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JORD PÅ
HJERNEN
Tag med på tur ind i kunstneren 
Rune Bosses univers, hvor kunst 
og natur smelter sammen. 

VED LEJRE STATION STÅR EN HØJ, UNG MAND I TERMOTØJ, VANDRESTØVLER OG 

HUE MED ØREKLAPPER. KUNSTNEREN RUNE BOSSE HAR LAGT DE KØBENHAVNSKE 

GADER BAG SIG FOR AT TAGE PÅ TUR TIL GEOLOGISKE HOT-SPOTS I NATIONAL-

PARK SKJOLDUNGERNES LAND. VANDRESTØVLERNE BLIVER HURTIGT MUDREDE 

OG BLÆSTEN BIDER I KINDERNE, MEN RUNE BOSSE TAGER SIG GOD TID TIL AT 

UNDERSØGE OG SANSE HVERT STED. OG DA DEN SKARPE SOL ENDELIG BRYDER 

FREM, SPEJLER DET BAKKEDE ISTIDSLANDSKAB SIG I HANS NYSGERRIGE ØJNE.

KOBLING MELLEM NATUR OG KUNST
De fleste forbinder nok kunst med indendørs udstillinger på museer og ikke med store natur- og kulturom-
råder. Ikke desto mindre har Nationalpark Skjoldungernes Land som den første nationalpark i Danmark 
valgt at arbejde strategisk med kunst i landskabet. I de kommende år vil nationalparken sammen med en 
række moderne kunstnere finde nye måder at formidle områdets natur- og kulturværdier på. Kan kunst fx 
være med til at synliggøre det geologiske landskab, som gemmer sig under vores fødder? Det har Rune Bosse 
sat sig for at finde ud af. Han har nemlig jord i hovedet og grønne fingre og i hans univers hænger kunst 
og natur uløseligt sammen. Det har ført til, at han nu skal lave et geologisk kunstprojekt i nationalparken.

Rune Bosse (f. 1987) er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 
med tre års studier ved Olafur Eliassons eksperimenterende kunstskole i Berlin. 
Han er netop i 2018 blevet hædret med Remmen Kunstpris. 

Af Camilla van Deurs. Foto: Erdal Bilici
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I kunstskolernes klasselokaler kunne Rune Bosse godt 
føle sig tilfangetaget i de konservative meninger om 
kunsten. Det fik ham lige så stille til at gøre op med 
vanetænkningen og flytte sin kunst udenfor.

”Til at begynde med er jeg først og fremmest lidt fru-
streret over, at kunsten skal være så isoleret i institu-
tionerne. Jeg følte, at jeg skulle have en stor viden om 
kunstens historie for at kunne give mig i kast med at 
prøve at forstå kunstværkerne, så jeg søgte ret hurtigt 
udendørs, hvor værkerne kan mødes i en friere kon-
tekst, og har en mere direkte relation til omgivelserne.”

FRA IDÉ TIL VÆRK
Kunst er ifølge den danske ordbog bevidst brug af 
menneskelig skaberevne og fantasi til frembringelse af 
værker, som kan påvirke eller udfordre modtageren.  
Men hvor kommer idéerne til værkerne fra? 

”Der er mange forskellige måder en ’idé’ kan opstå. 
Nogle gange er det ved et spørgsmål, som opstår i mø-
det med et sted, eller når jeg får et materiale i hånden. 
Andre gange er det nogle følelser eller fornemmelser, 
som har været længe undervejs, og som pludselig fin-
der en form i et materiale”, fortæller Rune Bosse.

Der findes altså ikke ét klart svar på, hvor han får sin 
inspiration fra, men det er tydeligt, at det handler om 
at skabe forbindelser og møde verden.

Det første kunstværk af Rune Bosse er efter hans eget 
udsagn lavet på en højskole i Skive for omkring 10 år 
siden. Men den kreative tankegang startede hos ham 
langt tidligere.

”Det at arbejde kreativt er for mig at være 
nysgerrig på verden, at undersøge den 
gennem sine sanser og leg for så at omfor-
me disse indtryk og udtrykke dem igen i sit 
eget sprog – og den proces starter for de 
fleste af os allerede, mens vi er helt små.”

