
Valby Fortællinger er et kunstprojekt iværksat af Områdeforny-
elsen Gl. Valby, 2009-15 under Teknik- og Miljøforvaltningen i 
Københavns Kommune. Projektet blev finansieret af Område-
fornyelsen, Statens Kunstfond og lokale boligforeninger.
Tanken med Valby Fortællinger er, at værkerne skal styrke 
Valbys særlige identitet og bidrage til nye fortællinger om kvar-
teret. Resultatet er en unik samling af gadekunst - en kunstrute, 
som Valby kan være stolt af.

Fire endegavle på Lejerbos afdeling 
Lukretiavej 
udført 2013

De fire værker er skabt efter dialog med beboerne, og tolker 
deres fortællinger, stærke sammenhold og mangfoldighed.

Fourteen flowers på Blankavej (Lukretiavej 20) 
af Simon Hjermind Jensen.

14 lamper er formet som 14 blomster - alle lidt forskellige - der 
tilsammen danner en cirkel. Lamperne er lavet af hård plast og 
drives af solceller. Fra et bestemt punkt på det modsatte fortov 
kan man kigge ind i alle lamperne og samtidig ind i beboerne 
fælles gårdrum. 

Radiant dark på Blankavej (Lukretiavej 10) 
af Silas Inoues.

Et cirkelformet motiv - et univers - en stor hjerne med en fæl-
les tanke. Cirkelformen er kendt fra de mindste organismer til 
de største planeter og fra alverdens religioners ikonografi. 

Kvindeansigt omgivet af dyr på Lukretiavej nr. 2 
af Anne Sofie Madsen.

De fem dyr får man straks øje på, og så - måske hvis man træ-
der lidt tilbage - kommer det frem af muren, det store kvinde-
ansigt med lukkede øjne - gådefuldt - drømmende.

Zzzz zz zzzøvn på Lukretiavej nr.12 
af Jan S. Hansen.

En konstruktion eller mekanisme dannet af former og 
farver. Over motivet er der udspændt to lag net, hvilket 
giver en særlig effekt, når nettets huller forskydes. Måske 
et stilbillede fra en drøm.

To streetart værker 
udført 2013

To spanske kunstnere fra streetartfestivallen Galore 2013 
på Toftegårds plads har udsmykket to gavle:

Mosedalsvej nr. 9 
af Malakkai.

Værket er i stærke farver malet direkte på muren. Det 
fortæller om ulykkelig kærlighed, uafsluttede forhold og 
frygten for at miste.

Valby Langgade nr. 57 
af Dulk.

Et muntert kærlighedsbillede med dyremotiver og even-
tyrfortælling, på en baggrund af meget stor Netto-hund 
med meget lille kurv.
  

Syv kunstpiger i Pigekvarteret 
udført 2015

Syv vejnavne i kvarteret bærer syv pigenavne. Billedkunst-
neren Mette Hannemann har lyttet til fortællinger og 
forestillinger fra beboerne. Det er blevet til syv figurer, 
kunstpiger, der hver især tolker personligheden af sit 
navn. De er malet på hårde plader, udskåret og ophængt 
på husmure.

Beate 
på hjørnet af Beatevej og Valborg Allè, flyven-
de med udfoldet paraply.

Blanka 
på Blankavej nr. 1, hængende i en bjælke over 
børnehaven.

Cæcilia 
Dansende pige på Cæciliavej nr. 23

Laura 
på Lauravej nr.14, i fuld fart på løbehjul.

Lukretia 
på Lukretiavej nr. 7, ung kvinde med lille barn 
på armen.

Sylvia 
på Sylviavej nr. 12, kurende ned ad nedløbs-
røret.

Valborg 
på Valborg Allè nr. 5, med rengøringskost 
eller malerkost på endevæg over grafitti-tags.
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To digtergavle 
udført 2014-15

Disse gavle er udsmykket med ord af to kendte digtere.

Regn søvn blå kys på Herman Bangs Plads 
af Søren Ulrik Thomsen.

Digtet indeholder de 8 ord, som digteren ville tage med 
sig på en øde ø: regn, søvn, blå, kys, lys, seng, vand. Sat 
sammen to og to har de dannet otte nye ord i digtet, 
som nu er bøjet i neon og opsat øverst oppe på Andels-
foreningens gavl. Ordene tænder - i rymiske pulseringer 
- om aftenen sammen med gadebelysningen.

Drømmegavlen ved storbyhaven Valby Gadekær 
af Morten Søndergaard.

Danmarks største digt, opsat på Domeabygningens store 
gavl. Digteren har ved drømmeworkshops og breve bedt 
beboerne fortælle om deres drømme for fremtiden og 
nutiden. Deres svar er blevet til sætningerne i det store 
digt. Bogstaverne er udskåret i aluminiumsplader opsat på 
gavlen. Pladerne bliver belyst bagfra, så drømmene også 
kan ses i de mørke timer.

På vej: Gavlværk ”Asta Nielsen” af Eva Tind på Valby 
Langgade nr. 44B. Opføres efterår/vinter 2015.

Mere om værkerne.
Du kan downloade appen Recho og høre lydoptagelserne 

- foran værkerne. 
Se også #valbyfortællinger.

Byvandring i tusmørket 
Fokus på gavlværker - med digteren Søren 
Ulrik Thomsen
Fredag den 4. september kl. 19-20.30
Mødested: Valby Langgade 52, foran Tigerhu-
set

Mød kunstpigerne 
Fokus på kunstpigerne på husmurene - med 
billedkunstner Mette Hannemann
Lørdag den 5. september kl. 12-13 
Mødested: Valby Gadekær v. Drømmegavlen

Lokale guider: 
Annemarie Madsen 
Anina Grambye  

Valby Fortællinger
To byvandringer under Valby Kulturdage 2015 
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Lukretiavej

Mødested 4/5 kl. 19

Mødested 5/5 kl. 12


