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Bydelsatlas 

Bevaringsværdier i bydel og bygninger 1994 

Miljøministeriet 
Skov- og NaturstyreIsen 9 
i samarbejde med Københavns Kommune 



Forord 

Skov- og NaturstyreIsen gennemfører i disse år i samarbejde 
med kommunerne en kortlægning af byernes arkitektoniske 
kvaliteter og en registrering af bevaringsværdige bygninger. 
Valby Bydelsatlas er således resultatet af Skov- og Natur
styreIsens kortlægning og registrering af bevaringsværdier i 
Valby. 

Bydelsatlasset beskriver de bevaringsværdige arkitektoniske 
sammenhænge. som kan iagttages i bydelen, samt de særlige 
historiske og topografiske forhold, der har præget bydelens 
tilblivelse. Herudover er bygningernes bevaringsværdi angi
vet på kortudsnit. 

Arbejdet med at registrere bevaringsværdier i bygninger og 
bymiljøer blev indledt i 1987. Nu 6 år senere, er der udgivet 
en hel serie kommune- og bydelsatlas, der hver giver en 
kortfattet oversigt over bevaringsværdierne i de enkelte kom
muner, og i København de enkelte bydele. 

Valby Bydelsatlas er et led i rækken af atlas over de køben
havnske bydele. Atlasserien vil omfatte hele Københavns 
Kommune i II bind, og afsluttes i 1996 med et samlet atlas for 
hele kommunen. Hidtil er der udgiver bydelsatlas for Vester
bro, Bispebjerg, Østerbro, Amager og Kongens Enghave. 
Hensigten med registreringen er først og fremmest at give 
bor"ere planlæ""ere O" politikere overblik over O" dermed b ' bO o , o 

mulighed for at vurdere, hvilke arkitektoniske og kulturhi sto
riske kvaliteter, der bør værnes om. 

Herudover er det ønskeligt, at bydelsatlasset indgår som en 
del af forudsætningsmaterialet for den kommunale planlæg
ning. 

Arbejdet med dette bydelsatlas blev indledt i foråret 1993 med 
en forundersøgelse udarbejdet af arkitekt Benny Bøttiger. 
Stadsarkitektens Direktorat, Københavns Kommune har un-
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der ledelse af arkitekt Kirsten Mølgaard foretaget registrering 
af bygninger og bymæssige værdier. I registreringen deltog 
arkitekterne/arkitektstuderende Hans Henrik Hovgaard, Cars
ten Becker, Steffen Lantz-Pedersen, Karen Thorkenholdt, 
Torben Thyregod Jensen, PeterThule Kristensen, Peter Eierdal , 
Svend Sivertsen,Werner T. Mathies, Katja H. Blilow, Rina 
Erstad, Lisbeth Nygaard Olsen og Simon Heinesen. Køben
havns Kommunes Direktorat for Fysisk Planlægning har 
udarbejdet en del af baggrundsmaterialet for atlasset. 

Arkitekt Jørn Kjærsgaard, arkitektfirmaet Hasløv & Kjærs
gaard, har redigeret , skrevet teksten og stået for den grafi ske 
ti I rettelægni ngo Sten Lange har fotograferet. I Skov- og Natur
styreIsen har cand. mag. Hannelene Toft Jensen været ansvar
lig for arbejdet. 

I hele arbejdsperioden har der været nedsat en følgegruppe, 
som løbende har vurderet resultaterne og iøvrigt har medvir
ket med rådgivning og inspiration undervejs. 

Følgegruppen bestod af Axel Kristensen, Valby Komiteen, 
Villy Sørensen, Valby Lokalråd (FB-Folehaven), Ole Jensen , 
Valby Lokalråd (BibI ioteket/Kirsebærhaven), Arne Steen Jen
sen, Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, Mette Bruun 
Beyer, Københavns Bymuseum, Freddy Avnby, Byfornyel
sesselskabet København, Peder Duelund, Valby Komiteen , 
Bjarne Schlager, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, 
Lisbet Sloth, SBS-Byfornyelse, Michaela Brliel og Margrete 
Bech, Københavns Kommunes Direktorat for Fysisk Planlæg
ning samt Hans Jørgen Lykkeboe, som alle takkes for deres 

:;~'k;Jl4k'7 'fW æ-1[ris~. 
Karen Westerbye-Juhl Otto Kaszner 
Direktør Stadsarkitekt 
Skov- og NaturstyreIsen Københavns Kommune 

F(,fgeg J"/{{JI)(!1I. der hl/r lIIecll'irke r I/lIdera /'bejdel ll/e{/ Valby Byt/elsa/fas./m I'('mlre: 
f{lII/fUJ /ell (! T(lt Jensen. Michaela Briiel. Haus Jorgen LykkelJoe. Amt! Sl{'('1I Jef/sen. 
Jorn Kjærsgaard. Margrete Bech. Kirsrell M()I,~allrd. Bell/ lY BOlfiger. Ole Snesen 
( Kgs. E"gJufI'e-folgegrtlfJpe), Li.\be,II S/ofh ol{ Bja rne Sch/iiger. 



Indledning 

Valby har gennem de sidste hundrede år udviklet sig fra etlandbrugsom
rade med landsbyerne Valby og Vigerslev til et så godt som fuldt 
udbygget byområde. der udgør en vigtig del af storbyen København. 
Bydelens bebygge lsesmønster fremtræder klart opdelt : Den centrale 
kerne er del gamle Valby med strøggaderne Valby Lallggade og Viger
slev All e. Området rummer stad ig træk fra den oprindel ige landsby og fra 
den tidlige forstadsbebyggelse - dereren varieret blanding af både hØj og 
lav bebyggel~e. boligerog erhverv og nyt og gammelt imellem hinanden. 

Syd herfor li gger Valby Industrik varter, der er præget af både ny industri 
og ældre. bevaringsværdig industribebyggelse. Et stort og varieret 
boligomrade vest herfor - med vill a- og rækkehuskvarterer. kvarterer 
med byggeforeningshuse og dobbelthuse samt ctagehuskvarterer - fum
mer mange velplanlagte bebyggelser. opført efter sam lede udstyknings
og bebyggelsesplaner. Mell em Sjælør Boulevard og Trekronergade 
ligger e t mindre byområde med vi ll akvarterer. skoler og in stituti oner. I 
bydelens periferi - mod Hvidovre Kommune - ligger de store grønne 
om råder - Valby Parken. Valby Idrætspark og Vigerslev Parken - der 
skaber forbindelse fra Kalveboderne tilDamhussØen og videre til hoved
stadens regionale rrilu ftsområder. 

Bydelen gen nemskæres af mange indfaldsveje ogjernbanel inier. For at 
kunne etablere ni veaufrie skæringer med vejene. er banerne forsænkede 
e ller hævede i forho ld til det omgivende terræn. Flere afbanelinierne har 
en barriereeffekt, bl.a. Roskildebanen, der kun kan krydses med bil ved 
Vigerslevvej og Toftegå rds Alle. 
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Byde/ens hOI'ed.wrukrl/r. Som del se,\ på 
(egn ingen ril vel/Sire. kali bYllloJI,\'I(!I'e! i 
Valhy opdeles i 511m'ed{/IIrelldelser: I) 
NDet gamle Valby«. 2) Valby Il1dl/stri
harter. 3) BuJig- og institutiol1so/llradet 
\wl Sjælor Boule\'{lrd, -I) Det store, 
l'esfliRe boligolllrlide og 5) De grolIlIe 
O/l1råder, 

Kortlægning af bevaringsværdierne 
Baggrunden for bydelsatlasset har været en omfattende registrering af 
bebyggelsen i Valby. I sommeren 1993 gen nemfø rtes en kortlægning og 
fotografering af a lle bygninger opført før 1950. Vurderingen af de kon
krete forhold er således foretaget på stedet. og resultaterne er ind fø rt på 
skemaer. Vurderingen af det enkelte hu s er foretaget ud fra en række 
krite rier: Arki tektonisk. kulturhistorisk og miljømæssig værdi. o rigina
litet og tilstand. Til brug for loka lplan- og byggesagsadminislrationen er 
vurderingerne udføn i en ska la fra 1-9, mens der i dette atlas er vist 
oversigtli ge kort i tre kategorier: HØj bevaringsværdi. middel bevarings
værdi og lav bevaringsværdi, 

Skemaer. kort og fotogra fi er samt den fo retagne overførse l afbygnings
vurderin gen til EDB deponeres hos kommunen til brug for den kommu
nale planlægning og sagsbehandling. Sideløbende med kortlægningen af 
bebyggelsen Cl' der foretaget analyser af de bymæssige kvaliteter. De 
bymæssige kvaliteter beskrives og vurderes efter følgende kriter ier: 
Topografi. historie og arkitektoniske kvali teter. 
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Valhys geografiske aJgræ"sning i Kobenha\'lls KO/IIIIIIII/es KO/lllIIlIl/eplau 1993, 
Ma//:5a.aaa. 
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Kortlægning af bydelens byplanmæssige træk og registreri ngen af de 
enkelte bygninger er to uafhængige vurderinger. som kan medføre. at 
bygninger i den ene sammenhæng - den byplanmæssige - kan være 
fremhævet for deres byarkitektoniske kvaliteter, men ikke er det som 
enkeltbygninger. Det omvendte vil også ofte væ re tilfælde t. Afvejningen 
al'. om en bygning bør bevares e ll e r udskiftes med en nybygning, afgøres 
ikke i kortlægningen og regist reringen. Resultaterne af de udførte vu rde
ringer bør derimod indgå i de koml11unale overvejelser under planlæg
ningsprocessen og i byggesagsbehandlingen, 

Beskri velsen g iver et samlet bill ede af bydelens hovedtræk og er opdelt 
i tre niveauer: Dominerende lræk. bebyggelsesmønstre og byarkitekto
ni ske elementer. Under dominerende træk beskrives bydelens vigtigste 
st rukturskabende elementer og de arki tektoniske hovedtræk. Under 
bebyggelsesmønstre beskrives karakteristiske bebyggelser og under 
byarkitektoniske elementer beskrives bydelens pladser. karakteristiske 
gadc- og stiforlØb I11.V. 

Hvordan kan atlasset bruges? 
Valby Bydelsatlas indeholder kun e t udvalg af de kort og registreringer, 
der er udarbejdet i forbindelse med kortlæg ningen . og atlasset videre
bringer således kun registreringens hovedresultater. Der redegøres fo r 
bydelens hovedtræk og de byarkitektoniske ,ammen hænge. og hvil ke 
bygninger. der har fået tildelt en hØj. middel eller lav bevaringsværdi. 
Den enkelte ejendomsejer kan se på oversigtskortene. side 55-66. hvor
ledes ejendommen er vurderet, Københav ns Kom mune kan bruge atlas
set SOI11 støtte i forbindelse med kOl11l11une- og lokalplanlægningen sa mt 
bygge~agsbehandlingen, og beboerne kan bruge atlasset som en vejviser 
i bydelens bygningshistoriske fo rhold og i de by- og bygn ingsmæssige 
kvaliteter. 

For at ku nne vurdere om den enke lte bygning er berettiget til forhøjet 
ved lige ho ldelsest ilskud som bevaringsværdig. erderyderli gere udarbej
det et vedlagt kort , der viser bevaringsværdierne I --L 

3 



Bebyggelse og landskab 

Y~dby-byde len ligger overvejende på detllade areal mellem Harrestrup 
A og det lille vanclløb Gåsebækrenden. Bydelens nordøstlige del stiger 
op mod toppen af Valby Bakke. De landskabelige forhold har bestemt 
placeringen aflandsbyerne. der blev lagt. hvor der var let adg"ang til rent 
drikkevancl. Vigerslev blev så ledes placeret ved Harrestrup A og Valby 
ved Valby Mose. Landsbyerne har dannet udgangspunkt for bydelens 
senere udvikling. Forbindelsesvejene mellem landsbyerne og især mel
lem KØbenhavn og kØbstæderne Køge og Roskilde har også haft betyd
ning for byudviklingen. 

Det historiske landskab 
Størstedelen af bydelen ligger på lavt liggende engarealer. sIrandenge og 
opfyldte vandarealer. Terrænet stiger fra Kal vebod Strand op mod Valby 
Bakke. hvis højeste punkt - indenfor bydelen - er 19 m. I Frederiksberg 
Kommune når bakken op i ea. 30 m's højde ved Søndermarken. 

Landskabelog en lille sø, der senere blev til Valby Mose. blev skabt ! den 
sidste istid. Valby Mose blev opfyldt i 1800-tallcl. Harrest rup A og 
Gåsebækrenden afvandede området. Harrestrup Å er en del af et sam
menhængende afvandingssystem for Københavns vestlige opland. Åen 
har sit udspring i Harrestrup Mose syd for Ballerup og løber gennem 
Damhussøen ud til Kal vebod Strand. Gåsebækrenden danner bydelens 
østli ge grænse ved Valbyparken/Valby Idrætspark. og er nedgravet på 
flere strækninger. 

D alllll/lssøe1l --

Roskildel'ej ----"". 

Kah'ebodeme ----~ 

Damhussøen blev dannet ved opstemning af Harrestrup Å i ISOO-tallet. 
og havde tidligere navnet Langvadsdam. For at skabe en bedre forbin
del se fra København til Roskilde. blev der i 1600-rallet anlagt en 
landevejsdæmning syd for søen.Vigerslevvej. som ligger langs ådalen. 
og Gammel Køge Landevej fik deres nuværende linieføring i 1700-tallet. 

Bydelens parker 
Bydelen rummer Vigerslevparken. Valbyparken og Valby Idrætspark. 
Da Valby blev indlemmet i Københavns Kommune i 190 I . var distriktet 
- bortset fra landsbyerne Valby og Vigerslev - stort set ubebygget. I 
forbindel se med udbygningen blev de større grønne områder generelt 
placeret på lavtliggende arealer. der var vanskelige at bebygge. og derfor 
ikke havde den store salgsværdi. Parkerne bl ev srlledcs anlagt på engene 
langs Harrestrup Å og på opfyldte area ler ved Kalvebod Strand. Par
kerne. der danner e l sammenhængende. nord-syd gående grønt bælte. 
danner grænse mod H vidovre Kommune. 

Lal/dska/}(Jt ,I.WlIgil'l't som isometri med 
O\'{Jl'drcJ I'lIe Iwjder. /IIl/slratiollen I'i..,er 
lydeligt de karakleri ,51i ,"'/..e efemellter i 
V{/fby.\ fUlldskab: 

/. Harre,\Irup Ådal 
2. Del flade, h" skral/elltle lalldskab 

IIIeIIeIII Roskildel'ej og Ka/I'('/JOd 
SIralId. 

J. Valby /Jakkes sydskrlining 

Vigers(el'/)(Irkel/, set Fa syd. I bag
grunden ses f)all//tl/s.\()ell. 



Valhys terrællIorm ar 1850 il/dtegnet pa etlllllidigr geodætisk kOr!. Der er 11/1 's 
hojdeforskel mel/e//1 kll/Teme. Mal 1:35.000 

L(/Iulshyen Vigerslel' o/llkring J 850. Vigerslel ' ojJslOd omkring lir.J.OO. L(/I/{I.1'h.\'en er 
opkaldt (jier IU!/Telllanden \liga/". der lIlIlagde en g(lrd på steder. LOl/dsbyel/ III Iwf 
dell I/ord-syd gående VigerslelTej - tæt Iwl HarreslIIfJ A. Beboem(' ernærede sig 
IIdorer Iwulhruget I'ed ji.\kl'/"; i Harresl/'/IfJ Å og i ulIIgmddwl/ (Dalllhussoell). 

Terrænform og overordnet I'ejl/et. På ifIustr{lliollen er l' i,H kun 'er med 3 II/ 'S 

IipjdeIorskel. og hpjdel'lle er fOl/ede i ell glidel/de skala, således {li del h{)jl belig
gende terræn ji'ellltræder med fIIprk gra, og det Im'e rerræl/llled lys grtl. 
Mtill:35.000. 

LOlldshy('n Valby omkrillg (tr IR50, Lalldsbyen er (1111agt ca. år 900 l'edj(Jllell af 
Valby Bukke, Lal/dsbyel/ er (' II SI/kaldt »ml/dh."«, Mlllilel omkrillg gadekær og 
tillgsted. Gårde1le w/r trl'- og firela.'l/gede. Mod syd sll'lIkte I/Iarkerne sig "elt lil 
Kall'('bod Sll'lllld. Umiddelbart//ordfor landsbyen Iii Valby Mose, 

... ( ..... 

" 
I 
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Bydelens historiske udvikling 

I dette afsnit fortælles o m bydelens udvikling med hovedvægt på en 
beskrivelse af de historiske forho ld, der har været bestemmende fo r 
bymønsteret. 

Valby og Vigerslev varoprindelig to landsbyer. Vigerslev. der er fra om
kring å r 400. var placeret tæt ved Vigerslevvej og Harrestrup Å. Bebo
erne ernærede sig bl.a. ved fi skeri i åen og i Langvadsdam (Dam
hussøen). Valby blev anl agt omkring år 900 ved foden af Valby Bakke. 
syd for Va lby Mose. Landsbybeboerne ernærede sig ved landbrug og 
fjerkræopdræt. som blev so lgt til den københavnske befolkning. Valby 
bliver senere kendt som »Hønsekræmmerbyen«. Navnet Waldbye op
træder første gang i I IOD-årene. 

I 1167 fik Roski ldebi spen Absa lon overdraget Ha vn (Københa vn) og 
Sokkel und Herred (herunder Va lby og Vigerslev) af Ko ng Valdemar. 
Valby fik i 1621 en vigtig trafikal placering. da Chr. d. IV lod Roski lde 
Landevej føre gennem landsbyen. Rejsende. der gjorde ophold i Valby 
på vej til og fra Køben havn. skabte o msætni ng i landsbyen. Midt i 1600-
tallet havde Valby 13 gårdc og 26 husmandssteder. Valby blev næsten 
tOlalt ødelagt under den svenske konge Karl X Gustavs belejring af 
København i 1658. I årene efter blev landsbye n genopbygget. I be-

''' '. 
~ 

\ 

l •. 
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gynde lsen af I 770' erne blev Roskildevej ført udenom Valby. I slutnin
gen af 1700-ta lle t blev begge landsbyer udskifte t og den matrikel stru
ktur. som end nu kan ses i dag. opstod. 

Perioden 1800-1900 
1800-tallet var præget af en række alvorlige brande i både Va lby og 
Vi gerslev, og nere gårde nedbrændte, Frem til år 1900 lå hovedparten af 
Valbys bebyggelse stadig nord fo r banen. Udover bondegårde. rummede 
byen slagter- og hønsekræmmergarde. Mosen blev benyllet til heste- og 
kreaturgræsning. og gadekæret blev opfy ldt på grund af sund-hedsfare. 
Der blev anlOldt bystæv nel'. hvor det nuværende »Tingstedet« er bel ig
gende. Her lå den gamle kg !. priviligerede kro. og her stod »k lokketræet« 
med byens brandklokke. I 1847 blev jernbanen til Roskilde åbnet og Val
by fik sin første station. Banen til Frederiksberg blev åbnet i 1865 og 
Va lby Station nedlagt. Stationen blev fø rst genåbnet i 191 I forperso ntra
fik. 

I 187 .. blev børneasylet ved Tingstedet opført. og denne bygning benyt
tes endnu i dag til børnehave. Omkring 1880 boede der ca. 3.000 personer 
i Valby. Med befolkningstilvæsten blev der behov for skoler og in stitu
tioner. og Valby Skole på Rughavevej blev opført 1895-98. BryggerCari 
Jacobsen bekostede opførelsen af Jesuskirken i 1891. De første industri 

f: II () S T 

Pa General.Hobens korl fra IlU"; ,,,es 
IWlllshyeme Valby og \!;!:erslel ' StIIIII 
gal/ske/å l'nkeJf/iggende gårde. Belllærk 
de sil/alle s/ralldlodder Fed Ka!l '('/Jod 
Stmud. 



Kortef hl'rol'erji'lI /903 I'iser Iu'hyggel
.\e.\siwat;o1/en i Valby. tImiddelbar! efrer 
ar diHriJ..ret bIer illdlemlllet i Koben
hal'lls KOlli/lillI/e. ForsradslIlldklillgell i 
lal1dsbyell Valhy er i jilld gal/g, JesIIs
kirken er olif()rt. og byggeforeningerne 
»De" HI'ide By« og ... Den Rode By« er 
lwl (If blil'e (/II/agt. 

På konet IterullderJra 1915 \'t!s. (/f 

der i perioden Fa 1903 er skel ell 

ha/rig l/dbygllil/g især i den /lord/ige 
del af Valby. Valby G(IS\'{l!rk er op/prr. 
flere byggeforenil/gsfJl'byggel.\er er 
kOll/lller Iii. og Vigets/el ' Hal'e!orsrads 
sydlige dd er (lI/lagr. 

., 
- --~ 

virksomheder. herunder F.L. Smidth og Trekroner Bryggeri. blev etab
lere t umiddelbart før århundredsk iftet. Med etablering af industrivirk
somhederne opstod der behov for boliger til arbejderne. De rørste 
boligbebyggelser var rækkehusene ved Toftebakkevej. etagehusene på 
Valhøjs jorder og vill aer i området syd for Søndermarken. Sidst i 
I 890erne startede den egentli ge storbybebyggelse med etagebol iger i op 
ti l S etager. Um idde lbart før og efter århundredskiftet blev byggefore
ningerne »Den Hvide By«. »Den Røde By«. »Kløverbladet«. »Venners 
Hjem« og »Selveje« opført. Mange af bebyggelserne blev opført efter 
samlede planer og med ensartede hu se af lokale tømrermestre og arkitek
ter. 

Perioden 1900-1920 
Landsbyerne blev indlemmet i Københ avns Kommune i 190 I. Indtil da 
varde en del af H vidovre Kommune. På det tidspunkt boede der ea. 7.500 
indbyggere i Valby. 

Efter indle mmelsen i Køben ha vns Kommune kom der fo r alvor gang i 
byudv iklingen. Valby Gasvæ rk blev opført i 1907. og i 1909 blev der 
anlOldt en byplankonkurrence for de indlem mede distrik ter. Konkur
rencefors lagene kom ti l at præge bydelens udvikling. Trafikstrukturen 
fra 2.Præ miefors laget inspirerede bl.a. til an læg af Toftegårds Alle. 
Toflegårds Pladsog Sdr. Fasanvej. Bydelen rummer også nere viliabebyg
gelser. som er udformet efter de enge lske havebyidealer, der var fremher
skende i fl e re konkurrencefors lag. Vigerslev Haveforstad. der er be lig
gende syd for Valby Langgade, eret afde bedsteeksempler herpå. Mange 
af de store havebol igområder. der blev etab leret. blev pålagt servi tutter 
og vej linier. der styrede bebyggel sens placering og udseende. og nere 
områder fi k en tæt og homogen karakter. Samtidig med bOligudbygningen 
blev der opført skoler og kirker. bl.a. Vigers lev Skole fra 1910 og 
Ti motheusk i rken fra 191 I. 

I perioden blev nere store industri virksomheder grundlagt. Det blev 
begyndelsen til de selvgroede industriområder ved Valby Station og 
omkring Gammel Køge Landevej. O le Olsen købte et stykke jord i Valby 
Mose 1905 og sta rtede Nordisk Film og Carl Allers Etab lissement blev 
etab lere t 1906. Samtidig blev godstransporten atte r ført ad den gamle 
jern banelinie gennem Valby. og der blev anlagt nye godsbaneforb in
delser. bl.a. til betjening af industriområdet. 

Perioden efter 1920 
I denne periode blev bydelens vej net udbygget for at ku nne optage den 
stadig sti gende storby trafik. Der blev anlagt nye veje. heru nder Vigerslev 
Alle og Ellebjergvej/Folehaven. og nere af de gaml e gennemfartsveje
Gammel Køge Landevej og Toftegårds Alle - blev udvidet. Toftegårds 
Pl ads blev indrettet som trafikplads med bl.a. sporvognssløjfe. I 1934 
kom S-toget til Valby og i 194 1 til blev forbindel sen til Vanløse åbnet. 

Ime llemkrigsperioden blev der bygget nere store soc iale etageboligbe
byggel ser bl.a. ved Toftegårds Plads og langs Vigerslev Alle. Villakvar
tererne blev udbygget, ofte med tofamiliehuse på lejede grunde, som 
f.eks. byggeforeningerne »Lysel« og » Valby Vænge«. Omkring 
Tingstedet blev der opført forretningsbebygge lse . Udbygni ngen af Vi
gerslev blev påbegyndt med vill a- og rækkehu sbebyggelse. I 1939 
udarbejdede Købe nh avns Kommune en byplan for Vigerslev. Dele af 
planen kan direkte anæses i bybilledet i dag. bl.a. den 3-etages randbe
byggelse langs Vigerslevvej. 

