Baneruten
Blå rute
4,8 km
Interessepunkter:
1. Glostrup Kirke
I middelalderen blev landsbykirker som oftest placeret på landsbyens højeste
punkt. Det blev Glostrup Kirke også ved sin opførelse i den tidlige middelalder i
1100-tallet. Kirken blev hurtigt det samlende centrum for de fire landsbyer på
egnen: Ejby, Hvissinge, Avedøre og Glostrup.
Kirken er siden sin opførelse blevet ændret en række gange. Den har fået
tilføjet sit karakteristiske tårn med de takkede gavle i 1525, og i 1760’erne
kom kapellet til. På dette tidspunkt var kirken hvidpudset og matchede de fine
nye kapeller i tidens modestil; rokoko. Først i 1874 blev våbenhuset opført og
hele kirken skalmuret, så den kom til at fremstå, som den kan ses i dag.
Døbefonten består i dag som eneste originale interiør fra Glostrup Kirkes
grundlæggelse. Det betyder, at borgere i Glostrup er blevet døbt i samme
døbefont fra kirkens grundlæggelse til i dag – i dag med vand fra en tysk
ølkande fra 1700-tallet.
2. Ringvejskrydset
Et af Glostrups mere befærdede kryds er krydset hvor Søndre og Nordre
Ringvej møder Hovedvejen. Med byens store udvikling i det 20. årh. måtte
vejnettet naturligvis følge med. I 1935 blev den daværende Knudsvej omdøbt
til Søndre Ringvej og i 1939 tog man hul på et storstilet byggeprojekt, som
skulle blive til bl.a. Nordre Ringvej. Ringvejen blev hurtigt en populær trafikåre
og det blev nødvendigt med en bemandet trafikregulering, for at opretholde
orden i det trafikkerede kryds. I mange år var det en del af
færdselsbetjentenes daglige arbejde at stå midt i krydset på en lille platform,
hvorfra trafikken dirigeredes symfonisk, så bilerne gled nydeligt forbi hinanden
uden de store udskejelser.
I 1956 var en æra overstået. Ringvejskrydset blev lysreguleret – og strømmen
af biler gennem krydset er ikke blevet mindre med tiden. Med den moderne
trafikkultur samt det stigende antal udrykninger, ville det nok også have været
en halsbrækkende tjans at være trafikregulerende betjent i krydset.

3. L’Oréalbygningen
Arkitekten Gotfred Tvede (1863-1947) var en af de mest produktive danske
arkitekter i tiden omkring 1900. Han er særligt kendt for sine herregårde og
villaer i nybarok stil. Bryggervillaen, som nu er en del af Glostrup Rådhus, er et
fornemt eksempel på Gotfred Tvedes talenter. Gotfred Tvede er også manden
bag den bygning de fleste i dag kender som L’oreal bygningen. Bygningen blev
bestilt af Gotfred Tvedes gode ven Hjalmar Hartmann, som skulle bruge ekstra
lagerplads til hans frøvirksomhed. Hjalmar Hartmann importerede frø fra hele
verden, og fik ved opførelsen af bygningen i 1919 landets hidtil største og
mest moderne frøpakhus til sin rådighed. Samtidig fik hans forsøgsmarker ry
for at være blandt landets bedst drevne. I 1999 overtog L’oreal den gamle
bygning efter marmorvirksomheden C&C. Til glæde for alle borgere i Glostrup
og omegn lod ledelsen huset renovere på meget fornem vis.
4. Retten i Glostrup
Fra 1959 befandt Glostrup Dommerkontor sig i ”Bryggervillaen”, der i dag er
den vestlige del af Glostrup Rådhus, men flyttede i 1978 til Byparkvej og
skiftede navn til Glostrup Ret. Efter endnu et navneskift flyttede Retten i
Glostrup til Stationsparken 27 i 2007.
Bygningen der i dag huser Retten i Glostrup, blev opført i 1991 af Københavns
Amtsråd. Bygningen blev indviet i 1993 som Amtsgården, men efter amternes
nedlæggelse flyttede Retten i Glostrup ind i stedet.
Retten i Glostrup er en byret, der udover Glostrup dækker Albertslund,
Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre
og Vallensbæk Kommune.
5. Sunlight
Københavns Oliefabrik blev anlagt i 1901. Her blev produceret spiseolie og
palmin. Oliefabrikken blev lukket i 1916. Oliefabrikkens bygning blev solgt til
A/S Kongsil Kemiske Fabrik, som producerede blegepulver indtil 1923. I 1924
flyttede Lord Leverhulmes firma Sunlight deres sæbeproduktion ind i
fabriksbygningen. Sunlight var kendt for stangsæbe, men i 1929 kom deres
sæbespåner, som fik stor succes. Kort efter begynder der at dukke mærker op,
vi kender i dag. I 1933 kom Elida Shampoo pulver i produktion og i 1953 Lux
Toiletsæbe og Lux Barbercreme. I 1954 startede Sunlight produktionen af
landet første syntetiske vaskepulver Valo, som førte til yderligere udvidelser af
markedet. I løbet af 1950’erne udvidede man også de fysiske rammer på
fabrikken væsentligt. I 1986 blev konkurrencen dog for stor, produktionen i
Glostrup blev flyttet, og fabrikken blev revet ned. Nedrivningen strakte sig

