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Diagrammer
På kanten mellem by og land 
ligger Ryslinge Skulpturpark. 
Åbne marker omkranser parken 
mod nord, vest og syd, mens 
den	østlige	del	grænser	op	til	
bebyggelse. 

Det spændende areal rummer 
spredt og tæt beplantning, en 
snoet å, petanquebane og ikke 
mindst seks skulpturer, som hver i 
sær står som orienteringspunkter 
i anlægget.

Parken har gennem dens snart 20 
år	ændret	størrelse,	funktion	og	
formål, men står i dag stadig som 
et karakterfyldt område, som nu 
skal kunne give byens beboere 
et åndehul fyldt med natur og 
kultur.

Ryslinge skulpturpark ligger i smukke omgivelser og i gåafstand for byens beboere.

Ellehavevej

Ryslinge Skulpturpark

Ø-mærket

Fuglene

Indsigt og udsigt

Sø

Frugtbarheds-
symbolet

Kommunens område

Sky sculpture
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Diagrammer
Parken	kan	inddeles	i	fire	
områder: ”Indgang”, ”Sociale 
aktiviteter”,	”Den	åbne	del”,	”Den	
lukkede del”. 

På	de	fire	diagrammer	til	højre	er	
indtegnet et rødt areal, som viser 
hvor pågældende område er. 

Læs om hvert område nedenfor 
diagrammet.

”Indgang” skal invitere og informere. Der skal være en klar fornemmelse af, 
at	det	er	her	man	går	ind	og	det	er	her	man	kan	få	information	om	området	
generelt. 

”Sociale	aktiviteter”	kan	rumme	større	grupper	og	arrangementer	afholdes	
primært	i	dette	område.	Her	er	petanquebanen,	bålpladsen,	scene	og	
skråning med siddepladser.  

”Den åbne del” skal kunne rumme den almindelige besøgende, som vil have 
en inspirerende gåtur og skoleklassen, som skal lære ude i naturen.

”Den lukkede del” er den vilde natur, hvor der er skov, sø og krat. Skoven skal 
være	tæt	men	lyse	op.	Variationen	med	skov,	sø	og	krat	skal	lokke	folk	til	den	
del af parken. 

Inddeling af områder
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Diagrammer

N

Skal markeres langt mere og 
give forbipasserende en større 
indikation	af	hvad	der	gemmer	
sig i området. 

I dag kan man godt være i tvivl 
om,	om	det	er	et	offentligt	
område eller privat grund. Den 
gamle idé om et torv vil styrke 
indgangen og vise, at her sker 
noget.

Der skal være mulighed for 
parkering	af	op	til	fem	biler,	
hvilket derved vil give folk der 
tilfældigt	kommer	forbi	mulighed	
for at stoppe op og kigge på 
stedet.	Der	skal	ikke	være	flere	
parkeringspladser,	da	lokale	ofte	
går eller cykler.

Indgang

Parkens afgrænsning
Matrikel grænser
Å
Hovedstier
Bistier
Trædestier
Beplantning
Træelementer

Ellehavevej

Ø-mærket

Fuglene

Indsigt og udsigt

Sø

Frugtbarheds-
symbolet

Sky sculpture

Den	røde	markering	viser	hvor	hovedindgangen	skal	være.	Ved	vejen	står	skiltet	og	her	starter	alleen,	som	leder	op	til	det	nye	knudepunkt.
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Parken opdeles af et enkelt 
stisystem	i	tre	kategorier:	
hovedstier,	bistier	og	trædestier.

Hovedstiforløbet	er	grusbelagt	
og plejet. Forløbet starter 
ved indgangen og leder den 
besøgende gennem en hovedåre 
i	parken.	Disse	stier	kan	også	
bruges	til	kørsel	af	materialer	til	
forskellige arrangementer.

Bistiforløbet	er	slåede	græsstier	
som	er	koblet	på	hovedstierne.	
Disse	går	til	områdets	vestlige	del	
ved søen.

