
Kulturgruppen af 2011 
Inviterer til omvisning i Cisternerne i Søndermarken, 2000 Frederiksberg 

Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 12.00 

  

Cisternerne er et gammelt højdereservoir anlagt af Københavns Vandforsyning under Valby Bakke i 

Søndermarken over for Frederiksberg Slot. Nedgangen er markeret ved to glaspyramider. 
Udgravningen startede i 1856, og da anlægget stod færdigt tre år senere, var det med til at løse 

datidens store vandforsyningsproblemer.  

I midten af 1800-tallet var hovedstaden i heftig udvikling, og der var brug for vand i betydelige 

mængder. Vandet skulle opbevares på en sådan måde, at det under tryk kunne sendes op i de nye 

høje københavnske byhuse. Vandet blev pumpet op til Cisternerne via Pumpehuset i Studiestræde, 

der hentede vand fra bl.a. Damhussøen og Skt. Jørgens Sø. 

I 1853 havde en koleraepidemi kostet mere end 4.700 københavnere livet, hvor smittekilden i høj 

grad var det stærkt forurenede vand fra byens mange brønde.  

Cisternerne fik derfor stor betydning for forbedringen af det københavnske drikkevand, og byen er 

ikke siden blevet ramt af tilsvarende epidemier.  

Vi anbefaler fornuftigt fodtøj og en varm trøje. 

 

Kl. 11.50 

Kl. 12.00 

Kl. 13.15 

 

Kl. 15.30 

mødes vi udenfor en af glaspyramiderne 

begynder omvisningen 

går vi til Hansens gamle Familiehave hvor der serveres enten en pariserbøf eller et 

stjerneskud og en kop kaffe/the. Angiv venligst ved tilmelding hvilken ret I ønsker 

slutter arrangementet efter dejligt samvær 

 

Pris/antal 

 

Kr. 295,- for hele arrangementet. Der er plads til 25 personer på denne rundvisning. 

 

Tilmelding 

 

Senest 1. maj 2018 på vor hjemmeside eller ved personlig kontakt. 

 

Vejledning 

i tilmelding 

 

Brug hjemmesiden Kulturklb.dk: På forsiden ”Velkommen”, tryk på knappen 

”Tilmelding”, udfyld skemaet og tryk ”SEND”, hvorefter tilmeldingen bekræftes. 

 

Betaling 

 

Når det er bekræftet, at der er plads, bedes beløbet kr. 295,- indsat på bankkonto 

4356-4779671216 eller på MobilePay 2028 6780. 

HUSK at skrive navn på indbetalingen. 

 

Parkering 

 

Parkering kan med fordel finde sted på Pile Allé, Valby Langgade, Sønder Fasanvej og 

Roskildevej. Bemærk, at der er to timers gratis parkering på Frederiksberg. 

 

Transport 

 

Busstoppested forefindes tæt ved Cisternerne: 

Roskildevej (bus nr. 6A), Pile Allé (bus nr. 26 og 8A), Valby Langgade (bus nr. 26 og 

8A) og Sønder Fasanvej (bus nr. 4A og 171E). 

 

Afbud 

 

Bliver du forhindret eller har spørgsmål, kontakt os venligst på følgende E-mail: 

kulturgruppe2011@kulturklb.dk eller ved personlig kontakt. 
 

På gensyn til en fælles kulturel oplevelse med hyggeligt samvær. 

Lillian Ryelund 

Tlf. 4015 3515 

Kirsten Kann 

Tlf. 2028 6780 

Britt Olsen 

Tlf. 6130 5401 
 

NB: Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af ovennævnte mobilnumre. 
 

http://kulturklb.dk/index.html
http://kulturklb.dk/
mailto:kulturgruppe2011@kulturklb.dk
https://www.google.com/maps?ll=55.669418,12.524629&z=14&t=m&hl=da&gl=US&mapclient=embed&cid=3289927340427158383

