
 
 

 

April 2022 

 

KÆRE DELTAGERE 
PÅ TOUR DE HJERTEBRO – ETAPE 2 
Her følger lidt information om KONGE-ETAPEN, der er den 2. etape i Tour de HJERTEBRO. 

Vi mødes lørdag d. 11. juni 2022, kl. 10:00 foran Vestamager Metrostation (endestationen), og 
cykler herfra over til ”Den Røde Port”, der er indgangen til Kalvebod Fælled. Turen går herfra over 
Kalvebod Fælled og videre til Kongelundsfortet. Ved Kongelundsfortet er der pause. Her findes 
også toiletter. Man er meget velkommen til at medbringe madpakke og drikkevarer. 

Nu vender vi cyklerne og kører ad en lidt anden rute tilbage mod vores udgangspunkt. 

Længden på turen er ca. 17 km, og vil foregå i et roligt tempo, hvor vi alle kan være med. 
Arrangørerne af turen vil hele tiden sørge for, at der findes en bagerst i feltet, der vil sørge for, at 
vi alle er med. Arrangørerne af turen vil bære gule sikkerhedsveste, så de er lette at genkende. 

Næsten retur ved udgangspunktet for turen vil HJERTEBRO-samarbejdet gerne byde på kaffe eller 
te samt kage på Traktørstedet Vestamager ved Naturcenter Amager, hvor der også findes toiletter. 

 

 

https://www.google.dk/maps/place/Vestamager/@55.6193989,12.5668458,15z/data=!4m52!1m46!4m45!1m5!1m1!1s0x465254cf230872c3:0xd82e2b700512afed!2m2!1d12.5784357!2d55.6180048!1m5!1m1!1s0x46525561146ebff9:0x34f4c50ae6a76a8e!2m2!1d12.558895!2d55.604763!1m3!2m2!1d12.5471857!2d55.5968088!1m3!2m2!1d12.5555971!2d55.5750768!1m3!2m2!1d12.5638261!2d55.5757137!1m5!1m1!1s0x4653aaab39430219:0xc0d6883876c49910!2m2!1d12.5662845!2d55.5623711!1m3!2m2!1d12.5840393!2d55.5679798!1m3!2m2!1d12.5635257!2d55.5766901!1m5!1m1!1s0x465254cfefe37c87:0xb9cf6dd28de5a608!2m2!1d12.5745843!2d55.614715!3e1!3m4!1s0x465254c5fe6817cb:0xbaeb0efb47c4c118!8m2!3d55.6193989!4d12.5756005?hl=da
https://www.google.dk/maps/place/Kongelundsfortet/@55.562336,12.5644573,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653aaab39430219:0xc0d6883876c49910!8m2!3d55.5623711!4d12.5662845?hl=da
https://www.google.dk/maps/place/Trakt%C3%B8rstedet+Vestamager/@55.6158673,12.5731584,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb9cf6dd28de5a608!8m2!3d55.614715!4d12.5745843?hl=da


 
 

Efter kaffe/te og kage er etape 2 slut. Måske du tager turen hjem på cykel, eller måske du vælger 
at tage cyklen med Metroen. 

Du kan se hele etape 2 på Google Maps. Hvor du også kan zoome ind og ud på turen. Du har også 
mulighed for at downloade kortet til din mobiltelefon. 

Tilmelding til turen er nødvendig. Først til mølle princippet følges. Sidste frist for tilmelding – 2 
dage før start. 

Det er gratis at deltage - og du kan tilmelde dig via dette link: 
https://kurser.hjertemotion.dk/kurser_tilmeld.aspx?id=266 
 
Kontaktperson: Torben Bredahl Nielsen, Hjerteforeningen København S på 
torbenbredahlnielsen@hotmail.dk eller SMS til 27 12 09 36. 

 

Hvorfor navnet Kongelunden og Konge-etapen? 

Kongens fasaner 

I 1845 køber Christian 8. skoven, som i 1830 har fået navnet Kongelunden, for 20.000 rigsdaler. 
Hans interesse for den nye skov skyldes de vilde fasaner, der allerede da blev opdrættet i 
Kongelunden. På det tidspunkt var fasanen, der var indført som jagtbytte, en sjælden og eksotisk 
fugl, som man uden held havde forsøgt at få til at formere sig og trives i et fasaneri i Jægerspris 
nord for København. 

Men i Kongelunden lykkedes det. Man kunne prale af Europas første vilde fasaneri, hvor man 
skabte så gode forhold for de vilde fasaner, at de ynglede og formerede sig, så kongen kunne gå på 
fasanjagt med sine royale gæster. 

Det gjorde de skiftende konger helt op til 1919, hvor den sidste kongejagt blev afholdt. På det 
tidspunkt var fasanen – bl.a. takket være fasaneriet i Kongelunden – udbredt til hele landet og 
dermed ikke længere den store sjældenhed. 

 

Velkommen til konge-etapen på Amager lørdag d. 11. juni 2022 

 

 

 

https://www.google.dk/maps/dir/''/''/55.5968088,12.5471857/55.5750768,12.5555971/55.5757137,12.5638261/''/55.5679798,12.5840393/55.5766901,12.5635257/''/@55.5901713,12.5283883,13z/data=!4m31!4m30!1m5!1m1!1s0x465254cf230872c3:0xd82e2b700512afed!2m2!1d12.5784357!2d55.6180048!1m5!1m1!1s0x46525561146ebff9:0x34f4c50ae6a76a8e!2m2!1d12.558895!2d55.604763!1m0!1m0!1m0!1m5!1m1!1s0x4653aaab39430219:0xc0d6883876c49910!2m2!1d12.5662845!2d55.5623711!1m0!1m0!1m5!1m1!1s0x465254cfefe37c87:0xb9cf6dd28de5a608!2m2!1d12.5745843!2d55.614715!3e1?hl=da
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