Trædestierne	er	stisystemer	
skabt	af	de	fødder,	som	benytter	
området. Det vil typisk være 
smutveje	mellem	hovedstier	og	
bistier	eller	mindre	stier	ved	søen	
og inde i beplantningen. Jo mere 
aktivitet	der	er	i	området,	desto	
flere	trædestier	kommer	der.

Diagrammer

N

Parkens afgrænsning
Matrikel grænser
Å
Hovedstier
Bistier
Trædestier
Beplantning
Træelementer

Stisystem

Diagrammet	viser	en	oversigt	over	stiforløbet	i	skulpturparken.
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Diagrammer
I dag er beplantningen inddelt 
i to varianter: spredte træer 
og buske, som særligt opleves 
i parkens østlige del og en tæt 
beplantning hovedsageligt 
omkring åforløbet og 
kommunens areal.

De forskellige beplantningsudtryk 
skaber	den	nødvendige	variation,	
men skal understeges. 
De åbne arealer skal markeres 
med store solitærtræer og 
få	busketter,	mens	det	mere	
tillukkede	område	skal	virke	
som et indelukke med enkelte 
lysninger der kan skabe 
kontraster. 

N

Parkens afgrænsning
Matrikel grænser
Å
Hovedstier
Bistier
Trædestier
Beplantning
Træelementer

Beplantning

Diagrammet	viser	beplantningen,	som	den	er	i	dag.	Her	ses	den	tætte	beplantning	ved	åen	og	parkens	væsentligste	spredte	beplantning	(særligt	træer).
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Parken præsenterer sig meget 
åbent mod Ellehavevej, som 
ligger øst for området. Det giver 
forbipasserende utrolig meget 
information	–	så	meget,	så	det	
ender	med	ingen	information.	

Det	er	vigtigt	at	udpege	få	
udvalgte	ting,	som	skal	vække	
nysgerrighed. 
Her kan beplantningen bruges 
målrettet	ved	at	skærme	af	og	
lave åbne linjer i parken, som 
kan lede fokus mod udvalgte 
skulpturer	i	det	hurtige	indkig	
man får som forbipasserende.

Diagrammer

N

Parkens afgrænsning
Matrikel grænser
Å
Hovedstier
Bistier
Trædestier
Beplantning
Træelementer

Indkig

Pilene på diagrammet viser eksempler på hvilke elementer i parken, som kunne være relevante at lave ledelinjer mod.
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Diagrammer
Enkelte steder i parken er der 
højdepunkter med udsigt over 
parken og det omkringliggende 
landskab. 
Variationen	i	parken	og	
variationen	i	landskabet	med	
marker, skov og beboelse bringer 
en	øget	værdi	til	området.		

Ligeledes er der også en skøn 
udsigt ved søen. Den type 
”flade	udsigter”	med	forgrund,	
mellemgrund og baggrund skal 
der	skabes	flere	af	i	parken.	
Så udsigten i denne park mere 
forstås	som	udsigt	til	hvad	der	
gemmer sig omkring hjørnet. 

Det kan tænkes som en engelsk 
landskabshave med opdeling af 
rum, som man lige får et smugkig 
af	–	og	derfor	går	derhen.

N

Parkens afgrænsning
Matrikel grænser
Å
Hovedstier
Bistier
Trædestier
Beplantning
Træelementer

Udsigt

På	diagrammet	er	vist	de	nuværende	vigtige	udsigter	fra	højdepunkter	og	”flade	udsigter”.
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Diagrammer
Der er i dag opsat borde og 
bænke to steder i parken. 
Elementerne er gemt i 
beplantning og kun den ved 
petanquebanen har forbindelse 
med	en	aktivitet	i	parken.

Dette	kan	med	fordel	udvides,	
så	der	bliver	plads	til	mindre	
siddepladser spredt i hele 
parken: udsigt over søen, en lille 
plads i skoven, siddeplads med 
duftende	buske	omkring	eller	
udsyn over åbent areal.

