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Efter Bryghuset drejes til højre af Gerdasgade hvorefter ruten
følger stien bag Kløverbladsgade. Her findes et for mange valby
borgere ukendt men attraktivt lege· og aktivitetsområde med

naturlegeplads, sportsfaci
liteter, borde og bænke.

Den sydlige del af Toftegårds Plads er flankeret af Moviabygnin
gen, der er kendetegnet ved de blinkende busser på facaden.
Bygningen huser i stueetagen Borgerservice, der udbyder en lang
række kommunale services.

Længde: 5 km

Via Hønsebroen når vi til Toftegårds Plads, som strækker sig på
begge sider af Vigerslev Alle. Det er en af de største åbne plad
ser i København. Der er planer om at omdanne pladsen til et

spændende og dynamisk
.. byrum. Hvornår står dog

endnu hen i det uvisse.

Pink:
LEG OG SLAP AF

I IDYLLISKE OMGIVELSER

Turen starter på Trekronergade. opkaldt efter bryggeriet Trekro
ner, der dog aldrig kom til at brygge øl. Bryggeribygningen på
Trekronergade 26 er fra 1898-99. Det er dog kun en mindre del af
den oprindelige bygningsrnasse. der står tilbage i dag.

For enden af Strindbergsvej følges stien, der snor sig frem til Sjæ
lør Station med haveforeningen på venstre hånd og baneområdet
på højre hånd. Ved Sjælør Station krydses Sjælør Boulevard via
tunnelen hvorefter ruten fortsætter på Vestre Kirkegård.

Ruten løber på Vestre Kirkegård langs Sjælør Boulevard og Viger
slev Alle frem til broen over Banevolden. Selve Vestre Kirkegård
fremstår med sine 537.000m2 som en stor grøn oase mellem
Valby og København. Vestre Kirkegård udgør samtidig en grøn
adgangsvej til Vesterbro, Sydhavnen og Bavnehøj. Kirkegården er
oprindeligt anlagt i 1870 til afløsning af Københavns gamle kirke
gårde. Den er hvilested for mange prominente danskere og huser
også Danmarks eneste massegrav. Her blev de mange tusinde
tyskere, som døde som flygtninge i Danmark i årene efter befriel
sen i 1945, begravet. Desuden findes en
række specialafdelinger. som er tiltænkt
særlige befolkningsgrupper og trossam
fund.

Fra stien fortsætter ruten
langs Carl Jacobsens Vej
hvorefter den drejer til
bage af Trekronergade,
forbi legeområdet ved
Karensgade og til højre
ad Strindbergsvej. Hele

dette område er præget af rolige villaveje flankeret af idylliske
og særprægede villaer og byggeforeningshuse opført i starten af
1900-tallet.

Området omkring Tofte
gårds Plads er på trods af
selve pladsens triste frem
toning. rigt på liv. Valby
Kulturhus har til huse
i den tidligere Stellings

Farvefabrik ud til Valgårdsvej. I dag er Valby Kulturhus et af Kø
benhavns største kulturhuse med over 250.000 årligt besøgende.
Kulturhuset tilbyder under overskriften "Provokerende. pirrende
og progressiv hverdagskultur" en bred vifte af begivenheder lige
som privatpersoner og foreninger har mulighed for at leje lokaler
i alle størrelser til små som store arrangementer. På 2. sal skaber
Zone2 rum for aktiviteter målrettet til børn og unge i alle aldre.
Endelig huser 1. salen i Valby Kulturhus et dynamisk kontorfælles
skab, der foruden kulturhusets administration består af medar
bejderne i Valby Lokaludvalg og Miljøpunkt Valby.

Stålbroen, der forbinder Vestre Kirkegård
og GI. Carlsberg, er opført i ca. 1901 og
afløste den gamle murede bro fra 1847.
Ruten går over broen og videre langs
banevolden. Her har man et kig ind til
de store villaer fra 1880'erne og frem.
Bemærk især villaen på hjørnet af ba
nevolden og Bjerregårdsvej. opført af
kunstmaler F. Schwartz i 1884. Det gamle
bindingsværk stammer fra et nedrevet
hus i Odense.

