I begyndelsen af 1900 tallet besluttede
havnevæsenet at opfylde et større
havneareal ud for Artellerivej. Der
blev anlagt en godt 1000 meter lang
kaj, hvor især mange islandske skibe lagde til. Den nye bydel, Islands
Brygge, udviklede sig til et område hvor
beboelse, indstrivirksomhed og skibsfart lå side om side. I årene efter anden
verdenskrig aftog skibsfarten og industrivirksomhederne
forsvandt. I 1984 tog beboere fra Islands Brygge initiativ til
at grundlægge en park på kajområdet. Siden har Københavns Kommune overtaget og videreudviklet Havneparken,
bl.a. med havnebad og skaterbaner. Et af Havneparkens
vartegn er det omvendte
skrog af færgen Pinen, der
tidligere sejlede mellem
Mors og Salling. Længere
ude ad Islands Brygge fører ruten dig forbi den tæt
bebyggede Havnestad.

Strandeng og sildekasser
Kolonihaveforeningen Nokken ligger på opfyld fra Indre by.
I 1930’erne blev der anlagt et fiskerleje på arealet med
bådebroer, redskabs- og arbejdsskure. I årene derefter udviklede området sig til et boligområde for boligsøgende fra
hovedstaden. Mange huse
blev bygget efter det forhåndenværende søms princip;
sildekasser, pap og materialer fra en nærtliggende losseplads. I 1940erne lå der omkring 100 boliger på Nokken,
halvdelen af disse blev revet
ned i forbindelse med etablering af en hovedkloakledning i 1960erne. I dag er Nokken
et af de sidste grønne åndehuller langs havnen. Et rekreativt område for kolonihaveforeningens medlemmer og for
de gæster, der besøger området for at bruge badeklubben,
grille på den strandeng, som beboerne har anlagt eller for
at opleve de sjove selvbyggerhuse, og indånde duften af
vilde æbler og brombær.

Grøn oase
og gult slusehus
Ruten videre sydpå går
langs Amager Fælleds vestligste del og tæt på kanten
af havnebassinet. Kontrasten
mellem den tæt bebyggede
Havnestad og fælledens
åbne vidder er mærkbar. Amager Fælled er ikke kun
et eldorado for bymennesker, en række planter og
dyr stortrives her, at dømme efter artsrigdommen.
Området som også er grundlagt på opfyld, blev delfredet
i 1990 sammen med Kalvebodarealet syd for Sjællandsbroen. Læs mere på: www.vejpark.kk.dk    . Umiddelbart
efter broen over kanalen langs Vejlands Alle ligger slusen,
Sjællands eneste kammersluse. De gule bygninger er slusehus og tidligere funktionærbolig.

Erhvervsfiskere og en kunstmaler
Fra cykelstien på jernbanebroen er der vid udsigt over
havnens forløb videre mod syd. Om vinteren kan der ses
flokke af overvintrende andefugle i havnen. Fra den brede cykelsti langs havneindløbet er der et flot udsyn over
Fiskerihavnen, der domineres af lystbåde. Dekorative
bundgarnsnet og fiskekuttere langs bolværket afslører,
at der stadig er erhvervsfiskere herude. Bebyggelsen er
en blanding af arbejdsskure og boliger. I en gammel værkstedsbygning, hvor
fiskerne kunne rede net ud
i ly for vejr og vind, har
kunstmaleren Vincent Flemming nu indrettet sig med et
spændende atelier.

Bjerge og åbne vidder
Sydhavnstippen, også kaldet Tippen, opstod i årene efter
2. verdenskrig (1945-1970), hvor kysten udfor Kongens Enghave blev brugt som losseplads. På kasseret bygningsaffald
o.a. fandt planter fodfæste og skabte grundlaget for at
andre plante- og dyrearter kunne indfinde sig. Med årene
kom flere arter til, og i dag bidrager Sydhavnstippen væsentligt til den biologiske mangfoldighed i Kalveboderne, som er
udpeget til EU-fuglebeskyttelsesområde. I kraft af sin mang-

foldige natur, åbne vidder,
kuperede terræn og nærhed
til vandet har Sydhavnstippen høj rekreativ værdi for
hovedstadens indbyggere.
Læs mere om geografien,
dyrelivet (bl.a. en fugleliste
med 140 arter) og historien på www.sydhavnstippen.dk

Kaniner og en fredet dansepavillon
Karens Minde bygningerne huser bl.a. bibliotek, kulturhus og café. Det omkringliggende område byder på mange
seværdigheder. Holder man af de firbenede, kan man
besøge Børnenes Dyremark. Her er der både kaniner, heste
og geder, der ejes og passes af børn fra Sydhavnen. På den
store plæne uden for bygningen ligger en ottekantet dansepavillon, der danner ramme for koncerter og andre kulturarrangementer. www.kmkulturhus.dk.

Trafiksikkerhed
Havneparkens belægning med toppede brosten kan give
problemer, specielt hvis du kører med smalle dæk. I stedet
kan du køre ad cykelstien langs Islands Brygge og tage afstikkere ud til seværdighederne. Sæt farten ned når du kører
gennem Nokken, et beboelsesområde med legende børn.
Du kan slippe for at krydse Bådhavnsgade ved Fiskerihavnen,
hvis du trækker cyklen langs fortovet.

Her finder du forslag til en cykeltur fra Christianshavn ud til Sydhavnstippen. Ruten løber langs Havneparken, gennem Nokken, ad Amager Fælleds
vestligste kant, forbi Slusen og Fiskerihavnen over
Sydhavnstippen og ender i Karens Minde området.
Ruten går gennem spændende naturområder og
sjove små lokale miljøer, der er nærmest
uberørte af den omkringliggende
storbys ekspansion og udvikling.
Så grib cyklen og chancen
- før det bliver for sent.
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