Kirkestierne fra
Valby gennem Vigerslev til Hvidovre Kirke.
Af Niels Valentin Nielsen.
Kirkeforholdene for Valby og Vigerslevb0nderne var i begyndelsen meget vanskelige, da de
omkring 1200 tallet h0rte til St. Clement Sogn, hvis kirke la inden for K0benhavns volde. Det var
langt at komme til kirke og pa den tid meget darlige veje.
Omkring 1250 blev Hvidovre kirke bygget, og det var godt og nenit for Vigerslevb0nderne, medens Valbyb0nderne stadig havde lang vej til kirke, idet de skulle uden om de store vandfyldte enge
ved den brede Harrestrupa. Siden blev vejforholdene og transportmidlerne bedre, men der var stadig
langt at k0re syd om Damhuss0en og aen. Vej en fra Valby til Hvidovre kirke forbi Damhuss0en og
ad Hvidovre Torvevej var ca. 4,5 km, og var vanskelig at k0re om vinteren, medens vejen gennem
Vigerslev var pa ca. 3 km, altsa en betydelig kortere vej.
Pa et tidspunkt liar Valby- og Vigerslevb0nderne sikkert talt om at f0re en vej over markerne mellem de to byer for at fa en nemmere og hurtigere vej til Hvidovre kirke, hvornar denne aftale er sket
kan der ikke siges noget om, men nok omkring 1790. Pa et Valby kort fra 1783 er der ingen kirkesti, men pa et kort fra 1793 og fra 1825erhele kirkestien tegnet ind fra Valby over Vigerslev til
Hvidovre Kirke.
Valby-Vigerslev kort, tegnet af leutnant E.V.Hertel i 1825.
Der ses hele kirkestiens laengde fra Valby over Vigerslev til Hvidovre kirke.
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G&sebseksrenden ved Remisevej, naer kirkestiens begyndelse
fra Valby gennem Vigerslev til Hvidovre kirke.
Kortet fra 1825 viser, at kirkestien fra Valby er udgaet et sted lige vest for GSsebaekken ved den
senere Hofinands g&rd "St. Hans Minde", ogsyd pa mod Vigerslev. Hvis kirkestien eranlagt for
Valbys udskiftning 1 1783 er den gaet over byens faellesjord, medens den efter udskiftningen er gaet over gardejer Christen Hansens jord pa matr.nr.10A. Kirkestien er ogsa gaet over Vigerslevs faellesjord og efter udskiftningen i 1794 over gardejer Lars Larsens jord pa matr.nr.5A (Dansh0jgard),
og ind i den sydlige del af Vigerslev by. Derefter er kirkestien gaet gennem den senere Landlystvej
over Harrestrupa og videre af Hvidovre Torvevej til Hvidovre kirke.
Fra sin bopael ved Frederiksberg kirke skrev praesten Jens Hansen Frenchland i 1812 etbrev til
biskop Mynther, hvor ban klagede over de elendige veje, ban skulle k0re af, nar ban skulle forrette
gudstieneste i Hvidovre kirke. Denkortestevej; kirkestien fra Valby gennem Vigerslev til Hvidovre kirke er dajlig vedligeholdt, og herskaljegoverenfarliga. Medens vejen udenom Vigerslev er meget laengere, og om vinteren sa ufremkommelig atjegikkenar frem til Hvidovre kirke
til tiden. Om klagebrevet bar hjulpet vides ikke.
Kirkestien ved indgangen til Vigerslev by. Husene er matr.nr.20. Maleri 1911 af Lund.
Valby ses i baggrunden. Vejen er nu H0jsagervej.

Hvordan kirkestivejens tilstand bar vasret er svaert at sige, men den bar sikkert vasret en nogenlunde fast jordvej til ridning og lettere hestevogne. Kirkestien var ikke oplyst, og det bar ikke vasret
rait, at fannies der om natten eller ved vintertide. Der er en beretning om et voldta3gtsfors0g en gang
i 1905, der skadet en person resten af livet. Brandstifteren Jens Nielsen fortaeller, at ban den 2 Juli
1883 passerede gennem en landsby, pa hvis spr0jtehus, ban teste navnet Vigerslev, ban bar sikkert
gaet fra Valby til Vigerslev ad kirkestien mod Hvidovre.

Valby-Vigerslev kort fia omk.1900 med de to kirkestier.
Pa udstykningen af jorden fra gardene i Valby ved Remisevej anlagde man Overbys Alle der
hvor kirkestien havde sin begyndelse, og da Roskildebanen kom i 1847, blev kirkestien f0rt over
jernbanen ved den nuvasrende Ansgars Alle.
Fra 1900 til 1910 blev Vigerslev gardenes jord udstykket til grundejerforeninger, og der hvor
kirkestien havde ligget, er der en lille rest af kirkestien tilbage mellem Langagervej og Skyggelundsvej i grundejerforeningen "H0jmark". I haven til Langagervej 29 hvor kirkestien gik over,
blev der fundet 1 kroner fra 1892, der sikkert er tabt pa kirkestien.
Den gamle kirkesti fra Valby til Hvidovre kirke fik en ny retning, da den store udstykning i Vigerslev omradet omkring 1900 blev foretaget. Begyndelsen ved Remisevej og Overbys Alle var den
samme, men efter den have passeret Roskildebanen 10b den ca. 300 meter pa sydsiden af jernbanen,
til den kom forbi Dansh0jen og Hajmarksvej (nu Langagervej) forbi gadekaeret og smedien til Vigerslev Gade, og videre gennem Vigerslev til Hvidovre kirke. Denne del af kirkestien blev nedlagt
omkring 1925 da Langagervej blev anlagt

Resten af kirkestien inden Vigerslev by. Til h. huset ved Dansh0jen
Foto 1905.
Den tredje kirkesti fra Valby over Vigerslev til Hvidovre kirke begyndte ogsa ved Remisevej nu
ved S0ndre Alle, men den la lidt nordligere ind den gamle kirkesti. S0ndre Alle la i Valby arbejDemesbyggeforening, "Den Hvide By" og var anlagt i 1898.
Valby-Vigerslev kort fra 1922 med kirkestien fra S0ndre Alle til Vigerslewej.
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Vejen la ved vestbanen der var f0rt frem i 1864. Siden blev den godsbane, og var det frem til 1930,
hvor banelinien blev nedlagt.
S0ndreAlle blev i 1902 ferdigtil trafik, og den blev forlasnget mod Vigerslev over den ydre
godslinie, der 10ber fra Valby Gasvaerk til Hellerup. Derefter gik kirkestien over tilk0rselssporet fra
Vigerslev Godsstation til Hellerapbanen. Kirkestien udmundet i Vigerslev Torvevej (Vigerslewej)
taet vedjernbanebommenepaRoskildebanen. Kirkestien fulgte densammevej gennem Vigerslev
til Hvidovre kirke.
Den del af kirkestien ved banelinien i Vigerslev og frem til S0ndre Alle blev nedlagt, da udstykningen af grundejerforeningen "S0ndre Hansted" begyndte omkring 1917.
Kirkestien ved Vigerslev Torvevej (Vigerslewej). Foto 1905.
Til v. Valby, og husene ved S0ndre Alle. Til h. Rpskildebanen.
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