Ved siden af Kulturhuset
ligger Kraftwerket. Huset
tiltrækker unge i alderen
15-25 fra hele København
og er omdrejningspunkt
for en dynamisk, eksperi
menterende og progressiv
ungdomskultur.
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Folehavefestival, som afholdes hvert år
i september, er blot et af mange eksem
pel på. at Folehaven er kendetegnet ved
et solidt fællesskab og et stærkt socialt
engagement.

Blå:
BLIV OVERRASKET
I FOLEHAVE-KVARTERET

Længde Li km

Folehaven, krydses v. Hestehaven. Selve Folehavebebyggelsen blev
påbegyndt i 1950. Trafikken på Folehaven er en af de væsentligste
årsager til, at Folehavebebyggelsen for mange fremstår som en
isoleret del af Valby uden de store oplevelsesmuligheder. Men tag
ikke fejl. Området syder af liv og aktivitet.

Ruten gennem Folehave-bebyggelsen løber igennem Frugthaven,
Kirsebærhaven, Vinhaven og Blommehaven i nævnte rækkefølge.
På denne strækning passeres Kirsebærhavens Plejehjem, der tilby
der aktiviteter til ældre fra hele området, den nyrenoverede (efter
året 20091 legeplads på
arealet mellem frugthaven
og Vinhaven, Margrethe
kirken fra 1970 opkaldt
efter - og hyppigt besøgt
af - selveste Dronning
Margrethe II, Kirsebær
havens Skole, Vigerslev
Bibliotek, dyrelegepladsen
på hjørnet af Kirsebærha
ven og Vinhaven, samt vaskeriet i Vinhaven "l, der med solcelle
gavl, kæmpe akvarium og bogreoler fremstår som en attraktion i
sig selv.

Valby Lokaludvalg takker alle, der har bidraget til projektet. Særlig
tak til Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv v. Hans Otto Lindgren,
som har sikret rutebeskrivelserne et lokalhistorisk perspektiv.

Om Valby Lokaludvalg

Ruten begynder på Søndervangs Alle - en af Valbys smukkeste al
leer. Området her startede som så mange andre dele af Valby som
kolonihave- og sommerhusområde. I takt med den økonomiske
formåen blev kvarteret omdannet til helårsbeboelse. Fra Sønder
vangs Alle drejes til højre ad Lindehaven og siden ad Hestehaven
langs haveforeningen Trekanten.

Valby-ruterne er frugten af engagerede og driftige valbyborgeres
indsats. Igennem foråret 2009 har over 100 borgere bidraget med
ruteforslag og beskrivelser af ruterne. Resultatet er denne folder
samt - forhåbentlig - oversigtskort, som opstilles centralt.

VALBY-RUTERNE

- FRA IDE: TIL VIRKELIGHED

• Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er
oprettet af Københavns Kommune.

• Vi fungerer som bindeled mellem valbyborgerne og politikere
og forvaltninger i Københavns Kommune.

• Vi hjælper dig, din forening. klub eller institution med at finan
siere netværksskabende og kulturelle aktiviteter i Valby.

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Fra Blommehaven fortsætter ruten på
stien gennem villakvarteret ad Grønne
have Alle og siden af Urtehaven. Ahaven
og Humlehaven. Dette stykke af ruten
løber gennem ordinære villakvaterer uden
de store attraktioner, men præget af en
hyggelig afslappet forstadsstemning.

Folehaven krydses ved Vigerslewej. Her blev der for ca. 15 år siden
fundet spor af jernalderhuse.
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Via Højsagervej og Skygge
lundsvej går ruten til
Danshøj, det eneste syn
lige oldtidsminde i Valby
Vigerslev. Danshøj er en
bronzealderhøj. og så vidt
vides har den aldrig været
udgravet. Ved siden af

højen i den gamle villa til Danshøjgård er der nu indrettet et bud
dhistisk tempel.

