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Denne rute giver mulighed for at opleve et af Københavns
mest imponerende bygningsværker, nemlig Vestvolden.
Ruten tager sin begyndelse ved Åkandevej og Vestvoldens
udløb ved Utterslev Mose.Volden, der strækker sig helt fra
Avedøre til Utterslev Mose, er et af de største anlægsarbejder i Danmarks historie. Voldanlægget er næsten 15 km
langt og blev anlagt i år 1888-92. Anlægget blev bygget for
at hindre, at fjender bombarderede eller sendte styrker ind
mod København over det
flade terræn på
Vestegnen. Den
del af Vestvolden,
der befinder sig
i bydelen, kaldes
Husumvolden,
- et rekreativt
naturskønt område med histoDer løbes flittigt på ”Voldgaden”
riske minder.

Denne rute giver mulighed for at opleve et mønstereksempel på et gennemplanlagt boligområde, nemlig Tingbjerg.
Ruten starter ved indgangen til Tingbjerg, der blev opført
fra slutningen af 1950’erne til starten af 1970’erne.

Ruten tager sin begyndelse ved Mosesvingets start ved den
eneste tilbageværende bygning af Brønshøjholm gård.
Gården blev, på nær den ene længe, revet ned i 1932. Længen anvendes i dag til udflytterbørnehave.

Byggeriet og området er tegnet af den anerkendte arkitekt
og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen i samarbejde med
havearkitekten Carl Th. Sørensen. De planlagde Tingbjerg
som en selvstændig by i byen med egen kirke, butiksstrøg
og institutioner. Byen skulle skabe de bedst mulige rammer
for det gode hverdagsliv, og derfor anlagde arkitekterne de
mange grønne, fælles haverum med god plads til at børn
kunne lege og naboer mødes. Tingbjerg huser også bag Terrasserne Danmarks første byggelegeplads.

Ruten går ad Mosesvinget rundt
om Midtmosen.
Midtmosen udgør
sammen med Vest-,
Øst og Kirkemosen Utterslev
Mose, i alt et
område på ca. 91
Pilesvinget.
hektar.
Mosen blev anlagt i perioden 1939 til 1943 som et beskæftigelsesprojekt for unge og blev fredet i år 2000. Mosen rummer et fantastisk dyreliv og er særligt berømt for de mange
fugle, som lever og yngler her - trods storbyens nærhed. Fuglene har dog også gunstige betingelser, idet der er etableret
en række små fugleøer, som ikke kan befærdes af mennesker.

Ruten tager sin start på Brønshøj Torv. Bydelens hjerte
og samlingssted. Torvet blev anlagt i 1919, og gennemgik i
2002 en omfattende renovering. På torvets udsigtstableau
findes et mindesmærke lavet af kunstneren John Cornelius
Rægaard. Mindesmærket blev indviet i 2009 og markerer
den svenske fæstningslejr Carlstad og Stormen på København i 1659. Statuerne forestiller de svenske belejringsstyrkers telte.

Ruten starter foran Restaurant Bellahøj, hvor bydelens
bedste udsigt ud over Bellahøjmarken og Københavns
tårne kan nydes. Bellahøj er med sine 37 meter det højeste
punkt i København. Grundtvigs Kirken kan ses til venstre,
og nedenfor Bellahøjmarken, også kaldet Dyrskuepladsen,
ligger Grøndalscentret. Grøndalscentret hed oprindeligt
Bellacentret, og er i dag et af Nordeuropas største idrætsanlæg, der dagligt benyttes af ca. 3000 brugere.

På torvet findes
også Brønshøj
Rytterskole.
Rytterskolen blev
opført omkring
1722 under Frederik IV, som en
af 240 ens skolebygninger spredt
over hele landet.
Brønshøj Torv
Navnet rytterskoler skyldes, at skolerne lå i de daværende rytterdistrikter, der skulle sørge for mandskab til rytterregimenterne.
Rytterskolen fungerede som skolebygning frem til 1923
og blev i starten af 1980’erne ombygget og indrettet til
Brønshøj Museum. I dag er den kommunal kulturinstitution,
der bruges til udstillinger og kulturarrangementer. På 1. sal
findes en fast Carlstadudstilling, som fortæller historien om
svenskernes belejring af København i 1658-60 og deres lejr i
Brønshøj. Rytterskolens oase af en have passes af et frivilligt
havelaug. Bag Rytterskolen ligger Brønshøj Gamle Skole
fra 1903, der i øjeblikket huser Brønshøj Skoles yngste klasser og fritidshjem.

