensskjørter, Snørliv, Blanchetter og Crinoliner 
vexlede; med hvert Aar skifter Hovedbedækningen og viser ligesaa forskjellige 
som vidunderlige Former, ikke mindre ustadige ere de øvrige 
Klædningsstykker, saavel i Henseende til Facon og Farve, som til Stof og 
Benævnelse.

*) Da Trykkeriet i Reglen kun leverer een Farve, skulle vi her meddele Dragtens Couleurer: 
Trøien national mønnierød, Skjørtet og Livstykket grønt med rød Besætning; Forklædet og 
Tørklædet blaat, det øverste Halstørklæde rosenrødt. Hovedtøiet, Kysen rødligt, 
blaablomstret og grønne Grene, Baandet grønt, Linet hvidt. Armene blottede til Albuerne, 
Strømperne mørkeblaae, Sko med Sølvspænder. Smørret i Klædet paa Bordet, mere eller 
mindre forfalsket, supplerer den manglende Regnbuefarve, det er citrongult.
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Vi have allerede bemærket, at Valby ingen Kirke har (Hvidovre, Viersløv og Valby, 
i Sokkelund Herred, danne et Sogn, der 1747 blev annecteret til Frederiksberg By, 
mod 150 Rdlr. aarlig Afgift til den øverste Kapellan ved Frue Kirke i Kjøbenhavn). 
Men saa har den dog en Kro, - det vil for Øjeblikket sige: har havt. Da denne 
Bygning turde være Kjøbenhavnerne bedst bekjendt, og da vi ere saa heldige at 
have en Afbildning af den før den brændte, saa meddele vi den her.

Denne Kro, som tillige var Byens fornemste Spekhøkeri, besøgtes af Kjøben
havnerne Sommer og Vinter. Om Sommeren var den et Slags Maal at gaae til for 
Mange, der vare overmættede af Frederiks bergs Forlystelsesanstalter og 
Beværtningssteder; man kunde da der, efter en noget trættende Spadseretour, 
indtage i Havens Lysthuse en Forfriskning, som ved Illusionens Hjælp syntes mere 
landlig. Men om Vinteren? Ja, saa var der den glædelige Fastelavn, saa myldrede 
man ud, trods Mudder og Snepøle, for at see dem “stikke til Straamanden”, en 
yderst tarvelig Folkeforlystelse. Disse Carnevalsløier foregik netop paa den Plads, 
som Billedet viser. Det store Bytræ, omgivet af 10 større og 1 mindre Steen, staaer 
der endnu, ligesom Klokken med sit Stativ skaanedes af de graadige Luer. Kroen 
selv er totalt nedbrændt, tilligemed omliggende Steder, hvorimod det ligeoverfor 
beliggende Bageri, der er under Ombygning, undgik Ødelæggelsen. Forøvrigt har, 
indtil dette Aar, den sjællandske Jernbane havt en Station ved Valby; nu er, som 
bekjendt, denne nedlagt, hvorved Byen maaskee har tabt nogen Tiltrækningskraft.

Bag ved nævnte Kro opkom Ilden, Søndagaften den 23de Juli d.A Kl. 972. 
Skjøndt man temmelig nøie veed Stedet, hvorfra den først udbrød, har man dog - 
som sædvanlig ved større Ildebrande - ikke kunnet opdage hvorledes den er 
opkommen. Meget muligt er en brændende Cigarstump eller en af de usalige 
Frie tionssvovls tikker letsindig bleven henkastet og har fænget et eller andet Sted 
af de i denne tørre Sommer saa let modtagelige Udbygningers Træværk. To 
Maaneder forinden, nemlig den 30te Mai, var ved Branden af Jens Olsens Gaard 
Valby allerede i stor Fare. Den Dag rasede en orkanagtig Storm; men formedelst 
Vindens Retning og Stedets afsides Beliggenhed slap man dengang med 
Skrækken. Ikke saaledes sidste Gang. Skjøndt det var næsten blikstille, greb dog 
Ilden med rasende Hurtighed om sig. Inden de faa Sprøiter fra Frederiksberg, 
Carlsbergs Bryggeri (der altid møder med prisværdig Iver) og Slottet, samt 
nærliggende Byer kunde komme i Virksomhed og gjøre Brug af det ringe 
Brandforraad, havde det mægtige Element taget Overhaand; de mindre øvede 
Kræfter, man havde at byde over, formaaede kun Lidet mod Ildens fortærende 
Voldsomhed. I utrolig kort Tid stod en Snes Huse og Gaarde i Brand. Forvirringen 
var stor. Den snevre Indfart til Byen spærredes af alskens Vogne; Droschker, 
Omnibusser og Wienervogne transporterede Folk i hundredeviis ud som Tilskuere 
til “Fyrværkeriet” - det var jo Søndag og alle Mand paa Benene! Vistnok hjalp 
Mange og havde i Reglen kun ringe Tak for det; men langt Flere foranledigede 
tumultuariske Optrin og stode i Veien. Ynkelig var det at see Børn og gamle Folk 
henslængte i Grøfterne ved Siden af ituslaget Bohave; ikke Faa maatte tilbringe 
Natten paa Marken under aaben Himmel, der til Held var mild og uden Regn. 
Svinenes gjennemtrængende Skrig, Fjerkreaturenes ængstelige Flagren før de 
omkom i Flammehavet, samt den idelige Raaben paa Vand bidrog til at forøge 
Scenens Rædsel. Man talte ogsaa meget om Tyveri, Plyndring og anden Uorden; 
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senere tilkom derfor Husarer, der endnu Dagen derefter afspærrede Byen for 
Uvedkommende.

