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Den rekreative rute

Karens hus: Ruten starter på Bispebjerg Bakke nr. 8, en hyggelig gam-
mel gul villa, som i dag fungerer som et byøkologisk kultur hus med en 
række foreninger og sammenslutninger, som alle arbejder med klima og 
miljø. Huset fungerede i sin tid som kiosk til Bispebjerg hospital og har 
navn efter slikmutter Karen. 

Drej til højre af stien ned gennem LersøparKen: Oprindeligt var 
Lersøen en naturlig sø, men den blev senere opstemmet og forsynede 
byen med vand. Området har både været tilholdssted for 1800 tallets 
”Lersøbøller” og været brugt som skraldeplads. Parken, som vi kender 
den i dag, blev etableret i år 1908-13. Lersøparken ligger godt gemt. Den 
er ganske simpel med en stor skrånende græsplæne, som fungerer som 
fodboldbane. Herudover er der en legeplads og flotte store træer. 

Kør ad cykelstien ned langs KoLonihaverne: Kolonihaverne blev 
etableret kort efter Lersøparken. Kolonihavekonceptet gik ud på at 
give fristeder for arbejderfamilierne fra de tætte indre bykvarterer, og 
mulighed for at dyrke de små haver, som et tilskud til lønnen og kosten. 
Tag et kik ind i en af foreningerne og nyd de flotte og velholdte haver. Kør 
ad Bøllemosegårdsvej til Strødamsvej, drej til højre, og tag første sti til 
venstre, så du kører med Emdrup Søgård på den ene side og Emdrup 
Vænge på den anden side. Kør ad Børskovvej, Egebæksvej og Danstrupvej 
ud til Lundehusvej.

eMdrup søparK: Området er ganske idyllisk, når man ser bort fra 
støjen fra motorvejen og Tuborgvej. Træk din cykel ad stien og nyd stem-
ningen og de mange fugle – måske ser du svanerne? Kryds Tuborgvej ved 
Emdrupvej, og kør ad Lundedalsvej. 

Når du drejer til venstre af stien fra Ellemosevej starter det lange 
grønne eventyr med masser af muligheder for pauser og oplevelser! 

ved renden: Renden er her fritlagt og er en del af det ellers rørlagte 
rendesystem. Oversvømmelsesområderne, som var en del af Københavns 
Befæstning, skulle sikre, at vand fra søerne kunne ledes gennem Gen-
tofterenden, Søborghusrenden til Emdrup sø og Utterslev mose og over-
svømmes i tilfælde af krig. Kryds en af de små broer til Rødkløvervej og 
tag stien under Frederiksborgvej, herfra kører du langs Utterslev mose. 

uTTersLev Mose: Mosen var oprindelig rørskov, og de åbne søer blev 
først anlagt som et beskæftigelsesprojekt i 1930’erne. Området er i dag et 
pragtfuldt rekreativt område indeholdende et afvekslende område af søer, 
holme, og giver uanede muligheder for gåture, løbeture osv. I 1960’erne ledte 
Gyngemoseværket i Gladsaxe store mængder spildevand ud i mosen som 
sammen med kloakspildevand har skabt en massiv forurening. Der er sat en 
stopper for udledning af spildevandet og anlagt et “grønt rensningsanlæg” 
i Vestmosen. Men den massive forurening ligger stadig i bundslammet. 
Vandets kvalitet har naturligvis betydning for dyre- og fuglelivet. Undervejs 
passerer du også bagsiden af ”Streyf”, bydelens naturværksted samt græs-
ningsområder til får. Fortsæt af stierne helt frem til Mosesvinget.

BispeBjerg KirKegård: fra Mosesvinget får du det fantastiske view 
af poppelalleen gennem kirkegården og med Grundtvigskirken som 
galionsfigur. Kirkegården er blandt de yngste og største i kommunen, og 
så ligger den på bydelens højeste punkt, 31 meter over havets overflade. 
Den indeholder urnegrave, et kolumbarium (urnehal), specialafdelinger 
til særlige befolkningsgrupper og Søndre Kapel til højtidelighederne. Har 
man øje for det grønne, har kirkegården også noget at byde på. Generelt 
for de store kirkegårde, er kun 10 % brugt til gravpladser, resten ligger 
hen i parklignende tilstand. På kirkegården finder du bla. smukke alleer, 
herunder kirsebærallen og poppelalleen.