Under og e ft er 2. verdenskrig blev der opført nye almennytti ge bolig
bebyggelser. bl.a. Skyttevænget. Folehaven. Vigerslevvæ nge. Store 
Vigerslevgård og bebyggelsen ved Sjælør Boulevard. Der blev opført 
husvi ldebarakkertre steder. Erhvervsområderne blev udbygget med bl.a. 
Håndværkerbyen . F. L. Smidth og Københ avns Grønltorv. Valbyparken 
og Valby Idrætspark blev an lagt i perioden 1937-42. I de seneste år har 
byrornyelseog byomdannelse præget Valby. Industr iområdet har ændret 
karakter til i højere grad at indeholde serv iceerhverv. Der bygges til og 
0111. der ned ri ves og bygges nyt. alt sammen indenfor den eksisterende 
bystruktur. De seneste eksempler herpå er Leks. nybygge riet ved 
Toftegårds Plads. arkadebyggeriet på Tol'legards Alle og istandsæ ttelser 
af private ejendomme i om rådet nord for Tingstedet. 
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Bevaringsværdige sammenhænge 

I Valbys bymønster erder særlige by- og landskabsarkitektani ske hoved
træk. bebyggel ser og bybilleder. der skille r sig ud og karakteriserer by
delen. En beskri velse og vurdering af bystrukturens karakteri sti ske træk 
og bevaringsværdi er kan opdeles i tre kategorier: Dominerende lræk. 
bebyggelsesmønstre og byarki tekto ni ske ele mente r. 

Dominerende Irtl:'k 
Ved dominerende træk forstås de vigt igste strukturskabende elementer i 
bydelen. dvs. bebyggelser og by- og landskabsrum elle r enkeltbyg nin
ger. der har stor oplevc lsesmæss ig betydning for hele bydelen. Det er 
bl.a. bydelens vartegn og fiks punkter. det grøn ne forl øb rra Damhu ssøen 
til Valbyparken. den trafikale struktur og de mange. helhedsprægede be
bygge lser. Illustrationen til høj re viser en udpegning af Valbys domi
nerende træ k. 

BebyggelseSlllf)llst re 
Bebyggelsesmønstre er afgrænsede områder i bygningsmassen. hvor 
bygninger. veje. pladser og grønne træk danner en helhed. Som eksem
pler herpå kan nævnes karrebebyggel sen ved Toft egårds Plads og 
Storgården. byggeforeningsbebyggelserne Den Hvide By. Selveje og 
Lyset. villa- og rækkehusområderne i Vigerslev Haverorstad. »Hønse
husene« og erh vervsomr1\derne. Illustrati onen på side 9 til venstre viser 
en oversigt over de udpegede bebyggelses mønstre. 

ByarkileklOlliske elemen/er 
Under byarkitektoniske elementer er bl.a. beskrevet vigt ige gadeforløb. 
pladser og grønne områder m,v. Som eksempler kan næ vnes Valby 
Langgade. Vigerslevvej , bydelens pladser m.m. Illustrationen på side 9 
til høj re viser en overs igt over de udvalgte byarkitekto ni ske e lemente r. 

LI(!{{OlOel hallIIda l'i.H'" \lolh,\J)(lr/.:ell ser fra ,\'.Wh'C'Sf. FO/(Je! I'iser .flere af de 
dom il/Nel/de {ræk i hydelell - bl,a. Vl/lby Gasbeholder. der er er I'{/I'legll i Valby og 
SOIll kOIl iagfUlf,feS bade illl/ell/orog IIdenJor byde/en. Også Valbyparken. der indgår 
i dell/ord-syd gående !mrklul'lll', er el dOlllillerende ,ræk. der IllIr stor be,ydlling/or 
Valbys bybilleder, 
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Dmllillerelldl' 'ræk. lIIal I :J5.000 

/. Valby.\ (!{græl/sllil/g og 
opdl'lil/g - balle/il/ieme Ol-! dt' 
slOre I'eje 

2. Valbys jJarker 
3. Valbys fiksp/ll/kT(!/" 

De dOlllillernule Iræk b('~krires I){I 

,'ide IO - 1-1. 



Bebyggd'iesl1l()/ls,re, Illa! 1:35.000 

/. Dl" Gamle Va'by 

Etllg('boligbeh.,'ggelser: 
2. Kwnfbebyggelse \'ed T(~rf('gårds 

Plads 
3. ArbejderboligerJo/' Valby 

Gas\'ærk 
4. Erageboliger red Carl Langt'"' Vej 
5. Ålholl1l~k\'{/rteret 
6. Storgardell 
7. Store Vigaslngard 
8. Folelull'ell 

Bygg('lo re/lingsbebyggelser III. I'.: 
9. Bebyggelse red TojTehakkel'ej og 

VlIJI/Ojl'ej 
/O. Del/ Rode 8y 
II. Seil 'eje 

l3ebygg{JI.\eslI/oI1Slre be.\kri\'(J.\ 1m 
\'ideme 15 - 38. 

.It 

/2. KIm 'ab/adel og Ve/lllers Hjem 
/3. Lyset og Valby Vænge 
1-1. Den HI 'ide By 

Villa· og rækkeJllfsolllmder: 
15. Del Galllle Vigers/el' 
/6. Vigl'/"slel ' J-/m'eforsrad 
/7. Carlsberg-harrerel 
/8. Rll!kkellllsbebyggl'lsel/ 

»Hollsehllselle« 
/9 HlIsl'ildebarakker red 

EI/ebjergl'ej 

Erh \ '{J n 'S()II/ råde r: 
20. Nordisk Fi/III 
21. F.L.Slllitllh 
22. I-Iolldl'a'rkerbyell 
23. Carl Jacob.\el/sl'ej 

ByarkiteklOl/i.\'ke elell/ellle,.. mål I :35.000 

I. \lnlby ulIIggade 
2. ToJtep.ards AI/NGl/lIIlI/eI Kogl' Lwu/erej 
3. \I(t:l'l'.\/n AI/e 
-I. \Iigt'rslel'\'{>j 
5. 5,;('1' i \lalby 
6. VlIIIJy,\' ph/(Isl'r 
7. Lallgl'{uldfllll og Spllderl'llllgs A Ilt! 

De lu/mlgle IJyarkileklOlliske elell/{JII
ler IJeskril'('s pli sideme 39 - -16. 

Bjerregartl.\ I'ej. .\elll/od syd. 
Ca rls/Jerg-kl ·orlal'l. 
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Dominerende træk 

Bydelens afgrænsning og opdeling 
Når man færdes i byen. er det ofte kontraster og grænser mellem 
forskellige bcbyggelse,former e lle r mellem bebyggelser og landskabs
e lementer. som f.eks. kyster. søer og grøn ne om råder, der op leves 
tydeligst. Jernbanelinier og stærkt trafikerede veje danner barrierer. der 
er med til at opde le by massen og afgrænse de forskellige bykvarterer. 
som byen er sammensat ar. Græn serne er en del af de dominerende træk 
i oplevelsen af byen. 

Bydelen Valby har både let opfatte lige geografiske grænser og admini
strative grænser. som ikke er markeret fys isk: 

Parkj(Jrløbetfra DalllhllsS()eu til Kah 'eboderne 
Vigerslevparken og Valbyparken/Renseanlæg Damhusåen danner både 
en admi ni strativ og en klar fysisk grænse mod H vidovre og Rødovre 
Kommuner. Parkforløbets varierede landskabsrum opleves som pauser 
i bymassen. klart definerede af den omgi vende bebyggelse og parkforløbets 
randbeplantning. Parkforlobet afs lutte, mod nord af Damhussøen og 
mod syd af Kalveboderne. Også vi llabebyggelsen langs Peter Bangs Vej 
afgrænser rumligt Damhussøen. Fra Valbyparken er der vide udsigter. og 
Avedøre Værket og Kalvebod Bro kan ses herfra. 

SI)"de rn/{/ rk e /1 

Koml11l1negræn~en mod Frederiksberg Kommune er overvejende en 
administrativ græ nse. som ikke kan opleves visuelt. Kun hvor Valby 
Langgade grænser op til Søndermarkell. e r der tale om en klar fysi sk 
grænse. Denne vejstrækningen skaber en smuk indgang til Valby. 

Sjæl(ir BOlllemrdNestre Kirkegilrd 
Sjælør Boulevard afgrænser Va lby mod Kongens Enghave. På den 
østlige ~idc af den lange. lige vejstrækn ing skaber Vestre Kirkegård en 
smuk , grøn væg. Ved Valbyparken/Valby Idrætspark danner Gåsebæk
renden en klar grænse mod Kg~. Enghave. 

Markanfe grænser il1del{/,or bydelen 
Også inden for bydelen danner bebygge lsen klare grænser: I Vigerslev 
Haverorstad danner randbebyggclsen lang, Vigerslev Alle fronter mod 
den bagvedliggende villabebyggelse: langs Ring II skaber Folehave
bebyggel sen vægge i det store vejrum. og karrebebyggel sen omkring 
Lyshøj Alle danner facadefronter mod de til grænse nde veje . 

Banelinierne og de store veje 
Valbys bystrukturer præget afde mange jernbanelinierog store indfalds
veje, der gennemskærer bydelen. Trafikl inierne opde ler Valby i en række 
bykvarterer. 

Jernbanelinierne skaber de kraftigste fysiske barrierer. Roskildebanen 
opdeler således Valby i en nordlig og sydlig del. mens godsbaneringen 
passerer Valby i en traee fra sydøst til nordvest. og Køge Bugt-banen 
forløber i bydelens sydlige udkant. For at gøre det muligt at etablere 
ni veaufri skæringer med vejene. er banerne ofte forsæ nkedeelIer hæ vede 
i forhold til det omgivende terræn. Beplantning på skråningerog stiforløb 
langs banerne giver bymiljøet et grønt og rekreativt til skud. Bl.a. på 
grund af beplantningen. er banerne ikke så synlige i bybilledet. 

Det oprindelige vejnet skulle sikre forbindelsen fra København lil Køge 
og Ro,kilde. Senere dannede de tre store veje - Valby Langgade. 
Vigerslevvej og GI. Køge Landevej - med et næ, ten trekantet mønster 
Valbys overordnede trafikmønster. Senere er Vigerslev Alle kommet til 
som hovedfordelingsvej for arealerne syd ror Rosk ildebanen. og Elle
bjergvej-Folehaven som forbindelse ti I Holbækmotorvejen. Roskildevej 
krydser kun Valby på en kortere strækning. 

IO 

Sport/reoler ved Valhy Sfm;oll. se ffra Tofreg(irds Alle. Til I'ellsrre' ses karrehe
hygge{sell o/llkril/g Lyshoj Aili. del' dal/Iler ell lIIarkwlf facadefrolllll/olf halIelI. 

D{//II/lIIssoell 

~ 
l( Vigers/ell 

/f Havejorsrad 

-/1 

Sø"dermarke" 

Vigers/el'parken Karrtfer I'ed Ly.rh'?L A/h} -
• 

Folelwl'ehebyggel.wm 

/ 1 

Valby Idrætspark 

VigerslevparkelI Vil/byparken 

Valhys ydre og il/dre grtellSl!/: Mål 1:35.000. 



I krydsninger mellem je rnbane og og de t overordnede trafiknet. opstil r en 
form for knudepunkter: Ved Valby Stat ion . hvo r banen føres under 
Tofl egård s Alle. bli ver bane terrænet sy nligt. og tog . skinner. ledninger 
og tekni ske anlæg dominerer bybill ede t: jernbanev iadukten ved Valby 
Langgade Stati on markerer et skel me llem gammel og nyere bebyggelse: 
Carlsberg-viadukten danner en »byport « til Valby: godsbanens passage 
under Roskildevej markerer grænsen til Frederi ksberg Kommune. og 
jernbanebroen o ver Vi gerslevvej er e t lokalt fi kspunkt. 

Også ved krydsninger mellem de overordnede veje opstårder knudepunk
ter: Ved Damhussøen mødes Val by Langgade. Roskildevej og Pe te r 
Bangsvej i en kile. der fo rmer en markant indkørsel til Valby: hvor 
Vigerslevvej. Folehaven og Vigerslev Alle passere r Vi gersievparken 
markeres lige ledes en indkørse l til Valby. og Toftegårds Plads markerer 
en overgang mellem Valbys boligområder og industribebyggel sen. 

De store indfaldsveje e r sammen med knudepunkterne med til al le lle 
oriente ringen i bydelen. De har hver deres særlige karakter: Valby 
Langgade har e t bakket og bevæger forløb gennem bydelen. GI. Køge 
Landevej har e r retline t forløb og en karakte rfuld beplantning, og 
Vi gerslevvej har et blødt kurvet forl øb. 

Vigers/ell l'ej lU/r el bi(,dt, kllr1'l' ffo r{pb. GI. Koge Lal/dere) med gall/mel, 
II/arkant beplallfll illg. 

Blll/ebroel/ l'ed Lal/ggade Stmirm. 

VigerslevparkelI ......---

\il/byparken 

Ka"'eboderne 

V('je 0[.: bClI/er opdeler Valby i mindre bykmrterer. Byde/eli beslår (~r /lU/I/ge 
forske llige. små byharterer lIIed IlI 'en sit præg Ilden el fælles knudepul/kt eller el 
I/()\ledsfr(~g. 

Cykel- ogfodgæl/genraflk pli tI 'ærs l!fjembllllefil/ieme fon'går I'ia SIIl('I're 
»pas«, 
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Bydelens parker 
Fra Damhu ssøen til Kal vebodernc findes e t mere eller mindre sammen
hængende for løb af g rønne områdcr langs Harrestrup Å. der stort sct på 
hele strækningen danner kommunegrænse mod henholdsvis Rødovre og 
Hvidovre Kommu ne. Fra Damhussøen og Rosk ildevej i nord og frem til 
Gammel Køge Landevej st rækker Vigerslevparken sig. Sydøst herfo r og 
rrclll til Kal veboderne ligger Rensean læg Damhusåen og Valbyparken. 
idct renseanlægget skyder sig i nd som en ki le. der samme n med Gammel 
Køge Landevej og jernbanen næsten afskærer Vigerslevparkens forbin
debe med Valbyparkcn og vandet. Tilsammen udgør de to parker 
bydelens største og vigtigste rekreative omr5dc. 

Vigerslevparken 
I den storc byplankonkurrence 1909 fremkom forslag o m at udl æggc en 
sammenhængende rin$ af grønne area ler om København. hvor arealerne 
omkring Harrestrup A indgik. Den nordligste del af Vigerslevparken 
blev indviet 1932. og 19'+0-'+4 anlagdes den reste rende del. Den næsten 
4 km lange og small e park - der er meget sm uk og afvekslende med el 
gennemgående sti forløb. åbne græsllader og tætte træpl ant ninger sa ml 
boldbaner og legepladser - kan opdeles i 4 afsnit med hver deres karakte r: 

I . Fra Dalllhuss(!ell til Roskildeballell 
Parkrummet afgræn~es mod bebyggelsen pa ØS1- og vestsiden af en 
randbeplantning og mod nord af den træbeplantede Rosk ildevej-dæ m
ning, der opstem mer Damhussøen. Mod syd spidser parke ns store. næs-

LU(UOfO, Vigen/el'jJark(' I/. H',/m .5,w/. 
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ten ubrudte græsflade til og ender i en tunne l. der fører underjernbanen. 
og leder park forløbet videre. 

2. Fra Roskildeballell til \figen'lel' Alle 
Parken er på den nordl ige st ræk ning e t sma lt. overveje nde tæt tilplantet 
areal. I hele sin længde markeres parkrummet mod bebyggelsen af en 
randbeplantning. og i den syd lige del findes en stø rre græsllade. Langs 
kommunegrænsen mod Hvidovre ligger Harrestrup Å. der på hele 
strækningen danner en barriere med klin få passagclllulighcder. Langs 
parkens østside er der en mere blød overgang til byen med vi Ilahaver og 
etagebo ligkvarterer. hvi s friarealer støder direkte ud til parken. Allerede 
fra midten af parkarea le t dukker den store gasbeho lder ved Valbyparken 
op i synsfeltet og fungerer som vejviser mod Valbyparken. 

3. Fra \fixen'lel' All" til Foleh{/\'eIlIEllebjergl'ej 
Her vider parken sig ud til et stort. åbent og lidt udflydende trekantformet 
areal mcd spredt beplantning. Arealet e r temmelig karakterløst og 
fremtræder SO I11 et overgangsJecl. der kun med tunneler er forbu ndclmcd 
arealerne mod nord og mod syd. 

-/. Fra FolehavelllEllebjergl'ej til Camlllel Kf)ge ullldel'~i 
Denne del af parken er præget af store græsarea ler med randbeplantning 
mod den omgivende bebyggelse. Mod syd ud vider parkoen sig og stræk
ker sig ind i Hvidovre Kommune. og Harrestrup A - der danner 
kOllll11unegrænse - forlØber frit gennem parken med græsflader på begge 

Vafhyparkell l'ed f!(lII/melslrupl ·ej. sef 
mod l'es1. 

? Damltl/ssoell 

--'t-",-Roskildel'ej 

/ . 

.': Roskildeballen 
2. 

Vigerslev Alte 

Hvidovre 
KOllIlIllIIIe 

O,'C'r.\igl!i/egl/illg. 

"alb" 
Idm;'J,park 



sider. men tyde ligt markeret af bepla ntn ingen langs åen. Parkforl0bet 
ender ved Gammel Køge Landevej med en åben trærække. og det ubrudte 
stiforlØb helt fra Damhuss0e n slulter ved en fodgæ ngerovergang uden 
direkte fo rbindelse videre til Valbyparken. 

Valbyparken m.v. 
Del store, åbne område afgrænses mod vest af Køgebanen og Harreslfup 
Å. mod nord af El lebjergvej. mod øst af Gåsebæksrenden og mod syd af 
Kalveboderne. An lægget af Valbyparken påbegyndtes i slutningen af 
I 930'erne. efter at området i en periode havde været under opfyld ning 
med dagrenovation. Disse opfy ld ninger fo n satte helt frem til s lutningen 
af 1950'erne. bl.a. med opfy ldninger på la vvandede strandareal er. såle
des al den sydligste del af om rådet ligger på tidligere havbund. Om rådet 
ligger temmelig iso leret. afskåret fra di rekte kontakt med de omgivende 
byområder af vandløb. jernbane og en stæ rkt trafikeret vej. Området 
består af tre. nogenlunde ligestore dele: Renseanlæg Damhusåen. Valby
parken og haveforeningerne samt Valby Idrætspark. 

Mod vest og syd ligger Renseanlæg Damhl/slien med sine bygninger, 
tanke og slamdepOler sam t to vindmøller. adsk ilt fra de rekreative areale r 
nord og øst herfor af en bep lantet vold . Med sin placering og udstrækning 
bes laglægger renseanlægget størstedelen af områdets kyst linie. og er 
derfor med til mindske bydelens direkte kontakt til vandet. 

Nord og øst for renseanlægget ligger selve Valbyparken og en række 
mindre haveforeninger samt den store gasbeholder. Forbindelsen fra 
Vigerslevparkens stisystclll sker ad en sti fra Gammel Køge Landevej 

\figen/el'jJlIrkell H!I/1/od syd I'ed Engdraget. 

Valbys si/holler, set Fa \lalby Idræfspark. Fra l'eIlMn' mod hojre ses: 
F.L. SII/idrh. Skol/dillol'i\'k Hel/kel. J)OIl/IIS Visra. KobelllwnB SlIkkerrajfilloderi 
(SlIkkertoppeII) .,allll bebyg;:else n'd Carl JUCob.H'IIwej. 

underjernbanen og med renseanlæggets vold pa den ene side og havefor
en ingerog gasbeholderen på den anden side. Parken er afgrænset af træer 
og have foren i nger. og frem står smukt med store fælleder, der aftrægrupper 
er opdelt i rum af varierende større lse. I den øst lige del åbner parken sig 
mod vandet med en stor græ~s l etle. der på begge sider indrammes af 
skov lig nende beplamninger. Parken rummer desuden bl.a. en klart 
afgrænset. c irke lru nd rosenhave samt en færd se l,legep lads. Fra Kal ve
bodstien er der et Ilot kig mod den nye motorvejsbro og Avedøreværkel. 

Nord for parkanlægget ligger Valby Idræ/spark. der afgrænses mod syd 
af Hammelstrupvej . der haren smuk allebeplantning. Området er præget 
af store. præcist afgrænsede græsflader med (ræningsbaner. opdelt af 
læhegn. Området indeholder desuden opvisning~bane med tribuneanlæg. 
og ud mod El lebjergvej ligger Valby Hallen med sine store parkerings
area ler. 

Inden for parkomradet ligger Haveforeningerne Bergmanns Have og 
Kalvebod, der markerer en forbindel se til Kgs. Enghaves mange 
kolonihaveområder. 

LIIR/'Of(J. Va{hYI'lIl"kell, ser .Ii·a~ycl. 
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Bydelens fikspunkter 
Ved fikspunkter fo rstås bl.a. større bygninger, tårne. spir, større tekni ske 
an læg m.v .. der tegner sig markant i bybilledet og fungerer som vartegn 
og o rienteringspunkter i bydelen. Det mest dominerende vartegn i Valby 
er den blå gasbeholder ved Valbyparken. Med sin enkle form. klare farve 
og store vol umen erden synlig og let genkendelig fra store dele af Valby. 
men også fra de omkringl iggende bydele. På samme måde. men mindre 
markant, fungerer de to vindmøller ved Valbyparken som fikspunkt med 
betydning udovcr selve bydele n. 

Valby Station - med det lange kig fra stati onsbroen ad jernbanelinien - er 
et markant lokalt fikspunkt. mens broen ved Rektorparken fungere som 
en form for byport ved indkØrse l til Valby ad Vigerslev Alle. Også 
bydelens mange banebroer danner i mcre beskedent målestok porte 
mellem bykvarterer. Af stor orienteringSlluessig betydning er også det 
lange kig fra Toftegårds Plads ad Gammel Køge Landevej og bydelens 
sti gning mod Valby Bakke samt de landskabelige træk: Valbyparken og 
Kalveboderne. DamhUSSØe n og Vigerslevparken. Af øvrige fikspunkter 
med mere lokal betydning kan nævnes: Jesus Kirkell , Tilllotheus Kirke. 
Bral/dstariol/el/I'ed Hal/ ssredvej, BOl/lLlldsspil/derier. Aller. F.L.Slllidrh. 
Hel/kel og Sukkerraffinaderier. 

Nogle af de tilgræn sende bydeles fik spunkter opleves også fra Valby. I 
den nord li ge del d rejer det sig om DOI/IIIS Vista og højhusene ved 
Roskildevej samt siloerne på Carlsberg. Fra den syd lige del af Valby. 
specielt fra Valbyparken og stranden ved Kalveboderne, opleves fjernere
liggende fik spunkter som Al'edore Kraftværk, Kalr'ebod Bro samt H. C. 
Ørsred Værker. 

Br(lIIdsrariollen 

* 

Valhys fiksplIIlkte,: Mål / :35.000. 

14 

• Henkel 

Sukke,jalJrikkefl • 

Vo/by Gw;lJellOlder 
• Kig mod 

H.C. Ørsted 
Værket 

Vil/tlmoffer 

** A 
/'8 mod Amager 

Kig mod Avedørel'ærker 

JesI/s Kirken sef fra \/alby Lallggade l'ed SOfllle rl1lo rksl'ej. 

Valby Gasbeholder set j,y/ HF. Berg· 
IJWIIIIS Hm'e i Valbyparken. 

Carlsbergs nyere silo, set fra Valby 
Ltlllggade I'ed AlIl/exstJ"(l!de. 

BOl/wldsspil/derief set fra Scharlillg.\·
I'ej mod lIord. 

Fodgællgerbroen ved RekfOrparkell dal/
lier »/Jyporl« fif Valby I'ed Vigerslel'l'ej. 

C;1{/l/gl'1lll"llet l'('ll Hal/ssll'd.wejs Bral/dsfatiol/. 



Bebyggelsesmønstre 

Det Gamle Valby 
Allerede i 1600-tallet bestod landsbyen af 13 gårde og dobbelt så mange 
husmandssteder samt en kro. Landsbyen nød godt af at ligge på hoved
vejen mellem København og Roskilde. men da der i 1776 åbnedes en ny . 
mere direkte hovedvej - den nu værende Roskildevej - mistede landsbyen 
sin tidligere trafikale betydning. 

178 1 besluttedes det at udskifte landsbyens jorder. og en del af gårdene 
blev udflyttet i de efte rfølgende 15-20 år. I forbindelse med åbning af 
jernbanen til Roskilde i 1847, og den nye station i Valby. kom der atter 
gang i udvikl ingen. Frem til århundredskiftet ænd rede landsbye n karak
ter - bl. a. på grund af en række gårdbrande med efterfølgende udflytning 
af gårdene - og fik mere og mere præg af at være en forstad til København. 
I 190 I blev Valby indlemmet i København. og den allerede igangvæ
rende udbygning med bl.a. fabrikker og arbejderbol iger forstærkedes. 