Ifølge den første Opgivelse vare, foruden Kroen, 35 Huse og 4 Gaarde lagte i 
Aske og adskillige andre mere eller mindre beskadigede. Senere Opgjørelse 
beretter, at 39 Bygninger ere totalt nedbrændte og 14 partielt beskadigede; den 
hele Erstatning udgjør henved 70,000 Rdlr. - 73 af de brandlidte Familier have 
forsikkret deres Indbo i “Danmark" og skulle have 30,362 Rdlr. i Erstatning. 15 
Familiers Indbo og 1 Gaard vare forsikkrede i Sjællands Stifts Assurance, og 
nogle Enkelte havde ogsaa assureret i det almindelige kjøbenhavnske Brandfor
sikringsselskab.

Men uagtet den større Deel af de Hjemsøgte saaledes synes at have sikkret 
sig, var dog den øieblikkelige Nød stor og Manglen af Huusly er endnu følelig for 
Mange. Frederiksberg Slot aabnede strax et Asyl for de Huusvilde, og som 
sædvanlig anraabtes ikke forgjæves Goddædigheden, skjøndt den nylig var 
taget i Beslag ved Nørresundbyes Brand. Hs. Maj. Kongen var noget nær den 
første Giver og over 6000 Rdlr. ere indkomne i rede Penge, foruden Bidrag af 
Fødemidler og Klædningsstykker. Den til disse Smaaboliger knyttede særlige 
Bedrift, der nu er standset for en Tid, gjør den interimistiske Tilstand saa 
trykkende for de Brandlidte.

Det er en Trøst, at Aarstiden tillader Bygningsar beide, og det er en Glæde at 
see dets raske Fremskridt.

Branden i Valby 1865 (fra Illustreret Tidende)
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Forstørret udsnit af Adolph Bull's kort over Valby anno 1845 før branden i 1865



Stormfloden 1905 
af Valentin Nielsen

Om stormfloden i 1872 fortæller man, at den var så kraftig, at vandet i 
Kalveboderne gik helt op til GI. Køge Landevej. Stormen havde været så 
slem, at 3 fiskerbåde stod på land helt oppe ved vejen, da vandet trak sig 
tilbage.

Stormen fra 1872 minder meget om den store stormflod, der kom i 1905. 
Om morgenen på dagen fik politivagten i Mølle Allé 4 en melding fra nogle 
beboere ude ved Flaskekroen på GI. Køge Landevej, at der var en slem 
oversvømmelse på stedet. Det blev meldt til overbetjent Norup, der sammen 
med Høg-Andersen gik ud til Flaskekroen. Da betjentene var 100 meter fra 
kroen, så de, at der stod en 1/2 meter vand over vejen, og da hele dette 
terræn ved kroen og Harrestrup Â ligger lavt, havde de besvær med at 
komme hen til Flaskekroen.

Nogle fiskere kom til og bar betjentene ind i krostuen og satte dem på et 
bord, idet der var 25 cm vand over hele krostuegulvet.

I det gamle bomhus lige over for kroen, der beboedes af formand Jensen 
fra Valby Gasværk, var hele familien blevet reddet af fiskerne. Hele familien 
sad på deres spisebord, da fiskerne kom, medens sengetøj og bohave flød 
rundt i stuen. Heldigt var det, at det gamle hus ikke var faldet sammen ved 
den store storm og vandtiykket.

Da stormen var taget af, og vandet faldet så meget, at broen over 
Harrestrup A blev farbar, hjalp betjentene de kørende. Der lå væltede 
hestevogne i grøfterne, og hø og andre ting fra vognen flød i vandet. Hestene 
var ikke kommet til skade, men de havde revet sig løse og var løbet bort.

Nogle dage efter havde vandet trukket sig tilbage fra området, og trafikken 
blev normal igen, men der forestod nogle reparationer på kro og bomhus, 
før disse kunne beboe

Kilde: Politirapport 
Utrykt

Flaskekroen 1901

(litografi af Adolph Larsen)

10



Viser om branden i Valby

Tragedien i Valby medførte, at der straks efter var skillingsviser til salg i 
Kjøbenhavn om den skrækkelige ulykke, der var overgået landsbyen. Vi har 
undladt at nysætte dem, da de fremtræder mere naturligt i deres originale 
version.

n 1 b q,
vcb ^jøbenljavn/

er biirnbt

®M.: Sarvet bu £>uuø, pvor min Jaber boer.

n ®onbagaften faa mttb øg tpft.
Wlenå Sitte møttb (tg af $ferte'ø Vpfl, 
Od globe tumlet i Slav eg Sang, 
®n farlig 31b bet ba fom l Sang

:/> ®ag 53albp Aro,



fterß benne Bygning blev obelagt,
Dg 3Iber: rafet meb voIbfomJDîàgi;
2lf Solend Barme var silt faa tørt
3Reb ^urtigbeb blev' nu 3lben ført

gra £>uud t(('$uuø. :,:

St panbfe Sïben umuligt var,
Q: not af Banbet man bertil bar, **
Sac. Rimten blev ganfle liierob,
5tpf Joert *t Steb, bvor bcr 31b ubbrob, 

Sanf neb i @ruud,

Cn @ri»u£pob Hev fnart ben lide By, 
pvor for faa Wtange fanbt Brob og ?y; 
®?en be fom buudvilbe bitven var 
ÿaa JfrebertfOberg be nu £>«uölp'par 

ÿaa Äongend ©lot. :,: »

SWen over Tfenneffet polbt Herren Bagt, 
.(Si Civet fnuflcd af 31bend Blagt. 
$av laf, o ffaber ! pav Taf, o @ub I 
at ci ®u fenbte od Dobend Bub,

3 Sorgend ©tunb. :,:

3, fom blev rammet af 3<b oq Sorg, 
Cab @ub fun veere Sberd fade Borg. 
Ü, førg ei, herren er meb (Sber per, 
Sorlaber et bem, fom pant f;crr.

