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UDENFOR

Af Kim Brandt Thomsen

Randers Kommune

BRUSGÅRD: Naturkunstparken Kra-
kamarken blev i 1992 anlagt af Ran-
ders Kommune på et 27 hektar stort 
område ved Brusgård på initiativ af 
kunstneren Jørn Rønnau. Over tre 
symposier i årene 1992-1995 opførte 
29 kunstnere fra ni lande kunstvær-
ker i organiske materialer som jord 
og træ. Materialer, som siden foran-
dredes af klimaets påvirkning og til 
sidst forfaldt. 

Krakamarken blev i 1999 lukket 
som skulpturpark - men gå en tur 
rundt i den gamle kunstparks blan-
ding af overdrev, vådområder og 
mindre træbevoksninger, og du vil 
stadig kunne opleve nogle af skulp-
turerne og rester efter andre: 

En snorlige række træer langs en 
fordybning i jorden: ”Sound Passa-
ge” 1992 af William Louis Sørensen.

Jordvolde i sirlige cirkler: “Echoes 
of the past - Traces of the future. 
Earth and grass” af irske Mike Buf-
fin, 1992. 

En fyrrekævle med hjerter brændt 

i overfladen står på hovedet i en lille 
fyrrelund. 

Sten i to rundkredse bag en ring 
af træer: ”Two Craters. Earth, stones, 
grass and lime trees” af Judy McIn-
tosh Wilson, New Zealand, 1994 vid-
ner om, at ikke al naturkunst er lige 
forgængeligt.

Krakamarken er indhegnet, da 
den bliver afgræsset af kvæg. Publi-
kum har adgang til Krakamarken fra 
solopgang til solnedgang. 

Brusgård og Krakamarken
At følge de små skift og de større 
forandringer i kunsten forårsaget 

af tiden, lyset, blæsten, regnen og 
årstidernes skiften gjorde engang 
Krakamarken til et ganske særligt 
sted.

I 1978 købte Randers Kommu-
ne herregården Brusgård med om-
kringliggende jord. Her indrettede 
man produktionshøjskolen Brus-

gård i 1980. Der opstod et samar-
bejde mellem kunstneren Jørn 
Rønnau, som havde en idé om at 
skabe en skulpturpark af natu-
rens materialer, og forstanderen 
på Brusgård, Teddy Hoffbech. Og 
15. august 1992 blev 27 hektar af 
Brusgårds jord så indviet som Kra-

Krakamarken 20 år senere
Selv om kunstværkerne på marken er i et naturligt forfald, er Krakamarken stadig et besøg værd.

»Echoes of the past - Traces of the future. Earth and grass«. Mike Buffin, Irland, 1992. Foto: Randers Kommune.

Jørn Rønnau. »In Between«. Elm. 1992. Foto: Randers Kommune.

Omvendt træ. Foto: Ran-
ders Kommune

Velkommen til Krakamarken… 
Foto: Randers Kommune
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RANDERS: I morgen, tors-
dag den 1. oktober, kan 
du komme med Randers 
Kommunes biolog Pia Boi-
sen Hansen på svampetur i 
skoven ved Brusgård.

»Turen går langs med 
markerne ud til skoven, 
hvor vi vil se, hvad vi kan 
finde af svampe. Efter en 
god jagt i de forskellige de-
le af skoven afslutter vi med 
en fælles gennemgang af 
turens svampe,« lyder Pia 
Boisen Hansens oplæg.

Husk svampekurv, kniv 
og godt fodtøj. Mødested er 
p-pladsen ved Brusgård på 
Brusgårdvej, 8960 Randers 
SØ. Arrangører er Randers 
Kommune, Miljø og Tek-
nik og Foreningen til Svam-
pekundskabens Fremme.

Yderligere oplysninger 
kan fås hos Pia Boisen Han-
sen på mobil 25 44 16 99.

