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VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN
KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD

Valby Landsby 
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Stedet
Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby 

Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses af Valby 

Station, Toftegårds Allé, Nordisk Film, Sylviavej og An-

nexstræde.

Periode
Sen enevælde (1750-1848)

Perioden var kendetegnet af en langs fredsperiode og 

udviklingen af et udbygget administrativt system, som 

nåede helt ud til den enkelte landsby, hvor lokale magt-

havere havde ansvar for f.eks. udskrivning af mænd til 

hæren. 

På landet var perioden stærkt præget af de gamle land-

bysamfunds opløsning.

1.8 VALBY LANDSBY

Oversigtskortet viser de 12 kulturmiljøer i Kommuneplan 2011 i afsnittet "København som hovedstad". For hver af de markerede fla-
der er der udarbejdet en baggrundsrapport. Denne rapport omhandler 1.8 Valby Landsby.
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Begrundelse 
Valby var en del af kongens rytterdistrikt, hvilket betød 

at byen skulle stille ryttere til hæren, og landsbyen havde 

således en vigtig funktion for København som hovedstad.

Herudover producerede Valbys bønder også fødevarer til 

salg på Københavns torve. Selvom landsbyen Valby i dag 

er integreret i storbyen, så findes der stadig bevarede 

bygninger og strukturer, som tilsammen udgør et vær-

difuldt kulturmiljø. Det, der gør byen interessant er, at 

byens historie og forskellige faser er aflæselige. Til trods 

for de sparsomme oplysninger omkring bygningernes 

kulturhistorie, så repræsenterer flere af de ældre, lave 

bebyggelser den gamle landsbybebyggelse og Valbys 

historie inden den blev opkøbt og blev en del af Køben-

havns Kommune.

Kulturmiljøets bevaringsværdier 
•  Den bevarede vejstruktur fra landsbyperioden
•  Rytterskolen
•  Rækken af småhuse på Valby Langgade
•  Karakteren af landsby med mange grønne områder, 

pladser, haver og store træer.

Kulturhistorie 
Baggrund og Grundtræk 

Valby var i århundreder en landsby i Sokkelund Herred. 

Gårdkonerne i Valby drog ad Roskildevej gennem Vester-

port til Gammel Torv i København for at sælge æg, smør 

og fjerkræ. På Gammel Torv konkurrerede Valbys bønder 

indædt, iført fuld nationaldragt, med de hollandske bøn-

der fra Fredriks III’s kongeligt anlagte hollænderby nær 

Frederiksberg. I Valby boede der mange hønsekræmmere 

og slagtere, og mange af Vesterbros småhåndværk flyt-

tede herud i det sene 1800-tal. 

 

Fra Valbygårdenes marker ved kongens private park, 

Søndermarken, på toppen af Valby bakke, var der den 

smukkeste udsigt over hele København. Valby landsby 

adskilte sig fra de to andre landsbyer i sognet, Vigerslev 

Afgrænsning af kulturmiljøet

Bærende bevaringsværdier

Værdifulde bebyggelsesflader

Værdifulde landskabsflader
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Kort fra 1795 med Valby Landsby  

og Hvidovre, fordi den havde flere landsteder og som-

merresidenser. Valby lå kønt inde i landet ved sin bakke, 

kun en kort hestevognstur fra borgerskabets Frederiks-

berg. 

 

Valby blev i 1800-tallet et mondænt område for Køben-

havns kulturpersonligheder og borgerskab.  De dannede 

sommergæster blandede sig ikke med Valbys bønder, der 

samledes om Valby Rytterskole og kirken i Hvidovre. 

Valby er et eksempel på en landsby, som med tiden er 

vokset til en moderne bydel i København. Da man ned-

lagde Københavns volde i slutningen af 1800-tallet vok-

sede byen sammen med de omkringliggende landsbyer 

– herunder Valby. 

Enkelte bygninger og elementer

Den gamle Valby landsby har et fint bevaret landsby-

miljø. Særligt hovedgaden med sin lave bebyggelse for-

tjener opmærksomhed. I det gamle bondesamfund var 

alle landsbyens huse samlet på en lang hovedgade. Mar-

kerne lå uden for byen, og hver morgen måtte bønderne 

gå flere kilometer for at komme ud på deres markstyk-

ker. I 1700-tallet ændrede landboreformerne det gamle 

bondesamfund. Bøndergårde blev flyttet, så de nu lå ude 

på de tilhørende marker, men i Valby forblev gårdene i 

hovedgaden. I modsætning til mange andre landsbyer, 

var Valby ikke underlagt en privat godsejer, men tilhørte 

krongodset – dvs. gods ejet af kongen. 

Rytterskolen

Frederik IV lod en række skoler opføre med henblik på 

uddannelse af den almene befolkning. Skolerne kom til 

at hedde rytterskoler, fordi de lå på de godser, som havde 

pligt til at stille soldater til rådighed for kongens hær. 