Tro fun paa Sub!
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åSranbctt i SL'ulbtt
Sonbajaftcti, ben 23bc 3nli 18Ô5, er Vanbdbpen ©albp 

blcvcn pjemfo.it af ett forferrbelig 3lbdvaabe. 3ïbcn opbage* 
bed JlI. 9} i lajet paa en bagveb f?roen og benned (Sier 
tilporeiibe ©pgning, fombcboebed of en tfreaturpanbler ©lor* 
icnfei:, uben at man enbnu vccb, pvorlebed ben er opRaaet. 
©en meget lette ©inb bar mob CR ubover ©pen og forte 
bet brætibenbc ®ivaa per. paa be anbre ©pgningerd torre 
Sttaatage, faa at Størfkbelen af ’Open IH. 11} var et 
ftiammepov, fom truebe nteb ogfaa at opRuge ben ovrigç 
©eel af ©pen. 3|"tbteviib aar ber fra b’ omliggenbe Vanbd* 
»iper efterpaanben anfommet flere Sprøiter — tpi ben pore 
31b funbe naturligvitd feed i flere 'D?tled Dmfrebd — me* 
bend ber fra fljobenpavn forfl omtrent Jtl. 10] anfom to; 
tpi perfra mober ber forfl ©proiter efter Dleqvipiton, ibet 
IRanbflabet iffe fan fommanbered ubenfor ©pen. Äl. 11} 
Rob alt faa bele ben ntibtcrRe ©eel af ©pen i flammer, men 
omtrent »eb benne lib Ral ber bave været 28 ©protier, 
Rorre og minbre, tilpebe. Tht manglebc man imiblcrtib t 
poicRe ©rab ©anb, og bet var iffe muligt at raabe ®ob 
perpaa; fpi ©anbet maatte fjored paa Sogne i ftnaa ©on* 
ber til SranbRebet. ©og Iplfebed bet enbelig al Ranbfe 31' 
bend Ubbrebelfe ; i ben vcRlige ©cel af ©pen fFplbed betle 
ncermcR Dvcrbranbmcper Vampe fra ffrcberifdberg, fom forte 
Sîommanboen ber, og i ben oRIige Voitnant i Kjobcnpavnd 
Srrmbforvd SBulff, font frividig pavbe Ridel fig eil DtiJpo* 
fttion og af ^olitiaieRcrcn i JTjobcnpavnd 3(mtd foitbre ©irf 
pavbe fnact Jtommaiiboen. ©er var bet nøbvenbigt for at 
Rattbfe 3lbcn at gaae meget ettergtff frem, ibet man maatte 
ntbrive et $ar ©ufe og .fore bered ©traaiagc bort, ©en
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grunbmit.tçbe 'Ælylebpgnittg jebbebed, .yaglet.'bet' brcénble paa 
be ire ®iber of ben, og t>ert>eb maa ogfaa en lißeoverfor ben 
Hggenbe flor ®aarb antaged at »trre frcifl famt en »eb 6i< 
ben af benne liggenbe, unber Opfordfe »ærrnbe fDpgning.

3 ©lanbagö pbcbc SBranbflebct et firgeligt Slur; tbi 
ber er albeleø nebbranbt 35 t>ufe og 4 ©aarbe foruben 
.ftroen, ibet tidige 4 — 5 4>ufe tre bltvne faa gobt fom fttlb* 
flotnbig obclagtc. Dette er o»cr £>al»belen af famtlige fø'en, 
bomme i tøven og »iflnof omtrent £ af bet famkbe ®pg« 
ningdtompler, : poilfet 3lben rafebe. ftelbigviiø er intet 
'DlennefJeli» gaact tab:, llgefom ogfaa ade (lorte flreatnrer 
meb llnbtagdfe af en ffalv og et ®v(it ble»e rebbebe, mtbenø 
birimob en por Deel ftjcrfræ er brcenbt. 4>enimob 150 ffa< 
milier ere blrvnc buøvilbe, og ba en flor Stel af bem l/orer 
til ben arbeibcbe Äladfe og iUe barbe aøfureret. ïtgefom fÇïere 
vgfaa flude bove bavt bered fø’enbele meget lavt aøfurcrebe, 
er iJloben flor og »il fræve oicblif.felig $|alp, ,fom bet er 
at baabe vil blive pbet. ftorclobig er ber inbrømmet be 
$udvtlbc fØoltg paa ^reberifdberg Slot.

(Ubt. Dgdtlg.)

itfebenbavn 1865.

gørlagt af, famt Irpft bod SBebrenbd førte, 
Sabcnraa 9îr. 3, lfle Sal.
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Sang
om

Glauben t
meb Ïkïtintnij om benne (Træffelige UItyffe, ljvorvcb 35 

4>ufe 05 4 Saarbe nebbroenbfe.

------------------- -aE?<S3O-S-33»------------------ ,

1803.
Utgivet ofl fortag: af 3Hb. 3 oro tuf eu, 

©tore Slegnegate Sir. ?2 I ©tuen- 
Iryfl G. Irirr.
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TI c I. : I uf før Mu JDuab.

