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Vedr. høring af forslag til lokalplan ”Mølle Alle” 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har 

foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske 

forhold. 

 

Vi er meget enige i udpegelsen af de bevaringsværdige bygninger. Der er tale om et 

samlet kulturmiljø med høj bevaringsværdi, hvor de enkelte bygninger har deres 

kulturhistoriske betydning i kraft af at være en del af dette bevaringsværdige kulturmiljø. 

Det nye byggeri bør i endnu højere grad tage hensyn til områdets skala og egenart, så 

der så vidt muligt værnes om Valbys særegne identitet. Det gamle Valby rummer spor 

af hele udviklingen fra landsby til en del af storbyen København, en udvikling der fortsat 

kan aflæses og erkendes og derfor mener vi, at “smejden” på Valby Langgade 55 også 

skal udpeges som bevaringsværdig. Den har været brændt, men da både skala, form 

samt vindues- og døråbninger formentlig følger den tidligere bygning, udgør bygningen 

stadig et vigtigt vidnesbyrd om områdets historie og bør sikres for eftertiden, da der er 

meget lidt bevaret fra Valbys tidlige historie.  

 

Ift. Museets arkæologiske ansvarsområde har vi følgende kommentarer:  

Projektområdet ligger i området af den gamle Valby Landsby, der historisk kendes 

tilbage fra 1100-tallet, men muligvis kan gå længere tilbage. Øst og syd for 

planområdet, er fund af bebyggelsespor, primært fra 1700-tallet. På 1700-tals 

kortmateriale ses, at planområdet er delvist bebygget, og der må derfor påregnes en 

risiko for, at der påtræffes spor efter tidligere bebyggelse på planområdet under 

jordarbejde. Museet vil på den baggrund, meget gerne kontaktes før der finder 

jordarbejde sted. 
Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske 

levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil 

museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden 

bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive 

standset midlertidig (jf. museumslovens § 26).  

 

Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af 

kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets 

iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på 



 

   
 

projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som 

regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde. 
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