Som fø lge af planer om en kraftig centerudvikling i Valby. hvor den lave 
bebyggelse skulle afløses af højere bygningeni l bo liger og erhverv . b lev 
bebyggelsen i mange år misligholdt. En del bebyggelse blev nedrevet. og 
enkelte nye bygningeropførl. bl.a. bebyggelser i seks etager fra I 960'erne 
og 70'erne ved Valby Langgade og Søndre Fasanvej. De mange tomllle 
grunde vidner 0111 en nu opgivet planlægning. 

Det Gamle Valby indeholder i dag spor af hele udv ikl ingen fra landsby 
til en integreret del af storbyen. Dette viser sig som velbevaredeenkeltbyg-

V(llby LUI/gga(/e I'ed Tojtegcl/"lls Alle. 
sel mod reSI. 

AlIlIexslræde. ,\el fra Skolegade mod I'esf. 

Tingstedet, sellllod lIordost. 

/Jef gWllle Valby. Bebyggel.\eslllolIsrer. Illa! 1.-5.000. 

ninger. f.eks. den gam le ryttersko le fra 172 1. der indgår som en del af 
bib lioteket i Skolegade og smedien. Valby Langgade 55. der er opforl 
1847. Eller som en enklave af mere helstøbt karakter: Den lave bebyg
ge lse i Smedestræde fra kon før lt rhundredskiftel. Som Privatbankens 
Hus fra 1897 - starten på etagehusbebyggelsen i Valby - på hjørnet af 
Valby Langgade og Søndre Fasanvej. tegnet af arkitekt Chr. Mandrup
Poulsen. M en deL mest karakterist iske er nok de mange sammenstød 
mellem gammelt og nyt. mellem lavt og højt byggeri. der især viser sig 
i ornrådet omkring den centrale pladsdannelse Tingstedet. 

Det meget sammensatte miljø - med stærke kontraster mellem rorskellige 
bygningsstørre lser og forskellige tidsepokers bygningsudtryk. blandin
gen mellem boliger. forretninger. instilUlioner og erhverv. del ufærdige 
præg med tomme grunde og selvgroet beplantn ing - giver Det Gamle 
Valby sin egen charme og vitalitet. 

Valby ulIIggtule l'ed Tingstedel . se/mot! lIort/os" 
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Etageboligbebyggelser i Valby 
Valbys etagebol igbebyggelser er meget varierede. både mht. alder og 
karakter. De spænder rra små etagehusenklaver. som arbejderboligerne 
ved Valby Gasværk. over meget bymæssige karreer som bebyggelsen 
ved Toflegårds Plads til store sam lede etagehuskva rte re r fra 1950 ' erne 
som Folehavekvarteret. I registreringen er følgende etagehuskvancrer 
udvalgt: 

• 

• 

Karn, bebyggel se ved Toflegårds Plads 
Arbejderboliger ved Valby Gasværk 
~lagebo liger ved Carl Langes Vej 
A Ihol m-k varteret 

• Slorgården 
• Store Vigers lev Gård og 
• Folehavekvarteret 

Karrebebyggelse ved Toftegårds Plads 
Karrebebygge lsen ved Toftegårds Plads. der er Valbys største sammen
hængende ctagebol igkvaner. ligger syd for Valby Station. Kvaneret 
afgrænses mod nord af banen, mod syd af Vigerslev AlIeog Bryggerivej . 
mod ves t af bebyggelsen omkring Scharlingsvej og mod øst af Kjelds
gårdsvej. 

Bebygge lsen er opført i perioden 19 I 2-42. Den består af store . lukkede 
karreer. opført i 5 etager i røde sten og med røde tegltage. De neste af 
boligerne er lejebol iger, men der er også andels- og ejerboliger. Bebyg
gelsens orientering er bestemt af den oprindelige matrikelstruktur i 
området fra Valby landsby til Kalvebod Strand. 

De ældste karreer er » Valgård« og karreerne ved Rasllllls Rasks Vej/ 
Molbechs Vejrrrekronergade. De e r opf0rt i 19 I 2- I 8. og har st iltræk fra 
den nalionalromantiske periode. » Valgård«. der er forsynet med to små 
kobberbeklædte tårne. I igger smukt bag en fin pladsdannelse omkran set 
af store kastanietræer. Bygningen danner fikspunkt for Molbechs Vej. 
Bebyggelsen har mange fine detaljer bl.a. buede karnapper, frontispice r 
og altaner. 

»Vestergårdell«. der ligger mellem Molbechs Vej og Kjeldsgardsvej. er 
opført i 193 I. og tegnet af arki tekterne A. Willmaack og V. Hva lsøe. 
Kan'een har klassicist iske træk med store vi nduespar1 ic rog dobbellkarnap-

Karrebebyggl'/se l-nl 7'(?{!t'.I!.ards Plad.\. Bebyggelseslllollsrer. mål/:5.000. 

16 

Ålho/m-kvarrerer 

Etageboliger ved KarribebyggeJ:ie ved 
ellr/LAnges ~ Tojtegllrds Plads 

Arbejderboligerfor L==J 
Valby Gasværk ().-I"\? 

'-...J Srorgårdell 

~ S/(Jre Vigers/el 'gård 

~ Foleltoven 

Ol'ersig/skor/, mål/ :50.000. Va/hys ewgl'bebyggel.\er 11/ . I'. 

, 

t • 

,j 

, ,~ 'j 

1 

per. med vinduer fra to lejligheder. Gården er sm ukt beplantet. Den store 
karre »Kjeldsbogaard« er udformet med en tilbagerykning, så ledes. al 
der mod Kjeldsgårdsvej er dannet en velformet. grøn plads. 

Karreerne omkri ng Lyshøj Alle er opført i perioden I 91 I -42 på Lyshøj
gårds jorder. De første kaiTeer blev opført ud mod Vigerslev Alle. 
» Kjøgegården« på hjørnet af Toftegårds Alle og Vigerslev Alle var den 
første. tegnet af arkitekterne Rolf Schroeder og F. Wagner. Den adski Il er 
sig lidt fra de øvri ge karreer ved at have pudsede. fremskudte hjø rnepar
lier. Karreen nord herfor er tegnet af arkitekterne A. Wittmaack og V, 
Hvalsøe. Karreerne umiddelbart vest herfor mod Vigerslev Alleertegnet 
af F. Wagner og opført i 192-1-26. Karreerne længst mod vest. der alle har 

TII"regod.\ I'ej, se/lllod nord. 



LldU(}/o. Tojiegclrds Plat!., setfra sydost. 

altaner. erlegnet af arkitekt Thorvald Dreyer i 1934-38. De senest opførte 
karreer bærer præg af den illlernationale fu nkt ional isme. Lyshøj Alle 
fremtræder med et lidt tri st grllsbelagt areal med en smuk a ll e . Bebygge
lsens stueetager rummede tidligere but ikker. Alleens indgang ved Tofte
gårds All " markeres af sk ulpturen »Jabal-Jubal -Tubalkain«. Kains efte r
kommere . udført af den fran ske billedhugger Paul Maximilian Landow
ski . 

K varteret haren stor bebyggelsestæthed og fremtrædermeget homogent. 
Bygningernes udformning er varieret og med mange slllukke detaljer. og 
spænder arkitek ton isk fra nationalromalllik over nyk lass ic isme til fu nk
tionalisme. K varteret rummer mange grønne træk: Alh!plantninger langs 
Lyshøj Alle og Vigerslev Alle. forha ver og pladsdannelse ved Kjelds
gårdsvej »Valgård « samt Toftegårds Plads. 

Toftegårds Alle. set fra T(~rtegårds Plads, II/od flord. 

Toftegårds Plads. se/II/od I/ordl'e.\(. 

Karret'l"IIe dal/I/er Val/n SflIlion Baneareal 

W'l""r"r a

{. • •• • • • 

3lJlJI10JJfJ (]Ll D ø 

:ll:afJonoo gO 00° °0 o , oo Y o Q 

~ 0 0 0 focgtC 
ooof oo ~ 00'0 C l 0~ gf °f ° 0f-OO o I b,H-

C o :~7c~~~~- , 
Mod Vigel :llev Alle dWlllel kll1leel lle en 
l1uuklllll \'æg I l'ejlfl1l1met r lad.\ dallllelsc 

Dell swlhge {Jlad~ el 
Ikke lumllgl a!glfl'mel 

DiagraIlI . uebyg,qelsessrn,kll,,.. 

Ved den /lordlige plads dal/Iler 
lJebyg!{elsel/ I'(cgge lif Ire sider 

Limgl kig ad Camlllel Krge ul/u/el'e;" 
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Arbejderboliger for Valby Gasværk 
På et trekantet grundareal. afgræn set af Vigerslev Alle og HØrfd ingsvej. 
opførte Københavns Kommune i 1908 en etagebo ligbebyggelse til 
arbejderne på Valby Gasva~rk . Bebyggelsen. der er tegnet af stadsarki
tekt H. Wrighl. var den første kommunale etagebol igbebyggelse i Kø
benhavn. og er en af de rørste stokbebyggelser i Danmark. 

Bebyggel sen rumJ11er tre boligstokke. Bygningernes placering på grunden 
og havearea lerneer planlagt nøje efter den trekantede grunds midterakse. 
Således er den vestlige bygningsstok, der er nord-syd orienterer. placeret 
i midteraksen, og de to østlige bygningsstokke er placeret sym metri sk 
omkring midteraksen. Bygningerne. clerer i loctager saml mansardetage, 
er opføn i blank, rød mur og har røde tegltage. De har strengt sy mme
tri skcog ri gL detaljerede facader. De tre trappeopgange er markerede med 
henholdsvis IO buede og en trekantet frontispice. hvoraf den sidstnævnte 
er placeret i bygningens midterakse. 

Friarealet mellem husene er indrettet til nyttehaver for beboerne. Til 
bebyggel sen hører endvidere nytrehaver (Gasværksarbejdernes Ha ve
forening) på nordsiden af Vigerslev Alle og sydsiden af HøtTd ingwej . 
Der er anlagt et vari eret st isystem omkri ng midteraksen. der på sit højeste 
punkt oprindeligt var markerel med en tlagstang. Aksen afsluttes mod øst 
af en række smukke træer. 

Bebyggelsen er e l fint eksempel på foregangsbyggeri fra århundred
skiftel. hvor den arkitektoniske ide er kon sekvent gennemført. 

Sel fra Vigen/el' A lfe. Bemærk (/l'I/ 
rigl dewljerede fac(ule med e{('grlllu' 
(l/lal/er. 

Mod IWI 'eji(/l' lI erfacademe men' 
el/ke/I Ild formede. 

, 

! 
II 

; 

I 
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Arhejderboliger l-etl Vri/by G(lsl'lerk. Bebygge/seslI/ol/sler. lIIal 1:5.000. 

18 

~ 

j 
I 

Etageboliger ved Carl Langes Vej 
Bebyggelsen ligger grupperet omkring Carl Langes Vej . og rummer 13 
boligblokke med hver 8 lej ligheder. De rektangulære bygninger. der er 
i to etager med afvalmede tegltage. ligger tilbagetrukket fra vejlinicn og 
med gavlene orienteret mod vejen. Arkitekt Chr. Mandrup-Poul sen har 
tegnet den sm ukke og enkle bebyggel se, der blev opført som arbejder
boligbebyggelse i 1917. 

De klass icisti ske bygninger. der oprindeligt blev oprørt i blank mur. 
fremstår nu pudsede i røde og gule nuance r. Ark itekten har benytte t enkle 
og smukke virkemidler ved bygningsudformningen: Facaderne er sym
metriske. bygningshjørnerne er markerede med hvert femte ,k ifte tilba
gerykket. således ar deropnåes en smuk rel iefvi rkni ng, etageadski IIe isernc 
er også markeret med el tilbagerykket skifte. og endel ig er indgangs
partierne udformet med frontoner. 

Bebyggelsen har en smuk, grøn karakter, og afgrænses af hække mod 
Carl Lange, Vej. Derer pri vate haverti I lejlighederne, placeret henholds
vis ved bygningernes øst- og vest facader. Adgang til boli gblokkene 
foregår ad smalle stier mellem hyggelige og intime haverulTI. I den 
veslli ge del af kvarteret findes e t stø rre. grønt areal med legeplads. 

Carl ulIIge.\ Vej .H!/ /l/od l'esl. De el/kle. lIIell .\/llIIkl/o/"lIIede bygl/inger er 
pl(lcnelllled gal'/elle mod 1'('.leJl. 

c;, 

'-- .. , 
EU/,~eb()liger I'ed Carl UII/1:-:<'-' Vej. /Jebyggelse.mlOlI.\ler, lI/all:5.000. 
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Alholm-kvarteret 
Ålho lm-kvarteret ligger sydøst for Damhussøen. og afgrænses af 
Roskildevej. Valby Langg'!,de og godsbanelinien. Centralt i kvarteret 
ligger trafikknude-punktet Alholm Plads. 

K varteret er planlagt i forbindelse med arkitekten og byplanlæggen 
Charles L Schous plan fra 191 3 for Vigerslev Haveforstad. som også 
omfattede Ålho lm-k varteret. Charles L Sehou var inspireret af de engel
,ke Garden Cities. hvor man fandt de t væsent ligt at skabe planlagte 
boligområder. med vægt på at give de enkelte kvarterer identitet. Dc 
præmierede rorslag fra byplankonkurreneen i 1909 har også haft indfly
delse på bebyggelsens udformning, især kan vej- og bebyggelsesstrukturen 
genfindes i 3. Præmieforslaget. Her blev roreslået etagebebygge lse med 
boliger. butikker m. v. omk ring trafikknudepunkterog pa højt beliggende 
sted~r i København. bl.a. ved-Ålholm Plads. 

K varteret er udbygget i perioden 1922-32. Bebygge lsen består overvej
ende af karreer i 2Y2-3 etager omkring !,lore åbne gårdrum. saml enkelte 
randbebyggelser og en række vi ll aer ved Roskildevej . Bebyggelsen er 
hovedsagelig opfort i røde teglsten med røde tegltage. og udformningen 
er inspireret af både Bedre Byggeskik. nyklassicisme n og funktionalis
men. Mange afhusene har man sardtag, frontisp icerog kviste. og flere har 
altaner. En sto r del af karreerne er opført som socialt boligbyggeri. men 
dererogsa ejerlej ligheder. Bygningerne er tegnet afflere af tidens kendte 
arki tekter. bLa Frederik Wagner, Thorkild Hennin gsen og Anders P. 
Kirkerup. 

Bralllslykkel'cj. sell1/od OSI. Er smuk, 
sWl/spillllellelll bebyggelse, j'orlull'el' 
og Iræer, der I1ll1rkc'rer il/dgangene. 

Ålholll/I'ej set lIIod /lordrest. Dell SlI/lIkl 
hl/ed(' \'l>jstræklling byder Ilde thlt' lI på 
Ilye gadebilleder. 

Brwl/slykkel'ej, set l1/od l'esl. Kirkens arkireklllr er meget bymæssig. Ti/l 'ells/re 
.\es »kirkepfadsells« ,\III/Ikke Iræer. der skyder sig frem i gadebilleder. 

Bebyggelsen rummer smukke gadenim og pladsdannelser. Oerer mange 
forh aver. som nogle steder e r indrettet af beboerne og and re steder blot 
fremstitr som græsbeklædte. Der er flere sma pladsdannelser. som mar
kerer hjørner og indgangspartier i bebyggelsen. Flere af kvarterets veje 
er smukt beplantede med trærækker. Bl.a. på grund af karreernes relat iv 
lave højde. er de store gårdrum velbelyste og indbydende. De er varieret 
indrettet Illed markante træbeplanlninger og lege- og opholdsarealer. 

Alho lm Kirke ligger lidt tilbagetru kket fra Roskildevej. Karreen syd for 
kirken er udformet med en åbning. der lukkes af en bagvedliggende U
form et bygning, s[,ledes at der her opstår en fin pladsdannelse med store 
træer ved kirken. Kirken er tegnet af arkitekterne Adam Møller og J. 
Bruus-Jensen . og er opført i 1938-39. Den adskiller sig fra kvarterets 
øvrige bebyggelse ved al væ re opført i gule mursten, Der ~r butikker og 
små virksomheder lan gs Valby Langgade. Roskildevej og A 11101 m Plads. 
Især langs vejene opleves det, at terrænet sk råner ned mod Valby 
Langgade. Ålhollll vej har e t sm ukt buet forløb. som visuelt lukker 
gaderulllmet. 

Ålholm-kvarteret fremstår som et velplanlagt kvarter med et gedigent 
præg i bygningsudformningen og med store bymæssige kvaliteter. 

F,.ed(' /'i~ .\be,.g 

KOIl1J1/IIIIl' 

Ll/ftforo. ÅlflOllII-k\'{/,.,uet .'lel ji'o 
syd()::,I. 

ÅfllOfm-krarten>t, Bebygge/sesmolls/er. lIlal 1:5,000. 
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Storgården 
Etageboligbebyggelsen Storgården ligger midt i Valby. syd for V iger
slev Alle. og argræ nse, af Vi lhel m Thomsens Alle. HølTd ingsvej og 
August Will1 J1ler~ Vej. 

Storgården er en karre- og stokbebyggelsc. opført i perioden fra 192 1-'10 
af Københavns Kommune, og tegnet af arki tekt Henning Hansen. Den 
lange opførelsesperi ode har givet bygningerne vari ation i det ark itekto
niske udtryk. således er de ælds te bygninger præget af nykl assici; men. 
mens de senere opførte er mere præget ar funkti onal ismen. 

Storgårdcn er op rørt i 3 etaper. Etape I ru mmer en karre og tre sLOkbe
byggeiser beliggende ved Vi lhelm Thomsens Alle, og er opført 192 1. 
Etape 2 rummer trc karreer mod HØrfdingsvej og en vinkel bebyggelse på 
hjørnet af Vi lhelm Thomsens Alle og August Vi mmers Vej . og er OpfØl1 
1933-37. Etape 3 er en varieret udformet stok bebyggelse nord for Vi l
helm Thomsens A Ile. Bygningerne er i tre etager og op føn i røde mursten 
og med afvalmede tegltage. 

Adgangen til bebyggelsen fra Vigerslev Alleermarkeret meden grusbelagt 
plads med enkeltstående træer. I sammenhæng hermed indrammer I . 
etapes stokbebyggelse på begge sider ar Vi lhelm Thomsens Alle en lille. 
græskl ædt pladsdannelse. Den vc lplanl agte bebygge lse har meget varie
rede ru m: Karreernes gårde er indrettet med beplantede græsarealer lil 
leg og ophold, og tlere åbner sig mod syd. Ved indgangene ti I gårdrummene 
er der ræ ll es lokaler, indre ttet mcd se lskabs lokaler, vaskeri m.v. Som et 
særsyn på den tid . blev hovedtrapperne og stuerne orienteret mod gård
ru mmet. mens køkkentrapper og soverum blev orienteret mod vejen. 
Grønne »slipper« mellem karreerne sk aber adgang til bebyggelsens 
fæ ll esareal. eJer er indrette t med legepladser og nyttehaver med fin e. små 
havehuse. Fællesareale t. der er bepl antet med store trægrupper. er 
indrammet ar bygninger til a lle sider. Den sidst opførte randbebyggelse 
(etape 3) fØ lger Vilhe lm Thomsens Alles retn ingssk ift mod øst. Ud for 
den østlige allestrækning omkranser bygningen et stort. velbeplanlet 
rorareal. 

Slorgården rummer fine ruml ige kval iteter. og har en grøn og venlig 
karakter. Bygningernes arkitektoniske udtryk er enkelt og nøgternt . 

/Jebygge/.<;e \·ec! l-Iojdillg.\Tej, sC>llIIoc!l/ordvsr. 
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SlOrgardell. Bebygge/seslI/olls/er, mål J :5.000. 

Vilhelm TIIO/1/sel/s Alle. serJra sydl't,\,/. 

GrO/1 karregård i SlOrgårc!eu. 
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Store Vigerslevgård 
Boligbebyggelsen Store Vigerslevgård afgrænses af Heldbovej. Vigers
levvej. Vigerslev Alle og VigerslevparkelI. Bebyggel,en er opført som 
soc ialt boligbyggeri i 19.+7-49 på Vigerslevgårds jorder. Vigers levgård 
var en af Vigerslevs gamle gårde. der omkring 1875 blev udtlyttet til et 
areal vest for Vigerslevvej. Her var gården beliggende indtil en brand i 
l 940'erne. 

Bebyggelsen. der er tegnet af arkitekt Thyge Hvass. ligger på kanten af 
en lavning, ,om er skabt af Harre strup Å. Bebyggelsen er udformet som 
en parkbebyggelse, hvorderer grønne friarealer mellem bygningerne, og 
alle bygninger er orienteret med længderetningen nord-syd. så ledes at 
lejlighederne har vinduer mod øst og VC:-,l. 

Overgangen til Vigerslevparken cr markeret Illed et skovagtigt be
plantningsbæ lte. Ud til dette ligger bebyggelsens legepladser og en 
børneinstitution. Mellem bygningskroppene er der skabt et sammen
hængende forløb af ~ml1kke grønne områder med græs og fri lslaende 
lræer. 

Bebygge lsen består aU-etagers boligblokke. elerer sammenbyggede tre 
eller fire. og placeret forskudt for hinanden. Bygningerne er opført i røde 
I11l1r~ten og har tegltage. De er enkelt og nøgternt udformede. trappeop
gangene er markeret med frontispicer. og indgangspartierne er fremhæ
vede med buede overdækninger i beton. Flere gavle er opmuret i 
mønstermurværk. Alle lejligheder har en lille al tan . 

På grund ar forskydningerne i huskroppene. er det især gavlmotivet. der 
er fremherskende i bybilledet - et moti v. der yderli gere forstærkes af det 
skrånende terræn. Fra Vigerslevparken opleves bebyggelsen som højt
beliggende. 

Gal'il1lotil 'et erJremherskellde i bebyg· 
gelsel/.'i arkitektur. Set fra .'yd. 

Bebyggelsell .H'lfra sydost. 

LI~rtfOl().SlOre Vigen/el' Glird set}i"a I'esf. I forgrul/den Vigers/eI'parken. 

Bebyggelsen bli ver vejbetjent fra Helclbovej og en sidevej til Vigerslev
vej. hvorfra små stik veje fører til bygningernes øst facader. Stikvejene 
følger bygningernes forskydninger, og afsluttes med c irkulære 
vencleplaclser. Vejsystemets udformning med »blinde« veje sikrer et 
godt trafikmiljø i bebyggelsen. og giver gode muligheder ror leg og 
opho ld på friarealerne . 

Store Vigerslevgård er en velp lanl agt park bebyggelse. hvor der er opnået 
eL smukt samspi lmcl lem bebyggelsens grønne træk og Vigerslevparken. 

51Ort' Vigers/el' Gard. Bebyggelse.Hl/olI.'iler. mal 1:5.000. 
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Folehaven 
På jordenc ti I en af Vigerslevs udflyttede gårde - N Y 0 stensgård- blev det 
store bolig- og instilUtionspmråde Folehaven opført i perioden 1952-
196 1. Gardeni a. hvor nu Blommchaven og Blommestien er beliggende. 

Folehave-kvarteret er afgræ nset af de stærkt trafikerede veje Folehaven 
og GI. Køge Landevej mod henho ldsv is nord og øst. og af Urtehaven og 
Blommehaven mod vest og syd. Bebyggelsen e r klart opdelt med 
boligejendomme beliggende i den store grunds periferi. og offentlige 
institutioner beliggende centralt i områdel. Området gennemskære!) af 
den brede vej Kirsebærhaven. dcr li gesom de interne og smalle veje i 
bebygge lsen. har et smukt og kurve t vej forløb. 

Boligbebyggelsen rummer 28 vinkelformedc 3-etagers ejendomme, 
opført i gule mursten og med afva lmede tage. Bebyggelsen. der er tegnet 
af arkitekterne Houmøller Klemmensen og Svend Fournai s. er opført af 
Fagforeningernes Boligforening. Ejendom menes facader danner en 
sammenhængende væg mod nord og øst. og skaber markante afgræns
ning mod Folehaven og GI. Køge Landevej . Mod syd og vest åbner 
bebyggelsen sig med grønne gårdruIll. Bebyggelsen er ve lforsynet med 
fællesfaciliteter. og var en af de første soc ia le boligbebebyggelser. der 
etablerede bl.a. ungdOlmpension og dyrelegeplads. 