N

Parkens afgrænsning
Matrikel grænser
Å
Hovedstier
Bistier
Trædestier
Beplantning
Træelementer

Ophold

De	røde	markeringer	viser	vores	bud	på	fremtidige	steder	med	ophold.
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Beplantning
Beplantningen	er	i	sin	tid	tænkt	
som hjemmehørende arter. Der 
findes	flere	versioner	af	lister	
over hjemmehørende arter, men 
typisk indeholder listerne et 
bredt udsnit af klassiske træer og 
buske. 
Tanken	om	at	bruge	disse	er	fin,	
og	en	kombination	med	enkelte	
udvalgte arter udenfor listerne 
vil kunne markere særlige steder 
eller	tilføre	særlige	egenskaber.

Generelt

Herunder er en liste over de 
relevante hjemmehørende 
arter vi i første omgang tænker i 
parken:

• Bøg
• Eg 
• Skovfyr
• Rød kornel
• Røn
• Spidsløn
• Hæg
• Æbleroser
• Havtorn
• Pil
• Dunbirk
• Lind
• Vild æble
• Hassel 

Hjemmehørende arter

Stemningsbilleder fra parken, okt 2014
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Beplantning
Beplantningen ved indgangen 
skal være åben og indbydende. 
Den skal skabe ramme om de 
informationer	der	skal	gives	om	
stedet, og lede de besøgende 
videre herfra. 

I dag står fem popler ved 
indgangen,	som	tidligere	
dannede ramme om et torv 
hvorfra	stisystemet	udsprang.	
Ideen er god, men i og med at 
stykket mod syd ikke længere 
er en del af skulpturparken, 
så skal placeringen og ideen 
omstruktureres: 
Tættest	på	vejen	bibeholdes	den	
lille bakke med skiltet ”Ryslinge 
Skulpturpark”. Denne velkomst 
markeres ved en bagvedliggende 
stolpevæg i varieret højde. 
Knudepunktet	flyttes	længere	
mod vest hvor der også er få 
parkeringspladser. 
De	fire	store	popler	danner	
rammen om en allé mod det nye 
knudepunkt og spædes op med 
nyplantede popler, som skal sikre 
alleens udtryk. 

Indgang

De	fire	store	popler	leder	i	dag	tankerne	hen	på	en	allé.	Denne	tanke	skal	forstærkes	med	nyplantede	popler.	Den	femte	nuværende	poppel	kan	prøves	flyttet.
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Beplantning
Hegnet skal give en klar 
afgrænsning mod nord, og 
samtidig	give	parken	en	variation	
fra øst mod vest. 

Der skal plantes med et fynsk 
glimt i øjet, hvilket betyder 
stynede træer og blomstrende 
buske og træer sammen med 
sten- og jorddiger. 

De stynede træer anbefaler vi 
enten er pil, poppel eller lind. 
De blomstrende buske kan være 
en blanding af syren, hyld, vild 
æble og æblerose.

Variationen	fra	øst	mod	vest	
handler om at lave en glidende 
overgang mellem et stykke 
med stynede træer og den 
blomstrende beplantning, så 
forskellen er nem at se.

Hegn

Særligt i parkens østlige del 
er en del spredt beplantning. 
Solitærtræer giver noget helt 
særligt	til	et	område,	men	
det kræver at der ikke er ene 
solitærtræer omkring disse. 

Derfor anbefaler vi, at enkelte 
træer	bliver	udpeget	til	blivende	
solitærtræer, mens andre vælges 
til	at	stå	som	en	del	af	en	gruppe.	
Disse	grupper	vil	være	med	til	
at	skabe	dybde	og	rette	fokus	
på de enkeltstående træer og 
skulpturerne.

Spredt beplantning

For at vække de nuværende 
skulpturer	til	live	kan	det	være	
en	mulighed	at	benytte	sig	af	
beplantning	til	at	understrege	
eller	rette	fokus.	Dette	kunne	
f.eks. være at beklæde 
indersiden af ”Sky sculpture” 
med rådhusvin, at bygge ovenpå 
”Indsigt og udsigt” ved at placere 
buske på labyrintens højderyg 
og at give søen sin oprindelige 
øjeform ved hjælp af beplantning 
i søens spidser.

