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Harrestrup Ådal

Tre små harekillinger ligger i 
græsset og venter på, at deres 
far kommer til verden. Det er 
trækunstner, Ole Christensen 
fra Leg og Landskab, der står 

for ’fødslen’, som er godt på 
vej. De lange ører stritter i 
vejret, og snart har motorsa-
ven også givet faren ben.

Den erfarne trækunstner 

med 20 år i branchen har fået 
til opgave at skabe kunst- og 
aktivitetsprojektet ’Haren i 
Ådalen’ udtænkt og bestilt af 
den lokale ildsjæl Kurt Bid-
strup.

Han har blandt andet 
også sørget for toiletbygnin-
gen (2017), Bogbyttetræerne 
(2018) og vandposten (2018), 
som også pryder naturlege-

pladsen ved Larsbjerggård, 
hvor den nye harefamilie 
skal bo omkranset af høje 
grønne strå lavet af Robinie-
træ.

Ifølge Kurt Bidstrup kom-
mer der også et cykelstativ 
udformet som to liggende 
harer, der ligesom den øvrige 
familie er lavet af kerne-eg.

Havtyren
»Det skulle være harer, fordi 
vi er i Ådalen, og det pas-
ser godt sammen«, forklarer 
ophavsmanden, der fik ideen 
sidste år blandt andet inspi-
reret af naturlegepladsen i 
Liseleje kaldet ’Havtyren’.

Som med den er det også 
her meningen, at kunsten 
skal kombineres med leg, så 

børn for eksempel også kan 
kravle rundt på harerne.

Efter ideen gik Kurt Bid-
strup i gang med at skrabe 
penge sammen til projektet, 
og det var ifølge ham selv 
noget, der krævede blot, sved 
og tårer.

Men snart kan han se frug-
ten af sine anstrengelser, og 
det glæder ham, der ikke vil 

Haren i Ådalen hedder et kombineret kunst- og 
aktivitetsprojekt, som blev udtænkt i 2018, og nu 
er i gang med at blive til virkelighed i form af en 
klatreskulpturer til børn. Der er indvielse 16. juni.

Naturlegepladsen får snart 
nye beboere med meget lange ører

ILDSJÆL. Den lokale ildsjæl Kurt Bidstrup har fået ideen til 
’Haren i Ådalen’ og er nu i gang med at realisere sit projekt.

HAREN. Ole Christensen fra Leg og Landskab har fået til opgave at skære en hel harefamilie, en mor, far og tre harekillinger. 
Fotos: Henrik Lüthcke

MADPAKKEHUSET. Mange benytter naturlegepladsen, fortæller Kurt Bidstrup, der har mødt mange daginstitutioner, men 
også private selskaber. Ikke mindst fordi pladsen, der også tæller en overdækket terrasse, hvor man kan spise sin medbragte 
mad, kan byde på lidt af hvert.
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 Af Kenneth Kjæp Larsen

BORGERMILLIONEN

Baggrund:
Hvert år afsætter Ballerup 
Kommune én million kroner 
til projekter i kommunens 
fire bydele: Ballerup Nord, 
Ballerup Syd, Måløv og 
Skovlunde. 

Projekterne præsenteres i de 
enkelte bydele, og der stem-
mes om vinderen.

Pengene fordeles efter 
indbyggertal i de enkelte 
kommuner.

Kilde: Ballerup Kommune

FAKTA

HAREN I ÅDALEN

Finansiering:
Donationer fra:
· Borgermillionen.
·  Kunstpuljemidler, Ballerup 
Kommune.

· Nordea Fonden.
· Friluftsrådet.
·  Grønt Råd, Ballerup Kom-
mune.

· Skovlunde Lokalråd.

I alt: 347.398 kr.

FAKTA

BOGBYTTETRÆER. Der er fire bogbyttetræer på naturlege-
pladsen ved Larsbjerggård. Konceptet er, at man tager en bog 
i træet og erstatter den med en anden. Med træerne er der 
også noget for de voksne, mener Kurt Bidstrup, lokal ildshjæl 
i Skovlunde. 

...pladsen står 
under publikums be-

skyttelse...

love, at harerne bliver hans 
sidste projekt.
Man skal jo aldrig sige aldrig, 
som han formulerer det.

Et medejerskab
Selv bor han tæt på natur-
legepladsen, som han også 
besøger stort set dagligt for at 
holde orden på sagerne.

»Egentlig plejer jeg jo at 
sige, at pladsen står under 
publikums beskyttelse«, tilfø-
jer han, der håber, at Skovlun-
de-borgerne og andre brugere 

vil passe godt på legepladsen, 
der også tæller et madpakke-
hus, et bålsted, gynger og rut-
chebane samt en shelter.

Om ikke andet tilføjer han, 
at medarbejderne på Lars-
bjerggård, som er en beskyt-

tet beskæftigelse, også sør-
ger for, at Ådalen herunder 
naturlegepladsen fremstår 
ren og ryddelig. 

Søndag 16. juni klokken 
11 er der officiel indvielse 
af værket med taler, lidt til 
ganen og deslige.

FACILITETER. Det var også Kurt Bidstrup, der 
sørgede for, at naturlegepladsen fik sit eget 
toilet.

SHELTER. Det er også muligt at overnatte på natur-
legepladsen, hvor der i 2016 blev opstillet en helt 
ny shelter.