BispeBjerg Torv: for enden af alleen findes Bispebjerg Torv. Torvet 
er helt enkelt, og har en særlig stille atmosfære. Den holdes i et stramt 
udseende med græs, træer, lave hække i omkransen og bænke op ad 
hækken.  

På Dortheavej 4 på hjørnet, ligger Farvemøllen, En velproportioneret 
bygning i gule sten som følger Dortheavejs krumning. Den er opført i 
1934 som lagerbygning for virksomheden Farvemøllen af arkitekterne H. 
P. Jacobsen og E. Foersom Clément. Ved farvemøllen drejer du til højre af 
Bispevej, hvor du kan se ind til Dortheavej 3. 

Her findes en fabriksbygning med tydeligt præg af funktionalisme, som 
er opført i 1930’erne. Det runde trappetårn med store, men smårudede 
vinduer er karakteristisk for sin tid. De skulpturelle virkemidler giver 
bygningen en vis monumentalitet.

grundTvigsKirKen: Ved enden af Bispevej drejer du til venstre af 
Frederiksborgvej til du kommer op til Bispebjerg Torv. Ved at fortsætte til 
højre af På Bjerget, kommer du til Grundtvigskirken og tilhørende bolig-
bebyggelse På Bjerget. Med sin beliggenhed højt på Bispebjerg opleves 
Grundtvigskirken som bydelens vigtigste punkt og samtidig et vartegn for 
bydelen og samtidig et vartegn for bydelen. Arkitektonisk er den et af år-
hundredets hovedværker, opført 1921-40 af P. V. Jensen Klint og hans søn 
Kaare Klint. Den omliggende boligbebyggelse danner en harmonisk hel-

hed med kirken og er opført 1924- 36 af P. V. Jensen Klint, Charles Schou 
og Georg Gøssel. Ved kirken drejer du til venstre over Bispebjergvej og 
gennem villakvarteret på Jeppes Allé. For enden af Jeppes Allé drejer du 
til venstre af Tuborgvej og til højre af Lersø Parkallé. Bispebjerg Parkallé 
og Lersø Parkallé er et storslået og usædvanligt rekreativt element i den 
nordvestlige del af København. Parkbåndet danner en grøn forbindelse 
mellem Fælledparken og Utterslev Mose. 

sLangen: Ved Klædemålet drejer du til højre og fortsætter over broen 
til Bispebjerg Bakke og på din venstre side finder du Slangen. ”Et 
fantasifuldt, smukt og grænseoverskridende boligbyggeri med åbenlyse 
referencer til sydeuropæisk jugend, men fortolket på en nutidig måde, 
der forankrer bebyggelsen solidt i lokalområdet”. Med disse ord modtog 
byggeriet, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses hæderspris i 2006. 
Byggeriet er udformet af billedhuggeren Bjørn Nørgaard og med sin or-
ganiske form og gule, røde og brune farver, skiller Bispebjerg Bakke sig 
ud fra den øvrige firkantede boligarkitektur. Fra slangen fortsætter du op 
ad Bispebjerg Bakke til du er foran Bispebjerg Hospital. Skulle du have 
fået appetit til også at opleve Nyrops klassiske hospitalsbyggeri, kan du 
se mere om dette i den lokalhistoriske rutebeskrivelse. 

Den lokalhistoriske rute

eMdrup Torv: Torvet ligger for enden af Emdrupvej. Emdrup er navnet 
på en af de landsbyer som lå omkring København. Den lå med sine gårde 
og marker, flankeret på hver sin side af Emdrupvej. På Emdrupvej lå 
også den kongelige hovedgård, hvor Danmarks Pædagogiske Universitet 
ligger i dag. Landsbyen blev i starten af 1900 tallet opslugt af København, 
i forbindelse med at byen havde brug for at huse den stadig voksende 
befolkning og skaffe plads til den spirende industrialisering.