Restaurant Bellahøj har været restaurant siden 1938, men
bygningens historie strækker sig tilbage til 1792 hvor Købmand Moses Levin Mariboe opkøbte gården og flyttede
den fra en beliggenhed nær Utterslev Torv til sin nuværende placering. Mariboe anvendte gården som lystgård, og
Bellahøj er formentlig opkaldt efter Maribos hustru Bella
Henriques (1761-96). I 1813 overgik gården til familien
Lütken, der ejede gården i over 100 år, indtil den blev omdannet til restaurant.

Ruten starter langs den nordlige side af voldanlægget (på
Tingbjergsiden) og følger ”Den dækkede vej”, der var en
vej udenfor voldkronen og voldgraven, som var skjult for en
udefrakommende fjende. Ruten passerer her forbi HF Husum Pensionisthaver. Inden ruten løber over Mørkhøjvej,
passeres en stor naturlegeplads. Videre langs voldgraven,
hvor flere batardaeuer, eller dæmninger
med stormgitter, kan
ses. Flere steder ses
også tjørnebuske,
der er rester af det
tjørnekrat, der skulle
forhindre fjendens
soldater i at passere
voldene.
HF Husum Penstionist Haver.
Frederikssundsvej krydses, og ruten løber hen til S-banen,
hvor stien følges under banen til Kagsmosen, en uberørt
oase for dyr og planter. Kun stier og parken omkring mosen
plejes og kan befærdes af mennesker, hvilket skaber gode
betingelser for dyre- og plantelivet i vådområdet. Moseområdet havde i forbindelse med opførelsen af Vestvolden
et strategisk formål, i og med at det i tilfælde af krig kunne
oversvømmes. I dag er denne mose fredet i lighed med den
øvrige Vestvold.
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Ruten passerer
over volden, først
forbi ”Den dækkede vej” og
voldgraven, op
over voldkronen
til et øvre niveau,
voldgangen med
plads til kanonstil- Fæstningskanalen
linger og kikkertstillinger, herfra ned til voldgaden, nu med
asfalteret gang- og cykelsti. I dette niveau er indbygget en
række magasiner bl.a. til ammunition i volden. Herefter
krydser ruten jernbanesporerne ved Husum Station, og
løber derefter igen ind langs Husumvold. Her kan Nord/
vest batterierne ses.Ved Frederikssundsvej passeres to
bygninger: ”Sergentens bolig” i nr. 365 og på den anden side
af Frederikssundsvej i nr. 358 ”Oberstens bolig”. Begge blev
bygget i 1888 i forbindelse med opførelsen af voldanlægget.
Ved Frederikssundsvej følger ruten den lille sti, der går mellem voldgraven og voldkronen, og passerer én af de fire
dobbelte karponierer, der findes på hele Vestvolden. Fra
den dobbelte karponiere er der frit udsyn 600 meter til
hver side, hvilket gav perfekte forhold for at beskyde en
voldgravskrydsende fjende. Ruten løber efter Mørkhøjvej
forbi et rekreativt legeområde og en cykelforhindringsbane mod EnergiCenter Voldparken. Cykelforhindringsbanen, som er anlagt af Områdefornyelse Husum i
2012, er en grusbane med pukler i forskellig størrelse til
sjov og motion med bmx eller almindelig cykel.
Ruten ender ved Åkandevej, hvor udsigten over endnu et
naturskønt område kan nydes, nemlig Utterslev Mose.

Lokaludvalget arbejder for at skabe en sammenhængende,
grøn, sund og levende bydel, og hjælper også dig, din forening, klub eller institution med at finansiere dialog- og
netværksskabende aktiviteter i Brønshøj-Husum.
Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem borgerne i
Brønshøj-Husum og politikere og forvaltninger i Københavns Kommune
Brønshøj-Husum Lokaludvalg er en lokal forsamling under
Københavns Kommune, bestående af 23 medlemmer.

