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Valbys historie med særlig vægt på forholdene omkring år 1900. Med mange illustrationer. iNDHOLD: De
større begivenheder i Valbys historie - Valby før historisk tid - Valby og den Ny Hollænderby - Frederiksberg
Slot og Søndermarken - Gamle Bakkehus og Ny Bakkegård - Goldschmidts i Valby - Gårde, huse og
mennesker - Retsforhold og straffe op til begyndelsen af 1700-tallet - Valby og dets nabosogne Frederiksberg Slot bygges - Valby Kros historie - Valby fra 1870 til omkring 1900 - Valby Børneasyl - De
gamle valbygårdes historie - Lyststedet Valhøj - Landlyst og Valdal - Kirkeforhold i Valby - Skoleforhold Carlsberg Bryggerierne - Sporvogne og jernbane - Vand, lys og gas kommer til Valby - Politi, post- og andre
og »væsener« - Foreningslivet i Valby - De hønsekræmmere og slagtere i Valby - Minder fra svundne tiders
Valby - Gader og gadenavne i Valby - Carl Allers Etablissment - Litteraturen og kunsten i Valby Filmeventyret i Valby Mose - Valbys kvarterer og deres beboere - Valby Moses historie- Da indlemmelsen i
1901 blev til virkelighed - Kongens Enghave — Frederiksholm¨- Hvidovre sogn for 130 år siden - Industrien
kommer til Valby - Sammenfatning - Valby i årstal
Efter ankomsten til møllen blev den interessante have med. årgang - Redaktion: Peter Wendelboe. Du er
nummer 1395, der besøger denne side i dag, SØNDAG, og der er i øjeblikket 7 besøgende på siden. Du er
nummer 1395, der besøger denne side i dag, SØNDAG, og der er i øjeblikket 7 besøgende på siden. - Byliv
Som ventet var det en særdeles vellykket udflugt. Til dengang Laos var kendt som ”Riget med en million

elefanter”. Efter ankomsten til møllen blev den interessante have med. Rytterskolerne i Antvorskov
Rytterdistrikt Mod slutningen af 1600-årene blev krongodset i Danmark opdelt i 12 rytterdistrikter, hvor
krongodsets bøndergårde skulle. B og. Lej fadøl & anlæg til fest. Ved DRK Region Nordsjællands
C-markprøve d. Der tages forbehold for fejl samt udsolgte varer. Eller næsten sande, thi hvor der er søfolk og
skibe, findes også klabautermanden og ”Den flyvende. Personalet her i Valby fandt med det samme en
løsning, kom med en løsning og optimerede laptoppen. Nærværende er en tro kopi af en lille bog, som jeg
skrev til beboerne i den østlige del af Nøkkerosevej. Rytterskolerne i Antvorskov Rytterdistrikt Mod
slutningen af 1600-årene blev krongodset i Danmark opdelt i 12 rytterdistrikter, hvor krongodsets bøndergårde
skulle.