BisseBjergeT: Fra Emdrup Torv fortsætter du ned ad Frederiksborgvej 
til du når til Bispebjerg Torv, hvor du drejer til venstre af På Bjerget. Det 
er dette ”bjerg”, hvorpå Bispebjerg Hospital også ligger, som i fordums 

Den kontrastfylDte rute

viLLaKvarTereT ved uTTersLev Mose: For enden af Foldevadsvej 
har man en smuk udsigt ud til Utterslev mose og herude i det nordlige 
Bispebjerg, ligger et af bydelens ”fine” villakvarterer. Du bevæger dig 
gennem dette via Ørevadsvej, Ravnholmsvej og Hjortholms Allé ned til 
Utterslev Torv.

uTTersLev Torv: Her føler du dig henført til gamle dage og landsby 
idyl. Oprindelig var Utterslev Torv centrum for bønderne i Utterslev 
Landsby. Landsbyen har eksisteret siden 1300-tallet og bestod oprindelig 
af gårde omkring gadekæret. Bindingsværkbygningen Sokkelundlille blev 
opført i 1770 som jagthytte, og er i dag et børnekulturhus.  

ungdoMshuseT: Ungdomshus er flyttet ind i nr. 61 på Dortheavej efter 
rydningen på Jagtvej 69. Ved Tomsgårdsvej drejer du til højre og fortsæt-
ter til venstre nedad Rentemestervej 

indusTriKvarTer: Ruten fortsætter ind i det gamle industrikvarter, 
der opstod i forbindelse med at København udvidede sig og der med 
den øgede befolkningstilvækst i området, blev mulighed for at skaffe 
arbejdskraft til den spirende industrialisering. Dette industrielle præg af 
kvarteret er langsomt under forandring med spirende kreative erhverv.    

Ved Provstevej drejer du til højre og fortsætter så til venstre ned ad Thek-
lavej for at dreje til højre af Glasvej. Her ændrer kvarteret karakter og 
indeholder flere etageejendomme. På hjørnet af Theklavej og Provstevej 
finder du også NV Autopark: Den er indrettet på en privat byggetomt af 
frivillige fra kvarteret. 

ørnevej- og pipKvarTereT: Herefter fortsætter du over Frederiks-
sundsvej, ned ad Mågevej og drejer til højre af Ørnevej i daglig tale kaldet 
Ørnevejskvarteret og Pipkvarteret. Dette område ændrede sig fra at 
være latrinlosseplads, hvor ”natmændende” deponerede Københavns 
toiletaffald, til et industri- og boligkvarter. Industrien blev senere afløst af 
kontor og serviceerhverv.

BoLsjefaBriKKen: På hjørnet af Ørnevej og Lærkevej ligger Bolsje-
fabrikken, skabt af unge kreative mennesker i 2008.Det er en non-
profit, ikke-kommerciel kultur forening, som huser sociale og kreative 
aktiviteter. Tidligere havde foreningen til huse i anden bygning, som var 
en gammel bolsjefabrik, deraf navnet. Fra Ørnevej drejer du til venstre af 
Svanevej. På Svanevej ligger en af de store ”rockerborge” placeret, som 
var i centum da den Københavnske bandekonflikt var på sit højeste.

LygTen og nørreBro sTaTion: Fra Svanevej drejer du til højre af 
Frederikssundsvej for at ende ved Lygten og krydset ved Nørrebro station. 
Området er et trafikknudepunkt med en hektisk aktivitet, i stærk kontrast 
til roen i Utterslev moses fredelige villakvarterer. Med udbygningen af 
Metroen bliver Nørrebro station den 3. mest trafikerede station i landet.

Den arkitektoniske rute

BiBLioTeKeT: Med ryggen til det nyrenoverede Bellahøj Svømmestadion, 
kører du ned af Sokkelundsvej og drejer til højre af Rentemestervej. På 
hjørnet ved Tomsgårdsvej ligger det nybyggede BIBLIOTEKET der med 
sine store gyldne ”bøger” stablet i en imponerende balanceakt troner 
højt over Tomsgårdsvejs drønende trafik. Her har tegnestuerne Cobe 
og Transform pakket facaden stramt ind i strækmetal, så den frem-
træder som en gylden ringbrynje om dens kuber. Dette hus er fyldt med 
spændende rum og funktioner og er absolut et besøg værd.

indusTriByggeri: Kryds Tomsgårdsvej og drej til højre af Dortheavej. 
På Dortheavej nr. 10 finder du en gammel klassisk industribygning i tre 
etager med mandsartag. Den er et fint og typisk eksempel på et nøgternt 
industribyggeri fra århundredets begyndelse. Bygningen er opført år 1900 
for Kjøbenhavns Talg smelteri. 