Hvor kan jeg samle 
svampe?
I private skove kan man 
færdes fra klokken 7 til sol-
nedgang. Færdsel til fods 
må kun ske ad stier og an-
lagte veje. Man må ikke 
gå ind mellem træerne, og 
man må ikke komme byg-
ninger nærmere end 150 
meter.

I en statsskov som Fus-
singø er der mere frie reg-

ler. Her må du forlade stier 
og veje og gå ind under træ-
erne og samle alle de svam-
pe og bær, du lyster.

Man kan samle svampe 
hele året, men der er flest at 
finde om efteråret, særligt 
efter en lun og fugtig sen-
sommer. De fleste arter 
vokser i skoven, men der 
kan også være svampe på 
markerne, især hvor der er 
heste på græs. Også om vin-
teren kan man være heldig 
at finde svampe. Almin-
delig østershat kan i milde 
vintre findes i rige mæng-
der, typisk på bøgetræer.

Kort er godt
Det er en god ide at med-
bringe et kort, for hvis du 
finder et særligt godt sted, 
hvor der er mange spiseli-
ge svampe, så afmærk ste-
det på kortet. Ofte er stedet 
godt år efter år. Samtidig 
kan du indtegne din rute, 
så du lettere lærer skoven 
at kende.

Sørg for at lave en rute, 
der går gennem forskel-
lige typer af skov. Både 
løvskov, nåleskov og over 
åbent land. Så er der de 
bedste chance for, at du 
møder flest mulige arter af 
svampe.

Når du færdes i naturen, 
så undlad at ødelægge de 
svampe, du ikke ønsker at 
indsamle. Selv de giftige 
svampe er nyttige i natu-
ren.

Tag med på  
svampetur i  
skoven ved  
Brusgård

Torsdag den 
1. oktober 
kan du kom-
me med 
Randers 
Kommu-
nes biolog 
Pia Boisen 
Hansen på 
svampetur i 
skoven ved 
Brusgård.

Hjertetræ på hovedet i lille fyrreskov. Foto: Randers Kommune

kamarken, Danmarks første natur-
skulpturpark. 

Et eksperimentarium
Krakamarken fik ved opstarten en 
økonomisk håndsrækning fra Sta-
tens Kunstfond og Højlunds Kul-
turfond. Pengene skulle bruges til 
at få kunstnere til at lave skulptu-
rer af naturens egne materialer. Der 
blev arrangeret et stort symposium 
med deltagelse af 16 danske og uden-
landske kunstnere i dagene lige op 
til indvielsen. Kunstværkerne var 
tænkt som en levende organisme, 
hvor naturens indvirkning på mate-
rialet var med til at forme det enkelte 
kunstværk. 

Krakamarken var et eksperimen-
tarium for kunstnere, der arbejde-
de med kunst skabt til stedet af na-
turens råmaterialer. Materialer som 
jord, sten, træ, vand, ler og sand, og le-
vende organismer som græs, planter 
og træer, der forholdt sig til naturens 
kræfter, vinden, regnen, solen og ti-
den, vækst og forfald.

Om navnet
Krakamarken har sit navn fra Kraka, 
en prinsesse fra den nordiske myto-

logi. For at få foretræde for vikinge-
kongen Regnar Lodbrog skulle hun 
løse den tilsyneladende umulige gå-
de at møde uden klæder og dog ikke 
nøgen; hun måtte ikke have spist og 
dog ikke være fastende, og hun skul-
le komme uden ledsager og dog ikke 
alene. Ved at indhylle sig i sit hår og et 

fiskenet, bide i et løg og have en hund 
som ledsager løste hun opgaven…

Den 1. januar 1999 besluttede 
Randers Byråd, at tilskuddet til den 
kunstneriske aktivitet på Kraka-
marken skulle ophøre. Der var da 
ikke kommet nye skulpturer til si-
den 1995.

David Kinane, Irland. »Earth - the receptive«. Elm. 
1994. Foto: Randers Kommune.