3lben pannty
Sitter ißjcn Ijnvcr ßruuSlajf en ®V, 
SWanflc foa fyaarbl mantle Stjæbncn frifte, 
SOTauflc fil Sobô oß fit £jem maaltc miße. 
Slbcn tjcir ralet oß «belaßt tyer 
Sllliiiß :,: tjvab beu Tom iicvr.

•Dlobcr t»ß ê>maa
ŒWoatle fra Strilen Oß hjemmet bortßaoe. 
Sntei be meb bei« ba bort fiinbe laße, 
iucrni monne fra êhbct bcm jaßc, 
JlVßtt be maaltc [om Dvrct i <Sfoi>, 
3lbcn fif ba fit 91 ov.

Olcebjcltn flcß,
®anbcl bet maiißlcb’, oß runbtom man ffrcß: 
,<f)crt'e i Rimten ! bu maa biß forbarme, 
Çrelê bu oß reb be utyffclißc Sinne, 
förelä bem fra Unberßauß!" ranblom bet lob

»^jcrlp bem i benne fJiob!"
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Spioilerne foin,
flJtcii inben ben lib [vong 3lben fig cm, 
(Reobrernbte £u[e og jîroen og Saarbe, 
SU-ing mon moallc fil 2’iernc faore — 
Cuerne bonbfeb’ v.*b Sproitning paa ny, 

ÇIttcr poit imob êfy.

Sloffen blev forf,
(Rogen fig pvirvleb’ mob himmelen bort, 
(Dien ei for Solen i Often ben [milte, 
$lben blev bermpeb’ og Sproiferne pviltc. 
Dg fim (Ruiner, pvor for ber vor <£>iiu£, 
fjevveb fig nu af ©ruu«.

(Roben er [var, 
îpi aôfureret be ßlefle ei por, 
©obgjorenpeben vil nof bem erinbre 
(Weil berfor Ulyffen ei bliver mir.bre, 
Rillet og 'Ojrmmel be atter vil fane, 
?lll vil atter opftaae.

^lemmerne« (Vingt,
Soaban bar (Dalby i Glrufet neblagt, 
•fjerren vil fee i fin Slaobc fil be ?trme, 
Dg pan bel cyfV b(:n fib ftvrborme. 
ijlommerne rofe ei mere blanbt bem, 
Snort ffal Stil flooe igjen.
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Industrikvarteret, med udsigt mod GI. Køgelandevej ca.

Udsigt fra Valgaardsvej 7 mod sydvest.
Bryggerivej i forgrunden, Ballin og sønner Gaveri og Kaffes 
til højre Nordisk Kulsyrefabrik.



15.

ogatfabrikken Richs,



, ïîolbty er ofbicrnbf ! €>oalebtê lob bel ollerebe t 
SonbagS îlfteê pan ßiebtriföbctß og 2III)ambra, jn 
enbog i felve Kjobeitbovn. Del var vel libt for meßet 
fagt nt Salbty vnr nibtlcø afbrernot; men iffe beflo 
niinbre er ber nf omtrent 111 — 13 £u|e, fem ©tyen 
eier brcrnbt 35 <£)u[e, 4 Sanrbe og ©albty Kro. £vor« 
lebeé Siben er opfommet, veeb mon enbnu iffe, men 
af ben er opflaaci tyoé Krealurtyanbler QJïortenfen, fom 
boer lige bag veb ©olbty Kro, bet veeb man. derfra 
ubbrebte Siben fig .meb utrolig ^urtigtyeb til be om« 
fringliggenbe «£)ii[e og Ooarbe, og Ultyffen Var, al be 
flefte ©tygninger vare borffebe meb Straotog, tyvilfet 
bevirfebe, at be vore letfængelige. Der git bog intet 
iïJîennefîeliv tabt, men en ftor beel gourage blev et 
Offer for Puerile, men iffe olene belte jTulbe obelergge# 
veb Puerne, men mange Kjobcutyavnere, [om ffulbe gjore 
fig nærmere befjenbt meb ©raiibfhbel, lob benftynolofl 
over Dlarfer, og paa benne lHaabe blev ber obelogt 
et ©ar 9Jlarfer. Sproiterne fom omtrent eu îime efter 
©ranbeivi ©egtynbelje, men bSfe, join vore 28 i Jollet, 
fiinbe iffe iibretle Dloget pan (SJrunb of ©anbmangel.

(Snbclig ityffebeb bet «pr. Dverbranbmefler Vampe 
ai blive £errc over Sll'f" • ©tyenö Veflliy Deel, og 
Pieuteiieiiit ffîi'.lff i ben ofllige.

£enii’.ii'b 150 homilier ere bievne tyuuflvilöe og 
faalebeå er Ploben meget flor; men bet vil naturligvis 
beller iffe mangle paa ben firbvoulige ©obgjoreiitycb, 
loin tyer fan unvenbeô paa retle lib og Sleb; ttyi 
Ulobeii og Jotligbommen er ftor og trænger til at tyjerlpeo.

S. 2B.
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Söife vm

ben [tore ^Ibebranb 
t .W(njz

fcbor ber brtrnbte 35 <>tife 03 5 ©anrbr, øf; bør 
øver 150 familier bleve Ifiuiôvilbc, fan at 
be 0.11 flatten niaattc liflge i (SJrofter og paa SOîar« 
Fen, ba 3lbcr af ©langel paa 23anb iffe Fiuibe fluffed.

flftcb SBcrctnlttfl.

£|obcn^Qt)tt.
3ut. Slranbhrrgt {forlag.

(JaaeO t ®0(j» or ^apiirbaiiPcIrn fiotrnmOflatt 18, üiutn 
Irptt (of (ïrnft îuab.
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T?<1. Sift flott paa CobanO Botge.