Om Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Rigtig god tur!
Kortet er trykt i et revideret 2. oplag i 2015.
Brug ruterne til at gå på opdagelse i Brønshøj-Husum og
oplev blandt andet bydelens arkitektoniske og grønne
perler, find de gode legemuligheder eller bliv klogere på
bydelens historiske rødder.
Ruterne er udvalgt og beskrevet af Lokaludvalget med
hjælp fra Lokalhistorisk Selskab v/ Christian Kirkeby og
Asger Fog.
Brønshøj-Husum ruterne er 6 gå/løbe/cykel-ruter, der skal
inspirere bydelens borgere og andre nysgerrige til at bevæge sig rundt og opdage nye sider af bydelen. Via ruterne
guides du rundt i bydelen og præsenteres bl.a. for bydelens
attraktioner, særegne kvarterer, kulturelle tilbud og naturskønne områder.

Legepladsen på Vestvolden ved Bystævnet.

Tingbjerg ligger
i en grøn lomme
omgivet af Utterslev Mose,Vestvolden og Gyngemosen og består
af et byggeri i
tre etagers højd.
Undtagelsen er et
enkelt højhus der Tingbjergs typiske bygninger i gule mursten
i dag huser lejligheder, men som oprindeligt blev opført for
at skjule skorstenen fra den oprindelige varmecentral.
Videre af Tårnhusstræde, forbi Tingbjerg Skole og fra
2016 det nye Tingbjerg Kulturhus. Der drejes ad Gavlhusvej med en række særlige gavle, der er dekoreret med
farvede mursten. Derefter hen ad Langhusvej, hvor der er kig
til Arkaderne, videre gennem en tunnel ud til grønne områder og de små havekolonier; Tingbjerg Pensionisthaver.
Herfra passeres på venstre hånd Tingbjerg Kirke, opført i
1983, tegnet af arkitekt Kaj Lyngfeldt Larsen, og til højre forbi
Utterslev Huse, en almen boligbebyggelse med ca. 200 boliger opført i 1996.
Sidste del af ruten løber rundt om Utterslev Huse, langs
Husumvolden og Husum Pensionisthaver, der ligger
som små oaser omgivet af grønt, og videre ud mod Utterslev Mose til parkeringspladsen ved Åkandevej og Ruten.

Husum-Ruten
Længde: 4,5 km.
Denne rute starter ved Husum Torv, områdets vigtigste
trafikale knudepunkt. Fra torvet går ruten forbi Husum
Station, bydelens eneste S-togsstation, anlagt i 1879.
Ruten passerer Husumparkens Legeplads ved Nordrupvej
til Husumparken, der er kvarterets store idrætsanlæg og
et samlingssted for mange borgere i Husum.Videre forbi
Husum Skole, der er matematisk-naturfaglig profilskole,
og igennem de grønne områder med de ældrevenlige boliger Husum Vænge. Turen går videre forbi Husum Kirke
og parkstykket langs Frederikssundsvej, Husum Bypark.
Lommeparken blev anlagt i 2013 af Områdefornyelse Husum og danner ramme om arrangementer, musik, plantedage og afslapning.
Ruten svinger ind bag Føtex ad Storegårdsvej/Branddammen, til Gadelandet. Det består af tre U-formede etagehuse og ni mindre huse. I sin tid lå den gamle landsby og
branddam her. Også den fornemme hovedgård Husumgård,
som Leonora Christine tilbragte 4 måneder på da hun blev
løsladt i 1685 efter 21 års fængsel. Her skrev hun Jammers
Minde færdig.

I mosen findes blandt andet hættemåger, grågæs, sorthalsede lappedykkere, knopsvaner, taffelænder, troldænder,
grønbenet rørhøns og blishøns. I rørskoven yngler bl.a. rørsangere og skægmejser, og i parkområdet yngler nattergale,
løvsangere og gransangere.
Ruten fortsætter
over broen mellem
Østmosen og Midtmosen. Ved midtmosen ligger halvøen
Langholm, som en
Naturpleje Langholmen
gruppe frivillige naturplejere er i gang med at retablere som åbent næringsrigt
overdrev med en varieret og bevaringsværdig flora.
Derfra går ruten videre over Hillerødmotorvejen anlagt i
1942, forbi det grønne rensningsanlæg.Vandet i mosen
er stærkt forurenet bl.a. på grund af spildevandsudløb. For
at mindske de store mængder spildevand i mosen, blev
rensningsanlægget etableret i 1998.
Københavns 15 km lange befæstning; Vestvolden, har sit
udløb i Utterslev Mose. Udløbet passeres hvor ruten svinger
rundt om Vestmosen. Her ses
tre små fugleøer,
hvoraf den største kaldes Teglholmen.
Ruten løber via
Pilesvinget forbi
to legepladser
samt en fitnesspavillon.
Den nordlige legeplads ved Pilesvinget
Ved Pilesvinget/Hvedevej blev der i 2011 opsat et fugletårn helt ude ved søbredden. Med sine 4,8 meters
højde giver det frit udsyn over området, mod himlen og
de højtflyvende
fugle. Fuglelivet på
Teglholmen kan
her studeres på
nærmere hold.
Fugletårnet er
det første af sin
slags i Københavns
Kommune og er
opført som en del
af pleje- og udviklingsplanen for
Udsigt fra fugletårnet.
området.

