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På Islands Brygge ligger en over 100 år gammel ballonhangar, der er en af 
de eneste af sin slags tilbage i Europa. Den blev oprindeligt bygget af 
Hærens Ballonvæsen til opbevaring af observationsballoner, men har de 
seneste år huset klubtilbuddet Rideklubben Ridevenner. For få år siden var 
Ballonhangaren i så dårlig stand, at bygningen – og dermed også 
Rideklubben Ridevenner – stod til at skulle lukke. Heldigvis blev  både 
Bollanhangaren og rideklubben reddet, da Realdania By & Byg i 2017 købte 
bygningen med henblik på at restaurere den.

Byens Netværk trodsede det våde sommervejr, og rustet til tænderne med 
orange paraplyer tog vi af sted til Ballonhangaren for at se restaureringen 
og høre historien om redningen af både Ballonhangaren og Rideklubben
Ridevenner – en redning der ikke kun handler om at bevare bygningen rent 
fysisk, men også dens betydening for det helt særlige og betydningsfulde 
kulturmiljø den er del af for lokalområdet.

Efter besøget tog vi forbi Ballonparken, der oprindeligt var en baraklejr for 
artilleri- og ballonmandskabet, men i dag er et kollektivt selvejende 
boligområde. Her så vi et nybygget hus opført i stil med de oprindelige
barakbygninger og hørte om den særlige byggeproces, hvor der bl.a. ikke er 
tilkoblet fjernvarme og hvor elforbruget, som betales kollektivt, skal holdes 
på et minimum.        





Katja fra Byens Netværk bød velkommen og gav ordet videre til leder af 
Rideklubben Ridevenner Marianne Pedersen, der stod for at vise os rundt.



Hestene, der før stod opstaldet i Ballonhangaren, er midlertidig blevet genhuset i rideklubbens ridebanehal. 
Ballonhangaren skal fremadrettet bruges til ridebane og rideklubben får en helt ny stald til hestene. 



Indskrift i murstenene fra tyske 
soldater, der opholdte sig i 
Ballonhangaren under 2. verdenskrig.





Lars A. Engberg fortalte sammen med Marianne Pedersen historien om, 
hvordan et fantastisk engagement omkring Rideklubben Ridevenner var 
med til at redde både rideklubben og Ballonhangaren.

Projektleder Per Troelsen fra Realdania 
By & Byg fortalte om bevæggrunden for 
at bevare Ballonhangaren. 



Tonni Kildentoft Nielsen fra KBS BYG kunne fortælle om det 
håndværksmæssige arbejde i restaureringen af Ballonhangaren.   



Ballonparken består af en række små charmerende rødmalede træhuse. 



Arkitekt Beata Hemer fortalte om den noget særlige proces, det har 
været at opføre en ny bygning i stil med de oprindelige i Ballonparken.



KEIM har sponsoreret den maling, der er blevet brugt indendørs i huset 
og var også værter for en saft og flødeboller, som vi indtog i regnen.





Tak for i dag.