›› 
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I NATIONALPARKEN FINDES FLERE OMRÅDER AF 
SÆRLIG GEOLOGISK INTERESSE. HER SES DET SMUKKE 

DØDISLANDSKAB VED LEDREBORG GODS.

”Hvordan kan kunsten give os lysten til at un dersøge vores omgivelser igen 
og se det som ligger lige for fødderne af os? Hvordan får vi øje på skoven for 
bare træer? Det er en spændende udfordring.”

”For mig handler det om at undersøge verden igen 
med nye øjne og tage nogle af vores verdensforståelser 
op til genovervejelse. Både ved at se og vise sammen-
hænge, som kan være svære at udtrykke sprogligt, 
men som gennem kunsten kan blive behandlet både 
poetisk og gerne uden forudindtagede meninger.” 

NATURENS SKJULTE LÆRDOM
Hvis du møder Rune Bosse – hvad enten det er med 
sit graveudstyr på en mark eller via hans værker på 
landets store kunstmuseer – så bliver det hurtigt 
klart, at naturen spiller en stor rolle. Men hvad er 
hans forbindelse til naturen, og hvorfor er han så op-
taget af den?

”Jeg synes, det er nogle store spørgsmål, du stiller… 
Altså siden jeg har været en lille dreng, har jeg leget i 
skoven og på markerne. Senere hen, da jeg begyndte 
at udtrykke mig kunstnerisk, fandt jeg især et fristed 
i naturen. Et fristed til at hente inspiration og mate-
rialer, men også til at undersøge nogle af livets basale 
spørgsmål, fx ’hvad er tid’? Er den lineær, cirkulær 
eller en spiral? Sådan et spørgsmål kan naturen give 
nogle svar på, hvis vi giver os hen og betragter den.”

Rune Bosses afgangsprojekt ved akademiet i 2016 var 
installationen ’Tempus circularis. Fagus sylvatica’, 
der handlede om netop tid. For at lave værket tog han 
ud i en skov og observerede det samme bøgetræ gen-
nem et helt år for at se det forandre sig. Denne un-
dersøgende og omhyggelige tilgang er et kendetegn 
ved hans værker.

Han virker i det hele taget som en kunstner, der søger 
meningsfuld kontakt med sig selv og jordforbindelse 
til sin omverden. Åbenhed og brug af naturen er hans 
redskaber til at forstå nogle af de helt store spørgs-
mål, der flyver mellem ørene på os alle sammen.

”Eller hvad er døden? Findes døden overhovedet i  
naturen eller er alt bare en form for forandring af 
materialers sammensætninger? Frøene bliver til 
planter, som bliver til jord igen og endnu engang 
indgår i kredsløbet. Det smukke ved kunsten er jo, 
at den ikke behøver at komme med et svar, men kan 
vise dimensioner og dybere perspektiver, som du kan 
spejle dig i som menneske.”

›
›
 

Foto: Ole Malling Jordforbindelser. Foto: Rune Bosse Foto: Erdal Bilici
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ET MUSEUM FOR JORD
Rune Bosse var én af fem kunstnere, som blev inviteret 
til at bidrage med fagligt input til Kunstprogrammet 
for Nationalpark Skjoldungernes Land. For ham var der 
ingen tvivl om, at der skal arbejdes med stedsspecifikke 
kunstprojekter. Kunsten skal på den måde få folk ud i 
naturen for selv at mærke den og bevæge sig steder hen, 
de normalt ikke kommer – og give nyt syn på det, som 
allerede findes.

”Hvordan får vi øje på skoven for bare træer? Det er en 
spændende udfordring. Hvordan kan kunsten bruges 
som et redskab til at opdage og give os lysten til at un-
dersøge vores omgivelser igen og se det som ligger lige 
for fødderne af os med nye øjne eller fra en ny vinkel. 
Og måske endda gøre sammenhænge i verden mere  
tydelige.”