Så til Voldparken,
en af efterkrigstidens største
Sidste del af turen går forbi boldbanerne og Kirkemosen, der
bebyggelser. Arealigger som en lille, idyllisk og frodig mose omkranset af en park.
lerne mellem husene er omhyggeligt
udformet til et fint
parkområde. ManEnergicenter Voldparken set fra Kobbelvænget.
ge arkitekter har
tegnet husene, bl.a. Kay Fisker, der tegnede EnergiCenter
Voldparken, den tidligere Voldparkens Skole. Her huses
bydelens foreninger; sociale, kulturelle Brønshøj-Husum
og idræts-aktiviteter,
og frivilligcenter, lokaludvalgssekretariatet
samt en række
Målforhold
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udflytterbørnehaver. Næste udviklingsprojekt
er Naturbyen,
© Københavns
Kommune, 2011
Husums urbane naturcenter, som Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder for at realisere.
Sidste del af ruten løber ad Bystævnet forbi Bystævneparken, som i øjeblikket er et stort ældreboligområde. De kommende år vil der ske omfattende byudvikling og nybyggeri her.

Fugleliv i mosen.

Fra Brønshøj Torv går ruten ad Rytterskolehøj, forbi
Brønshøj Ny Skole, ad Elmelundevej langs skolens grønne
områder og videre ad Brønshøjgårdsvej ned til Brønshøjvej,
hvor ruten svinger til højre.
Ved Brønshøjvej passeres Brønshøj gadekær, hvor også
Mindestenen for Brønshøjs indlemmelse i København i 1901 kan ses. Stenen blev rejst i 1930 på initiativ af
Brønshøj Grundejerforening.Videre passeres Kulturhuset
Pilegården, der iværksætter en bred vifte af kulturelle
aktiviteter og arrangementer i bydelen for både børn og
voksne i bydelen.

Brønshøj Vandtårn

Videre til venstre ad Thurebyholmvej ses bydelens varetegn,
det 34 meter høje Brønshøj
Vandtårn, der er opført i
1928 af Ib Lunding i funktionalistisk stil. Det blev fredet i
år 2000, taget ud af funktion
i 2011, og i 2015 overtog Københavns Kommune det fra
Hofor. Lejlighedsvis bruges
vandtårnet til koncerter og
kulturelle arrangementer.

Herfra ad Sparresholmsvej og Krabbesholmsvej til den
hvide hjørnebygning ved Brønshøj Torv. Bygningen har
tidligere huset biografen Bella Bio, og Brønshøj Tivoli, der
indtil begyndelsen af 1930’erne var placeret her. Det grønne
område til venstre for bygningens parkeringsplads er de
sidste rester af den gamle tivolihave. I dag rummer den
hvide bygning SuperBrugsen
og Brønshøj Bibliotek.
Ruten forsætter til Brønshøj
Kirkevej og videre til højre
ind forbi præstegården,
Brønshøj Kirke og kirkegård. Brønshøj Kirke er
Københavns ældste bygning;
opført i romansk stil af
Biskop Absalon i 1180’erne.
Tårnet er tilføjet omkring
år 1450. Ruten følges videre
gennem den stemningsfulde kirkegård, der bærer Brønshøj Kirkrgård
stærkt præg af at have været
en landsbykirkegård. Kirkegården rummer mulighed for
særlige botaniske oplevelser, bl.a. findes der her to duetræer
og søjleformede egetræer. Læg i øvrigt mærke til kirkegårdens nordlige endemur, hvor en række gamle gravsten er
indbygget i muren.
Efter kirkegården løber ruten igennem Byggeforeningen
Enigheden, som blev stiftet i 1897 af 100 håndværkere
fra Vesterbro og Nørrebro, der søgte væk fra den tætte by.
Blandt foreningens tidlige medlemmer var Thorvald Stauning, der boede på Enigheds Allé 21 i årene 1900-1902. Se
mindepladen på husmuren. Turens sidste del går ad Frederikssundsvej, og ruten ender tilbage på Brønshøj Torv.