Længde: 7 km

Fra Kamhusene bevæger ruten sig til Langager og Vigerslevstræde.
Her er man i centrum af den gamle Vigerslev landsby. hvor endnu
nogle få huse har overlevet fra den gamle tid. Det er et hyggeligt.
stemningsfuldt område. der på trods af den korte afstand står i
skarp kontrast til det travle liv på den nærliggende Vigerslewej.

Orange:
NYD DEN LANGE TUR
I DET GRØNNE

RUTER

{tQ
Ruten begynder ved Timotheuskirken
fra 1928 på Dr. Dagmars Alle. Kirken
tilbyder året rundt en række spændende
arrangementer, ligesom kirken huser
Valby Gospel Choir og Den afrikanske
menighed "Church on the Rock". Menig
hedshuset ved siden af kirken er den
oprindelige kirke fra 1911.

Længde: 2 km

Gul:
SLAP AF pA
DEN LILLE VILLA-TUR

Fra Timotheuskirken bevæger ruten sig
igennem villakvarteret på Monrads Alle.
der er anlagt omkring 1915-20. Bemærk
særligt Elefanthækken v. nr. 21. Der
drejes til venstre ad Tscherings Alle. hvor

ruten umiddelbart efter tunnelen under banen føres videre ad
Carl Langes Vej og Eschrichtsvej. På hjørnet af de to veje er der et
dejligt grønt område med både boldbane og legeplads.

Grøn:
KOM TÆT pA
DET HISTORISKE VALBY

Længde: 5 km

Første del af ruten går langs Banevolden
- et smukt grønt område flankeret af ba
negraven på den ene side og det idylliske
Carlsbergkvarter på den anden side. Ved
hjørnet af GI. Carlsbergvej ses de gamle
bygninger fra brygger I.e. jacobsens byg
geri til Carlsberg laboratoriet fra 1878.

Danmarks første EDB-regnemaskine,
DASK. stod på Bjerregårdsvej 5. en afde
ling af Regnecentralen. Midt på Bjerre
gårdsvej drejes til højre af Antoinettevej.
Her ses et udvalg af de villaer. der er
med til at skabe det særlige Carlsberg
kvarter. Læg mærke til. at nogle haver ligger meget lavt. Grunden
er den. at Ostenfeld. som udstykkede jorden, først gravede grus i
området.

Vi drejer fra ad Smedestræde og Mosedalvej. der er dele af Valbys
ældste gadenet. Læg mærke til. at vejen fra Valby Langgade falder
stærkt, da den i sin tid endte nede i den store Valby mose. For
enden af Mosedalvej passeres Nordisk Film. grundlagt 1906. og
verdens ældste stadig arbejdende filmproduktionsselskab.
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Den sidste del af ruten
løber igennem Vigerslev
parken mod syd til Gammel
Køge Landevej og tilbage
igen til det oprindelige
startpunkt ved Kamhusene.

Ruten går herfra via Kærskiftevej og stien v. Bavnagervej. som
munder ud i et dejligt grønt område med legeplads. Fra Bavnager
går ruten over Vigerslewej til Gårdstedet. som er navngivet til
minde om den gård. som tidligere lå her: Store Vigerslevgård. ned
revet 1946.

Ruten gennem Vigerslevparken er yndet blandt løbere og følger
Damhusåen eller Harrestrup A. som er dens oprindelige navn.
Harrestrup As bredder har siden stenalderen været beboet. da åen
tidligere var sejlbar ud til Køge Bugt. Talrige oldtidsfund er gennem
tiden gjort på de tilstødende grunde.

