
Oplæg til Rammeaftale med Museum Lolland-Falster 
- om udarbejdelse af materialer til brug for fondssøgning til ny bro over Guldborg Sund. 

 

Programledelsen for udviklingen af Nykøbing F Havn indgår en rammeaftale med Museum Lolland Falster, 

om afdækning af materialer og viden fra museets samling om den gamle Chr. IX´s bro over Guldborg Sund 

samt af en række aspekter af broens historie i relation til byen og broens konstruktion. 

Materialet skal derfor omhandle den gamle Chr. IX’s bro, og bestå af en kulturhistorisk rapport og en 

præsentation til brug for fundraising til reetablering af en gang- og cykelbro. 

Materialet kan understøtte og bidrage til realiseringen af Nykøbing F havneby, idet det dels kan danne 

grundlag for arbejdet med fondssøgning til en reetablering af cykel- og gangbroen, dels underbygge 

materialer til brug for myndighedsdialogen med henblik på godkendelse af en bro hos Kystdirektoratet, og 

sidst vil materialet danne udgangspunkt for en udstilling i sommerens pop-up område på havnen.  

 

Aflevering: 

Museum Lolland-Falster udarbejder en kulturhistorisk rapport med tilhørende præsentation i form af slides 

til brug for fundraising til en reetableret bro på samme sted. 

Museet medvirker med udarbejdelse af formidlingsmaterialer og udlån af udstillingsmaterialer (muligvis 

model af bro og originalt kunstværk) til pop-up området på havnen i Nykøbing F i 2023. 

 

Indhold  

Baggrundsmaterialet, på anslået ca.  5 sider, tekst og tegninger af broen skal;  

 gøre rede for konstruktionen af Chr. IX’s bro, som baggrund for nytegning af en retablering af 

denne. 

 gøre rede for, hvorfor broen kom og hvorfor den blev placeret hvor den kom til at ligge, med 

direkte forbindelse mellem Lolland og Nykøbing Falsters midtby, og hvordan den har påvirket byens 

udvikling. 

 Gøre rede for konstruktionen af Chr. IX’s bro og rumme en beskrivelse af materialevalg, og 

oprindeligt benyttede håndværk  

 beskrive dreje- og åbningsmekanismerne i den 40 meter lange drejebro. 

 redegøre for dimensionering af anlægget med sejlrende etc. og en angivelse af broens bæreevne  

Udstillingen er i udgangspunktet budgetteret efter pop-up udstillingen i 2022, men med tillæg for 

opsætning og fysisk sikring af originalmaterialer som Museum Lolland-Falsters model af broen og Josva 

Dichmanns verdensudstillingsmaleri, så disse kan udstilles på et offentligt sted. Det stiller krav til robusthed 

og beskyttelse af udstillede genstande.  

 

Tidsplan 



Aflevering af rapport og slides: 15. marts 2023.  

Den nøjagtige dato for åbning af udstillingen vil blive fastsat i løbet af foråret 2023. 

 

Budget 

Betaling til Museum Lolland-Falster for planlægning og etablering af udstillingen er aftalt til at udgøre 

150.000 kr. Betalingen dækker dels 100.000 kr. til udgifter til løn til opsporing og fremfinding af 

konstruktionstegninger, udarbejdelse af den kulturhistoriske rapport og præsentations-slides til 

fundraising-prospektet og dels 50.000 kr. til direkte 3. mands udgifter til udstillingen, materialer, sikring af 

genstande og grafisk opsætning, 