tid blev kaldt ”Bissebjerget”, da kvæget gik frit og græssede herude. 
Dette kaldtes at kvæget bissede. Da området senere blev bebygget, 
ændrede man navnet, fordi ordet bisse blev synonym med en rå og ube-
hagelig person. Der sneg sig et ”P” ind og det blev således til Bispebjerg.

grundTvigsKirKen: I forbindelse med at København udvider, opføres 
Grundtvigskirken på toppen af ”Bissebjerget” og den er bygget til minde 
om N.F.S. Grundtvig. Bygmester er arkitekt Peder Vilhelm Jensen Klint. 
Jensen Klint døde inden kirken var fuldt opført og hans søn arkitekt 
Kaare Klint overtog efter faderens ønske fuldførelsen. Den omkring-
liggende bebyggelse, som er opført i samme periode, blev underordnet 
Grundtvigskirkens udformning og det var da også Peder Vilhelm Jensen 
Klint der forstod opførelsen af dette beboelseskvarter. Byggeriet er 
meget ensartet, men hvis man ser efter viser det sig, at der skjuler sig 
en del variationer. Bemærk at hver eneste dørparti er udført forskel-
ligt. Du fortsætter ned til venstre for kirken ad På Bjerget, gennem den 
lave bebyggelse for så at dreje til højre af Bispebjergvej. For enden af 
Bispebjergvej drejer du til højre af Tuborgvej for så at dreje til venstre ind 
på Bispebjerg Hospital.

BispeBjerg hospiTaL: I forbindelse med at Københavns hospitaler 
ikke kunne følge med kapacitetsmæssigt til den voksende befolkning, 
anlagdes fra 1906 Bispebjerg Hospital udenfor København. Bispebjerg 
Hospital var et visionært sundhedsprojekt, der på mange måder var 
langt forud for sin tid, da det blev indviet i 1913. Det var den berømte 
arkitekt bag Københavns Rådhus, Martin Nyrop, som stod for opgaven. 
Han skabte et hospital med moderne underjordiske transportgange 
og elevatorer. Martin Nyrop havde den vision, at patienterne skulle føle 
sig godt tilpas i sygestuer, hvor solens lys kunne nå ind, og når de var 
raske nok, skulle de motionere i blomstrende haver. Hospitalsområdet 
er smukt anlagt med luft imellem bygningerne i et stort haveanlæg, som 
stadig i dag, er med til at gøre hospitalet til en grøn oase i det nu tætte 
bymiljø som omgiver hospitalet. Du kører gennem hospitalet Vestre 
længdevej, som er en smuk allé, og drejer til venstre ad 1. Tværvej, for 
så at dreje til højre ud gennem porten. Her på Bispebjerg Bakke kan 
du nyde udsigten over København. Du fortsætter til højre ad Bispebjerg 
Bakke over Tagensvej til Hovmestervej, hvor du drejer til venstre ad 
Frimestervej, Her har du Tagensbo bebyggelsen på din venstre hånd og 
FSB’s almene boliger på din højre.

TagensBo: Samtidigt med at der blev bygget en masse almene boliger 
i kvarteret mellem Tagensvej og Bispebjerg Kirkegård, blev Tagensbo 
bebyggelsen også opført, men som privat boligbyggeri. Byggeriet, som 
for det meste var toværelses lejligheder, blev betragtet som særligt 
fint og en lejlighed kostede næsten det dobbelte af de kommunale og 
almene boliger.  Men så havde de også karbad. Du fortsætter ned ad 
Frimestervej til du når Bisiddervej, hvor du drejer til ned til Lygten.

MæLKerieT enigheden: Du passerer nu Mælkeriet Enigheden på 
din højre hånd, som var et kooperativt mejeri i København, der eksiste-
rede 1897-1996. Oprettelsen af mejeriet skete som følge af en større 
arbejdskonflikt i København. Københavns Mejeriforsyning forbød i 1896 
arbejderne at melde sig ind i Arbejdsmændenes Fagforening, hvilket 
gav sig udslag i en større konflikt. Mens konflikten kørte, opstod ideen 
om, at arbejderne kunne oprette deres egen mælkevirksomhed. Me-
jeriet Enig heden blev således en realitet i 1897 med arbejdsmændenes 
for mand, M.C. Lyngsie som formand. Han var også ideens ophavs-
mand. Efter en række begyndervanskeligheder blev Enigheden et af 
de største og mest stabile enkeltforetagender inden for de Kooperative 
virksom heder, som blev drevet af fagbevægelsen. Virksomheden blev 
i 1996 overtaget af mejerigiganten MD Foods, der umiddelbart efter 
lukkede den.

