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Foreningen for by- og landskabskultur i Randers ved formand Jan Nørskov Jørgensen har sammen med en 
række lokale borgere og virksomheder arbejdet på en genrejsning af det gamle springvandsanlæg 
Iguanbryderne. Det ønskes placeret på pladsen foran Tinghuset, hvilket er tiltrådt af Randers Kommunes 
Kunstfond. Sagen drøftes endvidere i Miljø og teknikudvalget den 30. august 2021.  

Iguanbryderne er et springvand, udført i 1908 til placering på dengang Frederiksplads, (nu en del af 
Østervold), hvor det stod frem til 1964. Siden har det været placeret ved Stadion, hvorfra det blev 
deponeret i 2012. Der er billedmateriale i det vedlagte prospekt ”Iguanbryderne – genplacering på 
Tingpladsen”.  

Anlægget er nedslidt og kan ikke genopføres uden en større renovering. Det kunstneriske værdi er vurderet 
lav, til gengæld har Iguanbryderne en kulturhistorisk værdi ifølge Museum Østjyllands udtalelse 
”Iguanbryderne i Randers. Kulturhistorisk værdi”, som ligger på sagen.  

Den lokale gruppe af borgere har indsamlet midler hos en række fonde, se evt. vedlagte ”opdatering 
fundraising pr. 20. august 2021, vedlagt: A.P. Møller Fonden, Louis-Hansens fond og Lemvigh-Müller 
Fonden for 1.050.000 kr. Der er indsamlet 85.000 kr. hos lokale virksomheder og pengeinstitutter, og 
Randers Kommunes Kunstfond har bevilget 50.000 kr. Der er vedlagt bevillingsbrev på sagen. Der er 
dermed i alt samlet midler for 1.185.000 kr. Der er tilstødt fordyrende forhold til projektet efter 
fundraisingen på ca. 600.000 kr. Det handler især om udbedring af rør, pumper og ventiler til springvandet, 
belægningsarbejde mv., hvilket fremgår af dokumentet ”Budget”, som ligger på sagen. Det samlede 
finansieringsbehov er nu 501.912 kr., dog er der heri indeholdt 50.000 kr. til uforudsete udgifter. For at 
opretholde bevillingen hos A.P. Møllerfonden, skal projektet sættes i gang i indeværende år.  

Der er udstedt en garanti fra Randers Kommune om overtagelse af den fremtidige drift af skulpturen, på 
betingelse af at både Iguanbryderne og Sct. Laurentii brønd i Adelgade renoveres på samme måde, se 
vedlagte ”Driftsgaranti. ” Der er på nuværende tidspunkt ikke indsamlet midler til renoveringen af Sct. 
Laurentii brønd. Driftsomkostningerne er i 2019 estimeret til samlet set 70.000 kr. årligt.  


