
Skulptur i Grøn, granitskulptur 

Eva Sørensen 

På plænen mellem Jyllandsgade/
Islandsgade 

 

Den Sidste Cigaret, jern- og be-
tonskulptur 

Erik Dietman 

På stien mellem Per Kirkebys Vej 
og Poul Gerness Vej 

 

Huset i Ikast, murstensskulptur 

Per Kirkeby        

På græsareal ved stien mellem 
Per Kirkebys Vej og Bjørn Nør-
gaards Vej 

 

Den Store Dansker, jernskulp-
tur                      

Sven Dalsgaard 

På græsareal mellem Bjørn Nør-
gårds Vej og Sven Dalsgaards Vej 

                                                       

Skulptur i tre, cortenstålskulp-
tur                     

Peter Bonnén 

Ved Lysholt Allé og Peter Bon-
néns Vej 

 

Arkitektoniske Elementer II, ke-
ramikskulptur 

Bjørn Nørgaard                           

På Lysholt Allé, ud for Bjørn Nør-
gårds Vej 

 

Rød Hankeskulptur, jern- og beton-
skulptur 

Egon Fischer 

På stien mellem Egon Fischers Vej og 
Bjørn Nørgårds Vej 

KUNSTRUTE med blå himmel 

HØJRIS-OMRÅDET IKAST 
Vandre- eller cykelrute på 4,5 km. 

Start og slut ved Vandtårnet, Finlandsgade, Ikast. 

Oplev andre kunstruter med blå himmel i Ikast-Brande: 

Bording 

Engesvang  

Isenvad og Gludsted 

Nørre Snede, Klovborg og Ejstrupholm 

Blåhøj, Uhre og Drantum 

Gavlmalerier i Brande 

Skulpturer i Brande 

Ikast City og Ikast Vest 

Frisenborgparken Ikast 

Skulpturerne i Højrisparken 

Skulpturerne i Højrisparken blev til på initiativ af de private per-
soner, der stod bag udstykningen af det dengang nye parcelhus-
område i den østlige del af Ikast. De fleste blev udført i 1973, 
hvor der endnu kun var bygget enkelte huse, og området var 
åben mark. 

Man traf aftaler med fem forskellige kunstnere om hver at lave 
en skulptur på de ’pladser’, der skulle være en del af fællesarea-
lerne. Flere af kunstnerne stammede fra ’Den eksperimenteren-
de Kunstskole’ med Poul Gerness i spidsen. De var alle temmelig 
kontroversielle i deres kunstneriske udtryksmåde og endnu ikke 
de anerkendte kunstnere, der er i dag. 

Vejene i området blev opkaldt efter de udvalgte kunstnere, og 
som en del af ’honoraret’ fik de hver især et vejskilte med deres 
respektive navne. 