InstilUtionsområdet rummer bl.a. den tidligere Ny 0 sten sgårds Skole. 
opført af materialer fra nygtningebarakker i 1950 med stadsarkitekt 
F.C.Lund som arkitekt. Kirsebærhavens Skole og Bibliotek. opført 1959 
med P. Hougaard Nie!;e n og C.J .Nørgaard Pedersen som arkitekter. 
Margre the Kirke og Kirsebærhavens Pl ejehjem. Instit ulionsbebyggelsen 
er meget varierende i bygn ingsskala, former og materialer. Området har 
en meget grøn karakter. og et fint samspil med den omgivende bolig
bebyggelse: Langs Vinhaven skaberboligejendolllmenes indgangsfacader 
en markant rumlig afgrænsning af' institutionsområclet, og mod øst og 
nord indgår boligbebyggelsens gårdrulll visuelt i in stitution ~olllrådet, og 
forstærker dermed om radets grønne karakter. 
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Folelwl'(! -kmrteret. Behygge/wslIlollster. 11101 1:5.000. 
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Et af hehyggelsens gårdrttl1l ved Villhlll 'ell. ,~'el fra I'es/ . 

Behyggelsen Jet fra GI. K()ge uII/de
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Byggeforeningsbebyggelser m.v. l 

Valby 
I forhold til de øvrige Københavnske bydele. rummer Valby en stor 
bestand af byggeforeningsbebyggelser. En af grundene hertil er bl.a .. at 
der i forbindelse med etablering af Valbys store industri virksomheder. 
opstod et stort behov for at bygge billige bOliger til arbejderklassen. I 
registreringen er følgende bebyggelser udvalgt: 

Bebyggelse ved Toftebakkevej og Valhøjvej 
• Den Røde By 

Se lveje 
Kløverbladet og Venners Hjem 

• Lyset og Valby Vænge 
• Den Hvide By 

Bebyggelse ved Toftebakkevej og 
Valhøjvej 
Bebyggelserne ved Toftebakkevej og Valhøjvej blev opført i henholds
vis 1886-87 og 189 ... Hu sene blev opført aftømrerme,ter Hans Pedersen. 
og har en stor lighed med samtidige byggeforeningsbebyggelser i Kø
benhavnsområdet. 

Bebyggelsen ved T(!flebakkel 'ej rummer en række ens huse i 2Y, etage. 
På den vest li ge side af vejen er der 18 sa mmenbyggede huse i skiftevis 
gule og røde teglsten. Husene er opført i murværk med enkelte skifter i 
kontrastfarve. og har skifertage. Sålbænkene P~l I . sal er gennemgående 
og hovedgesimsen har tandsn itfri se. Den øst lige side kun rummer 3 
sammenbyggede huse. En stor. ubebygget grund mod OSt. der tidligere 
hu sede Lyshøj Mejeri. bidrager til at give kvarteret et lidt forfa ldent 
udtryk. Bebyggelsen fremstår meget nøgternt, og de forbedringer. cler er 
foretaget de seneste ar, har haft en positiv indOydelse på husenes udtryk. 
For den ubebyggede grund foreliggeret projektforslag. der vil ge nskabe 
vej ru lTI IllCt. 

Østsiden af Valhoj, 'ej har en sam menhængende bebyggelse i 2Y, etage. 
bestående af syv ens huse. Husene Cl' opført i gule sten. med gennemgå
ende sålbænke på I.sal. og har sade ltag med røde tegl. Gaden sti ger mod 
syd. og bebyggelsen følger smukt terrænet. således at hvert hus er lidt 
højere beliggende end nabohu set. Langs vestsiden af veje n er husene frit 
beliggende. De er også i 2V2 etage. opført i gu le sten og med tegltag. Et 
af hu se ne sk iller sig ud ved ar have rundbueudsmykket hovedgesims 
saml indfatni ng omkring vinduer og døre. En inSkription fortæller, at det 
er Hans Pedersens hu s nr. 100. Enke lte hu se har været udsat for en 
hardhændet fornyelse. som bl.a. har ført til nye vinduer og pudsede 
underetager. 

Dct samlede indtryk af Valhøjvej er. at det e r en homogen bebyggelse i 
et fo rsømt kvarter. Hu senes arkitektoniske udformning og bebyggelsens 
relativt tætte gademiljø er en kvalitet. 

Bebyggelse I'ed Tofrebakkerej. 

Oetl H,'hS O Sel>'eJe Q 

Den Rvde 8 r ~ D Bebyggelse l'edTojtebakkelJe) d7 og Valhcjl'ej 

By~geforel1ingeme Lyset 
og Valby Vælige 

.. 

l _ 

... 
• 

• 

~ Byggeforeningerne Kh"'l'rbladet 
!ri ~ og Velll/ers Jo/jem 

On!rsigfskor!. mål 1:50.000. Valbys byggelorellillgsbelJyggelsl'r 111. \'. 

Bebyggdse I'ed Val"pjl'ej. selmot! Ilor(/t).li/. 

Tojiebakkel'ej. beby,~gef.'\e.'ijmol'.'i'er 
ItllIl 1:5.000 

ValllOjl'ej, behyggelse.\1II01l.\"fl'r l1/a[ 
1.5.000 
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Den Røde By 
»Den Røde By« hedder egentlig» Valby og Omegns Byggeforening«. 
Bebyggelsen afgrænses mod syd af Roskildebanen. mod øst af gocbba
nen og mod nord af Overbys Alle. 

Bebyggelsen er opført i 1898- 190 .. og tegnet af arkitekt Juliu s Bagger. 
Den består af 100 næsten ens huse i 2V, etage. hvoraf nogle har kælder. 
Husene var oprindel ig opfprt som lejebol iger for arbejdere fra Carl sberg. 
hvor a rbejderne ligesom i andre byggeforeninger skulle indbe tale I eller 
2 kr. pr. uge. indtil huset var betalt. Nu e r a lle husene ejerboli ger. Hu sene 
blev opfØrt med to e ller tre lej li gheder. hvoraf en e ller to blev udlejet. 
Fle re af hu sene er med tiden ænd ret til enfamiliebol iger. 

Huse ne eropførl i røde Illursten og har lagene belagt med skifersrcJl. En 
del bygninger har fåc ludskiftet del originale skifertag med ccmcnttagstcn. 
Flere huse e r udsmykket med langsgående b,i nd i kontrastfarver og 
markerede vinduer i underetagen. og de enkelte huse er varieret med 
forskelligt udfo rmede karnapper m.v. Husene er opført i en fas tlagt 
bygge linie. og e r placeret med gavlene oriente rede mod vejene. Derved 
bliver helhedsindtrykket meget forskelligt fra Valbys andre bygge
foreningskvarterer. Timotheuskirken og BOll1uldsspinderiets tårn dan
ne r fik spunkter fra vejene i bebygge lsen. 

Byggeforeningen »Dcn Røde By« cr en karakterfuld bebyggelse . der har 
bevaret mange af de oprindelige bygningsmæ ssige kvaliteter. 

T/'{/fJS Alle. \ellllod 1'l'Sf . 

........ ,... 
L' 'e .~ .... 

L-~~-~~ 

Dl'1/ Rode By 0R S(I/I 'eje. BebyggelsfMI/OI/,\ler, ",ål 1:5,000. 
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Selveje 
Byggeforeningen Se lveje afgrænses af kommunegrænsen mod nord. 
Nørretofte All e, Gåscbæksvej og det syd li ge ske l af parcell erne langs 
Blankavej. 

Bebyggelsen e r opført i 1903-05 og tegnet af a rkitek t e hr. Mandrup
Pou!>en. Den bestar af25 dobbelthuse i I y, etage. Hu sene er opført med 
pudset IllU L og har afva lmede legIlage med ~ n lille gavltrekant ved 
overgangen mel lem tagryg og valm . Brandmuren er ført op over taget. og 
!:I ignalerer - sammen med de symmetri ske kv iste - at bygningen er et 
dobbelthus. Facaderne er udsmykkede med mursten sbåncL der markerer 
under- og overkant på vinduerne. 

H usene er op ført e fte r en fast lagt bygge I i n ie, I idt ti Ibagetru kket fra vejen. 
Som helhed er bebygge lsen e t fi nt eksempe l på byggeforeningsbyggeri 
fra århundredskiftct. Der e r i dag ingen fo rening til at sikre en fæll es 
holdning, hvilke t pncger vedligeholde lsesstandarden. Der er bl.a. fore
laget fl ere uheldige vinducsudskiftninger. 

Vejene har en åben karakter. og de omkringliggende høje bebyggelser, 
bl.a. højhusene ved Borgmester Fischers Vej i Frederibberg Ko mmune 
er dominerende i bybi ll edet. 

lJ/tlllk{/l'l'j. sel/llod //O/"{h'eH, 

Sell'eje A Ilt!. se/ /1/od lIord. 

Kløverbladet og Venners Hjem 
Byggeforeningerne Kløverbladet og Venners Hjem ligger langs 
Trekronergade og Kløverbladsgade øst for Valby Industr ikvarter. 

Bebyggelserne. der begge er meget bymæssige. er opført omkring 
århundredski fte t. De er begge typ iske eksempler på byggeforeningsbyg
geri fra den tid: Dobbe lthuse placeret i en fastlagt byggel inie mod vej, 
ti lbaget rukket nog le fa meter fra fortovskant. Kløverb ladet er tegnet af 
arki tekt Ej ner Blytmann. og Venners Hj em er tegnet af arkitekt Axel E. 
Pe te rsen. 

K/(JI'e rb/adet rummer 29 dobbelthuse og 2 enkelthuse i 2Y, e tage, med 6 
lejligheder i hvert dobbelthus. Bygningsudformningen minder mcget om 
»Den Hvide By« (se side 28). Husene fremstår med lyse, pudsede mu re 
og har afva lmede tegltage. På flere huse er de oprindelige. tnebeklædte 
kvis te bevaret. Facaden er udsmykket med glaserede grønne e lle r røde 
sten i vandrelte bånd. På nogle huse er vi nduesbuerne i stueetagen og 
sålbæ nkene desuden markerede. 

På trods al" o m- og tilbygninger fremstår Kløverbladets bebygge lse som 
en helhed i gadebilledet omk ring Kløve rbladsgade og Gerdasgade. 

Vel11/ers Hjem rummer 26 dobbelt huse i I -I Y2 etage, og ligger i en række 
langs Trekronergades østside. Bygningerne cropføn i pudset mul'. og har 
afvalmede tage. beklædllllcd cementtagsten. Vinducspartierne er mar
kerede med pudsede partier i kontrastfarver. Flere af hu sene har fået 
tilføjet udbyg ningerog kviste af varierende arkitektonisk kvalitet. Oprin
delig var husene udstyret med verandaer og vindfang i træ . 

Bebygge lsen ligger i kanten af det tid ligere» Va lby Industrikvarter«. Der 
er en stor kontrastIllel lem byggeforeningshu senes små dimensioner og 
erhvervsbebygge lsens store skala. 

Venners Hjem er præget af tilfældige Olll- og tilbygninger. og fornyelser 
af hu sene e r ikke a ltid vellykkede. Alli gevel er byggeforeningen på 
grund af den oprinde lige arkitektektoniske udformning og beskedne 
skala ikke uden kvalite te r. 

Ll/prolO. K/overb/adet og VenllefS Hjl'lII. set fra sydost. 
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Kforerbfad.'\R(ufe, ,\'('ll1Iod I/ordost fra Oliffim·ej. 

Oobbeflllllsel/e dal/Iler slI/ukke I'ægge II/od KhH'erhfadsg(/(fe. 
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KIOI'l'rh/ade{ og V('I/IIer.\ Hjl'lII. Bebyggelse.\'IlIol/,\ler. 11101 1:5.000. 
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Lyset og Valby Vænge 
Byggeforeningen Lyse/ligger syd for jernbanen til Roskilde og no rd for 
Vigerslev Alle. og afgræ nses mod øst af Fengersvej og mod vest af 
byggeforeningen Valby Vænge. Bebyggelsen er opføn i 1912-14 og 
tegnet af arkitekt Heinrich Hansen. Bebyggelse n er opføn for en kreds af 
statsansatte og kOllllllunalt ansatte funktionærer. SO Ill ønskede at bli ve 
hu seejere for en pris. der stod i et rimeligt forhold til hu sstandsindtægten. 
Et andet vigtigt mål var at skabe sunde boliger. idet de fleste af beboerne 
kom fra små. morke lejligheder i København s brokvanel'er. Således er 
alle vej navne i Lyset opkaldt efter fremskridtsven lige læger. der virkede 
i 1800-tallet. 

Bebygge lsen rummer 106 huse. opført i 2Y, etage sa mt et fælleshus, der 
tidligere rummede butikker. De små. pudsede huse har en næsten 
kvadratisk gru ndplan. Det er en meget velformet og homogen bebyg
gelse, og hu sene karakteri seres af markante frontispicer. Ener ønske fra 
ejerne. og mod ekstra betaling. har arkitekten forsynet bygningerne llled 
en varieret detailudrormning - altaner. gesimser m. v. - SOIll giver de 
enkelte hu se et individuelt præg. Husene var oprindelig kalket røde og 

Bygg(~forellillgel/ Lysel. Stc(Jllbergsl'ej, set mod ost. 

S/eil/\ Plads. ,(JI Fa sydn!.\I. 



gule efter Københavns Kommunes anvisning, men allerede få fil' efter 
opførelsen blev hu se ne kalket i mange forskellige farver. og frem står 
også sådan i dag. Husene bl ev oprinde li g t opført somto- familiehusc. På 
2. sal var det forbudt at indrette beboel se . I 30'erne blev der givet 
dispen sationer til at indrette lejlighed på 2. sal. og under boligmangelen 
omkring 2. verde nskrig blev ejerne direkte opfordret til at indrette 2. sal , 
så ledes at de neste huse nu har beboel se på 2 . sal. 

Bebygge lsen blev anlagt efter e n stram plan med grundstørrel ser på 
omk ring 400 m'. De r blev bl.a . fastlagt byggelinier mod vejene. de r 
fore skrev e n afstand på 30 alen mell em de modstående huse. I servitut
beste mmel ser blev det li ge ledes fast lagt. at forhaverne skulle indrammes 
af hvide stakitter. På denne måde er der skabt smukke og ve lde fine rede 
vej- og havcrulll i bebyggel sen. 

Ved planlægningen afområdet lagde Københavns Komlllune vægt på. at 
der skulle skabes e n forbindel se mellem Vigerslev Alle og området ved 
stationen. Derfor blev Fengersvejs skrå fo rlø b fastl ag t. Kvarteret e r i 
øvrigt fo rbundet med » De t Gamle Valby« ved en stiunderføring under 
bane n. Steins Plads. der e r e t samlingssted i området. er en delv is asfa lt
belagt plads med opho ld s- og legemul igheder. Pladsen er smukt i ndram
meL af store træer. 

Lyset e r en af Valbys fine ste byggefore ningsbebygge lser og har en høj 
arkitektoni sk kvalitet. 

Ila/by lIæl/ fie 
Byggeforeningen Valby Vænge ligger mellem Rosk ildebanen og Viger
slev Al le. vest for Byggeforeningen Ly~ct. Byggeforen ingen afgrænses 
af Saxtorphsvej. Castbergsvej og Mansasvej. Bebyggelsen er o pført i 
19 17- 18. De n rummer 30 små I !I,etages dobbelthu se . Bebyggelse n ble v 
opført af røde ste n fra nedrivningen af Købe nhavns første hoved
banegå rd, der lå ved Paladsteateret. Enkelte huse blev pudset. da en del 
af murste ne ne ikke ku nne re nses. Husene blev opført af e n privat 
bygmester på et areal med kommunal tilbagekøbsret. 

Dobbelthusene er udformet med murermeste rhuset som forbiliecle, og er 
sammenbyggede med en mcllembygning i I etage. Husene. der er opført 
i e n bygge lin ie lidt tilbaget ru kket fra vejen. har gav lene oriente ret mod 
vejene. Da bebyggel sen e r forho ldsvis tæt. rummer kvarteret smukke. 
bymæssige vej forl øb. Vi nduesudski fini ngerog ombygn i nger præger fl ere 
af de beskeclne bygninger. og sænke r det arkitekton iske he lhedsindtryk. 

000 
I 

Bygglforeflillgell Lyset. Oprillddig he!Jygge!s{Jsphlll. 

3com 
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Byggej(n'en illgeme Lyselog Val"y Vælige. Bl'byggelsesIllOlIster. 11/011:5.000 

Valby \!({,I/ge. Pml/II/I.\'\'ej. se! moc! 
l1ordl 'l'st. 

LldiJfJ10. lJyggllorellillgl'll Lyset .. ,el fra sydl'esl. 
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Den Hvide By 
Den Hvide By I igger umidde lbart vest for Va lby La nggade Stati on på et 
trekantet area l. der afgræ llses ar V alby Langgade. et tid ligere jern
baneareal mod sydøst og et vi ll akvarter mod vest. 

K varte ret er endnu et af de nne eksempler på byggeforenillgshuse i 
Val by. Det er tegnet af arkitekt Chr. Mandrup- Pou lsen, som også har 
tegnet andre af Valbys byggeforeningsbebygge lser. Hu sene e r opført i 
årene 1898- 1904 af Valby Arbejderes Byggeforening. Beboerne beta lte 
2 kroner pr. uge, indtil de ku nne overtage lejlighederne som ejerbo li ger. 

Der e r 8 1 hu se. hvoraf de fl este er sy mmet ri ske dobbelthu ,e. Hu se ne er 
i 2V, e tage og rum mer fire e ller seks lejl igheder pr. dobbelthus. Hu sene 
fremstår hvidpuclscde og Illed afva lmede. røde tegltage. De har alle 
markante facadc- oggavlkviste. og enkelte har frontispicer. Stueetagernes 
vinduer er markerede med murstcnsbucr. og under I . sal s vinduerne er 
facaden vandre t opdelt a f et smalt mure t bånd . Selvom hu se ne har ens 
hovedtræk. er de ta ljeringen af de enkelte huse meget variere t. 

Bebyggelsen er opføn omkring tre alleer. der til sammen danner en 
trekant. Alleerne bestod tid li gere af lind. hvoraf der stadig e r enkelte 
til bage i Nordre Alle. I Vestre og Søndre Alle er all etræerne nu stynede 
røn. 

H usene e r placeret para lle lt med vejen i en fas tlagt bygge li nie. H jørnehu
sene i den indre trekant afviger fra denne placering, idet de har facaderne 
orienteret mod de spidse vinker. og dermcd får en markant pl acering i 
bebygge lsen . 

T id li gere var trekantens indre udl agt til fæ ll es friareal. men er nu 
inddraget i de private haver. Husene ud lil det gamle jernbaneareal har 
ligeledes fået tillagt større haveareale r. idet en del af baneareal et e r 
inddraget til haver. 

Den Hvide Byer en helstøbt byggeforeningsbebyggelse, og fungerer 
som en by i byen. All ee rne og de enkelte grundes bepl antning tilfører 
k varleret en smuk, grøn karakter. H usenc fremstår relati vl velholdte. men 
Oere huse har fået isat nye vinduer. der ikke harm onerer med de 
o prindel ige. 

Fretfenhberg K OII/ lll llll t! 

Del! HI'ide By. hebyggelseslI/ol/ster lIIal / :5.000. 
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Nordre Atte 6. H't/m l'eSI. 

Nordre Alle. sef mod I'esf, 

Luftfoto. Den HI'ide By set fra .'.n/ost. 



Valbys villa- og rækkehusbebyggelser 
Valby rummer mange smukke og ve lplan lagte villaområder og række
husbebyggelser. I reg istreringen er fø lgende bebyggelser udva lgt: 

• 

• 
• 

Del gam le Vigers lev 
Vigerslev Havefor~ lad 

Carlsberg-k va rteret 
» Hønsehuscne« 
Husv ildebarakker ved Ellebjergvej 

Det gamle Vigerslev 
Del gamle V igerslev rummer den ældste bebyggelse i Vigerslev. K var
leret opdeles af Vigcrslevsrræde og afgræ nses mod vest og øst ar 
Vigerslevvej og Skyggelundsvej og mod nord og syd af Langagervej og 
Højsagervej. 

Der har været bebyggelse i landsbyen Vigers lev fra omkring år 400. De 
ældste. bevarede huse er fra omkring 1830. Der er intet ti lbage af 
landsbyens gårde. som enten er nedbrændte e lle r udfl yttet i forbinde lse 
med udskiftningen i 1793. I den nord lige de l af landsbye n - på hjørnet af 
Langagervej og Vigers levvej - lå der ti dligere et gadekær og på hjørnet 
af Højsagervej og Vigerslevvej lå landsbyens kro. hvor nu Lyk kebo 
Skole ligger. 

Landsbyen indgå r nu i e t fuldt udbygget byområde. En byplan fra 1939. 
udarbejdet af Københavns Kommu ne har styret udbyg ninge n af kvarte
ret. De krogede vej fo rløb og uregelmæssige lin ier. der prægede lands
byen. er med fil undtage lser renede ud. Der er e l sta n inds lag af nyere 
bebyggelse i kvarteret. bl.a. enklaver af rand bebyggelse i tre etager mod 
Vigers levvej og i den nord li ge del rækkehu se og tæt. lav bebygge lse . Den 
nyere bebyggelse giver kvarteret en uegal karakter. selvom bygnings
d i mensionerne er søgt t i I passet landsbym i Ijøet. 

Vigerslevstræde har dog på den syd lige slræk ning bevaret den landlige 
karakter. Strædet er her bugtet og uregelmæssigt. og har en hygge lig og 
grøn karakter. Den sydl ige indgang ti l kvarteret er markeret af Høj sager 
Plads. et grønt område med store ga mle træer.Den æ ldste bebyggelse. 
opført i perioden 1830- 1900. er bel iggende ce ntralt i området. og orien
teretmod Vi gers levstræde. Det er fo rholdsv is små hu se med gamle ha
ver. Mod nord bli ver Vigerslevslrædes vej billede mere udfl ydende. og 
præget af den nyere bebygge lse. Mod øst fo rbinder en gammel sti med 
fruguræer Højsagervej og Skyggelundsvej. Stien fu ngerer som adgang 
ti l den yderste husrække mod Skyggelundsvej. 

I kraft af Vigerslevstrædes hyggel ige bybi llede fremstår det gamle 
Vigerslev varieret og vidner om kvarterets fo rt id som landsby. Bebyg
gelsens Illate ri alekarakter er meget afvekslende, og understreger dermed 
landsbypræget. trods det fo rho ldsvis store indslag af nyere huse. 

) J.. { 

[J 

Der gomle Vigerslev. Bebygge/seS1IIOIlSfer. mål 1:5.000 

Carlfberg-kl'lI l-rerer u · 

Rækkehflsbeb)'ggelsel/ 
'Hollsehusel/e' c-, Husl'ildebllrtlJ..ker 

L-..rJ ved EflebjertP'ej 

, 

O\'ersigfskort, /llåI 1:50.000. Vif/o · og rækkellll.wJ/llf'lIder i V{/Iby. 

, " 

• 

Vignslevslfæde set mod I/Ord. Dell 
slI/(lIle I'ejbredde og ra/)afleme giver 
I'ejell el S/II I/kf, lalldligt lIdseende, 

Kig ad illl/kone! I'ed Vigersierstræde. 

Eli af Vigersfel's ældsil' ejelldolllme i Vigerslel'slræde, 
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Vigerslev Haveforstad 
Haveforstaden ligger i den nordvestlige del af Valby_ og afgrænses af 
Valby Langgade. Vigerslevparkcll. Roski ldebanen og godsbaneringen. 
Vigerslevvej er kvarterets »hovedgade«. med spredt placerede butikker 
og små håndværksvirksomheder. 

Bl.a. på baggrund af byplan konkurrencen. der blev anlOldt i 1909. 
planlagde arkitekt Charles I. Sehou i sa marbejde med ingeniørfirmaet 
Birch & Krogboe Vigerslev Haveforstad i 1913. Forbilledet var de 
engelske Garden Cities. Ideen bag disse var at skabe fo rstadskvarterer. 
der kunne fungere SOI11 se lvstændige enheder med gode og sunde 
boligområder. butikker. institutioner og arbejdspladser. 

Vigerslev Haveforstacl er anlagt på Harrcstrupgård og Hansstcdgårds 
jorder. De overordnede veje i have forstaden - Valby Langgade og 
Vigerslevvej - er markerede Illed en randbebyggelse i tre etager. Illens de 
bagved I iggendc områder rUlllmer vi Ilaer på forholdsvis små grunde sa ml 
mindre enklaver med lave etagehuse. skole. institutioner 111. v. El særligt 
kendetegn ved kvarteret er de mange små. lokale pladsdannel ser og 
græsk h.cdte »Grccns«. derefter engelsk mønstereretableret i forbindelse 
med vejene. I den østl ige del af om rådet er veje ne anlagt med bløde og 
slyngede forløb. og vejbillederne bliver derfor meget afvekslende med 
mange skiftende kig. Mod vest grænser haveforstaclen op mod Vigerslev
parken. 

