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Periode
Moderne tid 

I første del af 1900-tallet opstod i kølvandet på indu-

strialiseringens slum og spekulant boligbyggeri en ny 

bevægelse. De nye tanker lagde vægt på lys og luft i 

boligbyggeri, så den nye samfundsgruppe - arbejderne 

- kunne nyde grønne områder og have mulighed for 

sportsudfoldelse nær deres bolig. Man lagde vægt på ”det 

sunde mennesker”, dvs. den sunde krop, og derfor opstod 

foruden boligbyggeri i grønne sunde omgivelser også div. 

offentlige bygninger, som hospitaler, plejehjem og skoler, 

der blev bygget efter samme princip.

Grønne områder
Den moderne industrialisering fra omkring 1840 resulte-

rede i en byvækst, der skabte hidtil usete koncentration 

af dårlige boliger uden adgang til grønne områder. Som 

en reaktion herpå opstod der i første del af 1900-tallet 

4.15 VALBYPARKEN

Oversigtskortet viser de 18 kulturmiljøer, der er i Kommuneplan 2011 under afsnittet 'Københavnernes velfærd'. For hvert af kultur-
miljøerne er der udarbejdet en baggrundsrapport. Denne rapport omhandler 4.15 Valbyparken, markeret med den blå cirkel.



Afgrænsning af kulturmiljøet

Værdifulde landskabsflader
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nye byidealer, hvor man lagde vægt på sunde boliger i 

grønne omgivelser.

Den moderne tankegang afspejler sig både i den eksi-

sterende boligmasse (sanering), og ikke mindst i plan-

lægning af nye boligområder, hvor der fra starten skabes 

plads mellem husene, grønne områder, lysere boliger, 

altaner mm. De nye tanker har betydet meget for den 

måde man planlægger og anlægger nye boligområder på 

- også i dag.

Forbillederne blev især hentet i England, men også fran-

ske byggerier inspirerede.

Med den ændrede opfattelse af, hvordan bolig- og byom-

råder skulle indrettes blev livet i det offentlige rum også 

anderledes - der blev i højere grad skabt rum for alle be-

folkningsgrupper.

Hvor parkerne før havde karakter af et fint sted, man 

kom og så på, og hvor de rige mennesker spadserede, 

blev der nu fokus på friluftsliv, bevægelse og idræt - 

også for de almindelige borgere. I perioden etableres en 

række store planlagte parker med idrætsanlæg og - en 

særlig dansk variant - kolonihaver, der ud over at give 

lys og luft, også gav arbejderne mulighed for at dyrke 

grøntsager til eget forbrug, hvilket kom til få en enorm 

indvirkning på arbejdernes sundhedstilstand efter de to 

verdenskrige.

Med til fortællingen hører også de nye kommunalt an-

lagte kirkegårde.
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har en meget afvekslende indretning med bl.a. koloni-

haveforeninger, rosenhave, naturlegeplads og festplads 

foruden store åbne fællesarealer indrammet af trægrup-

per. Senest er tilføjet temahaver, som går fint i tråd med 

parkens oprindelige tanker.

Kulturmiljøets bevaringsværdier
•	 Haveforeningerne
•	 Temahaverne
•	 Rosenhaven
•	 Udsigten	ud	over	Kalvebod	Strand
•	 Poppelalléen

Stedet
Kulturmiljøet	omfatter	hele	Valbyparken	inklusiv	ko-

lonihaveforeninger,	Rosenhaven	mv.	Det	afgrænses	af	
Parkstien,	grunde	langs	Gl.	Køgelandevej,	banedæmnin-

gen,	haveforeningen	Musikbyen	og	Kalveboderne.

Begrundelse
I modsætning til de af byens parker, som ligger på den 

gamle	fæstningsring,	er	Valbyparken	resultat	af	en	kon-

kurrence om en park, hvis formål det var at sikre den al-

mindelige borger muligheden for at opholde sig i grønne 

områder og udøve sport. 

