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Brønshøj-Ruten 

Længde: 2,5 km

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 Køben-
havn i 1659. Statuerne forestiller de svenske belejrings-
styrkers telte. 

På torvet findes også Brønshøj Rytterskole. Rytterskolen 
blev opført omkring 1722 under Frederik IV, som en af 240 
ens skolebygninger spredt over hele landet. Navnet ryttersko-
ler 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 udstil-
linger og kulturarrangementer. På 1. sal findes en fast Carlstad-
udstilling, 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.

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

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 Køben-
havns Kommune det fra Hofor. Lejlighedsvis bruges vandtår-
net 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 stærkt præg af a 

have været en landsbykirkegård. Kirkegården rummer mulig-
hed 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 grav-
sten 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.
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Brønshøj Kirke.

Rytterskolen på Brønshøj Torv.

Legepladsen ved Brønshøj Torv.

Mindesten over Brønshøjs 
indlemmelse i København. 

Frederiksundsvej ved Brønshøj Torv

Brønshøj Vandtårn
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