LygTen sTaTion: Når du fortsætter ned ad Lygten kommer du på 
venstre hånd til Lygten Station, som var endestation for København-
Slangerup Banen. Banen var en privatbane og skulle tjene på godstrafik 
til og fra København, men blev i 1929 omdannet til et kommunalt selskab 
som senere blev overtaget af DSB. 
Banen var i drift fra dens opførelse i 1906 indtil 24. april 1976, hvor 
banen omlagdes til Svanemøllen station. I dag er Lygten Station en del  
af kulturhusene i Bispebjerg.

fire spænDenDe Cykelruter

Du står nu med et gratis cykelkort fra Bispebjerg Lokaludvalg. 
Vi har lavet fire forskellige ruter, som du kan cykle eller gå. 

Nordvest, Utterslev, Ryparken, Emdrup, Fuglekvarteret… alle 
disse kvarterer er dele af den smukke bydel Bispebjerg. Stor
byens udvikling har naturligvis sat sit præg, og givet bydelens 
kvarterer særpræg. Ruterne på dette kort tager udgangspunkt i 
nogle af disse særpræg.

den reKreaTive hvor oplevelsen af de grønne 
 områder er i centrum.

den KonTrasTfyLdTe hvor forskellene i tidens påvirkning 
 af bydelen bliver synlig.

den arKiTeKTonisKe som giver syn for de forskellige 
 byg ningsmæssige udtryk i området.

den LoKaLhisTorisKe som lægger et mere lokalhistorisk 
 blik på bydelens udvikling

Cyklen er en kilde til et sundt og 
bedre byliv. Det er et CO2 neutralt 
transportmiddel og et vigtigt bidrag 
til kommunens langsigtede mål om 
at blive en CO2 neutral hovedstad i 
år 2025. I 2015 er målet, at Køben
havn skal være verdens bedste 
cykelby. 

Du kan læse hele kommunens 
cykelpolitik  
på: www.kk.dk/cyklernesby.

Design: www.prinfotrekroner.Dk

stenpapir
ScandiROCK er et revolutionerende produkt, der indeholder naturlige  
mineraler. Energiforbruget pr. produceret kg er kun ca. halvdelen i forhold  
til papir og det produceres uden brug af vand. Materialet kan genbruges  
til papirfremstilling og frigiver mindre CO2 end papir ved forbrænding. 

Scandi ROCK er fotonedbrydeligt, og vil efter ca. 
syv måneder nedbrydes af UV, fugt og varme. 
ScandiROCK er blevet tildelt en sølv medalje i en 
livscyklusanalyse af den internationale miljø
organisation Cradle to Cradle. Intet andet papir 
har op nået denne godkendelse. 

Læs mere på www.vuggetilvugge.dk.

Cykelruter 
 i BispeBjerg

Bispebjerg Lokaludvalg
Rentemestervej 76
København 2400 NV
Telefon: 82 20 54 51
bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk

www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

BispeBjerg LoKaLudvaLg
Lokaludvalget har lavet et bydels kort med 4 smukke, 
spændende og tankevækkende ruter fyldt med attraktioner 
undervejs. Ruterne kan gåes eller cykles. Kortet er lavet af 
stenpapir og kan tåle vand, så skulle du være ude i regnvejr,  
så brug kortet som paraply! 

en grøn, Tryg og KreaTiv BydeL
Bispebjerg Lokaludvalg arbejder for at styrke bydelens profil 
som en grøn, tryg og kreativ bydel. Udbygning af cykelstinettet 
og bedre forbindelsesmuligheder på kryds og tværs af Bispe-
bjerg har derfor en naturlig og høj prioritet i Lokaludvalgets 
arbejde.

rigTig god Tur! 
 
Når du er færdig med at bruge kortet, så forær det til din nabo! 

verDens beDste Cykelby