I nationalparken kan du opleve et stærkt kuperet dødis-
landskab. Der er flere særlige geologiske hot-spots, hvor 
jordbunden og de særlige formationer danner udgangs-
punkt for det landskab, som vi ser i dag, og som gennem 
tiden har udgjort ressource-grundlaget i området.

RÅD FRA RUNE - SÅDAN 
KOMMER DU SELV IGANG

”Natur og især kunst er store 
ord, som ofte afskrækker mange 
fra at give sig i kast med, hvad 
de repræsenterer. Men først og 
fremmest tror jeg, at det handler 
om at være nysgerrig, legende 
og ikke mindst at sanse omgi-
velserne. Jeg tror, det er vigtigt, 
at vi tager os tid til disse under-
søgelser og forbindelser igen. 
Egentlig er det vel ikke så vigtigt, 
om det er kunst eller ej, men at 
vi forbinder os med vores 
omgivelser og føler os forbundne 
med dem. ”

5 GEOLOGISKE HOT-SPOTS 
• Halvøen Bolund
• Dalene omkring Kornerup
• Dødislandskabet ved Ledreborg
• Skovhøjlandet i Bidstrup Skovene
• Elverdamsdalen

›› 

Foto: Erdal Bilici
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I foråret har Rune Bosse arbejdet på en skitse til det, 
han kalder et ’jordmuseum’. Det skal på én og samme 
tid være et kunstværk og en formidlingsinstallation 
om geologi. Installationen skal være et åbent labora-
torium for alle besøgende, hvor de kan udforske og 
sanse naturen og genopdage landskabet.

”Egentlig ved jeg ikke særlig meget om jord. Mit ud-
gangspunkt har været at synliggøre den, fordi hvor-
dan kan vi forstå noget, som vi kun ser overfladen af. 
Vi bevæger os rundt på den hver dag, stort set al den 
føde, vi indtager, er vokset op af den, og en dag skal vi 
selv blive til jord igen. Alle disse historier kan aflæses 
i forskellige lag og sammensætninger af jordtyper.” 
Han gør en kort pause og fortsætter: ”Jeg synes, det 
er tankevækkende, at de ting vi gør ved jorden, og de 
spor, vi efterlader, bliver optaget i vores føde.”

FREMTIDENS FORBINDELSER
Til fælles for Rune Bosses værker er den fremadret-
tede bevægelse. De stopper ikke deres proces, når de 
udstilles. Det samme kan siges om Rune Bosse selv, 
der suser rundt i både ind- og udland, og hele tiden 
er på vej et nyt sted hen.

”Jeg har et stort ønske om i fremtiden at kunne ar-
bejde med projekter, som direkte bidrager til verden 
med ting, som gror og vokser. Jeg har i de seneste år 
arbejdet meget med indsamlinger og registreringer 
for at prøve at forstå nogle af de systemer, som vi er 
en del af. Nu kunne jeg godt tænke mig, at mine vær-
ker bidrager til en forandring og ikke kun peger på 
den, men det er en stor opgave, som stadig skal finde 
en vej og form.”

Om håb for fremtidens natur og landskab siger han:
”Jeg håber, at vi i fremtiden vil være mere i kontakt 
med vores omgivelser igen og forstå, at vi er en del af 
naturen.”

›
›
 

LÆS KUNSTPROGRAMMET

i 2018 lancerede Nationalpark 
Skjoldungernes Land et kunst-
program. Det skal sætte fokus 
på de muligheder kunsten kan 
bidrage med i forhold til at skabe 
nye indfaldsvinkler og styrke 
opfattelsen ad bl.a. natur, miljø, 
videnskab og kulturhistorie.

Kunstprogrammet er udarbejdet 
af kunstrådgivningsbureauet 
Somewhere, nationalparken og 
Lejre kommune - med fagligt 
bidrag fra kunstnere.Læs det 
på www.nationalparkskjold-
ungernesland.dk

Vær nysgerrig 
på omgivelserne! 
Rør ved et træ, 
lugt til jord eller 
sammenlign mønstre 
på blade.
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