«/lu fct’ifrt ''Sergen over 
Cor lide SMiobv, 
Tc brubte Satire (öfter 
.(Tun ringe fr reft og £*p. 
î>et var i ?lfien|lunben 
?(t Sfbrit b(utf|fb frem. 
Cg brat var fnart forjvunben 
î)et fjære, gamle £>jem.

Cri fünfte Slogen ane 
(San flor en 6org og 91ob, 
Wien Jlftenö robe $ane 
?ff fl^afat: bygning btøb. 
£>g fnapr man rebbe funbt 
3>e flaffeld frolf fom laas 
3 91 o »g vilbe blunbe, 
SDIeb bered fpecbc (Smaae.
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3 ©røf'rn rebteô C3cnflf; 
9((t i ben Sommernat, 
3 Overt e. .ßuud og ßvtngt 
Tog 3fbm t'olbfomt fat. 
Og SBornene be (Tue 
gorfcrrbebe benö SWagt, 
@om meb fin ihtrfe Bur, 
git Silt i «(Re lagt.

3 Overt rt lidt .Rammet 
SBlcv ber ubvggrligt, 
Og .RrcaturetO 3ammer 
JJi'b ganfte vnfdigt.
3a, -tøenO og Sviin og SGnbet 
gorbrænbte Heb til Jtul, 
^forben fig Gift fenber 
Stan feet tun örub og $ul.

2>e Süttiflc, fom mifleb 
Ten fibfle Gimborn,
3 ©raab berobet brifkb, 
Ta be til greife font. 
Tog, C>rrrenô SJeie ere 
gorunkriige ber, 
Snart oii bel bæte
3)e ©tarera 9£rne næt.
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beretning.

ßenba^n ben 23 Jail om Qtftcncn Ä(oi7tn 9} ubtrob I 
Safbç 3fb &o3 Goinefhinbter‘fWortenfen, og meb tn forfarr# 
betig t>urtigbeb ubbrebte Jtbni flfl toibere. Satbp Sko brcrnbfe 
flraj og fort rffer ft Gteb paa bin anben Gibt af Stien. 
Gnnrt flob tn SWangbe Porre og inhibit $ufe og to GJaarbe 
t Cut. Gfraffen btanbf Spenô 3iibvaannt bar meget 
flor, ifarbetefleb fanbt 3^en GJrunb1 af ©anbnianget
tebbieo af fllore fjremiïribt. JJOrfl ' omtrent Stt. 2 om Watten 
Ipfftbeé bet at bhoe $erre ober 3f^<n, men I be 4 îimer 3^ 
ben tøaobe rafet, Hebe 35 $nfe,,.,4 Oaarbe og Satbp Sîro et 
Woo for Vuerne, eg betuben Hebt mange anbre $ufe og 
©aarbe’megetj befTabi gebe. Cçf f et ig bi i é gif intet Wie n neffel io tabt, 
men berimob en flor T?angé' Goiin, $uhbe, gjerfra etc. 3n* 
tet florre kreatur branbte. , Gaa feurlig oar 3lben^ {Jrem- 
ffribt, af man m?b Wob og Weppe forinaaebe af rebbe be golf 
fcoor 3^'cn brob ub, førenb pufene (aae ( îlffe. Cn flor 
W? a ng be 3n*^° fli? tabt °fl fn ®^®ngbe JÄenneflcr af Vtrbeibfl. 
ftaéfen mifleb* Silt, fjoeb be tie. Circa 150 familier Hebe 
^uuêoitLe og Woben er flor. T)et bac et Çiiieligt Gpn at fee 
beb Wattetib Wlobrene rebe Geng t (Mrofter og paa Dtarfen tit 
beret Gmaa; men befbigoilt bar Watten meget milb. Qrn flor 
Cpffe er bet, at Gaben enbnu iffe oar tommen i ÿuutf.
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Fortrinlige Fabriksgrunde i Valby 
med eller uden Jærnbanesidespor. Direkte Sporforbindelse mort 

den nye Hovodgodsbandinie, samt Havnebanen.

Grundene er markerede paa ovenstaaende Kort med tykt optrukne Linier. — Anlagte Gader 
ro med Kloak, Vand og Gas. Fri Bebyggelsesret. — Alle nærmere Oplysninger ved Henvendelse til:
w fabrikant Adolph Gegner, Industribygningen 15 og Tømrermestrene H J Kornerup Koch, Upsala-

gade 18, Julius Nielsen, Valdemarsgade 12 og N C C Smith, Frederiksberg Alle 23.



Valby’s sydlige bydels marker mod Kalvebod Strand
af Kjeld W. Jeppesen

Det fremgår af kort fra efter udskiftningen i 1786, at jorden syd for 
landsbyen var delt mellem byens gårde, hvilket man den dag i dag kan følge 
i de nuværende gader og vejes forløb, da de for en stor dels vedkommende 
følger de gamle matrikelskel.

Jorden herude blev attraktiv for den voksende industri i København, der 
så sig om efter mere plads, da rammerne var sprængt i det gamle København, 
og desuden var jorden relativ billig.

Allerede i 1847 havde jernbanen gennemskåret markerne for de gårde, 
der havde deres jord syd for banen, og flere af dem flyttede over på den 
sydlige del af banegraven for at have lettere adgang til dyrkningen af 
markerne - det gjaldt for Valbygård, Kjeldsgården, Lyshøjgård samt 
Bekkersgård.

