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Valbys Historie. 

 

Så længe der har været menneskelig aktivitet i 
Danmark har der boet mennesker i Valby-
området. Flere arkæologiske fund bekræfter 
det. 
Det mest markante oldtidslevn er gravhøjen 
”Danshøj”. Der har uden tvivl været flere, men 
de er blevet sløjfet. 
 
Det nuværende Valby regnes grundlagt 
omkring år 900, som en udflytter by fra enten 
Solbjerg eller Vigerslev. Bynavne med 
endelsen ”by” stammer næsten alle fra 
vikingetid eller ældre middelalder. Valby betyder ”byen på valen=græssletten”. 
 
Den ældste kilde hvor Valby nævnes, er et brev fra pave Urban 3. som stadfæster ærkebiskop 
Absalons gave til biskoppen i Roskilde på København og de omkringliggende landsbyer, herunder 
Valby. Absalon havde tidligere fået byerne med omgivende land som gave fra Kong Valdemar d. 
Store. 
 
Valby forblev under bispestolen i Roskilde indtil 1416, da det hele blev overtaget af kronen. 
I jordebogen fra ca. 1370 opgjordes Valby til at bestå af 21 gårde på i alt 8 Bol (en ældre enhed for 
jordfordeling og –vurdering). 1 bol var 2 mark land = 96 tønder = 52.95 hektar. Af de 21 gårde var 
dog 10 ødegårde. Sygdomme (f.eks. pesten omkring 1350), og krige havde reduceret befolkningen, 
så gårdene ikke kunne fæstes væk alle sammen. 
I 1611 var der i Valby, kan vi se af jordebøgerne, 10 gårde der hver svarede 1 pund byg samt nogle 
småydelser, og 3 gårde der svarede 2 pund byg. I alt et samlet landgilde på 16 pund byg, en markant 
reduktion i forhold til 1370. 
 
Beboerne i Valby var ugedagstjenere til Københavns Slot med pligt til omfattende hoveriarbejde. 
Jorden blev dengang dyrket i 2 vangsskift. En vang blev tilplantet med byg og havre, og så blev der 
også lagt et mindre stykke ud til Rughave. En anden vang lå brak og blev brugt som fælled. De 2 
hovedvange i Valby mod øst: Baune Høyds Wang = Bavnehøjsvang og mod vest: Wlffuegafs Wang 
= Ulvegabsvang 
I 1635 blev den samlede udsæd fra de 13 gårde 14% rug, 
59% byg og 27% havre. Rughaven var man nødt til at holde 
adskilt fra de andre marker, fordi rug sås om efteråret mens 
byg og havre blev sået om foråret. Når kornet var høstet, 
så lukkede man kreaturerne ud på stubmarkerne så de 
kunne græsse, hvad der måtte være tilbage (det hed ”at 
opgive ævred”). Det duede jo ikke på en nytilsået rugmark. 
 
Der var også afgrænsning omkring vangene, dels mod 
nabolandsbyernes marker dels mellem de 2 vanger. 
Undtagelsen var mellem Valby og Vigerslevs marker. Men det betød at man var nødt til at rotere 
mellem dyrkning og brak samtidigt i de to landsbyer, og at man var nødt til at høste på samme tid, så 
man kunne lukke kreaturerne ud på de afhøstede marker samtidigt. Fordelen var at man sparede at 
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vedligeholde 2 km hegn. 
 
I samme rapport står, at Gåsebækken, som løber igennem hele Valbys markareal fra nord til syd, gør 
stor skade i våde år, at græsningen er meget dårlig og der sker stor skade som følge af den store trafik, 
der gik igennem området.  

 
Valbys udsatte beliggenhed for trafikken 
til hovedstaden, har altså været et problem 
300 år før den første bil. I Valby delte 
vejen fra København til Roskilde og til 
Køge sig, og stykket fra Valby til 
Langvaddam (Damhussøen) var i 1620-23 
blevet anlagt gennem Valby (nuværende 
Valby Langgade, dengang Roskildevej), 
og bønderne blev pålagt at anlægge og 
vedligeholde vejstykket. Et arbejde der 
gav anledning til mange konflikter med 
myndighederne. 