Valbyparken	er	i	overensstemmelse	med	de	oprindelige	
tanker løbende blevet udviklet, udvidet og raffineret og 

Temahave Legeplads

Allè mod Idrætsparken i den nordlige ende

Bispebjerg Hospital afgrænser området mod nord hvor terrænet stiger, og hospitalets 
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Kulturhistorie
Parken	ligger	på	den	gamle	Valby	Fælled,	der	fra	1913	til	
1937	blev	anvendt	som	losseplads.	Der	blev	efterfølgende	
etableret græsplæne på det meste af arealet samt plantet 

buske og træer, og den nye bypark åbnede for offent-

ligheden	1.	september	1939.	Anden	etape	af	parken	stod	
færdig	i	1952.	Siden	1966	har	Valbyparken	været	fredet.	
Efter mange år uden de store forandringer i parken, blev 

der,	i	forbindelse	med	at	København	i	1996	var	Kulturby,	
etableret	17	temahaver	i	parken.	I	1990'erne	kom	der	også	
en	ny	skov,	en	poppelallé	og	en	sø	til.	I	2004	blev	der	i	den	
del, der hedder Frøparken, anlagt en discgolfbane til fri 

afbenyttelse.	Parkens	formål	har	siden	fredningen	i	1966	
været at give befolkningen et rekreativt sted til sport, leg 

og afslapning, og nutidens 64,2 hektar store park rum-

mer da også rigtig mange tiltag til dette formål.

Landskab
Landskabskarakter

Valbyparken	afgrænses	mod	syd	af	Kalvebod	Strand,	mod	
nord	af	Valby	Idrætspark	og	mod	vest	og	øst	af	en	række	
haveforeninger.

Parken	fremstår	smukt	med	store	fælleder,	der	af	træg-

rupper bliver opdelt i rum af varierende størrelse. I den 

østlige del åbner parken sig mod vandet med en stor 

græsslette, der på begge sider indrammes af skovlig-

nende	beplantninger.	Parken	rummer	desuden	bl.a.	en	
cirkelrund rosenhave, en række temahaver og en smuk 

Søen nær den nordøstlige indgang til parken, hvorfra poppelalleen udspringer.

Vandhaven Fra haveforeningen Sundbo mod nordvest

og hospitalets hovedbygning ligger flot ud til de grønne  arealer                               
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poppelallé.	Fra	Kalvebodstien	er	der	et	fint	kig	mod	mo-

torvejsbroen	og	Avedøreværket.	

Delområder og elementer i bebyggelsen
Valby Idrætspark

Nord	for	parkanlægget	ligger	Valby	Idrætspark,	som	af-
grænses mod syd af Hammelstrupvej, der har en smuk 

allébeplantning.	Området	bærer	præg	af	store,	præcist	
afgrænsede græsflader med træningsbaner opdelt af læ-

hegn. 

Temahaver 

I	Valbyparken	findes	17	cirkelformede	temahaver	med	
hver deres særlige karakter og havekultur. Haverne blev 

etableret i 1996. Der er blandt andet en vandhave, en 

sommerblomstrende have og en handicapvenlig have 

indrettet så også blinde og kørestolsbrugere kan få en 

sansehaveoplevelse.

Haveforeninger 

Inden for parkområdet ligger Haveforeningerne Sundbo, 

Bergmanns	Have	og	Kalvebod,	der	markerer	en	forbin-

delse	til	Kgs.	Enghaves	mange	kolonihaveområder.	

Poppelalléen

I	1995	blev	der	plantet	en	allé	af	pyramidepopler,	der	i	
dag udgør en flot grøn korridor, der strækker sig præcis 1 

km	fra	parkens	hovedindgang	til	Kalvebod	Strand.	Andre	

steder i parken findes træer, der ikke normalt vokser i 

Danmark, men hører hjemme i andre verdensdele. Det 

gælder f.eks. tulipantræet og duetræet.

Sårbarhed
-

Udviklingsmuligheder
Parken	bør	fortsat	udvikles	under	hensyntagen	til	den	
oprindelige tanke om mangfoldighed i de rekreative 

funktioner. Det blev besluttet at lave en udviklingsplan 

for	Valbyparken	i	2012.

Nuværende sikring
Valbyparken	er	naturfredet.	Dette	gælder	også	koloniha-

verne	i	parken.	Kolonihaverne	er	desuden	”varige	koloni-
haver”	i	medfør	af	Lov	om	Kolonihaver	og	Borgerrepræ-

sentationens	beslutning.	Parkens	arealer	langs	kysten	er	
fredet med strandbekyttelseslinje.

Lignende eksempler
Lersøparken.

Kilder
Bydelsatlas	Valby	
www.dn.dk 

www.kk.dk 
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Poppelalleèn ud for temahaver.
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Kyststien med udsigt over Kalveboderne og på den anden side til Avedøreværket.

Demonstrationshaven ud til de store flade plæner.



Københavns	Kommune
Teknik-	og	Miljøforvaltningen
Byens	Udvikling
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1503	København	V
Telefon	3366	3500
E-mail: byensudvikling@tmf.kk.dk
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