Umiddelbart nord for HalTestrupvang findes et bredt. allebeplalllet og 
vej omkranset friareal. der er en del af den tværgående akse gennem 
kvarteret. der fort sættes af Maribovej og afsluttes mod øst med en sti over 
banen. Ved krydset Nystedvej-Maribovej har der tidligere været en 
pladsdan nelse. Den er nu inddraget i forarealerne til den omkringlig
gende etagebol igbebyggelse. 

I den sydlige del. hvor Vigerslevvej falder markant mod viadukten under 
banen. liggeren mindre rækkehusbebyggel se og Hanssted Skole. Skolen 
er opført i 1954-59 på Han sstedgårds areal. og er tegnet af stadsarkitek t 
F. C. Lund. Arkitektoni sk skiller den sig ud fra de øvrige bebyggelser 
med !'J ine gule sten. eterni tpladerog beplantede træespal ierer. Brandstatio
nen ved Hansstedvej har et markant slangetårn. der virker som fikspunkt 
i området. 

Haveforstadens bebyggel se er opført i perioden op til 1940. Husene er 
forholdsvi s små og enkle i deres arkitektoniske udtryk. De ældste er 

LlIjijolO. Viger.,,!e\' !-Im·elonllu! setlm sydost. 
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præget af »Bedre Byggeskik«. og fremstår med murede eller pudsede 
facader og teg ltage. Flere af husene har gennem årene fået tilbygninger. 
I den vest lige del af området findes nere smukt udformede bungalows i 
funkisstil. 

Bebyggelsen mod Valby Langgade er varieret. men består overvejende 
af en randbebyggelse i 3 etager. På st rækningen mcllem Veslervang og 
Højdedraget strækker villaområdet s ig dog helt ud til Valby Langgade. 
Den vestl ige randbebygge lse er opført i gule teg lsten og med fremhæ
vede murstensbånd og markerede trappepartier. Bebyggelsen. der er 
opført 1930-32. er tegnet af arkitekt F. Wagner. Den pstlige randbebyg
geise. der overvejende e r opført i røde teglsten . har et mere spartansk 
udtryk. Randbebyggelsen langs Vigerslevvej er i to etager med 
manzardtag. og er opført i røde teglsten. Flere af bygningerne fremstår 
med smukke detaljer. bl.a. fine opsprossede vi nduespart ier. f.ek s. V iger
slevvej 41-57C fra 1930. tegnet af a rkitekt Louis Hygum. Centralt i 
kvaneretligger bebyggeben Harrestrupvang. som er en stok- og randbe
byggelse i 2 1/2 etage grupperet omkring et sllluk t haveanlæg. 

Som helhed frcmstår Vigerslev Havefor~tad med en smuk. grøn karakter 
og Illed el varieret og ve lformet bebyggelsesmønster. Trods den lange 
udbygningsperiode har kvarteret en hOlllogen karakter, og rummer 
mange smukke bybilleder. 

NakskOl"'e.i har er slIIlda, !JUl'l for/Oh, 

E/ SIII//kl \'ejrulll. I/ror del grolIlIe dOlllillera. BirkeboÅkel/ se/mod oslo 
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Vigen/er HlIl'efonrad. Bebygge/seslI/oll.\/er. /1/(/J I :S.VOD 

Vigerslel ' HlII 'elor,\' /ad. Oprindelig bl'· 
bYMge{se:w!al/ fi'o /9/3 .'10111( ski/se lif 
l 'ej lldjorl/lIIil/g. Arkirekrell og byplall
læggeren Charles /. Sc!t()// realiserede 
II/ed Vigen 'lel ' HC/I'e!orswd der for.\/() 
eksempel på el/ sl(>rre bebyggelse lIIed ('11 

mdika! adskillelse mellelll ,c.:ellllemg(iell
dt) trqfiheje og illfeme bo{igl'eje. Po 
p/aI/eli er I'ist ell cenrl'(lIr plads. 111 '01' 
arkirekell ()nskede e1l kirke Op/O'-I. e/w/'
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bel/horl/s KOlI/lI/l/IIe i perioden /918-
1925. 

Harre.\lrt1JH'OIlg, sel lllod nordost 

Frederiksberg Kommulle 
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Carls berg -kvarteret 
Carlsberg-kvarteret li gger mellem Valby Langgade og banen mod Ros
kilde. Villakvarteret grænser op til Carlsberg og Spndenllarken. 

Området e r et af de smukkeste vil lak varterer i København. Det er 
udbygget i perioden 1870- 1930. men hovedparten af kvarteret er fra 
omkring arhundredskiflet. Der er indpasset enkelte nyere huse især i den 
sydvestl ige del af omradet. Flere af periodens bedste arkitekter. bl.a. 
Ulrik Plesner. Fritz Koch. P. Hol soe. Thomas Havn ing m.fl .. har tegnet 
villaerne. som er i I V,-2V, etage med murede e ll er pudsede facader. Der 
er mange fine detaljer - frontispicer. karnapper. kviste. søj le r. markerede 
vindues- og dørpartier og tårne. Flere vi llaer er i dag inddraget ti I kontor
form ål. herunder musihclskabet Metronomes smukke bygninger på 
Sondermarkwej. Hovedbygningerne (eller dele heraf) til de oprinde lige 
gårde - Bjerregården og Lykkens Minde - er bevarede og indgår naturligt 
i kvarteret. 

Bebyggelsen omkring Bjerregårdsvej og den sydl ige del afSøndenllarks
vej består af store vi Ilae r. udført som mi ndre palæer e lle r SlOre he rskabs
vi ll aer. Langs Søndermarksvej er der desuden en del villaer. opført i 
funktionalistisk stil. Langs Kirkevængct er villaerne mindre. men har 
mange træk fælles med herskabsvillaerne. Flere af vi llaerne rummer et 
væ ld af smukke detaljer. 

Jesuskirken. der ligger i den vest li ge del af kvarteret, blev opført i 1891 
på en del af Valbygards arealmcd brygger Carl Jacobsen SO I11 bygherre 
og Vilhelm Dahlerup som arkitekt. Kirken er rigtudsmykkel. og er den 
eneste kirke herhjemme med e t fritstående tårn (campanile) efter italiensk 
forbillede. Campanilen. som blev bygget i 1894-95. fungerer som 
fik spunkt i kvarteret. Kirken og den velformede kirkeplads udgør et 
afvekslende bybillede. der op imod Valby Langgade underst reges af en 
række karakterfulde kastanietræer på vejens vestside. 

Udstykningen og vejstrukt uren følger de gamle matrikel skel i nord
sydgåendc retning . Terrænet skråner mod sydvest. De øst-vestgående 

Udsnir lIf Genemlswbem kon }i'a J 85.J 
/lied Car!sbel:f::-kmrreret indregnet. 

Carlsbng-harreret. Bebyggelsesmol/w(!l'. /l/all:5.000 
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forbindelse sveje bryde, på nog le stræk ninger og afløses af stiforlob. ,om 
binder kvarteret sammen. Med respekt for kvarterets karakter. er der 
gennemført en trariksanering på bl.a. Bjerregårdsvej og Antonienevej i 
form af hvælvede brostenSbelagte felter og træplamninger. Fra vejene er 
der varie rede kig mod Jes uskirken. SØndermarken og Vestre Kirkegård. 

K varteret er beplantet med mange ~ tore. gamle træer. som giveromradet 
en g røn karakter. Langs Skovboglu'ds Alle findes en allebeplantning af 
stynede lind . som afsl utte, i e t beplamel. trekantet areal ved Valby 
Langgade. Bjerregårdsvej har også en grøn karakter mcd mange store 
gamle træer i haverne. Søndermarkens beplantning danner et smukt 
»skovbryn «. som spiller fim op til den tælle villarække mod Valby 
Langgade. Banevolden har et smukl - pa nogle steder et nærmest 
skovagtigt - sti forløb langs jernbanen. 

Carl sberg-kvarteret er et godt eksempe l pa et udbygget vill akvarter med 
varierede vejbi ll eder. karakterfuld beplantning og flot formede villaer. 
På grund af den forholdsv is lange udbygn ingsperiode. er mange stilarter 
repræsenterede - bl.a. vi llaer i italiensk inspireret stil. villaer med 
nationalro ll1ami ske e ll er klassicistiske træk og funktionalisti ske villaer 
fra 1930' erne. Jesuskirken s mo numenta le træk beriger bybi Il edet og er 
med til at give kvarteret identitet. 

l-Ierskab.\Tillll. AlllOillelfnej l. 0fJj(J/" 
1901llled Frit ::. Koch sOli/arkitekt. 
Facadetegllil/g. 

M etr{Jllomes byglling. SOllllel"ll/(/rk,wej. 

IJ 

A1110inf!lIe1'ej. Kig 11/od Jesus Kirkell. 

LuftfofO. Carlsherg-harterel.w.!I.I;·(I ,\~w!l·est. 



Rækkehusbebyggelsen »Hønsehusene« 
»Hønsehusclle« ligger placeret mellem VigersJevvej. Vigerslev Alle. 
Lykkebovej og Kærsk il'tevej. Bebygge lsen er tegnet ar arkitekt Ivar 
Bentsen i samarbejde med ark itekterne Ole Buhl og T . Mil and Petersen. 
Bebyggelsen er - som en ar de fø rste i Københav ns Kommu ne. opført 
efter loven om »Støtte til bol igbyggeri fo r børnerige familier«. Bebygge l
sen er opført i 1938-39, og er præget ar periodens internationale tenden
ser i arki tekturog planl ægning. hvor ønsker om lys og luft. grønne arealer 
og servicefunktioner var fremherskende. 

Rækkehushebyggelsen rummer 7 boligstokke i varierende længder. 
placeret på en trek antet gru nd. Mod Vi gerslev Alle er placeret to lange 
stokke. kun opdelt af en smal sti. så ledes at di sse stokke fremstår som en 
sammenhængende bebyggelse i en længde af 260 meter. De fem øvrige 
stok ke er o rienteret nord/syd og li gger paralle lt med Vigerslevvej . Mel
lem boligblokkene her er anlagt smalle adgang~veje med en sllluk. grøn 
karakter. Vejene er pl aceret tæt på husenes indgangsfacader og afgræn
ses af haves iden på den til stØdende husrække. Mellem stokkene langs 
Vi gers lev A ll e og de vest for beli ggende stokke. li gge r bebygge lsens 
grønne fæl lesarea l. der er urege lmæssigt formet og smukt beplantet med 
store træer.lnden for områdetli gger endvidere en børneinstitution og Vi
gerslev Kirke. Nord for Kærsk iftevej li gger en tidli gere butiksbygning. 
et lege- og boldspil areal sa mt nogle husvi ldeba rak ker. Bygningerne. der 
har forskudte etager. er opført i røde teglsten og har flade tage. Stuceta
gen~ gulv er placeret ca. I m over terræn. og overskudsj ord fra kælderud
gravningen er benyttet til at anlægge hævede terrasser. således at hu sene 
fra havesiden scr ud. som lå de på en skråning. Mod haven er facaderne 
a fvekslende med ka rnapper og tilbyggede havestuer/overdækkede 
terrasser. Adgangsfacaderne fremstår i et takt fast mønster af Illurpart ier. 
opdelt af høje dørparrie r. Bygningernes tætte bestand af skorstene g iver 
assoc iat ioner ti l bi lleder af enge lske arbejderk varterer. 

Bebyggelsen fremstår i en fast komposition og Hlmmer fi ne kvaliteter i 
både bebyggelsesplan og bygningsudformning. En samlet vinduesudskift
ning har dog haft en negati v indtl ydeise på den e llers en kle arki tekt ur. 

~ 

SI/;f i bebygge/.rel/. 
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»HcJ//selll/sene«. !-Im'ejacade. set 1m l'eSf. 
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Husvildebarakker ved Ellebjergvej 
Bebyggelsen ligger nord for Ellebjergvej. og er grupperet omkring 
vejene Ellestykket. Pilestykket og Følager. Ved anl ægge lsen af Køge 
Bugt-banen - der på strækningen ligger på en hØj vold - blev bebyggelsen 
gennemskåret. og delt i en nordli g og sydlig del. Den syd li ge del blev 
derved afskåret fra det øvrige Valby. Området rummer ialt 86 hu se. et 
fælleshus og en børneinstitution. Der er 72 huse i den syd li ge del og 14 
i den nordlige del. 

Bebyggelsen. der er planlagt af stadsarkitekt F.e. Lund . blev opført som 
husv ildebarakker i 1947 for at allljælpe boligmangelen e ft er kri ge n. De 
svensk røde træhuse. der er i en etage med sadeltage med tagpap er 
fremsti Ilet i S verige. og blev herhjemme førs t an vendt ti It yske fI ygtn inge 
i Kløvermarkslej ren. Ved flygtningenes hj emrej se bl ev de t beslullet at 
genanvende bygningerne til husvilde. Der blev bygget husvi ldebarakker 
tre steder i København. i Valby både ved Lykkebovej og ved Eli ebjerg
vej. Det var oprindelig tanken at barakkerne skull e være midl ertidi ge. og 
om rådet blev derfor sparsomt forsy net med fælles facilitete r. Efterføl
gende er bygningerne blevet israndsalle. isolerede m.v. 

Bebyggelsen er opført omkring en central grønning. der rumligt afsl ulles 
mod banen af det tidligere fæ ll eshu s. der nu er indreIlet som børneinsti
tution. Friarealet i den sydlige del haret megetfrodigt oggrønt præg med 
store gamle træer. Her e r opført et nyt fælle shus »Træffestedet « og ind
retLct en legeplads. I det nordli ge område ligger de grønne arealer Olll 

kri ng bebyggelsen. Husene e r placeret på o mrådet i et taktfast mønster. 
hvor hver anden husrække er en smule forskudt. De fleste bygninger er 
opført med gavl i skel mod vej e ller sti. og gav lene e r forbundet med 
plankevæ rker. Vejsystemet. der blev amputeret ved anlæg af banen. var 
oprindeligt A-formet. og bebyggelsen er forbundet med øst-vest orien
terede ~ Li er samt stier i kanten af grønningen. 

Med sin stramme bebyggelsesplan har området i s it princip træk til fælles 
med gårdhavehusene i Albertsl und. men besidder herudover også en del 
af kolonihaveområdets uhøjtidelige charme. Fra området e r der kig mod 
tårnet på Henkels fabrikke r og Sukkerfabrikkens bygninger. Umiddel
bart syd for bebyggelsen ligger Valby Idrætspark og Valbyparken. 
Omradet ligger tæt på bade bane og den stærkt trafikerede Ellebj ergvej. 
og i forbindelse med etablering af 0resllndsforbindel se n er der fra 
eksisterende spor ved Vigerslev planlagt en ny godsbaneforbinde lse . der 
skærer el hj ørne af bebyggel sen. 

Luftfoto. HII.n'ifdeharakker \'ed Ellebjl'fg\'lj, seT/m 11Ordo.\'I. 
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Pifestykket. selll/od \'eSl. Barakkalles gade er placeret i skelll/od l'ej. 

Piles1.,'kker. ser //Iod /lord. Bemærk Slfkker/0l'pell i baggrunden 
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Valbys industriområder 
I byplankonku rrencen i 1909 udlagde fle re fors lag industriområder i 
Valby. bl.a. på gru nd af de gode vej- og baneforbindelser. og Valbyer en 
af de københavnske bydele. der rummer Ilest indu stri- og erhvervsområ
der. Som følge af den industrielle udvikling. har flere af områderne 
ændret karakter, og har fået et stort islæt af kontorerh verv. I registrerin
gen er følgende om råder blevet udvalgt: 

• Nordisk Fi lm 
• F.L.Smidth 
• Bomuldsspinderiet og Porcelænsfabrikken 
• Håndværkerbyen og 

Carl Jacobsensvej 

Nordisk Film 
NordIsk Film lIgger nord fo r det gam le Valby. på nogle tidligere 
kolonihavegru nde i Va lby Mose. Omradet afgræ nses mod nord af 
kOlTI11lunegrænsen til Frederiksberg Kommune. mod vest afMosedalvcj . 
mod syd af bebyggelsen langs Smedestræde og mod øst af bebyggelsen 
langs Sønd re Fasanvej. 

Nordisk Fi lm er et af verdens æ ldste. stadig fungerende fi lmselskaber. 
grund lagt i 1906 af biografejer Ole Olsen. De første filmproduktion er 
foregik i fri luft, men a llerede i 1908 opførtes det første lukkede atelier. 
scene I. I 19 10 blev scene 2 taget i brug, og frem til I . Verdenskrig - i takt 
med Nordisk Films voksende internationale succes - udbyggedes områ
det med yderligere 3 scener, værksteder. kostume- og regiafdeling samt 
sk uesp illergarderober. bl.a. den fort sat bevarede garderobe for Valdemar 
Psi lander. Alle scenerne blev oprinde li gt opført overveje nde i g las , da 
man dengang måtte udnytte sollyset som lyskilde. Senere - i forbind e lse 
benyttelse afelektriske projektører og indførelse aftalefilmen i I 920'erne 
- blev glasvæggene isolerede og malede. 

I 1944 blev området bombet. hvorved scene 3 og 5 blev totalt øde lagt. 
men scene 5 blev ge nopført. og fremstår i dag i s it ydre som oprindeligt. 
I 1950 opførtes scene 4 med Tobias Faber og Jytte Jensenius som 
arki tekter. og i 1974 erstattedes scene 3 af en ny og større scene. samtidig 
med at den gamle magasin- og værkstedsbygning j den nordl ige del af 
området blev udbygget. 

Nordi sk Film fremstår i dag nærmest som en lille. se lvgroet landsby med 
gader. stræder og pladser samt en del gammel beplantning. Bygningerne 
er organiseret omkring en indre nord-sydgående hovedgade med en 
mindre ankomstplads mod vest og en større parkeringsplads mod øst. 
Alle de gam le scenebygninger og garderobebygninger er opført i træ og 
malet i en va rm rød farve, mens de nyere bygninger e r beklædt med 
metalp lader malet i samme røde farve. Flere af de øvrige bygninger med 
magasiner. værksteder. kontorer 111 . v. er opført i sort malet bindingsværk 
med gul malet Illurværk. 

Nordisk Film. Bebyggelsesmpl1sler. 
mål J :5.000 

Nordisk Film. sel mod IlOrd. 

Bomuldsspinderier og 

Porc:elæmlabrikken ~ 

Cl Nordisk Film , 

F.L. Smid'Ii Q 
~ Carl Jacob!1ell_\Tej 

HClIIdwerkerbyen O ~ 

• 

Valbys i/Jdustri- (J~ erhl'('r\'sOIlIflu!er. Ol'ersigrsplc/ll. ma/ 1:5.000. 

, 
, 

• 
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I en lokalplan fra 1992 er fø lge nde bygn inger erklæret bevaringsværdige: 
Scene I fra 1907. bevaret i det ydre. men i det indre ombygget ti l 
biografsal og scene 2 fra 1910. der er restaureret med genskabelse af 
glasvægge og glastag og nu anvendes til publikulTIsmodtagclse m.v. 
Desuden det g ule bindingsvæ rkshus i sydskel samt Psilandcrs garderobe. 
der n yttes i forbindelse med opførelse af et nyt lydstud ie i områdets 
sydøstlige hjørne. Området fremstår som helhed meget velholdt og 
ste mningsfu ldt med en høj kultu rhi storisk værdi og med ark itektoni sk 
værdifulde enke ltbygninger. 

Nordisk Film, set mod syd. 

Scene 5. ser fra sydl'eSf. 
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F.L. Smidth 
F.L. Smidth startede Valby Ma,kinfabrik og Jernstøberi NS i 1898 med 
et bygningsanlæg på ca. I Q.OOO m', placeret på en del af Lyshøjgårds 
jorder. helt isoleret beliggende ved Gammel Køge Landevej. Siden er 
anlægget udbygget i mange omgange. og det kolonihaveområde. der 
tidligere lå langs områdets vest- og sydgrænse. er nu nedlagt og 1110d vest 
afløst af administrati onsbygninger. Det samlede område afgrænses 1110d 

nord af Vigerslev A ll e, mod øst af Gammel Køge Landevej, mod syd af 
jernbanen og mod vest af Ramsillgsvej. 

Produktionsbygningerne har adgang fra Gammel Køge Landevej og er 
organiseret omkring en hovedakse i forlængelse af Gerdasgade. Hoved
parten af fabr ik shall erne og det centrale kranspor li gger vinke lret på 
aksen, der understreges af en trærække. Aclmillistrationsbygningerne 
ligger med adgang fra Ramsingsvej og fra Vigerslev Alle via en 
indkørselsvej med en smuk all ebep lantnin g. 

Nord for hovedaksen. pa hver s ide af det centrale kranspor.liggerde mest 
markante produktions bygninger: Hal4 og hal8. der begge hørertil blandt 
de ældste bygninger på området. Hal 4 er en ca. 200 m lang bygning. 
opført i en bindingsværkslignende jernkonstruktion med store vindues
partier og udfyldningsmurværk i røde teglsten samt et krumt tag med et 
gennemgående ovenlys. Hal8 er en konere og mere sammensat bygning. 
men med samme konstruktionsprincip som anvendt i hal 4. Bygningen. 
der er under istandsættelse. er på taget forsynet med karakteristiske. høje 
udlu ftningssko rstene. 

Administrat ions bygningerne ligger langs Ramsingsvej på et område. der 
er mere åbent og præget af store grøn ne arealer og parkeringspladser. 

ærmest Vigerslev Alle ligger det smukke. sammensatte bygningskom
pleks i 2 - 8 etager. opført 1956 og tegnet af arkitekt Pall e Suenson. 
Længere mod syd liggerde nyeste bygninger. bl.a. et høj hus. der ses langt 
væk. og er e t af Va lbys fikspunkter. 

Bygningsm3ssens store variat ion vidner om. at området er udbygget over 
en periode på næsten 100 år, men den ge nnemgående anvendelse af røde 
teglMen er med til at skabe en vis harmoni. Især mellem de ældre 
produktionsbygni nger findes mange fine rumdannelser med både pladser. 
gårdrum og gadeforløb. 

F.L. Scl/midr. !3('byggelse.\l/Iollsre,.. lill/I 1:5.000. 
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Lllfrfo/O. F. L.Slllidrh. ser Fa syd. 

Hal ..J • . ~er Fa sydl'esr. 

Bomuldsspinderiet og 
Porcelænsfabrikken 
Bomuldsspinderiet og Porcelænsfabrikken Norden udfylder tilsammen 
størstedelen af et tæt bebygget. meget sammensat industriområde med 
enke lte boliger. bel iggende umiddelbart nordvest for Valby Station. Mod 
nord afgrænses om rådet af Valby Langgade og Annexstræde. mod ø,t af 
Skolegade. mod syd af jernbanen og mod vest arSkolest ien. der er anlagt, 
hvor Gåsebækrenden tidligere løb. 

Bom uldsspi nderiet (De Danske Bomuldsspinderier) flyttede til V<,lby. 
efter at det nye fabriksanlæg var blevet opført 1906-07 med Alfred 
Thomsen som arkitekt. Produktionen ophørte i I 960'erne, hvorefter 
bygningerne blev indrettet til el antal mindre virksomheder. Bygningskom
plekset er opl11uret i røde sten og består af en 3 etages hovedbygning med 
l etages sidefløje og en række mindre anneksbygninger. Hovedbygnin
gen har klare mindelser om de store, enge lske bomulds>pinderier (Milis) 
i f. eks. Manchesters forstæder. Arkitektonisk er bygningerne præget af 
nationalromantikken, og hele anlæggel frem træder nærmest som en 
fæslning med »skydeskår« l ang~ tagkanten og et »borgtårn«. der hyppigt 
ses i bybilledet. 



Porcelænsfabrikken startede - som en del af Bing & Grøndahl - i Valby 
l 1916. og ud mod Valby Langgade li gger stadi g stuehuset til den gård. 
der mLhte vige for deL nye industriområde. Porcelænsfabrikken beslag
lægger ca. 2/3 ar området og er udbygget, 0 111 - og tilbygget i mange 
omgange. Fabrikati onen er nu under afvikling. og fabriksanlæggets 
fremtid er usikker. -

Ud mod Valby Langgade fremtræderområdet åbent og med e t grønt præg 
i kontrast til den modståe nde gades ides karrebebyggel se i 5 etager. 
Mlcltfor og lidt tilbagetrukket fra gaden li gger den oprindelige gårds 
stuehus fra 1880. et sy mmetri sk opbygget og klassicisti sk inspireret hus 
i I Y2 e tage med fronti spice . Indkørse l til områdct sker øst for det gamle 
stuehus langs en nyere 3 etages bygning, der er med til al markere det 
knæk. Valby Langgade sliu' på delte stcd . Hovedadgangsvejen tl ankeres 
afden ældste og største produktionshal i 2Y2 e tage. tegnet af arkitekt H.P. 
Jacobsen som en hvidmaletjernbetonrammekonstruktion med gulmalet 
udfyld ningsmurvæ rk. Ud mod jernbanen ligger den markante højspæn
dlllgshal. der er opført i 30'crne, og kendt af alle togrejsende. Området 
rummer desuden en række større e ll er mindre haller 0 0 laoerbyoninoer 

. b o=> e e ' 
hen blandt enkelte med smukke bygningsdetaljer. 