 
Markbogen 1682 og matrikelprotokollen 1688 anfører 
13 gårde i Valby. På flere af gårdene (7-9-11-12) var der 
dog 2 fæstere og dertil kom 25 husmænd uden jord. Det 
fremgår ikke i detaljer, hvad folk levede af. Bønderne 
dyrkede korn og havde kreaturer, grise og fjerkræ, men 
husmændenes økonomi er mere usikker. En del har vel 
været medhjælpere på gårdene eller arbejdet i 
København og for kronen. Der er dog tydelige tegn på, 
at handelen med levnedsmidler, især fjerkræ og smør, 
spillede en betydelig rolle. Det er utvivlsomt 
baggrunden for at antallet af husmandsfamilier steg 
meget stærkt i Valby: 1657: 15 huse, 1721: 63 familier, 
hvilket i begyndelsen af 1800-tallet steg til ca. 120 
familier. 
 
Handelen bestod i, at folk fra Valby kørte ud på 
Sjælland, opkøbte ungt fjerkræ som kalkuner, høns, 
kyllinger, gæs og ænder. De blev ført til Valby, hvor de 
blev opfedet og slagtet og derefter solgt på Københavns 
torve. Der er sikkert også i betydeligt omfang tale om 
”forprang”. Når bønder fra Sjælland skulle til 
København, skulle de nødvendigvis gennem Valby, og 
her har husmændene opkøbt deres varer og videresolgt 
den i København, naturligvis med en passende 
fortjeneste. 
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I 1696 blev der imidlertid sat en alvorlig 
bremse for denne virksomhed, idet der 
blev udstedt forbud mod, at Valby-
beboerne købte og solgte fjerkræ og mod 
at de drog rundt og opkøbte sådanne varer, 
idet denne handel blev givet som monopol 
til et nyoprettet hønsekræmmerlaug i 
København. 
 
Forbuddet varede dog ikke længe, for i 
1721 fik Valbys bønder og husmand igen 
tilladelse til at sælge de varer på 
Københavns torve de selv have 
produceret, eller som de med egne vogne 
havde købt og transporteret fra Sjælland til hovedstaden. 

 
Den 23/4-1781 blev der udstedt en forord-
ning om udskiftning. Og allerede samme år 
begyndte forhandlingerne om udskiftning i 
Valby på initiativ af etatsråd Knoph. Han 
havde købt en gård i Valby, med den hensigt 
at få gården udskiftet og udflyttet. 
Rentekamrets landinspektør blev sat til at 
opmåle og registrere Valbys Jorde, med de 
eksisterende vange, agre og åse. 
Den var færdig i december, og herefter blev 
Knoph, resten af Valby og landinspektøren 
enige om, at han fik tildelt et pænt firkantet 
areal syd for Valby Langgade og mod øst 
grænsende til Vester Fælled (der hvor 
Carlsberg nu ligger). 
Det var straks mere vanskeligt med at få de 
resterende til at enes. Problemet var, at selve 
byen jo lå i det ene hjørne af jordene, så det 
var umuligt at lave en fordeling der indebar 
at alle gårdene kunne blive liggende og 
samtidigt have direkte adgang til deres jord. 
Efter mange og svære forhandlinger lykkedes 
det d. 25. juli 1783 at opnå enighed om en 
fordeling. 
Det blev nødvendigt at udflytte 4 af gårdene, 

de østligste, mens resten kunne blive. Ulempen var dog, at de enkelte jordstykker var smalle og 
omkring 2 km lange, så det gav lange interne transportveje. 
 