Ved indlemmelsen i København i 1901 lå der således et ubebygget 
landbrugsområde med mulighed for en industri tæt på byen og jernbanen; 
Gammel Køge Landevej fandtes allerede, og Vigerslev Allé blev etableret i de 
år i forbindelse med anlæggelsen af Valby Gasværk i Vigerslev.

Den første industri i området var Kühles Farve- og Lakfabrik ved hjørnet 
af Gammel Køge Landevej i 1894. Nogle år efter, i 1898, anlagde F.L. Smidth 
Valby Maskinfabrik på Gammel Køge Landevej. Ved en planlægning i 1908 
blev kvarteret mellem GI. Køge Landevej og Tre kronergade udlagt til 
industriområde. Byggeforeningen Kløverbladet havde dog forinden købt og 
bebygget områdets yderste del mod Trekronergade, hvad der i dag har givet 
nogle problemer.

Ottiliavej med Rich’s Fabrik (foto 1983)
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Jeg vil her nævne nogle af de virksomheder, jeg husker fra området: 
Stellings Farve- og Lakfabrik med Dansk Kulsyrefabrik, nu omdannet til 
Valby Medborgerhus. Kaffesurogatfabrikken Rich’s i Gerdasgade fra 1910. 
Sodafabrikken, senere husene Brdr. Dahl. Trekroner Biyghus, som aldrig 
blev bryghus, men blev malteri og senere overtaget af garveriet Balling og 
Hertz.

Tuxham, Akts.. T-> :.,-v 1--' \ al • x S
Cent. 881 *i

Fiskefar l øj er
Skonnerter FÎT7 'MÖomn
Sovvaerker 
Elektricitetsværker,
Møller etc 
tuxham a/s København valby

Tclegramadr. ^Trirtaln'

Dansk Frøavls Kompagni og Markfrokontoret 
(Trifolium), Akts., NyçadeOŒD
® Cent.84,6384. 5780 & 7324 Pakhus 
Carl Jacobsens V. 29,33 f Vb. 862

TRIFOLIUMS FRØ
Import og Eksport af alle 

Sorter Kløver*, Græs-og Roefre 
samt Sædekorn.

Foradling drives paa egen Forsøgs- 
gaard.

Københavns Sukker Raffinaderi (foto 1998)

Ved GI. Køge Landevej lå Aubertin tømmerplads og Brockhuus snedke
ri, tidligere Katrinedalsvej.

I Trekronergade lå A. Pintoftes Maskinfabrik med speciale i bryggeri
maskiner og lign. Længere ude lå Valby Strømpefabrik, hvor mange 
kvinder fra Valby havde deres arbejde, og på den anden side af 
godsbanelinjen lå Nordisk Elektricitets Selskab (NES), som fremstillede el
kontakter, og så lå der Tuksam, som fremstillede motorer til fiskefartøjer, 
savværker, møller og lign.
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På Carl Jacobsens Vej havde vi: Dansk Pressefabrik, som fremstillede 
stansemaskiner, - Trifolium Frø, - Københavns Sukker Raffinaderi, - Valdemar 
Larsen Metalværk, som måtte lukke i 1985, og hvis grund i dag ligger hen 
stærkt forurenet af tungmetaller. Endelig er der værktøjsfirmaet Carl F. 
Petersen, som stadig er i fuld virksomhed.

Til at betjene disse virksomheder havde man en lille, privat jernbane med 
forbindelse til godsbanen. Jernbanen passerede Ottiliavej på tværs, hvor 
mangen en cyklist har fået cykelhjul i sporet.

En stor del af de her nævnte virksomheder havde en levetid på ca. 70-80 
år, og herefter lå kvarteret dødt hen i nogle år, men nu har medicinal
fabrikken H. Lundbeck & Co. A/S okkuperet hele Ottiliavej og dominerer store 
dele af området.

H. Lundbeck & Co. A/S (foto 1998)

Aubertin & Co. A/S, GI. Koge Landevej 39 (foto 1957)
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Den Rede By

“Valby - kan man bo i Valby?” - lyder spørgsmålet, når man siger, at man bor 
dér lige vest for den nok så velkendte Valby Bakke. “Ja*, siger man så, 
“naturligvis kan man det” - og man prøver at fortælle om den lille 
“provinsidyl”, der ligger lige bag den travle Valby Langgade, en af storbyens 
sidste alsidige indkøbsgader med gode dagligvarebutikker og et broget udbud 
af gammeldags specialforretninger.

Man drejer blot væk fra den stærkt befærdede gade, og halvtreds meter 
derfra, forbi den lokale kirke, ligger der en lille enklave bestående af 
hundrede huse skærmet mod uvedkommende af DSB’s baneanlæg. Nogle 
tror, at det er en gene, men nej. Det giver nemlig den intimitet, som er med til 
at give kvarteret dets helt egen charme. Er man så kommet forbi kirken, deler 
foreningens alleer sig ud, for kvarteret er en af de gamle byggeforeninger fra 
slutningen af forrige århundrede - den første i Valby - startet af familier, der 
flygtede fra de trange boliger i Københavns brokvarterer.

Går man rundt i de grønne alleer, syner alle husene ved første øjekast ens, 
bygget som de er efter samme grundtegning. Men igen nej; ser man rigtigt 
efter, bemærker man mange små forskelligheder, alt efter ejerens ambitioner 
gennem tiderne lige fra den første ejer, der i nogle tilfælde var medbygger, 
eller i hvert fald gav sine små forslag videre til håndværkerne.

