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1000 arbejdstimer.
Så lang tid vil
kunstneren Thomas
Dambo skyde på, at
han sammen med
cirka 150 frivillige
har brugt på at skabe
sit nyeste værk,
kæmpetrolden Bjarke
Cirkelsten, som du
kan ﬁnde et hemmeligt sted i Kongelunden.
Thomas Dambo er
en af den slags
kunstnere, der er
mere kendt ude i verden end hjemme i
Danmark. Han har
lavet skulpturer i
blandt andet
Mexico, Kina, Chile
og Belgien og har et
team på otte fastansatte. Fokus i hans
skulpturer er, hvordan vi kan genbruge
skrald, og han er
især kendt for sine
trolde, hvoraf Bjarke
Cirkelsten er nummer 61.
Læs mere om kunstner Thomas Dambo
og hans troldeunivers på https://thomasdambo.com/

På troldeeventyr i Kongelunden

Det var i det smukkeste sensommervejr, at 22 af
cykelklubbens deltagere satte kursen mod Kongelunden.
Turen gik over Kalvebod Fælled. Kalvebod
Fælled er et usædvanligt eksempel på et naturområde, som efter inddæmningen har udviklet sig til
strandeng og overdrev, hvor planter indvandrer
af sig selv. Inddæmningen af Kalvebod Strand
blev vedtaget som et beskæftigelsesprojekt i 1939

og i 1943 var det 14 m høje dige færdigt, og der
blev gravet kanaler og grøfter, så vandet kunne
pumpes ud. Allerede under arbejdet indtog tusindvis af fugle det inddæmmede område, og den
sydvestlige del blev i 1952 udlagt som fuglereservat. Fra 1943 var området militært øvelsesterræn,
men i 1984 blev arealet overtaget af Miljøministeriet, der åbnede det for oﬀentligheden. I starten
var adgangen begrænset p.g.a. ueksploderede

Der er få storbyer i verden,
hvor man så
tæt på centrum
ﬁnder naturoplevelser, der
både rummer
blomster,
skove, fugleliv,
store vidder
med lange horisontlinjer og
udsigter med
højt til loftet.

granater. Nu er der fuld adgang i det 3500 ha
store landskab, og Naturcenter Amager tæt på
metrostationen Vestamager er udgangspunkt for
en masse friluftsaktiviteter i området.
Vi gjorde holdt ved Pinseskoven, som netop er
et eksempel på selvsåning. Skoven er opstået af
frø af birketræer, der er blæst hertil fra Sverige i
1950érne. Som birkeskov er den enestående i
Danmark, den største af slagsen, og den får lov
til at passse sig selv til glæde for plante-og dyre-

livet. Det romantiske navn Pinseskoven skyldes,
at en skovløberfamilie hvert år tog madkurven
med ud til pinsefrokost mellem de høje, lyse
træer.
Helt anderledes planlagt med forskellige træsorter i snorlige rækker er Kongelunden. I starten
af 1800-tallet var brænde en mangelvare på Amager, bl. a. fordi Amager under svenskekrigene i
midten af 1600-tallet blev belejret, plyndret og
delvist brændt ned. Geheimeråd Jonas Collin

Her nyder vi en tirsdag på Amager i selskab med
Thomas Dambos værk, trolden Bjarke Cirkelsten,
stencirklen er en del af værket.

overtalte i 1818 bønderne i Store Magleby til, at
der skulle plantes skov på deres fællesarealer på
Amagers sydspids. I skoven ﬁnder man en mindesten for hofjægermester Løvenskjold. Han oprettede i 1840 Europas første vilde fasaneri, hvor
kongen kunne gå på fasanjagt med sine gæster.
Men Kongelunden blev også et yndet udﬂugtssted for københavnere, som besøgte den nu nedrevne Kongelundskroen midt i skoven. Her
kunne man slå sig løs på keglebanen eller i dansesalen, sidde under et æbletræ i krohaven eller

spadsere ad Kærlighedsstien. Hele dette sceneri
forevigede Johanne Luise Heiberg i vaudevillen
”En søndag på Amager”.
Vi fulgte Fasanstien – den eneste snoede sti gennem den nyeste del af skoven, som ligger
mellem Kalvebodvej og Fælledvej hen til den
gemte kæmpe Bjarke Cirkelsten, som er en af
Thomas Dambos nye genbrugskæmper. Her spiste vi frokost på cirkelstenene, som er en del af
kæmpe-kunstværket.
Næste stop var Kongelundsfortet, hvorfra vi
kunne nyde en fantastisk udsigt over Køge Bugt.
Fortet blev opført under 1. Verdenskrig som det
sydligste forsvarsanlæg i Københavns Befæstning
I 1959 blev fortet taget i brug som et luftforsvarsanlæg, og der skete en del ombygninger.
Fortet blev nedlagt 1982 og er senere overtaget af
Dragør Kommune.
Og så gik turen ellers nordpå igen ad Kanalstien. Og efter en tiltrængt kaﬀepause på Traktørstedet Vestamager, klarede vi den sidste etape
til Halvtolv og nåede op på 34,25 km, en af de
længere ture.
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