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 BYGNINGSBESKRIVELSE 

Området: 

Nykøbing Falster voksede frem omkring borgen, det senere Nykøbing Slot i løbet af 1200-tallet og fik 

købstadsrettigheder ca. år 1300. Bjørnebrønden befinder sig på Torvet, der altid har været og stadig er 

byens centrale handelsplads. Det er lidt aflangt øst-vest, hvor vestenden kun er i halv bredde. Her ligger 

Bjørnebrønden, tilpasset pladsens proportioner på dette sted. 

Anlægget: 

Anlægget består af en aflang brønd flankeret af to træer; hvert af de to træers stamme omsluttes af en 

rund bænk. Alle tre dele befinder sig på en samlende belægning af brosten, i hver sin ende med en 

halvcirkulær afslutning. 

Det rektangulære brøndkar dannes af 3 udelte, mørke granitkarmsten. Højden på dem alle er ca. 60 cm og 

tykkelsen ca. 20-25 cm, hvilket muliggør, at man kan sidde på dem. I samlingerne er de forskudt for 

hinanden og samlet med oprindeligt indstøbte, dobbeltkileformede, gennemgående blylåse, der i nyere tid 

er udskiftet med et blødt fugemateriale. I karrets østlige ende løber vandet via en udspyr af granit ned i en 

rist.  

 

Udenom selve brøndens karmsten ligger i plan med terrænet et mønster af bordursten, der igen står i selve 

hellen af brosten med træerne med bænke i begge ender. 

Tværs over midten af brøndkarret står den 170 cm høje granitbjørn, hvilende med bagbenene på den ene 

brøndkarm mens forkroppen kun hviler med det ene forben på den modsatte brøndkarm. Med kroppen 

stående i en bue over vandet, den anden forpote ligesom standset i luften af bare spænding, betragter den 

vandspejlet og ser ud, som om den spejder efter en byttefisk; måske ’leger’ den med en fisk, som den har 

fået øje på. 

 

Overflader: 

Behugningen af bjørnen er varieret, så den fremhæver pelsens, snudens og kløernes forskellige 

stofkarakter, pelsen med sine bløde hår, den glatte snude og de præcise, kantede kløer. Karmstenene er 

groft tilhugget, så de ligner bygningssokkelsten, imens oversiden af karmstenene (siddefladen) er behugget 

og slebet finere end resten. 

 VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND 

Hele anlægget blev istandsat i 2002-03 med nye lindetræer i stedet for de to elmetræer, der var gået ud. 

Rundbænkene blev retableret i egetræ, udarbejdet efter de oprindelige tegninger. Alt, både skulptur, 

brøndkar, belægning, bænke og træer er i meget god stand. 
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 ANLÆGSHISTORIE 

I 1939 blev Bjørnebrønden skænket til byen af kaffegrosserer J.P. Jeppesen i anledning af Nykøbing Falsters 

400-års jubilæum som købstad (Bilag 1). 

 

Grosserer Jeppesen havde også stået bag etableringen Museet Falsters Minder i Czarens Hus. Der er 

således en tæt forbindelse mellem fortællingen om den fredede bygning på hjørnet af 

Langgade/Færgestræde, Czarens Hus og Bjørnebrøndsanlægget (se Fotobilag, side 16-17). 

Forslaget ”Bjørn” blev blandt i alt 62 forslag indleveret på Charlottenborg til arkitektkonkurrencen den 24. 

november 1937 (Bilag 2, 6 og 7; også gengivet i Tegningsbilag, side 8-9).  

 

Ved opførelsestidspunktet så torvet helt anderledes ud. Ensemblet blev etableret som en ø imellem fire 

gader (se Fotobilag, side 15-16). Her fremgår det tydeligt, hvorfor Kaare Klint kalder det en helle, for det var 

det oprindeligt. 

 

Vedlagt håndskrevet brev af 12. april 1938 fra arkitekt Kaare Klint til borgmester H. P. Jensen med udførlig 

beskrivelse af hvad Kaare Klint lægger vægt mht. til træer, belægninger m.v., og at helheden i anlægget er 

vigtig for ham (Bilag 3). 

 

I et brev af 26. juli 1938 til borgmesteren gør Kaare Klint igen opmærksom på, at han lægger vægt på, at 

belægningen på ”hellen” bliver, som han har foreslået (Bilag 3).  

 
I et andet brev af 29. august 1938 skriver Kaare Klint til borgmesteren: ”Efter at Bøggild har fuldendt 

Modellen af Bjørnen, er det min Overbevisning, at Nykøbing vil få et Kunstværk af Rang, derfor er det mig 

meget magtpåliggende, at Omgivelserne bliver ordnet på bedste Måde – Brolægning, Træerne, Riste, 

Bænken m.m.” (Bilag 4).  

