
Den Nordvestfynske Skulptursti 
Baaring Banke Lokaludvalg oprettede for nogle år siden diverse grupper for at sikre en positiv 
udvikling i vores sogne. En af de grupper, der blev oprettet i den sammenhæng, er Arbejdsgruppen 
for Kulturel Udvikling. Efter afholdelse af diverse møder vedtog de, at der burde udstilles mere kunst i 
det åbne rum i Asperup og Roerslev sogne. Dette ville gøre området mere attraktivt for beboerne og 
besøgende og inspirere folk til at interessere sig for kunst og bidrage til det gode liv i Asperup og 
Roerslev. Et stort aktiv for alle! 
 
Arbejdsgruppen lavede en aftale med Middelfart Kommune om at oprette en skulptursti på 
græsarealet langs Kærbyvej, der hvor Steffan Herriks skulptur allerede stod. Ideen passede godt 
sammen med planen fra kommunen om at etablere en sti-forbindelse fra Middelfart til Bogense og 
Odense langs den gamle Nordvestfynske Jernbane. Banen var i drift fra november 1911 til marts 
1966. På næste side findes flere informationer om Nordvestfynske Jernbane (forkortet OMB for 
Odense-Middelfart-Bogense). 
 
I 2015 blev der indgået en aftale med kunstneren Birgitte Thorlacius fra Kærby om at opstille 
skulpturer, lavet af vores lokale billedkunstner Frede Troelsen, som desværre døde i sommeren 2014.  
Der var tale om 11 stenskulpturer, hvoraf de første 8 ankom Påskelørdag 2016. Skulpturerne blev 
med kranvogn hentet fra Rendsburg i Tyskland og placeret på skulpturstien. Betalingen af udgifterne 
til transport og opstilling af skulpturerne blev muliggjort med stor opbakning og bidrag fra 
lokalbefolkningen på Båring Banke. Det betyder alt, at beboerne bakker op om skulpturstien. 
Skulpturstien blev åbnet den 1. maj 2016 på Baaring Bankes første kulturdag af Ingrid Marie, datter af 
Frede og Birgitte. 
Og i sommeren 2016 udlånte Middelfart Kommune bronzeskulpturen ’Dreng med hund’ af Per Ung til 
skulpturstien!  
 
Hvis du gerne vil støtte projektet eller høre nærmere, kan du kontakte medlemmerne fra 
Arbejdsgruppen for Kulturel Udvikling via Baaring Banke Lokaludvalg: lokaludvalg@baaringbanke.dk 
eller via sekretæren fra Arbejdsgruppen: c.beelaerts@live.dk. 
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