Ruten fortsætter af Langagervej. hvor der drejes til højre ad Høj
bovej. efterfulgt af et kort stykke på Lykkebovej. Ved Lykkebovej
ses nogle af de svenske træhuse. der blev opført her i 1947 som
nødboliger. Tidligere havde de tjent de tyske flygtninge i lejren ved
Kløvermarken.

Ruten fortsætter under banen, hvorefter man kommer på j.P.H.
Hartmanns Alle og videre til Chr. Bergs Alle. Begge veje er en del
af Valby og Omegns Byggeforening. der består af 100 i grundplan
ens tofamiliehuse. opført 1898-1903 som Valbys første byggefor
ening. Herefter er man tilbage til Timotheuskirken, der på opførel
sestidspunktet var den blot anden kirke i Valby.

Nede på Eschrichtsvej lø
ber ruten igennem Valby
Vænge. en samling på 60
små dobbelthuse. opført
1918/19 af materialer fra
Københavns anden ho
vedbanegård. som lå hvor
Paladsteatret nu ligger.
Længere henne ad vejen
ligger endnu en byggefor
ening, nemlig Lyset. der består af 107 næsten ens to familiehuse.
opført 1912-14 af Københavns sporvognsfunktionærer. Umiddel
bart før ruten drejer ad Fengersvej kommer man på Steins Plads
forbi endnu et legeområde. der primært egner sig til større børn.

Antoinettevej fører til
jesuskirken, Valbys første
kirke. opført i 1891 af Carl
jacobsen som familiekirke.
jesuskirken er tegnet af
arkitekt Vilhelm Dahlerup
og inspireret af de gamle
italienske katedraler.
jesuskirken har en ene

stående akustik og er kendt for at huse orgelkoncerter med både
inden- og udenlandske solister og med repertoire spændende fra
barok til helt nye moderne værker.

Skelmosevej og Cæciliavej
er den gamle sognegrænse
til Frederiksberg. Ruten
passerer her gennem byg
geforeningen Selveje fra
1903. Selveje består af 25
dobbelthuse. der ligger på
Cæciliavej. Nørretofte Alle
& Selveje Alle.

Fra Nørretofte Alle fortsættes ad Blankavej og Horsekildevej - i
1883 skueplads for pyromanen jens Nielsens ugerninger - en af de
mest dramatiske begivenheder i Valbys kriminalhistorie.

Ruten fortsætter over Valbv Langgade til endnu en historisk skue
plads. her manifesteres på flotteste vis de senere års succesfulde
omdannelse af Valbys gamle industrier. På højre hånd fremstår
Valby Ny Skole som et smukt genbrug af porcelænsfabrikken Nor
den/Bing & Grøndahls gamle ovnhal.

Rød:
OPLEV VALBYS MANGFOLDIGHED

Længde: 3.5 km

Lilla:
UDFORSK VALBYPARKEN

Længde: Lj,s km

Videre ad Skolegade passeres Valby Rytterskole fra 1722. Bygnin
gen blev brugt til skole indtil ca. 1904. derefter brandstation og fra
1929 indrettet til det, som vi i dag kender som Valby Bibliotek.

Ruten starter for enden af
Hammelstrupvej hvorefter
den bevæger sig igennem
Valbyparken. Allerede efter
få meter passeres Natur
legepladsen - et fanta
stisk lege- og aktivitets
område, der kan udfordre
såvel store som små.
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Fra naturlegepladsen snor ruten sig videre gennem parken. Her
passeres først to af parkens haveforeninger og siden et af Valbys
vartegn. den store gasbeholder fra 1967. Gassiloen bruges ikke
længere til sit formål, men der arbejdes på en ny kreativ genan
vendelse af den.

For enden af Parkstien drejes til højre. hvor Harrestrup A pas
seres. Aen følges forbi det store rensningsanlæg, anlagt i 1943.
Ved udmundingen af Hare
strup A krydses igen ind
i Valbyparken. hvor stien
langs vandet følges. Her vil
der med smuk udsigt over
Kalvebodløbet ad åre være
mulighed for at etablere
Valbys første badestrand.