 

Afsløringen af Bjørnebrøndsanlægget fandt sted den 30. juli 1939. Om samarbejdet mellem arkitekt Kaare 

Klint og Mogens Bøggild er skildret, at ”Arkitekten Kaare Klints store andel i Bjørnebrøndsprojektet fremgår 

af, at alt, hvad kunstnerne formulerer om Bjørnebrønden på skrift, lige fra beskrivelsen af 

konkurrenceprojektet til det mindste brev til Nykøbings borgmester, er forfattet af Klint. Og naturligvis er 

den helle med halvcirkulære afslutninger på torvet, som brønden placeredes på, med dens belægning og i 

hver ende et træ med sekskantet bænk omkring, Klints fortjeneste.” (Bilag 1 og Fotobilag, side 15; bænkene 

blev dog udført som runde bænke) 

Lignende anlæg: 

Bueskytten af den tyske billedhugger Ernst Moritz Geyger på Gunnar Nu Hansen Plads i København, 

opstillet 1913, fredet. 

Skulpturen Blågårds Plads af billedhugger Kai Nielsen, Blågårds Plads i København, 1918, fredet 

Ceres Brønden af Mogens Bøggild, Rådhuspladsen i Aarhus, 1950, fredet 

Arkitekt: 

Arkitekt Kaare Klint (1888-1954) stod for hovedidé til hele ensemblet brønd og helle, samt for udformning 

af helle og brønd. 

 

Billedhuggeren Mogens Bøggild (1901-87) stod for bjørneskulpturen. 
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Andre værker af Mogens Bøggild: 

Hjort og ørne, Frederiksborg Slot, Hillerød, 1940 

Ceres Brønden, Rådhuspladsen i Aarhus, 1950 

Radiofonfiguren, Radiohuset, opstillet 1950 

Ørn i Bur på Sønderborg Slot, 1977 

To søstre, Rådhushaven, Glostrup, 1980 

 KULTURHISTORIE 

Arkitekt Kaare Klint nævner i sin projektbeskrivelse, at man, ”om det behager kan betragte Motivet med 

Bjørnen som et velkendt Symbol på en Nation, og derved paa Tilknytning til et nærliggende Hus og et 

berømt Besøg, der fandt Sted i Aaret 1716” 

Det år besøgte zaren af Rusland, Peter den Store, Nykøbing Falster. Han stillede sin flåde til rådighed for en 

planlagt invasion af Skåne under Den Store Nordiske Krig og besøgte Nykøbing i juli 1716, hvor han valgte at 

spise (og måske også overnatte) på gæstgiveriet, der siden har været kendt som Czarens Hus. 

Der fandtes traditionelt brønde på det centrale torv i mange danske byer. De tjente som den del af byens 

vandforsyning og havde et meget praktisk formål. Med tiden blev de til springvand eller til udsmykkede 

brønde og fik et dekorativt formål, et symbol på pladsens tidligere betydning (Se Fotobilag, s.15) 

 KILDER 

Bilag 1: Bjørnebrønden, Thorvaldsens Museum, Bøggildudstilling, 2013 

Bilag 2: ”Beskrivelse til Projekt mrk. ”Bjørn””, nov. 1937 

Bilag 3: Bjørnebrønd Projektstatus inkl. træer og belægning, april_1938 

Bilag 4: Brev fra Kaare Klint til Borgmester H.P. Jensen m.fl., 29. august 1938 

Bilag 5: Dyrenes forvandling”, Kristeligt Dagblad, 9.april 2013  

Bilag 6: ”Bjørnebrønd – placering af træer”, tegning af Kaare Klint, 1938 

Bilag 7: ”Bjørnebjørnen”, tegning af Kaare Klint, 1938 

 

 

 PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS 

Lokalplan C22 (1999) for bymidten af Nykøbing Falster. Her udpeges de to træer i anlægget som 

bevaringsværdige. 

Se Kortbilag, side 12 

”Områdefornyelse af Nykøbing Midtby”. 

Der blev i 2017 afholdt konkurrence om fornyelse af bymidten i Nykøbing Falster; den blev vundet af JJW 

Arkitekter. I planen bevares kun selve brønden; den flyttes til en lavereliggende placering i samme ende af 
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torvet. Der planlægges igangsætning af arbejderne efteråret 2018.  

Se Kortbilag, side 14. 

 MILJØMÆSSIG VÆRDI 

Torvet i Nykøbing Falster er byens centrale plads og kan føres tilbage til byens oprindelse i 1200-årene. Det 

kan underdeles i to-tre pladsdannelser, hvor Bjørnebrønden på det lille, intime torv i vestenden er det 

samlende punkt omgivet af to træer. 