Rutens første del
løber igennem Degnemosen forbi tre
bronzealderhøje
bag Restaurant Bellahøj. Højene har ikke
været gravet ud, og
er i dag registreret
som fortidsminder.
Bellahøj Friluftsscene
Ruten løber igennem den lille bøgetræsallé og ind forbi
Bellahøj Friluftsscene, der blev anlagt i 1950’erne af udgravet jord fra Bellahøjhusene. Fra friluftsscenen fører ruten
videre forbi Bellahøjhusene på højre side og på venstre side
Bellahøj Skole, der er en idræts profilskole, som skolegården også bærer stærkt præg af.
Bellahøj Husene
blev opført i første
halvdel af 1950’erne,
som Danmarks
første højhuse med
fire almennyttige
boligselskaber som
bygherrer. Bebyggelsen rummer i alt
Bellahøj Husene
28 højhuse tegnet af
forskellige arkitekter, og fremstår i dag som et pragteksemplar på modernistisk byggestil. Friarealerne omkring husene
er tegnet af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen.
Ruten fortsætter ligeud forbi Bellahøj Kirke, der ligger
ud mod Frederikssundsvej. Kirken er bygget i 1962, tegnet
af arkitekterne Mogens Irming og Tage Nielsen. Fra kirken
går vejen under Frederikssundsvej igennem viadukten, ned
ad Hyrdevangen og ind i endnu et grønt åndehul: Brønshøj
Parken. Hele parken er et forhenværende moseområde, og
er derfor aldrig blevet bebygget. Her går ruten forbi en lille
sø, også kaldet ’Louisehullet’ i folkemunde. Navnet ’Louisehullet’ stammer efter sigende fra midten af 1600-tallet, da
en ung pige, plaget af hjertesorger, druknede sig i mosen, da
svenskerne rejste fra byen.
Fra parken går ruten ind på Tjørnevangen i Den Engelske
Haveby. Havebyen, der er opført i 1923 af arkitekt Niels
Gotenborg, emmer af landsbystemning og er
et stykke unikt
bygningskultur.
Arkitekten var
inspireret af den
engelske havebys filosofi, med
idéen om en
hel by hvor alle
Den Engelske Haveby
byens funktioner
er indeholdt i et enkelt kvarter. Havebyen i Brønshøj havde
derfor oprindeligt fælles vaskeri, badeanstalt, et fælleshus
med læsesal og børnehave, samt en købmandsforretning.
Ruten svinger til venstre ad Bavnevangen, over Frederikssundsvej, ud ad Degnemose Allé, som er bydelens ældste
sidevej til Frederikssundsvej. Ved Degnemose Allé nr. 29
drejer ruten igen ind i Degnemosen og fortsætter til højre
ned omkring mosen. I den sydlige
ende af mosen
fører ruten op
forbi Bellahøj
Vandrehjem.

Svaner ved Degnemosen.

Ruten ender tilbage ved Restaurant
Bellahøj.

Grafik: Marian Notarmaso. Fotos: Thomas Vilhelm, Michael Jeppesen, Erik Fisker og Christine Louw.
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Hvad er Brønshøj-Husum ruterne?

Utterslev Mose

”Højhuset”. Bydelens eneste
bygning over 3 etager

Gavlene ud mod Gavlhusvej er dekoreret
med farvede mursten,
og motiverne har givet
navn til sidegaderne. Her
Fuglegavl.
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På det grønne område overfor Føtex blev Husum
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Der kælkes ved Bellahøj.
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Fodbold i Husumparken.
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Brønshøj Kirke.
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Legepladsen ved Brønshøj Torv.

Mindesten over Brønshøjs indlemmelse i
København.
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