Husene ligger alle med facaden tæt ud til gaden, noget der er med til at give 
den intimitet og følelse af ro og tryghed, man ellers kun kender fra småbyer.
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I begyndelsen beboedes husene fortrinsvis af arbejdere fra Carlsberg, 
håndværkere fra alle fag, statsbanefolk og funktionærer. Husene var 
indrettede som fritliggende to-familiers huse med haver, beregnet til at 
forsyne familierne med et supplement af grøntsager og frugt. Men meget har 
ændret sig siden da. Nu er en del af husene omdannet til en-families boliger, 
andre huser kollektiver, nogle er omdannet til ejerlejligheder og et enkelt 
rummer en lille børnehave. Men de fleste har bibeholdt den oprindelige 
opdeling: ejeren bor i stuen og lejer eventuelt førstesalen ud.

Midt i bebyggelsen troner det gamle Købmandshus, oprindeligt indrettet 
med fest- og foreningslokaler samt fire nærbutikker, for engang var der langt 
til de nærmeste indkøbsmuligheder. Desværre har den ellers fremsynede idé 
med et fælleshus været ude for en hård medfart: først blev festsalen lukket og 
ombygget til lejligheder, senere sygnede de små butikker hen i takt med de 
voksende indkøbsmuligheder på Valby Langgade. Men Købmandshuset ligger 
dog stadig som et samlende element midt i bebyggelsen, og lige i nærheden 
ligger et nyetableret grønt område - en festplads - hvor beboerne samles til 
den store, årlige vejfest, en begivenhed, der trækker store og små af huse til 
hyggeligt samvær og underholdning. Også fastelavnsfesten samme sted kan 
få folk på gaden, endog i bidende frostvejr. Børn og voksne svinger køllerne 
mod de ophængte tønder - nøjagtigt lige så ivrigt, som ved Den Røde Bys 
første tøndeslagning i 1902.

Jovist kan man bo i Valby!!!

Hans-Otto Lindgreen

Valbykort



Historietimen

Vi er i 1938 eller -39 i september måned, vi er 2.-3. klasse på Vigerslev Allé 
Skole i den bageste pavillon i drengegården, vi skal have danmarkshistorie 
med hr. X.
Lokalet er et klasseværelse fra 1908 med højt til loftet og søgrønne oliemalede 
vægge, der er skoleborde af den klassiske type til to børn med bord og bænk 
ud i et. Omkring på væggene hænger diverse tavler og landkort, der er to trin 
op til katederet og den sorte tavle. Hr. X er en statelig ældre mand, høj afvækst 
med kødfuldt ansigt og overskæg, guldtænder, han ryger cigar af ravrør, er iført 
nålestribet mellemgråt jakkesæt med vest, guldur, sølvknappet spadserestok 
og mr. Eden hat.

Charles er i lysebrune storternede plus-fours og lumber-jack af samme stof, 
en pæn og velopdragen dreng. Han har imidlertid ondt i maven11 og har været 
på toilet i frikvarteret. Alligevel spørger han hr. X, om han må gå i gården? 
“Nej”, siger læreren, “sæt dig ned på din plads.*
Charles bliver nu kaldt op til katederet og skal overhøres i stenalderen (Roms 
tavler). Hr. X begynder og Charles svarer, han har nu en ydre og en indre front 
at forsvare, men klarer det indtil videre fint.
Efter en rum tid er vi nu gået over til broncealderen, og Charles er i 
vanskeligheder mest på den indre fron, det fremgår tydeligt af hans ansigts
udtryk.

Skoletimen er nu meget gammel, Charles er stadig oppe og i yderste nød, da 
vi pludselig ser det opgivende udtryk i ansigtet, og på plus four’ne kan vi se, 
hvad der sker, de tynges nedad. Da processen er færdig, siger hr. X “tak, sæt 
dig ned på din plads”. “Må jeg ikke stå op”, spørger Charles. “Nej”, siger hr. X, 
“du må være meget træt nu, sæt dig ind på skolebænken”.

En ny elev kommer op, han er vel oppe i 2 minutter, så ringer klokken, og 
timen er forbi. Vi rejser os og går i gården til frikvarter, medens Charles tager 
sin taske, og med en gangart, som efter den første ridetime, forsvinder han 
hjemad til en større rengøring.

Jeg ser hr. X spadsere tværs over skolegården til lærerværelset og sin kaffe 
og måske en cigar.

Jeg har tit spekuleret på, hvad hr. X ville have gjort, dersom Charles havde 
haft lange bukser på? Men det hører nok til blandt tilværelsens uløste 
spørgsmål!!!

1) Vi havde ikke spist af inspektørens espalieblommer, for så sladrede de straks fra 
Mødrehjælpen på den anden side af Eschrichtsvej.

Af Bent M. Olsen
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H. C. Andersen om Jernbanen og Valby.

Trods sit forsigtige væsen havde H. C. Andersen et stort mod på at prøve det 
ukendte, hvilket han beviste på sine mange rejser i det sydlige udland. At han 
også hurtigt tog jernbanen til sig, vidner denne lille historie om fra 
“Folkekalenderen for Danmark® 1857. Her beskriver han en rejse med den nye 
bane fra Kjøbenhavn gennem Valby til Korsør.

Et Stykke Perlesnor

ernbanen i Danmark strækker sig endnu kun fra 
Kjøbenhavn til Korsør, den er et Stykke Perlesnor, 
dem Europa har en Rigdom af; de kosteligste Perler 
der nævnes: Paris, London, Wien, Neapel - ; dog 
mangen Een udpeger ikke disse store Stæder som sin 
skjønneste Perle, men derimod viser hen til en lille 
umærkelig Stad, der er Hjemmets Hjem, der boe de 
Kjære;

ja, tidt er det kun en enkelt Gaard, et lille Huus, skjult mellem grønne Hækker, 
et forsvindende Punkt, idet Banetoget flyver forbi.

