Bellahøj-Ruten
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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.

Den Engelske Haveby

BRØNSHØJ-HUSUM
RUTER

Bellahøj Friluftsscene
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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 Husene
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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 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
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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
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Der kælkes ved Bellahøj.
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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.

hvor alle 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 FrederiksBrønshøj-Husu
sundsvej, ud ad Degnemose Allé, som er bydelens
ældste
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sidevej til Frederikssundsvej. Ved Degnemose Allé
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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. Ruten ender tilbage
ved Restaurant Bellahøj.