frem til 1988, men i takt med nedrivningen opførte man et nyt byggeri;
Stationsparken.
6. Koldinghus
På Kærmindevej 5 ligger etageejendommen Koldinghus fra 1906.
Her fandtes en blandet landhandel kaldet Mars. Her kunne man købe cykler,
ure, paraplyer, sæber, te, chokolade, konfekt og isenkramvarer. Som noget
særligt var der udarbejdet et gratis varekatalog, som kunderne kunne studere
derhjemme. Forretningen blev senere ændret til en almindelig
købmandshandel. Den var i mange år ledet af Købmand Aksel Hansen.
Butikken er for længst væk, men huset står endnu her mere end 100 år efter,
og man kan stadig se den gamle vinduesskiltning.
7. Gas- og vandværket
Glostrup Forsyning opstod i starten af det 20. århundrede, hvor byen var på
vej ind en ny tidsalder. Industri og erhverv stormede fremad, og de små
landsbyer forsøgte at følge trop i det hæsblæsende tempo. Glostrup blev den
af de 4 landsbyer, som løb forrest. Et særligt stort fremskridt blev byggeriet af
byens gas- og vandværk. En særligt hård tørke i årene 1903-4 fik sognerådet
til at overgive sig: byen havde brug for at vandforsyningen blev moderniseret.
Resultatet blev gas- og vandværket og det dertilhørende vandtårn. At det blev
kombinationen af gas og vand, skyldes ganske enkelt, at man på daværende
tidspunkt endnu ikke havde elektricitet i Glostrup. For at drive vandpumperne
havde man derfor brug for gas.
Lederen af projektet var August Fensmark, som med erfaring fra Sundby
Gasværk var den rette mand til jobbet. Prisen blev den nette sum af 276.000,
som blev lånt af forsikringsselskabet Hafnia. Værkbestyrer blev murer Niels
Olsen, som fik 3 hjælpere til at drive værket.
8. Naturlegepladsen
På Ørnebjergvej ligger et grønt åndehul med lækker ny legeplads, med masser
af aktivitetsmuligheder.
9. Park Hotel
Da gården Hulgården blev solgt i 1910, opførte de nye ejere et hotel i træ et
andet sted på grunden, som de kaldte Turistpavillonen. I 1938 købte Glostrup
Kommune ’Turisten’, som den kaldtes, med det tilhørende grønne anlæg vi i
dag kender som Byparken. Da hotellet brændte ned i 1943, udløste det en
krigsskadeerstatning på 100.000 kr., som blev anvendt til at bygge Restaurant
Byparken, som stod færdig i 1950.

Da Hulgården blev revet ned i 1964, begyndte Dansk Esso A/S at opføre Esso
Motor Hotel. Hotellet blev tegnet af arkitekt Ole Hagen og stod klar i 1967 med
blandt andet 50 dobbeltværelser, konferencerum og restaurant.
Hotellet blev i 1979 solgt og skiftede navn til Glostrup Park Hotel. Det har
siden gennemgået en række ændringer i ledelse og størrelse, og det er stadig
voksende. Når den igangværende udvidelse er færdig, råder Glostrup Park
Hotel over 211 værelser, to restauranter, bar og 26 mødelokaler.
10. Glostrup Shoppingcenter
Glostrup Shoppingcenter startede med at hedde Glostrup Centret, senere
voksede det til Glostrup Storcenter, og i dag hedder det som bekendt Glostrup
Shoppingcenter.
Den 26. april 1972 åbnede Glostrup Centret. Inden da havde man opkøbt de
nødvendige grunde og ryddet dem i slutningen af 1960’erne.
I september 1990 gik man i gang med at rydde yderlige grunde til en
omfattende udvidelse af Glostrup Centret på i alt 10.000 kvadratmeter, og
udvidelsen kunne indvies den 31. oktober 1991. Ved samme anledning skiftede
Glostrup Centret navn til Glostrup Storcenter.
Under en større renovering af hele centret i 2010 blev også navnet revideret,
og centret har heddet Glostrup Shoppingcenter siden. I samme ombæring kom
endnu en tilbygning til ud mod hovedvejen, som stod klar oktober 2010.
I dag huser centret over 50 specialbutikker og har 800 gratis P-pladser.
11. Den gamle møllesten
Møllen var i de gamle landsbyer en uundværlig del af landbrugets
kornproduktion. Ikke mindst her i Glostrup, som langt op i tiden var præget af
landbrug. Glostrup mølle lå for mange år siden her ved Hovedvejen. Eller
rettere sagt: på det der engang var Mejerivej. Mejerivej – og dermed møllen –
lå her, hvor Glostrup Shopping Center ligger i dag. Hvornår møllen blev opført,
vides desværre ikke, men der var tale om en hollandsk mølle, dvs. den var
drevet ved håndkraft.
Møllen hørte til Mejerivej 3, som blev kaldt Møllehuset. Huset står endda
nævnt således i de gamle Folketællinger. I 1902 var ejeren af Glostrup Mølle
Hans Henrik Plambech, som også kendes fra Røde Vejrmølle. Netop dette år
solgte han møllen på Mejerivej til en B. Jensen, som herefter flyttede møllen til
Gundsømagle, hvor den fik en værdig alderdom som fortsat aktiv mølle.