BOlI/ufdsspi1/deriel. set fra sytlasl. 

P(Jr('ef{(,lI.~r(/brikkell Nort/llll. Hehyggl'fsesI1IOIISfe,., mal 1:5.000. 

Håndværkerbyen 
Håndværkerbyen ligger umiddelbart syd for Grønttorvet, på begge sider 
af Værkstedsvej. og afgræn ses mod syd af Bckkersgård Vænge. 

Bebyggelsen var beregnet til at modtage nog le af de første. udsa nerede 
baggårdsvirksomheder fra brokvartererne. og fø rste e tape blev opført i 
1953. Bebyggelsen. der er tegnet af arkitekt Ole Vinter. blev i 1957 ud
videt med Valby Værkstedsby I og i 1961 med Valby Værkstedsby II. 

Værk slcdsvej danner rygrad i bebyggel sen. eler har adgang fra smalle 
sideveje vinkelret herpå. Første og anden etape bestå r af 5 bygnings
enheder nord for Værk stedsvej og 3 enheder syd fo r vejen længst mod 
øst. Bygningerne er shedtagsbygnillger i I etage. opført i en hvidmalet 
betonrammekonstru ktion uctr y ldtllled murværk i røde sten. Bebyggelsen 
nord fo r Værkstedsvej ars luttes med en tværvej og ar en lang. smal 
bygning. der indeholder varmcccmral. garager og længst mod øst kantine 
m.v .. placeret i en lille halbygn ing med buet tag. Tredie etape ligger 
længstlllod ves t. syd for Værksteds veJ' Og bestårarto 3 etacrers byo nin crer __ e e Cl 

med fladt tag , uden førstc- og andenetapens bygningsmæssige kva liteter. 

Det beskedne industrikvarter er et unikt eksempe l på e t vell ykket 
værksLedsbyggeri. der fremstår som et harmonisk og velfungerende 
anlæg med arkitektoni ske kvaliteter udover det sædvanlige. 

Hl;ndl'ærkerbyell, set lIIod nord. 
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Carl Jacobsensvej 
Ind ustri område tl igger på begge si der af Carl Jakobsensvej - opkaldt eft er 
bryggeren - langs med gods~ane n og mellem Gammel Køge Landevej og 
Trekronergade. Godsbane lini en blev anl agt i 1909, kort tid herefter blev 
Carl Jakobsensvej anlagt. og udbygningen ar industriområdet begyndte. 
I dag erde fl es te af de store ind ustrivirksomheder IlYIlet, en del bygninger 
nord for vejen nedrevet. og de resterende bygningerne benyttes i stor 
udstrækni ng af en lang række min dre fi rm aer, heriblandt e n del 
kOlllorvi rkso mheder. 

På syds iden af vej en. nærmest Gammel Køge Landevej , ligger bygnin
gerne fo r Henke l. de r i 1928. med Schmidt-A ndersen samt senere O. H. 
Nicola isen og H. Kruse som arkitektcr. påbegy ndte en udbygning på 
arealet. Dernæst kom mer bygninger for Tri fo leum Frø. opført 19 18- 19 
og tegnet af arkitekterne Ole Falkentorp og F. Freesc. Di sse bygninger 
blev i 1965 overtaget af Henkel. Sydøst herfor ligger et af de æ ldste 
indust ri an læg. Københavns Su kkerraflin aderi (nu Sukkertoppen) fra 
19 13- 14. tegne t af arkitekt Arth ur Willm aac k. Delle anl æg er nu istand
sat. o m- og tilbygget til brug fo r konferencecente r og kOlllorer med 
Christi an Lsager som arkitekt, og fremstår i dag som et smukt eksempel 
på nyanvendelse af ældre industribygninger. Længst mod sydøst, ligger 
Valdemar Larsens Metalværksted og C hroml æderfabrikken. der begge 
fo r store deles vedkom mende e r i krafti gt fo rfa ld. 

Bebyggelsen langs vejen, nord side består af en række funkti onalistiske 
bygninger. opfø rt fras id,t i 20 'c rne til slutningen af3()" erne. Mod nord
vest li gger Carl F. Peterse n~ bygninger. og mellem OUiliavej og Kløver
bladsgade ligger et stort. 4-etagers. vinkelronnet bygningskompleks. 
Vejens nordside virker meget åben e fter nedri vning af Brdr. Dahl s 
byg n i ngskom pleks. 

Bebygge lsen på vejens sydside er placeret i vej lini en og understreger 
denned vejens forl Øb. mens de til bageværende større bygninger på 
nordsiden med deres orientering nord-syd (efter de gamle matrikelskel) 
skaber en fin spænding til sydsidens bebyggelse. Bygningerne, der er i 3 
til 4 etager. e r overvejende opført i røde teglsten med karakterfulde 
facader og tagformer. og tårnet på Henkels anlæg samt Sukkertoppens 
tårnagtige bygning fungerer som fikspunkter i bydelen. 

Trods nedri vninger, o mbygn inger og et æ ndret indhold af funkti oner har 
o mrådet bevare t en stor del af sin o prinde li ge karakte r. med et stort 
indhold af bevaringsværdige bygninger. 

LII/r/oro, Carl jacohsen.\'I'ej-olllrådet set Fa syd""'f. 
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Carl Jacohsell.\\'ej-områdl't sef ji-a GI. KORe Lallllwi 

IlId/lstribygning med II/arkall! "jOn/l', 

Carl JacoJHell:Jl'ej. BebyggeJseslIl{msrer. mal 1:5.000. 



Byarkitektoniske elementer 

Valby Langgade 
Valby Langgade er den centrale færdsel såre i Valby. og fungerer som 
bydelens hovedstrøg. Den forbinder Det Gamle Valby med København 
og Roskildevej. Tidligere var den forbindelsesvejen fra København til 
Rosk ilde. men i I 770' erne blev Rosk ildevej ført udenom Valby. 

Gaden strækker sig fra Pilealle i øst til Roskildevej i ves!. og er 
karakteriseret ved sit krumme og bakkede forløb gennem Det Gamle 
Valby. Vejens højeste punktligger ved Bjerregårdsvej, syd for Søndermar
ken , og vejen falder herfra ned mod krydset ved Toflegårds Alle og stiger 
så mod Tingstede!. Herfra falder vejen mod Annexstræde. og samtidig 
med at veje n drejer mod nordves!. st iger den mod viadukten ved Valby 
Langgade Station. Herfra fortsætter stigningen mod Roskildevej. 

Bebygge lsen langs Valby Langgade er meget varieret. Den repræsen
terer hele udbygningsperioden i Valby. fra den ældste landsbybebyggel se. 
de første stationsbybygningeromkring Tingstede!. den første viliabebyg
geise - villak varteret ved Carlsberg. syd for Søndermarken - og de første 
karrebebyggelser ved Toflegårds Alle og Tingstedet fra århundredskif
te!. frem til de senere kan'ebebyggelser fra I 950·erne. Den østlige del af 
vejen har en smuk. grøn karakter. med Søndennarken mod nord og det 
smu kt beplamede villakvarter mod syd. Ved Skovbogards Alles ud
munding i Valby Langgaclc er der etableret et lille. grønt areal. Fra gaden 
ses Jesu skirkens campanile og Carlsberg nye si lo. Bebyggelsen på nord
siden afvejen frem til Toftegårds Alleertrukket tilbage fra vejbyggelin ien. 
Der er på dispensationer opført en lav pavillonbebygge lse. med facaden 
beliggende i vejbyggelinien. 

Den cemrale vejstrækning frem til Annexstræde er et veldefi neret 
gadenim med en meget blandet bebyggel se. der overvejende er i 3-5 
etager. og placeret med facaderne i vejbyggel inien. Den nyeste be
byggel se er trukket tilbage fra vejlinien som følge af gadeudvidelses
planer. Bebyggelsens højde aftager mod Tingstede!. IlYor bygningerne 
er i 1-2 elager. for igen al Slige lil 3-5 etager i området ved Annexsrræde. 
Tingstedet giver med sin frodige beplantning og bebyggel se gadestræk-

\lalby ulIIgg{/de I'ed SOllderll/orkell. ser //Iod sydl'esr. 

ningen torvekarakter. og vejkrydsene ved Toftegårds Alle og Annex
stræde er omgivet af markante bygninger. Ved Toftegårds Alle er der kig 
mod syd til banen og mod nord ad Sdr. Fasanvej. 

Den vestlige del af Valby Langgade er mod nord afgrænset af randbe
byggelse. mens den syd lige side har en mere aben og lidt diffus karakter. 
Mod øst er der udsyn mod Allers skorsten og mod vest mod Timotheus 
Kirken. Viadukten ved Valby Langgade Station markerer. hvor den 
æ ldre del af Valby sluller. Som fø lge af sk iftende planlægningsidealer 
har Valby Langgadeet varierende vejudlæg med iøjnefaldende. punktvise 
tilbagerykninger. Gaden byder på mange afveks lende bybilleder og 
fortæller om Valby ud vik ling fra landsby til en integreret del af storbyen. 

•••••• ~ _ • , • ••••••• tt; •• ....... ~>.t.!.!!.~w 
•••• •• 

Valby ulII,r:gade red All11exsrrll'de. ser 
II/od (J.\!. 

Valby ulI/l.:gade. byarkirekronisk elemellt. IlIaII: 10.000. 
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Toftegårds Alh~/Gammel Køge 
Landevej 
Gammel Køge Landevej var oprinde ligt landevejsforbindelsen mellem 
København og det sydlige udl and via Køge. Den forbandt samt idi g den 
nord lige og sydlige del af Valby. 

Frem ti I 1845 havde Gammel Køge Landevej et helt li ge forløb. Da banen 
til Roskilde blev anlagt. blev vejtraceet ænd ret ved Toftegiirds Pl ads og 
ført ad Toftegårds Alle. Den oprindelige vejføring kan genfindes i 
Gammel Jern banevej og Rasmus Rasks Vej. I 190 I blev Toftegårds Alle 
forlænget fra Rughavevej til Valby Langgade. og igen i 1920-2 1 blev den 
forlæ nget med Sondre Fasanvej til Frederiksbergs grænse. 

Tojiegårds Alle 
Tol'tegårds Al le markerer den tætte del af Va lby. Store S-etagers karrebe
byggeiser fra begyndelsen af århundredet indrammer vejen. Langs hele 
vejslræk ningen er der but ikker og småerhverv. Krydset ved Mølle Alle 
er smukL markerelmcd fire. næsten ens ejendolllme med skråt afskårne 
hjørner. Alleen har gen nem Det Gamle Valby et varieret kurvet og bakket 
fo rløb. som viser naboskabet til Valby Bakke. Fra viad uk ten erder udsigt 
over banegravens lange. lige forløb gennem Valby. Ved krydset med 
Va lby Langgade skimtes Søndennarken og dermed grænsen til Frede
riksberg. 

Gammel Kqge L{/nde\'ej 
Syd for Toftegårds Plads ændrer vejstrækningen navn ti l Gamme l Køge 
Landevej. bybilledet skifter karakter. og vejen bliver smukt allebeplan
tet. Her ligger et af København s største industriområder. Valby In
du strikvarter. Det strækker sig fra Tol'tegiirds Plads over godsbanen og 
frem til Ellebjergvej. For at skabe grobund for en industriel ud vikling 
blev godsbanen anlagt i 1909. og Gammel Køge Landevej blev udvidet 
i 1927 til den nuværende bredde på 25-28 m. 

Nord for godsbanen ligger F.L. Smidth. som også er ejer af det store. 
ubebyggede areal mod Gammel Køge Landevej. som tilfører vejs træk
ningen en lidt øde karakter. Den østlige del af vejen er præget af nye 
erh vervsbygninger og enkelte gam le industri- og lagerbygninger, der 
stort set alle er placeret med facade n i vejbyggelinien. 

Fra viadukten ved godsbanen er der en fi n udsigt mod Henkel og 
Sukkerraffi naderiet på Carl Jacobsensvej og mod den vest lige del af 
Valby med Plumroses gamle fabrik som fikspunkt. og man kan også se 
Domus Vista herfra. 

Syd for godsbanen er bebyggelsen overvejende præget af lav bebyggel
se. Mod vest li gger Grønttorvet og Valby Værkstedsby/Håndværkerby
en. øst for landevejen ligger et blandet erh vervsområde med mange 
mindre virksomheder. Syd for krydset Folehaven-Ellebjergvej danner 
bebyggelsen Fo lehaven en klar facadefronr mod vejen. 

GI. Koge Lal/del'ej I'ed Carl jacobsel/sl 'ej . . \ef lIIod "ordost. 
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LlIftfolO. Gammel Koge L(/Iu/el'ej. sN/m .\."dl'['.\'I. 

ToJiegards A Ilt! l'ed MeflellllO.fte\'ej. M' I 

/!Iod /lord. 
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Tq{tc'[.:ort!) AIfNGal/JlI/e! Koge ulI/del'ej. Byark;tektollisk e/emell/. 1II(t! I: /0.000. 
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Vigerslev Alle 
Vigerslev Alle strækker ~ j g fra Enghavevej i øst til kommunegrænsen i 
vest. og fort sæller i Hvidovre Kommune til Hvidovrevej. Alleen blev 
anl agt umiddelbart efter indlemmelsen af Valby i Københavns Kom
mune. St ræk ningen mell em Vester Fælledvej og Vigerslevvej blev 
an lagt i 1903-05 . senere kom stræk ningen frem til Hvidovre vej i 19200g 
endelig blev strækningen fra Vester Fælledvej til Enghavevej anlagt i 
1923-26. Vejen er samtidig gjort bredere i nere omgange. 

Vigerslev Alle er en af Københavns smukke. allebep lantede veje. 
A lletræerne medvirker til at vejstræ kningen op leves som sammenhæn
gende. på trods af at vejb illedet flere steder har en meget åben karakter. 

Den øst lige stræk ning fra Enghavevej til Sjæ lør Boulevard har et smukt. 
grønt forl øb langs Vestre Kirkegård og banegraven. Herfra er markante 
kig mod JeslIskirken og Carl sbergviadukten. der visuelt fungerer som 
byport. Dennne grønne strækning markerer overgangen til både Vesterbro 
og til den mere by mæssige del af all een frem til Toftegårds Plads. 

Efter Sjælor Boulevard, hvor a lleen har si t højdepunkt. skifte r alleen 
karakter. og afgrænses frcm til Toftegårds Plads arS-etagers ejendomme. 
hvor isæ r All ers sto re bygningskompleks tegner sig markant i bybilledet. 
Den lille plads ved Trekronergade forstærker med sin beplantning 
a lleens grønne karakter. St rækningen frem til Toftegards Plads er blødt 
kurvet. og der opleves hele tiden nye. lukkede vejrum. 

Efter Toftegårds Plads bliver alleen mere åben på sydsiden. mens den 
mod nord afgræ nses af den smu kke facadefronl fra karrebebyggelsen 
omkring Lyshøj Alle. F.L. Smidths høje byggeri mod syd markerer 
sl utningen på det bymæssige og tælle all eforløb. 

\!;ger~/el ' A Ih;. Byarkiteh./OI/i.\k e/nllen/. 1//(11 I: /0.000. 

Vigerslel' A lir! \'NI Tofteg{irds Plads . .'il' llI/od \'es/. 

Vi~er<;;/(>I' Alfe I'ed Trekmller,~ade . . \(!llIlod OSI. 
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Vigerslevvej 
Vigerslevvej følger i store træk den oprindel ige vejføring langs Harrestrup 
Å. men bl.a. som et resultat af byplankonkurreneen i 1908-09. er 
vejsv ingene blevctudrettede. og vejen er gjon bredere. Udfo rmningen af 
den nordli ge strækning blev fas tlagt på baggrund af Charle!> I. Sehou, 
bypl an fra 19 13 fo r Vigerslev Havefors tad . Den sydlige stræk ning blev 
også udretlet og gjort bredere på baggrund af en kommunal vej plan fra 
1939. [ndtil da havde Vi gerslevvej bl.a. fulgt den nu værende Pri sholm vej . 

Den nordlige strækning gennem Vigers lev Haveforstad og Ålho!m
kvarteret er præget af markante. rUllldannende bebyggelser, overvejende 
opført i tre e tager. I Vige rslev Haveforstad er den velpl anl agte bebyg
gelse udformet SO I11 randbebyggelser. opført i gule teglsten. mens det i .. 
Al holm kvaneret er kan·cer. opført i røde teglsten. Der er nere smu kt 
formcde bebygge lser langs vejen. herunder bebyggelsen Han'estrup
vang. Hanssted Skole og brandstationen med det karakteri sti ske slallge
tårn. der fu ngerer som et fiks pu nkt i bydelen. 

Det vel nok mest markante pu nkt på Vi gerslevvej er krydset med den 
tredobbelte viadukt. der fører godstog. Ijerntog og S-tog over vejen. 
Viadukten adskille r Vigers lev Haveforswd fra Det Gamle Vigerslev. 

Den syd li ge strækning. der passerer det sted. hvor den oprindelige 
Vigerslev landsby lå. har ct mere tlbent præg uden indrammende randbe
byggeise. Bebyggelsen veksler me llem åbne etagebebyggeber. fri tli g
gende bol igstokke. rækkehu se og vi Ilaer. De mest markante byelemel1le r 
pil denne vejs træk ning er Højsager Plads og Lykkebo Skole. dcr marke
rer indgangen til Det Gam le Vige rslev. På strækni ngen 111e llem Vigers lev 
Alle og Fo lehaven er der kontakt til Vi gcrslevparken. som på de tte sted 
er tru kket hei l fre m til vejen. 

Roskifde l'ej 

~ ~»/.ø,,",elIUSell e« 

---~~"'~\jVigerSleI' A IJe 
STOre 
Vigerslevgård 

Vigenh'ITej, byarkitekrol/isk ell'llll'lll, cliagflllll 
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Banebro red V;gers/('I'I'ej. sef lIIod /lord. 

Vigers/el'l'ej I'N/ Valby ulIIgg(/{/e, setlllOd 110I'(/ØS1, 

\/igersle\'l'ej I'NI Lykkehm'ej. !iN mod 1I0/"{II'e.\l. 



Stier i Valby 
Valby har ikke som mange nyere. planlagte byområderet sammcnhængen
de stinet. der forbinder de cnkelte bykvarterer. Valby rummer til gengæld 
mange korte rc st istrækninger. spredt be liggende i bydelen. Stiforløbene 
har en varieret karakter. Der er st ier i sammenhæng med under- og 
overførs ler i forbinde lse mcd banelinicrne, bymæssige sti cr som r.eks. 
fodgæ ngersli ppcr i Det Gamle Valby, parkstierog sti er i villak vartere rne. 

p" grund af de mange jernbanel inie r, der gennemskærer Valby. findes 
der mange under- og overførsler, der fu ngerer som »pas« - både mellem 
de cnke lte bykarterer. men også som forbindelse til andre bydcle. 
Carlsbergviadukten forbinder byområdet syd for banen med Vesterbro 
og Carlsberg-villakvarteret, og ved den såkaldte Skolesti mellem bygge
foreningen Lyset og Valby Langgade er underførsien udformclmcd klas
siske søjler og profilerede fronter. Dette sti forlØb eks isterede før banen 
blev anlagt, her lå Gåsebækrenden. 

l vill akvartererne findes sm ukke og grønne stiforløb, bl.a. jernbanesti en 
ved Carlsberg-vi llakvarteret og en sti I Det Gamle Vigerslev . der har 
karakter som en hul vej. 

Sti I'ed bal/em/del/. CUl'lsber,I!,-I'illakwmerer. 

Sfi i Vigerslel'parkell, .\l!f //Iod syd. 

Sri uderjel'llf}(/lIclI I'ed Vigers!el'parkel/. selll/od syd. 

TI/I/I/ef I1l1derjernbal/ell I'ed T.,chemillgs Alle . . ,ef lIIod /lord. 

TUl/Ile! 1I/1derjemballell I'ed SkolestieII, J.P.E. /-/al"lllllllmS Alte. 
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Bydelens pladser 
I registreringen er føl gende pladser udva lgt for en nærmere beskrive lse: 

• Ti ngsledet 
• Ålho lm Plads 
• Toftegårds Plads 

Tingstedet 
Tingstedet ligger centra lt i Det Gam le Valby - syd for Valby Langgade. 
Her findes endnu rester af den oprindelige landsbybebyggel se. bl. a. den 
gamle ryILerskole fra 1721 i Skolegade. Indt il 1776. hvor den nye 
Roskildevej forbi Frederiksberg Slot blev åbnet, g ik trafikken mellem 
Københav n og Roski lde gen nem Valby. der nød godt af de rej sendes 
opho ld på vej til og fra Københa vn. Pladsdannelsen er af nyere dato og 
er etableret som resuhat af en gadercguleringsplall fra 1924. Navnet 
Tingstedet er ikke af ældre dato. men baserer sig på. at Bystævnet har 
været anlOldt på delle centrale sted ved kroen. 

Pladsen afgrænses af Va lby Langgade mod nord , Sko legade mod vest. 
Valby Tingsted (tidl. Set. Jørgensgade) mod øst og et plankevæ rk mod 
syd. Bebyggelsen ru ndt om pladsen afspej ler tydeligt faserne i Va lbys 
udvikling fra landsby til en integreret del af storbyen. Mod vest og pa en 
del af nordsiden afgræ nses pladsen af 4 1/2 og 5 etagers karrebebygge lse 
fra arhundredsk iftet. hvor tårnet på hjørnebygningen på vestsiden af 
Mosedal vej fungerer som lokalt fik spunkt. Resten af no rdsiden og 
pladsens østside består af ældre bebyggel se. overvejende i I 1/2 e tage. 
Mod syd er pladsen afs luttet af et plankeværk omkring en i (u'evi s 
ubebygget gru nel. hvor der tidligere lå en bebyggel se i 2 og 2 J/2 etage. 
Over plankeværket ses den markante gavl på en4etagers funki sboligblok 
fra 1935. tegnet af arkitekt B. Bjørn Bjørnslev samt Valby Skole. Den 
se lvgroede beplantn ing på byggetomten er med til at mildne indtrykket 
af boligblokkens gavl noget. 

Pladsen er mod Valby Langgade understreget med en trærække, og i den 
nordøstli ge del findes en kran s af træer med bænkepladser under. [ 
pladsens sydside. langs plankeværket findes en mindre parkeringsp lads. 
Tingstedet fu ngerer i kraft af sin placering og sine spor af Valbys 
historiske udv ikl ing som et byde lscentrum. der har klare rumlige kvali
teter. der kunne forstærkes ved en mere bymæssig udnyttel se af den 
tomme byggegrund. 

o 

Alholm Plads 
Ålholm PI~ds li gger i den nordvest lige del af Va lby. syd fo r Roski ldevej 
og øst for Alhol mvej. Pladsen blev etableret i 192 1. som endestation for 
en af sporvognsliniernc, og som led i reali seringen ar~e planer, arkitekt 
C harle, I. Schou havde udarbejdet for udbygning af Alhol mkvarterel. I 
dag fun ge rer pladsen ,om busholdeplads. 

Til1gwecler. ,\'ef mod lIordost. 

o A/holm P1{/d,~ 

-. 

AII/Olm Plculs, .\('ll11od IlOrt/l'e.H. 

Tingsredel. bebyggel),('sl1lollster mal 
1:5.000 

I 

- j 
o Till gJtedel 

o Tojlt'gart!., Plads 

• 

• 

Å/holm Plads. bebygge/,\'l'JII/Ol/stl'1' mål 
1:5.000 



Alholm Plads afgrænses ret præcist mod vest. syd og øst af 2 1/2 og 3 
etagers boligblokke med butikker i stueetagen. opført omkring 1930. 
mens pladse,,, nordside - Roskildevej - e r mindre markant defineret. 
Bebyggelsen bestar her afen fritliggende blok fra 1937 ost for Ålholm vej 
og ve>! for Ålho lm vej en nyere stokbebyggelse fra 1958 med en 
forret n i ngsarkade. 

Pladsen afskærmes mod Ålho lm vej af en tæt beplantning. men bushol
depladsen og de omgivende veje med stærk trafik gør pladsen mindre 
attraktiv til op ho ld . Pladsen fungerer som et vigtigt strukturerende 
c lement i oplevelse n af bydelen. 

Toftegårds Plads 
Tofteg'trds Plaeb li gger hvor Toftegårds Alle/Gammel Køge Landevej 
krydser Vigers lev Alle. og pladsdannelsen pa dette sted er først og 
fremmest et resultat af stedets funktion som trafikknudepunkt. 