Området. der i dag udgør Valbyparken blev købt af staten omkring
år 1900. Sidst i 1920'erne blev områd!!t udlagt til losseplads. I
efterkrigstiden er området gradvis blevet omdannet til den park, vi
kender i dag.

Videre gennem haven
passeres temahaverne fra 1996 og den store rosenhave med ca.
11.800 roser. anlagt 1964. Ved Tudsemindestien, der går rundt
om den lille sø til højre for stien, er anlagt vådområder for at give
parkens forskellige tudser og frøer et sted at overleve. o
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Fra Damhussøen krydser
ruten Alestrupvej og vide
reføres ad Langvaddam.
det gamle navn for dæm
ningen. Langvaddam. et
smukt grønt område med
kirsebærtræer. fremstår
som en bred smuk frodig
alle. Derefter ad Alholmvej

og Roskildevej til Skellet. Navnet er opstået. da den danner græn
sen til Frederiksberg.

Fra Vigerslev Parken føres ruten over Roskildevej og et kort stykke
forbi Damhussøen - en kunstig sø fra 1500-tallet. Har man lyst er
der naturligvis mulighed for at tage hele turen rundt om søen. der
blandt andet huser et rigt fugleliv.

På Harrestrupvang passeres det sted. hvor Harrestrupgård lå indtil
ca. 1980. Det er fra denne gård, det meste af området er udstyk
ket. Ruten løber via Parkbo langs Vigerslevparken. anlagt fra 1929
til 1963. Her er der rig mulighed for at gøre holdt og eksempelvis
spille fodbold eller dyrke andre former for fysisk aktivitet.

Med start på hjørnet af Valby Langgade og Vestre Alle løber første
del af ruten igennem "Den Hvide By" - et af Valbys mest kendte
og eftertragtede villaområder. Vestre Alle og Søndre Alle bringer
os gennem Valby Arbejderes Byggeforening fra 1898, der består
af smukke sammenbyggede huse med fire lejligheder. Husene er
forskellige i udtryk. men giver alligevel et ensartet billede.

Fra Søndre Alle fortsætter
ruten over gangbroen til
Maribovej. For hele om
rådet mellem banen og
Roskildevej gælder det,
at det er anlagt efter den
engelske havebys mønster,
med små korte blinde veje
og fælles grønne områder.
samt en varieret bebyggelse. Maribovej 9 er således ikke så gam
melt. som byggestilen antyder.

Prøvehallen til venstre for Valby Ny Skole
var tidligere afprøvningssted for de op til
syv meter høje isolatorer fra Norden/Bing
& Grøndahl. Prøvehallen har i de senere
år været udsat for en omfattende renove
ring og kunne i 2005 indvies som sports
og teatercenter. Prøvehallen byder i dag
samtidig på verdens første solcellegavl,
der kan ses på bygningens sydlige gavl.

Ruten fortsætter igennem Spinderiet - et
moderne butikscenter etableret i de byg
ninger. der fra 1907 husede De Danske
Bomuldsspinderiers fabrik i Valby.
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Selve Skolegade er en rest af den ældste landevej til Køge. Plad
sen der i dag betegnes som Valby Tingsted udgjorde det cen
trale punkt i landsbyen Valby. Det har dog aldrig været tingsted.
derimod bystævne - dvs.
samlingspunkt for landsby
ens bønder hvor hver gård
havde sin sten. på hjørnet,
hvor Danske Bank nu lig
ger. lå i mere end 400 år
Valby Kro.

Mølle Alle. der blev anlagt
ca. 1903. har navn efter
den store Valby Mølle. som indtil 1900 lå for enden nede ved GI.
jernbanevej. GI. jernbanevej. før 1847 en del af Køge Landevej,
kom til at hedde GI. jernbanevej efter 1864. hvor jernbanen over
Valby blev nedlagt.
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