Hvor mange Perler er der paa Snoren fra Kjøbenhavn til Korsør? Vi ville 
betragte sex, som de Fleste maa bemærke, Erindringen og Poesien give visse 
Perler en Glands, saa at de straale ind i vor Tanke.

Nær ved Bakken, hvor Frederik den Sjettes Slot ligger, Øehlenschlægers 
Barndoms Hjem, skinner i Læ af Søndermarkens Skovgrund een af Perlerne, 
man har kaldt den “Philemon og Baucis Hytte®. Her boede Rahbek med sin 
Kamma, her, under det gjestfri Tag samlede sig i en Menneskealder alt 
Aandens Dygtige fra det travle Kjøbenhavn, her var et Aandens Hjem, - og nu! 
siig ikke, “ak, hvor forandret!® - nei, endnu er det Aandens Hjem, Drivhuset for 
den sygnende Plante!



Blomsterknoppen, der ikke er mægtig nok til at udfolde sig, gjemmer dog, 
skjult, alle Spirer til Blad og Frø. Her skinner Aandens Sol ind i et fredet 
Aandens Hjem, opliver og levendegjør; Omverdenen sender sin talende Vækker 
gjennem Øiets Speil ind i Sjælen: Idiotens Hjem omsvævet af 
Menneskekjærligheden er et helligt Sted, et Drivhus for den sygnende Plante, 
der skal engang omplantes og blomstre i Guds Urtegaard. De Svageste i 
Aanden samles nu her, hvor engang de Største og Kraftigste mødtes, vexlede 
Tanker og løftedes opad - opad blusser end her Sjælenes Flamme i “Philemon 
og Baucis Hytte”.

Kongegravenes By ved Rhoars Væld, det gamle Roeskilde, ligger for os; 
Kirkens slanke Taarnspiir løfte sig over den lave By og speile sig i Isefjorden; 
een Grav kun ville vi her søge, betragte den i Perlens Giar; det er ikke den 
mægtige Uniondronning Margretes - nei, inde paa Kirkegaarden, som vi flyve 
forbi, er Graven, en ringe Steen er lagt hen over den, Orgelets Drot, den danske 
Romances Fornyer, hviler her. Roeskilde, Kongegravenes By, i din Perle ville vi 
see paa den ringe Grav, hvor i Stenen er hugget Lyren og Navnet: Weyse.

Nu komme vi til Sigersted ved Ringsted By; Aaleiet er lavt; det gule Korn 
voxer, hvor Hagbarths Baad lagde an, ikke langt fra Signes Jombrubuuer. Hvo 
kjender ikke Sagnet om Hagbarth, der hang i Egen og Signelils Buur stod i 
Lue, Sangen om den stærke Kjærlighed!

“Deilige Sorø omkrandsed af Skove!” din stille Klosterby har faaet Udkig 
mellem de mosgroede Træer; med Ungdomsblik seer den fra Akademiet ud 
over Søen til Verdens Landeveien, hører Locomotivets Drage puste, idet den 
flyver forbi gjennem Skoven. Sorø, du Digtningens Perle, der gjemmer 
Holbergs Støv! Som en mægtig hvid Svane ved den dybe Sø ligger dit Lærdoms 
Slot, og op til den, og derhen søger vort Øie, skinner, som den hvide 
Stjerneblomst i Skovgrunden, et lille Huus, fromme Psalmer klinge derfra ud 
gjennem Landet, Ord mæles derinde, Bonden selv lytter dertil og kjender
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svundne Tider i Danmark. Den grønne Skov og Fuglens Sang høre sammen, 
saaledes ogsaa Ravnene Sorø og Ingemann.

Til Slagelse By - ! hvad speiler sig her i Perlens Giar? Forsvundet er 
Antvorskov Kloster, forsvundet Slottets rige Sale, selv dets eensom staaende 
forladte Fløi; dog et gammelt Tegn staaer endnu, fornyet og atter fornyet, et 
Trækors paa Høien derhenne, hvor i Legendens Tid Hellig-Anders, den Slagelse 
Præst, vaagnede op, baaret i een Nat herhid fra Jerusalem.
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Korsør - her fødtes Du, der gav os:
- “Skiæmt med Alvor blandet

“I Viser af Knud Sjællandsfar.”
Du Mester i Ord og Viid” de synkende gamle Volde af den forladte Befæstning 
er nu her det sidste synlige Vidne om dit Barndoms Hjem; naar Sol gaaer ned, 
pege deres Skygge hen paa den Plet, hvor dit Fødehuus stod; fra disse Volde 
skuende mod Sprogø’s Høide faae Du, da Du “var lille”, “Maanen ned bag Øen 
glide” og besang den udødeligt, som Du siden besang Schweitses Bjerge, Du, 
som drog om i Verdens Labyrinth og fandt, at -

“ - - ingensteds er Roserne saa røde,
“Og ingensteds er Tornene saa smaa,
“Og ingensteds er Dunene saa bløde,

“Som de, hvor fordums Uskyld hvile paa!”
Lunets liflige Sanger! vi flette Dig en Krands af Skovmærker, kaster den i Søen, 
og Bølgen vil bære den til Kielerfjord, paa hvis Kyst dit Støv er lagt; den bringer 
Hilsen fra den unge Slægt, Hilsen fra Fødebyen Korsør, - hvor Perlesnoren 
slipper!

H. C. Andersen
Folkekalender for Danmark
1857
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