Hvis man i begyndelsen af 18oo-tallet besøgte Valby fra København, så kom man først til 
udflyttergårdene: Bakkegården, Bjerregård, Lykkens Minde, Skovbogård og Valbygård. Så kom en 
række lystejendomme, bygget af Københavnere der havde følt sig tiltrukket af Valbys landlige idyl. 
Derefter kom selve landsbyen med de resterende gårde og jordløse huse. Ved Tingstedet lå Valby Kro 
og Rytterskolen, og her delte vejen sig mod syd til Køge og mod vest til Roskilde. 
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Forfatteren S. Sterm giver i 1834 en beskrivelse af Valby. Foruden de omtalte gårde var der 89 
jordløse huse og i alt 128 familier. Der var 2 bagere, 3 hjulmænd, 5 smede, 1 skrædder og 5 vævere. 
Af tjenestetyende 34 karle, 36 piger og 15 drenge. Af indsiddere 64. Byen beskæftigede 2 vægtere, 
og desuden havde en dyrlæge taget ophold der. Der var også en del Københavnere der boede på deres 
lystejendomme hele eller dele af året. 
 
Som andre danske landsbyer blev heller ikke Valby skånet for brande. 
I 1839 brændte således Lyshøjgård (nr. 6). Den blev flyttet til Toftebakkevej. 
 
Den største katastrofe var alligevel branden i 1865. 
Den 23. juli udbrød der brand i svinehandler Mortensens hus. I løbet af få timer bredte ilden sig og 
gjorde hele bycentret til et flammehav. 4 gårde og 35 huse blev lagt i aske. 
Det blæste kraftigt, så ilden sprang hurtigt fra slagterens hus til naboen, Valby Kro. Derfra fløj 
gnisterne over gaden til en gård på hjørnet af Mosedalsvej, derfra videre til Toftegården og 
Vingården og Jesper Bendtsens gård (nr. 7a) i Annexstrædet og selvfølgelig til alle de mange huse, 
der lå i tilknytning til gårdene. 
 

 
I 1883 blev Valby igen hjemsøgt af en storbrand, hvor 4 gårde mod vest nedbrændte. Ingen af dem 
blev genopført på stedet. 
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I slutningen af 1800-tallet blev mange af gårdenes jorde udstykket, og gradvist solgt til Køben-
havnere, der gerne ville væk fra byen. F.eks. ejeren af Bjerregård, I.C.Ostenfeldt udstykkede 
jordene overfor Søndermarken til villa bebyggelse, dog efter først at have udgravet store mængder 
sand og grus ud af området. Det forklarer, hvorfor så mange af husene ser ud til at ligge nede i et 
hul. 

Helt nede i den østlige ende af det 
gamle Valbys markområde havde 
brygger Jacobsen købt noget af jorden 
fra Bjerregård, og i 1847 anlagt 
Carlsberg Bryggeri. 
 
Valbys første stationsbygning. 
Blev brugt fra 1847-64. 
Derefter brugt som postbygning. 
 
Samme år åbnede jernbanen til 
Roskilde og der blev anlagt en station 
i Valby. Den blev om sommeren 
flittigt brugt som udflugtsmål for 
Københavnere, indtil banen blev 
omlagt i 1864 over Frederiksberg. 
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Hesteomnibus ved Valby kro 1884. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hestesporvogn ved Valdal endestation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fra ca. 1880 og frem opstod et større 
industriområde syd for banelinjen ved Gammel 
Køge Landevej. Med bl.a. Aller, F.L.Smidth, 
Trekroner Bryggeri, Plumrose, Henkel, 
Sukkerraffinaderierne og flere. 
 
Porcelænsfabrikken Norden og 
Bommuldspinderierne kom til vest for Valby. 
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I 1906 blev Nordisk Film 
dannet med base i det 
nordlige Valby på 
Mosdalsvej. Det er stadig 
fungerende, og er verdens 
ældste stadig aktive 
filmselskab, med verdens 
ældste filmstudie. 
 

Det første filmstudie, studie 
1. Det eksisterer stadig. 
 
 

 
Manden til venstre er Nordisk Films 
grundlægger Ole Olsen. 
Ham i uniform er Poul Reumert. 
1910. 