Den første pladsda nnelse opstod i 1905 som en sporvognss loj fe syd for 
Vigerslev Alle. mellem Valgårdsvej og Trekronergade. Denne plads er 
nu fredeliggjort og ligger i dag som e l grønt o11lr~lde med legeplads nord 
for karrebebyggelsen Valgård fra 1912. Senere blev trafikpladsen nyttet 
mod ve>! til arealet nordøst for krydset Vigerslev AllelToftegårds Alle. 
På dette sted indvies i 1931 Toftegårds Plads, der omkranses af S e tagers 
karreer. opført 1918-30 i røde teglsten og med butikker i st ueetage n og 
boliger i de øvre etager. Bedst kendt e r Kjøgegården nord for pladsen. 
opført 192 1 med Rolf Schroeder so m arkitekt. Som afgrænsning af 
pladsen mod syd. på hjørnet af Gammel Køge Landevej. lå Toftegårds 
Bio (nu supermarked) opført 1937 og tegnet af arkitekterne Wittnmck og 
Hvalsøe samt Stellings Farve- og Lakfabrik. 

T{~{t('giirds Plads. sef fra re.f/. 

Tofre,f!,(i rds P/at!\' se/II/od nordos" 

Efter ned ri vning af størstedelen af Stellings fabriksanlæg i 1970'erne 
blev trafikp ladsen flyttet til det tidligere fabriksareal. hvorefter den 
nordlige del af pladsen blev indrettet som opholdsarea l med ny beplant
ning. bænke. belægning og skulpturer. Trafikpladsen afgrænses mod 
vest af den tidligere Toftegårds Bio. mod syd af et stort. 6 etagers 
kontorkompleks fra I 980'erne og mod øst af et par bevarede bygninger 
fra Stellings Farve- og Lakfabrik. Det drejer sig om det nuværende HT
kontor. en mindre rødste nsbygning med tegltag og rundbuet frontispice. 
opført 19 12 med ehr. Mandrup-Poulsen som arkitekt sam t Valby 
Medborgerhus. Tårnet på den tidligere kulsyrefabrik fungerer som lokalt 
fikspunkt. 

Den lille pladsdannelse mellem Valgårdsvej og Trekronergade har sin 
egen grønne karakter og er rumligt veldefinerelllled høj karrebebyggelse 
mod øst og syd og de bevarede fabriksbygninger fra Stelli ng mod vest. 
På pladsens sydside li gger Valgård. hvis symmetriske racade har et 
fremrykket midterparti. der ligger i aksen for Molbechsvej. 

Tofteg;, rds Plads er. næst efter Rådhuspladsen. Københavns stdrste 
plads. Pladsen deles af Vigerslev Alle. der ved krydset haren stor bredde. 
På grund af større lsen. den dominerende trafik og den omgive nde bebyg
gelses va rie rede højde. opleves Toftegårds Plads ikke som en plads. Den 
mere fredelige. nordl ige del e r klart defineret af sammenhængende S 
etagers bebyggelse, mens den større sydlige del - på grund af sin 
udstrækning og den omgivende bebyggelses forskellige proportioner og 
facadeudtryk - e r mere ud nydende og stærkt præget af sin funktion som 
trafikplacts. Dc mange træer giver pladscIanneisen et grønt præg. der især 
opleves i den nord lige del. hvor pladsen er afgrænsell1lod de omgivende 
veje med træer og hække. Fra pladsen er der et smukt. grønt kig ad GI. 
Køge Landevej. 

Å/holm Plads. set mod rest 

To/reKords Plads. hebyxgelslJ,\1J/OlIsler 
lIIa":5.000 

Toftegards Plads. selll10d I/ouh'e.\(. 
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Langvaddam og Søndervangs Alle 
I traditionelle vi Ilak varte rer med et regelmæssigt udformede vej møn ster. 
kan særlige landskabelige træk. som f.eks. alleer. grønne o mråder. 
gennemgående stier m.v, bryde monotonien. og tilføre kvartererne 
identitet. I Valbys vi llak vartere r findes sådanne to a llestrækninger -
Langvaddam i villakvarte ret mellem Roskildevej og Peter Bangs Vej. og 
Spndervangs Alle i vi llakvarte re t mell em Folehaven og Vigerslev Alle/ 
Godsbanelini en. Begge vill akvarterer er udstykket omkring 1910-20. 
Insp irationen til at planlægge kvartererne med identitetsskabende. grønne 
træk. kan tænkes at kamille fra den ,tore byplankonkurrence. der blev 
,,0101dt i 1909. 

Langwlddal1l 
Langvaddam er en ca. 15 J11 bred grønning, derstrækkersig fra godsbanen s 
grønne trace i vest til Peter Bangs Vej og Damhussøen i øst. Grønningen 
er opdel t af tværgående veje. Dens midterste strækni ng. der e r lukke t for 
korende tralik. e r an lagt med stier i siderne. Alleen har karakterfulde. 
stynede træer. og hække fra de tilgrænsende villagrunde danner vægge 
i alleens grønne rum . Langvaddam fungerer som villakvarterets eneste 
grønne område og danner et smukt. grønt forbindelsesled til Dalll
hussøen. Langvaddam var oprindelig en del af en kongevej. der forbandt 
Damhussøen med Frederiksberg Slot. 

S(iIlden'{/lIg.l' Alle 
Søndervangs All e forløber fra Lindehaven i øst til krydset Vigerslev 
Alle-Folehaven i syd. Alleen. der har kørebaner p" begge sider, er udl agt 
i en samlet bredde på 25 m. Den lange a lle e r opdelt i tre stræk ninger af 
to beplantede rundkørsle r. der med sti er er forbundet med villavejene 
Kongsila ven og Nøddehaven. All een e r smuk t beplantet med birketræer. 
Trods beplantningen pa de tilgrænsende villagrunde har strækningen en 
bymæssig karakter. Strækningen er vi llakvHrtere ls eneste grønne om
råde. 

LlIllgl'(uldalll Iwl Kjænfmp. ullI/od \'eSI. 
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umgwu/dalll - diagmm 

\!il!aharler 

S/i Alle S/i 

ulllgl'addam - principsnil 

Vil/{/harler ~ 
~{/kl'{/rter 

... S/i 

/'.5Ii 
0~o 0 L Vej AI'" Vej ~ 

Søl/(Iervallgs Alle - diagram 5(;/Ider\'allgs Allti - prillcipsnil 

Ol'ersig/stegllillg og /Jrin('ip .\nil i alli er. 

ulI1gl'{UIdWll. W! f mod r esf. 

SOllderl'llllg ... AI/(>, selll/od lIordml. 



Valbys bygninger 

Den ældste bebyggelse 
Lancbbyerne Vigerslev og Valby - der sammen med de spredt beliggende 
gårde - var Valbys første bebyggelser. er idag integreret i storbyen. Der 
findes dog stadig i bydelen bevarede bygninger og miljøer - isæ r fra 
landsbyen Va lby. mens der ku n er svage spor efter landsbyen Vigerslev. 
hvor Vigerslevslræde har bevaret noget af den oprindelige landl ige 
karakter. Også e nkelte af de spredt beli ggende - ofte udtlyllede - gårde 
er bevaret, bl.a. stuehusene til Bjerregården og Lykkens Minde. Den 
gamle bebyggelse i landsbyerne va r af den trad itionel le sjæ llandske 
type:Længehuse opført i bindingsværk og med stråtag. Gårdene var 
lu kkede 3- eller 4- længede anl æg. ofte var både to og tre gårde sammen
byggede. 

Udbygningen af Valby 
Fra midten af 1800-tall et startede så smår en mindre forstadsud vikling i 
tilknytning ti l landsbyerne. og især ti l Valby. Fre m til århundredskiftet 
holdt bebyggelsen sig fortrin sv is nord for banelinien. I perioden rra 
1880- 1900 voksede indbyggeran talle t fra ca. 3.000 til 7.000. Valby blev 
indl em met i København s Kommune kort efter århundredskiftet. og 
forstadsudviklingen varda allerede i fuld gang. De første byggeforenings
områder - Den Røde By og Den Hvide By var ved at blive opført. og på 
Valhøjs jorder var opført de fø rste etagehuse. Efter indlemmelsen kom 
der mere gang i byudviklingen. Flere store industri virksom heder lokali 
serede sig langs GI. Køge Landevej og bebyggel sen - hovedsageligt 
indusrr ibebyggelse og arbejderboliger - bredte sig syd for banen. I 1920 
blev der - for at afhj ælpe bo ligmangelen - opført karrebebyggel ser 
omkring Toftegårds Alle og Lyshøj Alle. og der blev udlagt store 
om råder til parce lhusbebyggelse. Området sydvest fo r godsbanel inien 
blev rørst udbygget i 1950'erne og 60'erne med en stor bestand af 
almennytti ge boliger. 

Efterfølgende omta les eksempler på de forskellige perioders byggeri. 
Ved enkelte af de viste eksempler er der ikke anført arkitekt. men 
bygmester. Det var sidst i 1800-tall et ikke almindeligt at benylle arkitekt 
til etagehusbebyggel se. 

RYlfersko/ell, Skofegade 2 (opfol'l 
1725) er eT af Valbys ældste !tilse. De 
kali/flikkede gade og indgal/gspartier 
er el re.mfttll af en ombygning i 1852. 
Bygflingen (/IlI 'elldes i dag lif bibliOlek. 

»CaslI Mia «. SmedesIræde 3 er op!orr 
/887. Bygl/illgell repræsenterer del 
ældre ewgeboligbyggeri i Valby. 

»H oj]illl/lIllS Minde«. Valby umggade 
117 er op}<,rl J 883. G(;rdel/ lå lidiigere 
i landsbyen Valby. mell blel' Ild flytTet i 
forbindelse med en brand i 1883. Det 
I'ar på del tidspllnkt almindeligl. (1/ 

nedbrændte gårde hle\' op/ort lIdelI for 
landsbyen. Byglli/lgen (ll1I'endes i dag 
til bl.a. priwlI skole. 
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Byggeforenings- og rækkehuse. 
En slOr del af de 2-ctager, ejendom me. der blev op ført i perioden 1880-
1900. havde e t anonymt og nøgterl1ludseende. Husenc blev opført i blank 
mur og ofte med mønstermurværk . Det var den lokale håndværker. tøm
re rmester Hans Pederse n. der byggede de første egentlige etagehuse j 

Valby. lait opførte han 150 huse i bydelen. herunder rækkehusene ved 
Toftebakkcvej og ejendommene på det tidligere lyststed Valhøjs jorder. 
Omkring århundredsk iftet blev sti ftet en række byggeselskaber og 
bygge foreninger. og Valby har en stor bestand af di sse bebygge lser. 
Selskaberne opførte gode og billige boliger til arbejderklassen - både i 
fo rm af rækkehuse. dobbelthu se og fritliggende huse. Områderne er 
omtall på siderne 23-27. Byggestilen var ikke så anonym som de ovenfor 
omtalle 2-etagers ejendomme. Byggeforeningerne engagerede normalt 
en arki tekt til både at tegne bebygge lsesplan og hustyper. og fo renin
gerne rummer mange smukke og velfonnede bygninger. 

Ve.,rre Alfe JJ (fleflfluJer). der ligger i 
»Den H dde By«. e(op/orr J903111ed 
ellr. M wulmp-POII/.H!II SOIll arkitekt. 
Del sYllllllerriskl> dobbe/rlllls har en 
kamkrel:/itld IlIg/orm. 

-+8 

T(lrebakkel'ej 2. op/ort 1892 (IIel"Ol'er) 
bfil'er populær! kaldt jor » Karrojfe/~ 

rækkellllsel/c'«, og har da også s/()r 
lighed med IJygge}f)rellillgsllllsel/C' I'ed 
SOrledallls So, 

Seireje Alle I (o"j"r/ 1905) ligger i 
hyggeforellillgen "Sl'/I'eje«, Del/ 
I'e /proportiollerede bygllillg er legllel 
aj'arkirekteme Chr, M{/I/(/rtfp~P()ulsel/ 

og Axel E. Petersen 

Vcllhojl'l'1 -I (opfol" /899) er op}()1'I i ro 
ewger, Bygllillgell har erllllfmYlllt og 
l1ogremrudseende. 

\la/hojl'ej 1(01'/0'" 1895) er el 
ek.\empe/ 1m dl'l (('Idre. anol/yme 
holigbyggeri 11/('(/ 1II0Il,'ilerIllIllTll'lk 

Rækkell/fsbebyggelsl!n på Cæcilial'ej 
(hl'l'IlIlder) b/el' ol'fol'l 1929rilllll/IIls 
IllllkriolUl:'rer, De l 'e/forll/ede huse. der 
('I' regnet (Il lIrkirekl H. P, Jacobsen hal' 
slIIukke delll!jer. hI,a, }il/ l! dorplIr/ier, 
F()/oel I' iser Cæcilif/l'ej 36, 



Etagehusbebyggelse 
De fø r, te.erageejendomme i Valby blev opfØrt i I 880'erne, I 1890'erne 
opførte tømrermester Ham. Pedersen et antal 2- og 4-5 etagers ejen
domme, bl. a, på Toftebakkevej og Valhøjvej . 

I pc ri oden 19 10-15 blev byggeriet - som en modvægt mod den stiIforvir
ring. der her:-.kede før århundredski ftet - præget af nationalromanti ske 
træk. Bygningens kon struktion blev igen det afgørende i bygningsud
fo rmningen. Tegbtenen blev det foretrukne materi ale. Der er typi,k tale 
om lidt tungt virkende bygninger med danske og nordi !otke referencer. 
Arkitekterne kom i stigendc grad til at påvirkc boligbyggeriet. I Valby er 
der fle re eksempler på etageboliger. der er præge t af nat ionalromanti ske 
træk, bl.a. arbejderboligerne ved Valby Gasværk og Ilere af ejendom
mene i boligbebyggelsen ved Toftegård~ Placl !-t og i Å lholm-kvaneret. 

I perioden 19 15-45 varbygge,tilen præget af nykla>sicismcn og fu nkt iona
lismen. Arkitekterne ønskede mere enkle huse, og tegnede bebygge lser. 
hvor facaderne blev præget af ensartethed og en taktfast rytme. Bygnings
kroppene va r ofte uden fremspring. og karreernes gårde blev udnyuet til 
opholdsareal. Et eksempel herpå er etageboli ge rne ved Carl Langes Vej 
og tlere afejcndommene ved Toftegi\J'ds Pl ads - bl.a. Vestergården. Sidst 
i 20'erne trængte fu nktionali smen frcm. inspireret af det sydlige udland. 
Den lu kkede karrel'orm tæt knyttet til gaclerum met blevanøst af fricre 
udformede bebyggelser. hvorsolorientcringen blev afgørende. På samme 
made ænd rede bygningerne udtryk fra det nyklassicisti ske hu s med 
rolige og enk le facader med taktfas t placerede vi nduerti I hu se med mere 
åbne facader. forsynet med altaner. Denne udvikling skal ses på bag
grund af ændringer i bygge love ne. Oprindeligt skulle etage hu se af 
brandredn ing~hen syn have to trapper. men nu kunne man nøjes med en 
brandfri trappe samt brandredningsaltaner lil begge sider, og altanerne 
udviklede ~ ig snart til anvendelige opholdsarealer. Der er mange eksem
pler pa fu nktional isti sk prægedeetagebebyggelse r i Valby, bl.a i Ålholm
kvarteret, og Valby Tingsted 6 er et ege ntli gt funkishu ,. 

Gase/}æk.\'l'ej J er opl()/'I /9/2 /lied 
ellI'. MlII/{Jntp-PO///Sl'l/ som arkirek.l. 
De" slI/l/kke bygning har IIU/rkc' l'ede 
troppeplIrriel'. der qf~I/llfes med 
\'(/riere(/e/rollrispicer. I-Ij(}rl/e( er 
\{l/IP/ /JIarkere/llled k(/mllPJ}(>r, 
a/slllllel /lied 'Ipir. 

M,,/le Alle 16 og 21 er "pr",., 190~·05 
{{(/JIa/erllles/er C. Ud.\en. De IO 
IJyglJilJMer illdgar i ell gruppe jJa.Jire 
ens bygnillger. der er placeret "'."II/II/e
Irisk omkring g(ulek/yd.H>1 M Ol/l' Af/e! 
T{~/iegllrds A/M. Bygningem es k(/I'//(Ip
lu>r og aJ~'k(/me I~i()nter /lied glll'fojJ
bygninger IIll1rkerer IIjonll'l Sil/Uk!. 

/) lJ.wærre /JU/I/gla bygninge/l ril Jwjre 
del/ (H'er!)!e del q( gadojJbygl/ il/glJII. 

TrekrolIerglIde 23 (opJ(}rf /900) er 

regI/el li/arkitekt E. BlYIllIalIlI. 
Bygllill ,~ell er .\lrellgr .\."II//I1errisk. og 
lIIufl'æder er rigl detaljerer. 

Carlu/IIges Vej ../2 er O/~rOrt /9/7 med 
Cllr. Mandrup-Pol/Isell .'101/1 arkitekt. 
Bygnil/gen lIar er k/lIrr l/ykla.\.\ici.\Iisk 
udtryk /lied enkle, rolige facader. 

Kjeldsg(/rd.n·e.i 35 er opforr /9/N /lied 
Ro/fScllm(!(Jer SO/II arkitekt. Delt enkle 
og \'ærdige bygl/ing l/lIr ell sYlI/metrisk 
/ac{ule med jremllll'Iw/e parrier, "\'Or 
IrappeplIrtieme,\ I'il/dller bryder del 
Wktffl.\·te /110mler. Bygnil/gel/ lillI' bade 
11tlrimlll/ mIlIaIII i.\ke og k/assicisri,'ke 
Iræk. 

T(~/reg(/rd., AIli; 22 ('/' opfar, /90../ {{f 

,'IIIedkenllestfr E. Therkefsell og 
ga.\lIIe,\ler Bel/dix. Bygnillgen er rigt 
deraljl'relllled kl/mapper, IIll/rkern/e 
{mppepartier, 1Id.\/IIykket gesims III. I '. 
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Harreslrup \I(lIIg 9 er Op/Ol'I 1932 og 
er tegnet {!( arkilekt TIl. Dreyer. 

Vigenlel 'l'ej.J I er opfeJ/'r 193/lIIed 
Loui.\ /-IY81/111 .'10111 arkitekt. 

Valby Tingsted 6 l'I' o/~/()rr i 1935. 
Arkirekr Bjo/'ll Bjomsler lIar legllel dell 
filllkrio"lIlisri.\ke bygl/il/g medj1adllllg, 
h ridl' lacader, je/'l/I'illduer og alwller 
fil begge sider. 

50 

Kirkel'll'I/get 2 er op/ort 1930. Arki
tekr Albert Oppel/heilll har regnet den 
"yklassicistiske bygllil/~;' Facmlefl er 
\'(frieret med alf(lIler og 4-sals \'il1dl/er 
('rji"el1lhæ\'etllled kmJiige sa/bællke, 
blirer a/kllægre. 

Villaer og småhuse 
Villabebyggelsen i Valby startede i I 880'erne med udstykning af går
dene Bjerregård og Lykkens Minde. Her opstod gennem de fplgende 20-
30 år et stort og eksklusivt vi llakvarter - Carlsbergv illaerne. I perioden 
191 3-40 blev Vigerslev Haverorstad planlagt efter engelske forbilleder. 
og villaOInråderne ved BjørnsonsvejlStrindbjergsvej og grundejerforen in
gerne »Ankeret « og »Valby Nye Villakvarter<, blev opført. Villa- og 
småhusbyggeriel i 20'erne blev præget af den pædagogiske påv irkning. 
der udgik fra Landsfore ningen Bedre Byggesk ik . Foreningen bi stod 
bygmestrene med ti Irettelægning af projekterne. således at hu sene fik et 
enkelt ydre og en god planløsning. Udgangspunktet var den danske 
bygningstradition Fra købstæder og landsbyer. kombineret med træk fra 
nationa lromantikken og nyklassicismen. Bedre Byggeskih-husene har 
ofte en kvadratisk grundplan. halvvalmet lag uden udhæng og smukke 
facader. I Valbysældre villakvanererti ndes mange fine Bedre Byggeskiks
huse. Også funktionalismen satte sit præg på villabyggeriel. og i 30'erne 
blev opført en del funki shuse med karakteri sti ske hjørnevinduer. 

• rtl '. 
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S()I/{Ierll/arhl'cj 18 er op/orr; 1890. 
BygningelI er rigl Of1/mllel/ferel i rodl' 
og gule leg/sten og har 1I/(IIIge slII/lkke 
defCIUel', Desl'{l'rre er I';I/dlleme blel'el 
udsk ijiede. Bygnil/ gSIYf1l'lI.lindes 11/(/11 -

ge ,\let/l' r i de ({'/dre I'il/(/kmrrerer. 

OlIerbys AlltI 3/ erop{prI (/1' 1900a/ 
Valby og Oll/l>gllS Byggl!o/'elling, der 
hyggede mange lime i Valby. Bygl/il/
gen "ar markerede I'il/dl/e,\partier i 
Sf//('e1agel/ og kllmktelflllde hjome
a/s/lilI/inger, 

Carl ulI/ges Vej I.f er op/orr i 1913 
.\'0/11 el/ del tlj'byggej'arn/il/gen 
»Ly.\er«. Arkilekr /-Ieil/rich /-Ial/sel/ har 
legnet de I'e/formede IIII .H' .. \'0111 har 
,\lIlllkke .li'Ollr ispicer. 



S/({ds(/rkirekr P()ull-/o/s~}e.\ egel hl/s pli 
Bjerregards Siclel'lj 7 el' opj(,rr /9 J 7. 
Htll w/II/ægget el' tegl/et q{C.N. Bmlldt. 
Ved opfore/sen af dl'lI slI/ukke. klassh'is
tiske I'il/a b/el' hellyttet genhmgslllo
rerialer./i-c/ cletl/eclbræl/{Ire Chl'i:aiol/S
borg. Vil/ae" er kel/tlt./i·a arkiu'kIUl'licl
skl'lfrer. 

Allloillellel 'ej -I er op/ort /929 og 
teMlIer (~r arkitekr Heil/lil/g Hal/sen 
Del/ klassicisliske Ililfla "ar en \,lreIlR' 
s,I'lIIlIlelriskla('adl' med II/arkerede 
l·il/cltIl,.\,- og dO/fe/ter. Bygllill .~el/s 

klllrellf! linier bryde.\ q{ clcJ \,(/I/drefll' 
lillier i rag/Tadell. der "ar IlIgl'l' /U/l'Il 
placen' , el s,ykke oppe ad laget. 

I Arkitekl Poul Hol.wes 1'''//0. Focaclelegllil/g. 

Allloillettel'ej ler opj(,r, ar 1900 SOIll 
bolig forfllll/iliell Rich,\. Arkilek, Ulrik 
Plesnel' har leg/ler del .\IJ/llkke. borg
lig lige hilS mecl IIl1tiOl/lIlroll/fllltiskcJ 

,ræk. Bygl/il/gen alll'em/es i dag rif 
clogn ;1/.'11 i lill iOIl. 

S/riIUJ/}l'I'g.\I'ej 9. der er opJorl/9/6. 
lUll' l" rydeJiglllyharokl præg. Arkirekr 
JeflS Jprgel/sen. 

Hojdedmgel 25 er (JP./~)rl 1915. /)ell 
pud.'iede \'iIJlI har /IIw/ge smukke 
de/liljer. hl,a, den I'e({orll/edl) 
i/ulgollgw/or /IIl'd -'"I//kr detaljeredl' 
ilU/fatll illfter. 
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Cmtherg.\\'t'j /8 (Jf op{orr SOIll 

arhejder/}olig for DSB. BygningelI er 
opj()r! (!{II/(/ferialerjra del/ gamle 
hOlwlbal/egard. De "ye I'jm/u('/" kfæl/er 
ikke II//sel. 

NahkOl'l'ej 82 {'r(}/~f(jr' J~2-1l/1ed 
CA. Bile SO/II lIrkirekl. Dell l'eJpJ'OfJof
fiol/erNle I'illa er præget (!ll1edre 
Byggeskik. Dell'lIr 11ormalt. lIf 

arkitekten/e også f('gllede srakiller lil 
'lilse/le - I/l' r er de opril/delige\lOlper 
fWI'arede. 

F1idsagerl'ej f..I eropJOrl i 1932. 
Bygni/lgen er ellypiskfllllkislllls //In/ 
hjqme\'il/duer og baldakill I'ed 
!u)\'cddorell. 

ElJe.wykkn 1-1 N opfOrl /fl/lidthdbor! 
eller 2. Verdemkrig. HI/ser il/«(r,:(lr i 
dell kamktt'/:jitlde bebyggelse /lied 
.\l'l'mkr()(le træhuse . . \0/11 er p/all/agt {!{ 
sradsarkirekl F. C. LUI/d i 19-18. 

