
1.8 Valby landsby 
 
Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det 
afgrænses af Valby Station, Toftegårds Allé, Nordisk Film, Sylviavej og Annexstræde. 
 
Begrundelse 
Valby var en del af kongens rytterdistrikt, hvilket betød at den skulle stille ryttere til hæren og 
således havde en vigtig funktion for København som ”stat/hovedstad”. Herudover producerede 
Valbys bønder også landbrugsvarer til salg på Københavns torve. Selv om landsbyen i dag er 
integreret i storbyen, findes der stadig bevarede bygninger og strukturer, som udgør et værdifuldt 
kulturmiljø. Landsbyen er interessant derved, at dens historie og forskellige faser er aflæselige. En 
del ældre lave bygninger viser den gamle landsbys bebyggelse og dermed Valbys historie før 
indlemmelsen i København.  
 
Bærende bevaringsværdier 
• Den bevarede vejstruktur fra landsbyperioden 
• Rytterskolen og rækken af småhuse på Valby Langgade  
• Landsbykarakteren med små grønne områder, pladser og haver samt store træer. 
 
Sårbarhed 
De nuværende veje med deres slyngede forløb og enkle form er væsentlige for kulturmiljøet. 
Bymiljøet er sårbart over for ny- og ombygninger uden hensyn til arkitektur eller kulturhistorie, 
eller for udskiftning af ældre bygninger med arkitektonisk ”fremmede” hustyper. De ældre 
bygninger er sårbare overfor forandringer af de karaktergivende bygningsdele, der viser den 
oprindelige byggeskik. De grønne områder, pladser, haver osv. som binder bydelen sammen til en 
værdifuld helhed, er sårbare over for erstatning med belægninger eller nyplantninger, der ikke 
harmonerer med landsbypræget. 
 
Udviklingsmuligheder 
Kulturmiljøets landsbykarakter fra udskiftningstiden kan understreges ved bl.a. at genskabe åbne 
pladser med træer, græs eller grus og forholdsvis lav bebyggelser. Rytterskolen og den resterende 
del af det ældste Valby skal bevares, så kulturmiljøets helhed og landsbystruktur fastholdes, 
ligesom nye huse bør indpasses i den traditionelle arkitektur. Yderligere udstykninger, der påvirker 
de resterende strukturer fra 1800-tallet, bør undgås.  
 
Nuværende sikring 
Hovedparten af Valby landsby er omfattet af lokalplaner med forskellige former for 
bevaringsbestemmelser. 
 
Lignende eksempler 
Landsbyerne Husum, Brønshøj, Vanløse, Sundby og Sundbyøster. 
 


