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Som en del af Ballerup Kommunes vision om at udvikle Harrestrup Ådals landskab med forskellige kunst-,
kultur- og fritidsaktiviteter er den nordlige ende af ådalen mod Ballerup Boulevard, hvor Skovlunde
Flyveplads lå i perioden 1946-80, blevet aktiveret gennem en række kunstværker opført i årene 2016-2018.
Kunstneren Hartmut Stockter, der også har skabt kunstværket Det Store Panorama Periskop i Harrestrup
Ådals sydlige ende, har inviteret en tværfaglig gruppe af folk til at skabe kunstinstallationer, der er tænkt og
skabt til stedet og som både forholder sig til Harrestrup Ådals fortid, nutid og fremtid.
Kunstnerne har hver på deres måde arbejdet med det konkrete steds historie som lille lokal flyveplads og
flyveskole grundlagt af Morian Hansen, den legendariske speedwaykører og pilot i engelsk krigstjeneste
under 2. verdenskrig. Efter tvangslukningen i 1980, pga. for mange klager fra de opvoksende villakvarterer i
Skovlunde, blev alle spor af flyvepladsen slettet og de store åbne vidder inkluderet i Harrestrup Ådal.
I dag viser kunstværkerne på stedet mange forskellige aspekter af den lokale luftfartshistorie samtidig med
at de også peger fremad som kommentarer til aktuelle debatter om naturforståelse og migration og til
udviklingen af Harrestrup Ådal som rekreativt naturområde.

Frauke Materlik (f. 1975, DE) er kunstner og landskabsarkitekt. Hun har med sin installation ønsket at
skabe et landemærke, som både peger tilbage mod områdets tidligere funktion som flyveplads og fungerer
som et vertikalt pejlemærke i det flade og forblæste landskab. En gruppe flagstænger med vindposer (som
er et krav på alle flyvepladser efter den internationale luftfartsorganisation ICAOs regler) er grupperet på
plænen, men det er ikke kun vindposerne, der reagerer på videns retning og styrke - enkelte af
flagstængerne er også blæst omkuld.

Marianne Jørgensen (billedkunstner, f. 1959 DK) ønsker med Monument SAI at hylde SAI-flyvemaskinen KZ
I, der ifølge Marianne Jørgensens research har fløjet på Skovlunde Flyveplads. I sammentrykt form afsløres
flyet støbt i indfarvet beton som i en slags arkæologisk udgravning. Marianne Jørgensen har igennem en
årrække lavet forskellige former for udgravninger eller sprængninger i jord, som hun bl.a. har kaldt
Drømmehuller, Oprejste huller mm. – en slags landskabsskulpturer, der alle undersøger det specifikke sted
og landskabets forhold til det omkringliggende samfund. Med Monument SAI har hun skabt et nyt ”sted” i
Harrestrup Ådal, som afdækker landskabets historiske lag.

Nis Rømer (billedkunstner, f. 1972, DK) har skabt tre skulpturer til Harrestrup Ådal i form af fuglehuse til
lokale trækfugle. Nis Rømers projekt til den gamle flyveplads undersøger luftrummet via arkitektur til fugle
og kommenterer hermed både på menneskers og dyrs migration. Kunstværket består af tre modeller af
rigtige lufthavnsbygninger, der skalamæssigt passer til rødstjert, sangdrossel og stær, og er installeret på
fritstående standere i Harrestrup Ådal. De valgte lufthavne er fra områder, hvor de enkelte trækfugle
migrerer til.

Camilla Berners (billedkunstner, f. 1972, DK) værk til Harrestrup Ådal består af et gyldent hegn, der
indhegner et græsareal, der i en mindre skala repræsenterer det samlede areal af Skovlunde Flyveplads i
1970’erne. Fenced Garden optegner på én gang noget der engang var, men er også kunstnerens billede på
at give arealet tilbage i fremtiden. For over tid vil naturen tage over i indhegningen og området vil antage

nye former; fra græs til urter til buskads for til sidste at vokse til i skov. Med Fenced Garden undersøger
Camilla Berner begrebet natur og naturlighed. Ved at male det ordinære trådhegn i guld, vendes værdier på
hovedet, for såvel hegnet som det, det indhegner; den vilde natur er overladt til sig selv og sin egen
dagsorden.
https://www.camillaberner.dk/#/fenced-garden/

Hartmut Stockter (f. 1975, DE), der har valgt de øvrige kunstnere til Harrestrup Ådal, har selv skabt værket
Den bevingede hytte. Værket er et lille hus skabt af naturmaterialer og udstyret med vinger modelleret
efter solitære bier. I hyttens indre, som efter aftale kan åbnes for offentligheden, er et af Stockters ofte
opfindsomt udtænkte, men ikke altid nyttige, håndlavede apparater installeret. Husets vinger kan nemlig
bevæges og insektets basale bevægeapparat udforskes. Hartmut Stockter hjælper med sin kunst
iagttagelsen på vej og undersøger menneskets forhold til naturen.
I Ballerup Kommune står der to øvrige af Stockters værker. Ved daginstitutionen Valhalla I Skoven har
Stockter opført "Vejrhuset" - læs mere: https://ballerup.dk/brug-byen/kunst-i-ballerup/vejrhuset og et
andet sted i Harrestrup Ådal troner "Det Store Panorama Periskop" - læs mere: https://ballerup.dk/brugbyen/
kunst-i-ballerup/det-store-panorama-periskop.

https://www.hstockter.de/bevinget_hytte_2.mp4