Po illllstmticml'1I lIenmder er \,iSI 
regnil/ger af arkitekten Thomas 
Hal'l1ings eget "m, opfol'l i /93-1. De 
sall/mensalte bygniflgs/ormer .\kaber el 
lel'ende helhedsbillede. Hilset (ul.\killer 
sig lIIed sill enkle Ild/o/'lIIl1ingji'(/ de 
oll/liggende herskabelige I'i!laer. 

e.,-I 

Industribygninger og institutioner 
Allerede rør århundredskiftet blev de rørste industrivirksomheder 
Trekroner Bryggeri og F.L.Smidth - etableret i Valby. Efte r Valbys 
indlemmelse i Københavns Kommune tog udbygningen ar industriom
r"derne fart . og i perioden rrem til 1920 opstod bydelens store industri
områder. Bebyggelsen er ar megel blandet kvalitel. og flere områder har 
en selvgroet karakter. I de æ ldre områder findes mange bygninger ar høj 
kvalitet. som f.eks. Trekroner Bryggeri. Københavns Sukkerraffi naderi. 
Skandinavisk Henke l. Nordi sk Films bygninger m.f] .. og i de nyere 
områder finde!o, fi ne eksempler på en dansk tolkning af den internationale 
funktionalisme. f.eks. Aller Press på Vigerslev Alle. Håndværkerbyen. 
der blev opført i I 950'erne er et af de første eksempler herhjemme på en 
planlagt e rh vervsbebygge lse. hvor mindre firmaer kan leje lokaler. 

I takt med bydelens udbygning blev deretableret offentlige institu ti oner 
- kirker, skoler. idrætsbygninger 111. v. og ofTcnt lige virksomheder. Det nu 
nedrevne Valby Gasværk var Valbys rorste, større orfentlige virksom
hed. 

Billedeme !temm/(!/' l'iser en del af Po/'ce/æll.\labrikk(JII Nordel' .\ bygl/ingsanlæg. 
Jj., .. ~nil/geme er o/~/()rt /917 med H. P. JacobselI SO/II arkirekt. De .\lore rilll/lier 
gil'lJr lI/aksi1/1altlys rif arbejdet. og pa bil/n/N tif Iwjre ses. {/f ogwnyk/assil'is
ri,\ke fræk præger hY.r:geriel. 

Trekroner BI)'ggeri (henlIIder) er 
oJ~rOrt IH9R /lied C. Lelll/ing-Bore" 
sO/u arkilekf. Bygningen [III/gerede kllll 
SO/I/ bl:rggeri i få ar, /I\'()rejrer De For
em'de Blyggerier opkolJle selskab('/, J 
bygllingen blel' der efterfiJ/gelllle i"d
reltetlllaltgoreri og sel/ere gan'eri, 



Scene 5, Nordisk FillII, er oprilldeligt 
opJ(>rt i 1917, og gellopJ(>r! e./ier 
bO/J/lmil/g q{ oll/r(idet i 19-1-1. 
J3ygl/ingemesjlfllf..ti()// SOIll melier kali 
dirl'kte (ifl{l'ses i hygllillg,{orlllell. 

BO/lluldsspil/deriet, Skolegmle 12 (op
fprl 19/0) erlegnet ({{f/fUIe' kl AUiwl 
Thom,H!1/. Del/ borgagtige hygl/illg har 
bade »kaJ/ltakker« og tam. Sid!lIIUel'lI/l' 
jill/gerer .WIII \'lIrregn. 

Carl Jacobsens Vej 29 er opj(JI'1 1920 
jor Tr{{o/i/llll Fr<). II/el/ blel' i 1965 
()I'(Jftflget f(/,SkaJ/dil/al'isk /-Il>lIke/. Det 

Ill' rregards/igllellde jabrik,\all/a'g (>/' 

[(>gl1et a/arkitekter1/{> Oll' Falke1110l'I' 
og F. Free.'il', 

Aller Pres,\'. Vigers/('\' Alfe; er op}Ort 
19-19. Arkitekte1'1le Sl'elld H(//'boe og 
/-Ie/ge Fill.\el/ IU/rflllulet inspiratiolI i 
dell illlenU/tiO/mle .filllktiOlml iSl/le. 

Cm'/og Sil il. Kobellhm'lI.'i SlIkkerraJJhmderi, Valby. 

Kohell/w1'Ils Sukkerr(djilladeri. Carl 
Ja('oh,\ell ,\ Vlj 25 (heri/lider) er ()/~/,)rt 
1913, og tegnel af arkirekteme AnI/r 
\Viflll/a(/ck og V. H\'(//s(){~. Del/ slIIl/kke 
og illlPOSllllfC' bygning er illdell for de 
sel/ere år blHet rellm'erel, 
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Jesuskirken, Kirkel'll'llget 3 er opjol'! 
1891 SOIl/ ell basilika, og bekmtet (d 
b/:\'ggel' Carl Jacobsen. Del/rirsraende 
{(1m (ca/1/pal/i/en) blel' bygget 189-1· 
95, Kirken er udformer e/ler iralie/l\k(J 
Fn'bil/eder ((f arkirekt Vilhelm 
Dahlerup. 

Trall ,if0/"I1/(t/or,'i{(lrioll(!n pa Call/lIlel 
Koge ul/ll/enJ) er regnel af arkiTekT 
LOIlis HygulII, /Jen I'e/kolllponerede, 
jllflktionalisriske bygning er efe.~wlt 

/orll/('/ . op, luner sig den 'ed m'er sin 
jifllkrion. Opj"OI"l 193-1. 

Lykkebo Skole. Vigerslen'ej 1-11 
(op/o/"t 19-10), er te.~lIet af arkirekleme 
H e/ge Hohll og S. C. LlIrsell. 
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Sko/eli på Vigerslel' Alle er tegnet af 
arkirekt H. Wriglu, ug opjf)r! 1910. 
Den lidI })fI /II ge« hygning har Iwtiol/a/· 
ITJ/l1f/1lfiske træk. 

H(lI1ssted Skole. Rodbyrej 2, er opfiu'r 
195-1·58 og legl/el a{s/{Idsarkilekl F.C. 
LIInel og HlIIlS Chrisrillll Hansen. Der 
er I,et/lldjorlllllingt>/I lagt sror I'ægt pa 
dags/ysbelysl/il/gell, der bl.a. "el/fes 
il/d \'ia hojt.\·iddellt!e Ulgl'il/(llIer. 

/drætsbygllillg i Valby Idrætspark 
(o/~!"tr /9.J2). BygningelI il/dgar i el 
SlOtte bygllil/gsko/llpleks tep,l/el af 
arkitekten/(' Philip Arc/(/lIder, H(IIIS 
Hel/llillg Hml .\ell (),~ SIet'1I Ei/er 
Rasl/lussell. ArkiTekterne \'lIlIdt ell 
konkurrence 0111 et oIYlIlpi.\k stadhm i 
/939, og opfol'/e ejil"jolgel/dl' 
bygn il/g,w/IIlægget. 

----l 

I HlIIlssted Sko/e, ~al'! mod ost. 
------



Bygningernes bevaringsværdi 

Enkeltbygningsregistreringen 
I sommeren 1993 blev der foretaget en registre ring af a ll e bygninger 
opført før 1950 i Valby bydelen, med det fo rmål al bestemme den enke lte 
bygnings bevaringsværdi , Hovedresultaterne af denne registrering vises 
på de følgende opslag. BygIlingsregistreringen er en oversigtlig registre
ring. dvs .. al den enkelte bygning alene e r vurderet ud fra en kon 
udvendig besigtigelse. Fastl æggel se af en bygnings bevaringsværdi 
baserer sig på en række forho ld. der vurderes hver for sig: 

• 

• 

Den arkitektoniske værdi e r et udtryk for bygningens indi vidue lle 
a rkitektoniske kvalitet. 

Den kulturhi storiske værd i e r et udtryk fo r bygningens »fonid «. 
hvor gammel den er, hvad den har været brugt til gennem årene og 
evt. andre fo rho ld af hi stori sk inte resse. 

Den miljømæss ige værdi er et udtryk for bygningens betyd ning i 
fo rho ld til omgive lser. der støder di rekte op til bygn ingen . 

Ori ginaliteten baserer sig på en vurdering af bygningens nu væ
rende udsee nde i fo rho ld til det udtryk. den havde ved opfø relsen. 

Tilstanden. dvs. bygningens mere eller mindre gode ti lstand i 
te k n i sklkonstru kti v henseende. 

Bevaringsvæ rdien e r et udtryk fordi sse kriteriers indby rdes afvejning og 
betydn ing. Bevari ngsværdien er således ikke e l gennemsni t af vurderin
gen af de forske lli ge forho ld. men bygger på indi viduelle skøn over. 
hvil ke fo rho ld. der bør veje tungest for den konkrete bygning. På denne 
måde fastlægges for den enkelte bygning en bevaringsværdi på en 
karakterskn la fra I t il 9. hvor I er den højes te og 9 den laves te. 

Va lbys i alt 4627 byg ninger fo rdeler sig på de 9 bevaringskategorie r som 
fø lger: 

Kategori I: 13 byg ninger. kategori 2: 45 bygninger. kategori 3: 779 
bygninger. kategori 4: 7 19 bygninger. kategori 5: 1368 bygninger. 
kategori 6: 834 bygninger. kategori 7: 303 bygninger. kategori 8: 64 
bygninger. kategori 9: 27 bygninger. 

DiagraJ/l . Va/!Jy,\' bygnillgerfordelr pli SJ kalegorier. 
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Ca. 475 udhuse. sku re m.m . har ikke fået ti ldelt bevaringsværdi. 1 enkelte 
tilfæ lde har det ikke være t fys isk mul igt at reg ist re re bygninger på gru nd 
af indhegning m.v. Opgørelsen over antall et af bygninger kan være 
u ful ds tændig . 

Til brug for loka lplan- og byggesagsadmin istntti onen benyttes vurderin
gen i de ovennævnte 9 kategorier. I byde lsaLIasset er bygningerne for 
overskue lighedens skyld inddelt i kategorierne »HØj bevaringsvæ rd i« 
(kategori 1-3). »Middel bevaringsværdi « (kategori 4-6) og »Lav bevn
ringsværdi « (kategori 7-9). 

IfIml rariOlll'lll il h(~i re riser Valby opdel r 
i 8 Oll/råder. KOr/elit! 1m de fej/gel/de 
sider viserj()/' hl'err OIlIrode. In'i/kell he· 
\'{/rillgSI'{t'rdi, der I'ed registreriIIKen er 
fil/aKr de enke/re bygllillger. 
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Ålllolm-Omnidet 

Bebyx:.wlse 1"('(/ Bmllls/ykke\'ej. 
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Ål holm-olll rådet 
Ållw!m-OIllra(/el " 1"/1/0(/ 1'l'.\1 og I/O'-(/I'('S' 
afgrænsel afkO/lIIl/1I/1egm:'lIsel/ mod Rod
OIn' KOllllll1l11 e og DlIlIlllll'i.'i()eIlIPNer 
Bang,\ Vej. mod OSt {dlO/Il/Il//1l1'gra'lI.\en 

mod FI'('del'if...\'bl'/}~ KO/lili/III/l' og god.,
bl/llel ill iell og mod syd afbwlel illielll1lod 
Rmkilde. Omradel flimmer IId.Hrakll' 
I'il!aharlerer, bl. a, Vi.~el'.\/e\' HUI'llol"
stad, hl'orden OI'en'ejelldedel aII'il/aC'me 
el' k/m.\ijicerel /lied middd bel'llrillgs
\,({,rlli, Boligkarrealle i A/lwlll/-kl'lfl'le
ret er OI'en'ejende lil/agl 110) bel'llril/g.'1-
\'({'/"di, Ogsa rækkeJllIsbehyggel.H'lw:, I'ed 
Peler BOligs Vlj og HUIl.\sledl'ejIDælll
I/illgl'n er til/agf hol bel'flriI/X,\Ta'rdi. 
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Rodovre Kommune 

Hvidovre Kommune 
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Vigerslev 

p 

Vige rsle\!-kva I'te ret 
Vigerslel' -harren!1 (side 58) afgm'llses 
mod I'esl afkollllllllllegrællseulllod HI'id
m 're Kommulle, mod nord af Roskilde
bal/eli, mod ost lIf g{){bbllll efil/iell og 
mod syd af K(mg.\lw I'(!lIs I/ordlige par
celler. Områdets hygllil/ger er ()I'erl'{~j
el/(Ie klassificef(JI med middel be
mringsl'ærdi. Bl.a. bebyggelsen NH ()I1-

ull/l.\elle« og Lykkebo Skole er Iillagl 
hoj bel'aril1gsl'lcrdi. 
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Valhy IlIdustrikvarter Vest 
Valby I"dwlrikrarler Vest (" emIlder) er 
//Iod I'elt (!lKl'(l'IIS(!r af Rl'fortl'ej. mod 

lIord af Vigers/el' Alle. mod osl af GUI/I
mel Koge ullldnej og mod syd af Bek
ker:;gilrd Væl/ge. Bebyggelsel/ i omrad{'! 
syd fo r god.\baneiilliell er af I/yere dalO. 
Byf.: llill8eme I/Ord for bal/eli er OI'el'l'ej
emle klassi/iceret med middel og flO) 
bel'a rillgJI'ænli. 
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Valby Villah"arler 

Valby Villakl'arrer 
Valby Vi //aki'lIrter (.\ide 60) (/J~m:lIses 
mod l 'esll1Jgodsballefilliell. mod lIord af 
kOll/lI/lfllegrællsell mod Frederiksberg 
KO/lilI/lil Ie. //Iod OSI {{{S-togs/iniel/ /IIod 
Frederikssund OM mod syd af Vigerslel ' 
AIli!. Oll/mdets bygl/inger er o\"en'ejen
de liffaglllliddel og hOj bel'llringw{l'rdi. 
Især kW/flerel O/lIkring Cort Lal/ges Vej 
fllII/mer lI/(lI1ge bygl/inger af I/Oj bel'a
rillgn'(l'rdi. 

Fole/lO ve-Området 
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JeslIskirk('1/, sel fra VCllhy UfII ,r:gade. 

Nore/isk Film. 
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Del Celllrale Valbv 
DN Celllmfe Valby lI/græl/ses mod I'esl 
af S-tog.,fil1ie1l lil Frederiks.HlI/d. mod 
I/ord af kO/lllllllllegl'fl'l/sell lIIod Frede
riksberg KO/lllI/ul/ e. mod OS! {~r Cl/rls
herg og l/ IOd syd af Vigers/el' AIlc1. Om
rådet I"//lIIl11er OI'erl'ejel/de bygl/il/ger. 
der (' r klassificeret med I/Iiddd og h~)j 

bel'tlringsl'tl'rdi. J Carlsberg-I'il/ahar
lerer er de jleste bygnillger tildelt hOj 
bel'llringsl'(erdi. Ogs(l kmrreret syd/ol' 
AIlIl exstræde og Ruglwl'eI'('j har ('Ilsror 
be.walJddel af bygl/inger /lied lIoj bfl'{/
rillg.n'ærdi. 
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Vi!: l' I'sle \'/w rkell. selll/od sydost, 

Va/byparkell 
Valbyparkl'1I {~r.r.: ffl'l1SeS mod ,'es l q(/.:.olll 
J11ll11egrfl!/lse!/ mod HI 'idovre KOI/IIl/lIIl e 
og Gamlllel Koge ullulel'ej. mod 110rd af 
Eflebjergl'l";' lIIod oJ/l(f Gcisebfl'krelldel/ 
og 1II0 d 0 .'\1 af Kah'ebodem e. Ommdel 
rummer o ren 'ejem/e nyere /){Jbyggelse. 
og klin enkelte bygllil/ger er lil/agf bl'l'lI
r;llg,n 'ærdi. 
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SjælørNalby Industrikvarter 
øst 
Sjæhjr/Valby IlldlistrikJoarterøst ,r. . 
ses mod I'es! olCa f K (/jglæ/l-I lIllIle (;ge Lmulel'ej 
1II0{, nord af Vigerslel' All ; I ' 
5'jæh"'Boulel'ard l . , e. mOl osl af 
lil K " .. "od .~)dafS-lOg\·lilliell 

vælørNalby 111",)'/1';0/1"";1,"1:, 

mer ~R f og ,EflebJergl'l'I Oll/reider rull/
del b 1',er.l~eJellde bygl/inger ti/fag/mid-

el (U /lIgsværdi. 
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Bevaringsplanlægning 

Valby rummer meget varierede og sammensatte bybi lieder. Færdes man 
ad de store veje, der gennemskæ rer bydelen, opleves mange skift i 
bebyggelsernes udformning og karakter, og krydsn ingerne mellem vej
net og banelinier er markante indslag i bybilledet. Langs de mindre veje 
fremtræder bydelens mange kvarterer ofte som fine, afsluttede bebyg
gelsesmiljøer. med hvert sit særpræg - bl.a. skal nævnes de mange 
byggeforenillgsbebyggelser, som Valby er så rig på. 

Af det forrige afsnit om vu rdering af enkeltbygninger. fremgår det. at en 
stor del af Valbys bygningsmasse er vurderet i kategorierne middel el le r 
høj bevaringsværdi. Derer så ledes væsentli ge værdier i både helheder og 
enkeltbygIlinger. 

Den udrørte registrering sikrer ikke i sig selv bevaring af den enkelte 
bygning eller kvaliteten i det enkelte kvarter. Først når registreringens 
anvisningerudmøntes i bestemmelser i kommuneplan og lokalplaner, får 
de egentlig bindende virkning for kom mende byomdannelser. 

Lokalplaner er gode redskaber. både når der skal bygges nyt. og når 
eksisterende bebyggelse skal ombygges el ler bevares. men der er græn
ser for. hvor detaljeret en lokalplan kan udformes. Ikke alt kan forudses 
i planlægnings fase n - meget kan førs t afk lares gennem arbejdet med det 
enkelte projekt. Det er derfor vigtigt, at der på forhånd gives den bedst 
mulige vej ledning til bygherrer. teknikere og håndværkere. 

Til dette formål sku lle Valby Bydelsatlas gerne være et nyttigt redskab, 
idet der redegøres for de byarkitektoniske sammenhænge, de karakte ri s
tiske træk i de forskellige perioders byggeskik. og for vurderi ngen af de 
enkelte bygningers bevaringsværdi. 

0resundsforbindelsen har i marts 1993 offentliggjort et projektforslag til 
Øresund Landanlæg. Valby berøres af an lægget, da der skal anlægges en 
godsbane fra KalvebodlØbet langs Valbyparken til eksisterende spor ved 
Vigerslev. Banestrækningen vil skæreet hjørne af bebyggelsen »Husvilde
barakkerne ved Ellebjergvej« og endvidere berøre enke lte erhvervs
bygninger i området nord for Følager. Godsbanen anlægges i en åben 
grav langs Gåsebækrendcll og drejes i en s-kurve gennem Kgs. Enghave 
frem til Fiskerhavnen, og derfra videre mod Amager. 

Bydelens store industriområder er under gradvis omdannelse til et 
bredere spektrum af erhverv, der enke lte steder suppleres med boliger. 

Som et resultat afarbejdclmcd at registrere bevaringsværdier i bydelen, 
peges i det efterfø lgende afsnit på en række forhold. det er vigtigt at tage 
hensyn ti l i den fremtidige planlægning. 

Valbys bebyggelse og bybilleder 
OmbygIIilIg og Ilybyggeri 
Det er vigtigt. at der ved ombygning og renovering tages hensyn til 
byggeskikken i den periode, huset er bygget i, således at vinduer, døre, 
al taner, gesimser, facadedetaljer, kviste 0. 1. udformes i overensstemmelse 
hermed. 

Enke lte byggeforeninger har selv udarbejdet vej led ninger for hu senes 
istandsættelse, således at deens huse ikke ødelægges afuhe ldige vindues
udskiftninger og andre facadeindgreb. Københavns Kommune har fået 
flere henvendelser om at udarbejde bevarende lokalplaner for bygge
foren inger. 

I de fuldt udbyggede etageboligområder ven tes ik.ke at ske omfattende 
omdannelser. Her skønnes fornyelsesinitiativerne især al blive istand
sættelse, vinduesudskiftninger, efteri solering, altanfornyelser, sammen
lægning af små lejligheder m.v. Flere af etagebol igområderne har et 
ensartet og tidstypisk præg, som der bør tages hensyn til ved evt. 
istandsættelse, 

Nybyggeri i et ældre gadebi ll ede er en vanskelig opgave. Det er væsent
ligt, at det nye hus i et nutidigt formsprog forholder sig bevidst til de 
karakteri stiske træk i gadens bebyggelse, herunder bygningshøjde og 
form, proportioner og vinduesformater. facademateriale r, facaderelief 
og etagehøj der. 

Ved omdannelse af bebyggelse i større industriområder og ved nybyg
geri på ubebyggede arealer er det afgørende, at bebyggelsen tilpasses 
bydelens struktur, således at ny bebyggelse indgår i en naturli g sammen
hæng med eksisterende gadenet, byrum og friarealer. Valbys industriom
råder rummer karakterfuld , tidstypisk og fu nktionsbesteml erhvervs
bebyggeise. Det vil væreen kva litet, om sådanne bygninger kan bibehol
des, evt. med en ændret anvendelse, når og hvis områderne omdannes 
andre form ål. 

Byrum 
Ved fremtidige byomdannelser i byområder med karrestruktur, e r det et 
væsentligt planlægningsmål at søge hovedtrækkene i den eksisterende 
karrestruktur videreført, 

I vi lla- og byggeforeningskvartererne er det især vejstrukturen. de små 
pladser. hegningen mod vej. belægningerne og beplantningen, der giver 
kvartererne karakter og identitet. 

Valbys tre pladser - Tingstedet, Ålhollll Plads og Tojtegårds Plads - har 
potentialer, som ikke udnyttes i dag. Tingstedet er et intimt og folkeligt 
sa mlingssted, som imidlertid i dag fremstår noget forsømt. Gennem 
etablering af nybyggeri mod syd. og ved en omlægning af pladsen, kan 
Tingstedet blive et spændende byrum, hvor gadeforløbet understreges af 
den omgive nde, varierede bebyggelse. 

En omlæg ning af Å/ha/III Plads, der indskrænker trafikarealerne og 
understreger pladsdannelsen gennem belægninger og beplantninger vi Ile 
forbedre opholdsmuli ghederne og pladsens rumlige kvalitet. 

En forbedring af To.fiegårds Plads rumlige kvaliteter kunne ske ved en 
erstatning af den tidligere biografbygning på hjørnet af Gammel Køge 
Landevej og Vigerslev Alle med en højere og mere markant bebyggelse. 
Alternativt kunne man forestille sig en mere radikal løsning med en 
bebyggelse på en del af den syd lige plads, og som følge heraf en 
indsk rænkning af busho ldepladsen. 

De store grønne områderer fastlagt i kommuneplanen. I den mindre skala 
er der en ræk.ke bevaringsværdige grønne træk i bydelen. Her skal 
eksempelvis peges på Langvaddam og Søndervangs All e samt på de 
mange små grønninger i Vigerslev Haveforstad. 

I fo rbindelse med den planlagte godsbanelinie, er det vigtigt. at der sikres 
over- og underførsier og stiforløb langs banestrækningen. 
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Signaturforklaring 

Valby Bydelsatlas 

Bevaringsværdige sammenhænge 
Signaturforklaring til ~idcrnc 10-46. 

_ Domil,erelldl' fræk 

_ Markal/l , I"I/lIIdalll/ende bebyggelse 

~ Hojdeklfn'€/: 1.0 m (opmtilr /850) 
,~' 
~ Sigle/il/ie 

-<:: Uds;g/ 

CJ Enkelffræ/lrærække 

Vej/Gade/Plads 

c= Græs/Grofll/il/g 

I --I Jernbane 

~ lilIld 

1- - - - SI; 

Bevaringsværdige bygninger 
Signaturforklaring lil siderne 55-66. 

_ Fredet hygning * 
_ Haj bel'llringswl!l'di 

_ Milldel bewlring.~\'{{:rdi 

_ Lav bel'aringswl'I'di 

* Bygl1il/g ji-edet efter bygl1il1gs
frednillgslol'ell ef/er kirke OlI/

falle! af 10\' oll/folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde. 

Der er i dette atlas foretaget to slags vurderinger, som er uafhængige af 
hinanden. De to vurderinger giver derfor ikke altid det samme resultal. 
når man ser pa den enkelte bygning. 

Den ene vurdering vedrører de bevaringsmæssige sammenhænge. Den 
omfatter det samlede bymiljø eller forhold i en bebyggelse. Den anden 
vurdering vedrørerdeenkelte bygninger. l begge vurderingerbenyues to 
røde farver. en lys og en mørk. 

Bygninger der er dominerende eller markante set som led i en bevarings
mæssig sammenhæng, er ikke nød vendigvis bevaringsværdige i sig se lv. 
Man vi l derfor kunne linde bygninger. der fremhæves med rødt i en 
bevaringsmæssig sammenhæng, men som ikke er fremhævet i enkelt byg
ningsregi streringen. Det omvendte forhold vil også kunne forekomme. 
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