Ændringerne vil ikke ødelægge 
skulpturenes betydning, men 
understrege deres form eller 
give	det	ekstra	løft,	som	gør	dem	
relevante på ny. 

Skulpturer
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Elementer
Der	er	i	dag	opsat	flotte	
plancher af hvilket fugle- og 
planteliv det er muligt at opleve 
i skulpturparken. Denne form 
for	information	kunne	med	
stor fordel udbygges med et 
kort over parken, som viser 
skulpturer,	stisystem	og	lignende	
oplysninger. 

Det kan være en overvejelse, 
om der skal være skiltning på 
udvalgte steder i parken. Det 
kunne være en lille tekst ved hver 
skulptur, ved særlig beplantning 
eller i forbindelse med læring af 
fauna.	Dette	kunne	evt.	være	QR	
koder.

Skiltning

Nuværende	skiltning,	som	giver	de	besøgende	information	om	Ryslinge	Skulpturpark.
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Elementer
De seks skulpturer: 
”Ø-mærket”, ”Sky sculpture”, 
”Frugtbarhedssymbolet”, ”Indsigt 
og udsigt”, ”Søen” og ”Fuglene” 
står i dag mere eller mindre 
urørte. Det er en helt særlig 
kvalitet, at skulpturparken ikke 
er klassiske skulpturer af granit 
og stål, men er gode eksempler 
på hvordan naturen kan formes 
og give en ekstra dimension eller 
fremkalde nye følelser og tanker. 

Alle seks skulpturer skal 
selvfølgelig bevares, men gerne 
opdateres med den oprindelige 
tanke in mente.

De seks skulpturer Fest, teater og bål

Området mellem petanquebanen 
og ”Frugtbarhedssymbolet” 
foreslår vi skal være det sociale 
område.	Hovedstien	fører	lige	til	
dette	område	og	gør	det	nemt	at	
komme	dertil.	

Der	er	god	plads	til	at	
omdanne arealet og i dag 
danner beplantningen omkring 
kommunens areal i forvejen ryg, 
som kan bruges som skærm. Det 
vil derfor være muligt, at skabe 
en	form	for	amfiscene	hvor	
tilskuerne	sidder	med	ryggen	
mod vest og scenen ligger mod 
øst. Scenen kan skabe ramme 
om teaterstykker, skolekomedier, 
gymnastikopvisninger,	
korkoncerter og meget andet.

Parkens	skulpturer	tåler	en	masse	leg	og	aktivitet.
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Elementer
Skov

Noget af det skulpturparken 
ikke har i dag er et areal med 
en tæt beplantning, som er 
mulig at opholde sig i. I området 
længst mod nord/vest ville en 
lys	løvskov	være	flot	placeret.	
Den ville både fungere som en 
fremkommelig, men også lukket 
del af skulpturparken. Den skal 
rumme lysninger, som er store 
nok	til	at	rumme	en	mindre	
gruppe mennesker, og ændre sig 
fra	skov	til	et	mere	lukket	krat.	

Det lukkede krat være et dejligt 
område for de børn, som besøger 
parken. Et område, hvor man har 
lov	til	at	gemme	sig	lidt,	bygge	
huler	og	finde	en	god	pind	til	sit	
snobrød.

Skov kan plantes på mange 
måder	og	med	en	variation	som	
overrasker. 
Beplantningen i skoven kunne 
være birk og skovfyr og det 
robuste krat kunne være hassel.

Hvidtjørnssavanne

Området syd for skulpturparken, 
som	stadig	har	stærk	tilknytning	
hertil,	pga.	af	Ø-mærket,	bliver	
i	dag	brugt	til	afgræsning.	På	
arealet står der allerede et smukt 
og unikt eksempel på, hvordan 
naturen formes, når dyrene får 
lov	til	at	slå	sig	løs.