Skolerne var et led i enevældens omorganisering af lan-

dets forsvar, og en forløber for uddannelse og oplysning 

af hele befolkningen til gode kristne og nyttige borgere.

Rytterskolen i Valby blev opført fra 1722-1805. Skolen blev 
udvidet i 1842. I 1876 og 1898 kom de nye skolebygninger 
i Valby til at betjene den hastigt voksende befolkning, og 

i 1904 var bygningerne i den gamle Rytterskole blevet for 
små. 

Rytterskolen blev brugt som brandstation fra 1905-1929, 
samtidig med så forskellige formål som teknisk skole og 

beboelse. Efter nogle omtumlede år kom Valby Bibliotek 

tilbage til Rytterskolen i 1917, hvor det siden har holdt til. 
I 1931 fik biblioteket Rytterskolen for sig selv. Huset blev 
ombygget og udvidet og fik for første gang en læsesal og 

åbne hylder, hvor lånerne selv kunne tage bøgerne frem. 

Først i 1952 blev der råd til et børnebibliotek i den gamle 
sprøjteremise, og der kom mere liv i de gamle lokaler.

Lillegade 1974

Smedestræde er en af de ældste gader i Valby. I dens buede forløb 

kan man fornemme at Valby engang har været en landsby. Foto 

fra 1933.

Rytterskolen 1933
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Tingstedet med tingstenene

Rytterskolen i dag
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langs Valby Langgade. 

Den centrale plads Tingstedet, hvis udstrækning stort 

set har været uforandret siden middelalderen, fordi en af 

Valbys gamle gårde med vænge har ligget her og netop 

udfyldt det areal, som området har den dag i dag. 

Sårbarhed
De nuværende veje med deres slyngede forløb og enkle 

form bør fastholdes.

Bymiljøet er sårbart over for ombygninger af de reste-

rende ældste bygninger uden hensyn til bygningernes 

arkitektur eller kulturhistorie, eller for nedrivninger af 

de ældste bygninger og efterfølgende opførelse af arki-

tektonisk fremmede hustyper. De ældre bygninger er 

sårbare over for forandringer af de karaktergivende byg-

ningsdele, f.eks. de fint forarbejdede og velproportione-

rede vinduer og døre, der knytter sig til den oprindelige 

byggeskik.

Valbys grønne områder, pladser og haver osv., som binder 

bydelens bygninger sammen til en værdifuld helhed, er 

sårbare overfor rydning og erstatning med belægninger 

samt overfor nyplantninger, der ikke harmonerer.

Arkitektur
Hovedtræk og bebyggelsesmønster 

Det gamle Valby indeholder i dag spor af hele udviklin-

gen fra landsby til en integreret del af storbyen, og et 

karakteristisk træk for området er især de mange sam-

menstød mellem gammelt og nyt og mellem lavt og højt 

byggeri. 

Den ældste del består af velbevarede enkeltbygninger, 

f.eks. den gamle rytterskole fra 1721, der i dag fremstår 
med tegltag og kamtakkede gavle. 

Den næste periode i udviklingen findes i en enklave af 

mere helstøbt karakter bestående af den lave bebyggelse 

i Smedestræde fra omkring år 1900. 

Strukturen i det gamle Valby med de små snørklede 

gader med lave forhuse, heraf nogle med baghuse, viser 

tydeligt, at Valby ikke altid har været en del af storbyen 

København, især omkring Smedegades buede forløb. 

Husene er bygget op omkring hovedgaden Valby Lang-

gade med Tingstedet som en central plads, og de mange 

grønne områder, pladser, haver og store træer understre-

ger landsbykarakteren i området. Denne karakter under-

streges ligeledes af en række gule 1½ etages landsbyhuse 

Toftebakkevej
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Udviklingsmuligheder 
Storbypræget bør nedtones inden for kulturmiljøaf-

grænsningen ved bl.a. at genskabe åbne pladser med 

træer, græs eller grus og lave bebyggelser for at under-

strege bydelens landsbykarakter fra udskiftningstiden.

Rytterskolen og den resterende del af det ældste Valby 
bør sikres, så kulturmiljøets helhed og landsbystruktur 

bevares, ligesom nye huse bør indpasses i den tradi-

tionelle arkitektur. Der bør ikke foretages yderligere 

udstykninger, der påvirker de resterende strukturer fra 

1800-tallet. 

De tilbageværende rester af gårde og huse bør sikres.

Nuværende sikring 
Hovedparten af Valby landsby er omfattet af lokalplaner 

med forskellige grader af bevaringsbestemmelser.

Lignende eksempler
Rester af landsbyerne Husum, Brønshøj, Vanløse, Sundby 
og Sundbyøster.

Kilder
Bydelsatlas Valby

Arne Steen Jensen, Glimt af det gamle Valby 

www.bibliotek.kk.dk/bibliotekerne/findbibliotek/val/

biblioteket/historie/jubilaeum/view

Forstadsmuseet – Historiens Hus

                                                                                   København 2014

Valby Langgade

Smedestræde
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