Det	kunne	være	så	flot,	hvis	
det var muligt, at understrege 
savannestemningen i denne del. 
Det kunne gøres ved at plante 
flere	hvidtjørn,	som	dyrene	
efterhånden	får	lov	til	at	bide	
skæve og gøre unikke. 

Note: området er i dag ikke 
en del af skulpturparken. Men 
hvis det fortsat skal bruges 
til	græsningsareal	og	flere	
træer dermed ikke vil være en 
gene for landmanden, så vil 
hvidtjørnssavannen	være	med	til	
at	give	parken	en	flot	indgang.

Billede	af	det	karakteristiske	træ	ved	”Ø-mærket”.
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Elementer
Aktiviteter, sport og leg

Et større område midt i parken 
vil	være	oplagt	til	aktiviteter,	
sport og leg. I dag er det kun 
petanque, som helt konkret 
er	indtænkt	som	en	aktivitet	i	
anlægget.	I	kraft	af	en	ændring	
af arealet, hvor området vil blive 
omdrejningspunkt med et mere 
socialt	perspektiv,	skal	der	ud	
over	petanquebanen	og	plads	til	
Sct. Hans bål også anlægges en 
amfiscene.	

I	området	skal	der	være	flere	
markerede opholdspladser, 
der	skal	være	plads	til	større	
arrangementer og sociale 
aktiviteter	som	binder	lokale	
mere sammen og giver 
oplevelser som eksempelvis 
teater, koncerter og opvisninger.

Græsning

Skulpturen ”Indsigt og udsigt” 
er i dag gemt lidt væk i højt 
græs. Skulpturen bliver besøgt 
og er sikkert del af en leg for 
mange	børn,	som	ofte	er	draget	
af labyrinter. En måde at få trit 
med græstrykket er ved hjælp af 
græsning på arealet i og omkring 
skulpturen. 

Dyrene vil naturligt være hegnet 
ind af åen, det levende hegn 
mod nord vil på forskellig vis 
kunne holde dyrene væk den 
vej, mens en form for ha-ha grav 
kunne være et smukt element 
mod øst. En ha-ha grav vil være 
en	skulptur	i	sig	selv	og	en	flot	
måde at afskærme uden at tage 
udsynet.

Illustration	viser	den	barriere	et	oprejst	hegn	giver	i	forhold	til	en	ha-ha	grav.
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Elementer
Midlertidig kunst

Særligt på arealet længst mod 
nord vil en plads kunne holdes 
fri	til	forskellige	former	for	
midlertidig	kunst.	

Pladsen	er	stor	nok	til	at	kunne	
bruges	til	forskellige	udstillinger	
af kunst fra byens foreninger og 
institutioner.	Det	kan	være	alt	fra	
udstilling	fra	en	temauge	på	en	af	
byens	skoler,	udstilling	af	pileflet,	
kunst fra billedskolen eller give 
en nærliggende spejdergruppe 
mulighed for at bygge noget 
midlertidigt	på	stedet.

I	vinterhalvåret	kan	der	opstilles	
græskar med lys i eller tændes 
fakler i hele området, så man 
mødes af et smukt lyshav i den 
mørke	tid.

Åen

Åen snor sig smukt gennem 
parken og giver en helt speciel 
stemning. Denne stemning kan 
forstærkes ved en gennemtænkt 
oprydning af beplantningen. Det 
vil betyde, at der nogle steder 
åbnes mere op på begge sider af 
åforløbet, så man ser hvor smukt 
vandet løber i åen. 
Det vil måske være spændende 
på stykket vest for kommunens 
areal, hvor en lille bro kunne 
her lede folk over på en af de 
små	halvøer.	Måske	skal	dette	
kun være for de særligt modige, 
som tør svinge sig i et reb for at 
komme	fra	den	ene	bred	til	den	
anden.

Det er noget helt særligt at krydse åen og opleve dens snoede forløb.