Ensemblet, Bjørnebrønden og hellen med træerne, er fra starten tænkt som et hele fra arkitekt Kaare Klints 

side med belægning, træer og i midten brønden. Træerne er meget væsentlige og definerer det afgrænsede 

rum, der skaber ro omkring brønden til oplevelsen af den.  

Ensemblet ligger ved indgangen til tovet mod vest og ses som det første, når man ankommer derfra. Dets 

øst-vest-vendte placering udfylder fint og velafbalanceret det lille byrum. Dens dimensioner er tilpasset 

pladsens form og størrelse.  

Også fra hele resten af den øvrige del af torvet ses træerne og bjørnebrønden, beliggende på torvets smalle 

del, markant som et samlet værk. 

 KULTURHISTORISK VÆRDI 

Bjørnebrønden på hellen med træerne i hver ende er et vigtigt kulturhistorisk symbol for byen, etableret i 

forbindelse med byens 400 års jubilæum som købstad i 1939 og knytter ydermere med sit motiv, en bjørn, 

forbindelse til en for byen vigtig hændelse, nemlig zarens besøg i 1716. 

Skulpturen repræsenterer den tids naturalistiske, djærve fremstilling af dyr og mennesker. ”Dyr er i deres 

naturlighed og umiddelbarhed et middel til at forstå menneskene”, udtalte Bøggild (Bilag 5) 

Det var meget typisk for tiden, at en arkitekt og en billedkunstner som i dette tilfælde arbejdede tæt 

sammen. Og såvel arkitekt Kaare Klint som billedhugger Mogens Bøggild er vigtige, nationale 

repræsentanter for hver deres kunstdisciplin, arkitektur og billedkunst, så også af den årsag er 

Bjørnebrøndens etablering og tilstedeværelse midt på byens torv et vigtigt, kulturhistorisk vartegn i 

Nykøbing Falster.  

 ARKITEKTONISK VÆRDI 

De arkitektoniske værdier knytter sig til Bjørnebrønden på hellen (som Klint kalder den) afgrænset af de to 

træer med bænkene vokser med brugen af kun et enkelt materiale, granit, ud af belægningen på pladsen. 

Det eneste, anvendte virkemiddel er behandlingen af granittens overflader i skiftet imellem først de 

yderste, grove brosten, dernæst de fine bordursten, så den grove brøndside, den mere glat tilhuggede 

siddeflade på brøndens overside – afsluttende med de forskelligt tilhuggede dele af bjørnen. 

Brugen af materialet granit til beskrivelsen af en bjørn er ikke tilfældigt – det tunge dyr er valgt hugget i 

granit, men den dygtige billedhugger har med sin kontrastfulde, livagtige, taktile og skitseprægede 
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udformning af overfladen på bjørnens forskellige dele, pels, poter, snude, påvist materialets evne til at 

beskrive bevægelse, ynde og lethed.  

 

Hele ensemblet er i ligevægt. Det danner vha. træerne sin egen lille sfære, sit eget rum, hvor man fordyber 

sig i bjørnens koncentrerede leg med vandet. Også bjørnen er i ligevægt. 

Ensemblet afsluttes yderst med bænkene omkring træerne - en enestående mulighed for refleksion og ro – 

og netop: en helle. 

 BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER 

I hele ensemblet, der kun kan betragtes som én sammenhængende helhed, knytter de bærende 

fredningsværdier sig til rummet dannet af træerne med bænkene på fladen af granit omkring brønden med 

bjørnen, den traditionelle materialeholdning og skulpturens detaljering og overfladebearbejdning. 

 ANBEFALINGER 

Det anbefales, at ensemblet bliver bevaret i dets helhed. 

Det anbefales, at de to træer passes og fornys, når der er behov for det, så de oprindelige arkitektoniske 

intentioner fra Kaare Klints side bibeholdes, og at man derved bevarer ensemblet som en helhed. 

Hellen bør tydeliggøres som netop helle, ved at dens areal igen hæves lidt over de tilstødende arealers 

niveau. 
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 TEGNINGER OG KORT 

 

”Placering af træerne”, Kaare Klints Tegnestue, 1938.  

Anlægget består af en aflang brønd flankeret af to træer; hvert af de to træers stamme omsluttes af en 

rund bænk (tegnet sekskantet men udført rund). Alle tre dele befinder sig på en samlende belægning af 

brosten, i hver sin ende med en halvcirkulær afslutning. 
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”Bjørnebrønden” til Torvet i Nykøbing Falster, Mogens Bøggild og Kaare Klint, 1938. 
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Nykøbing Falster voksede frem omkring borgen, det senere Nykøbing Slot i løbet af 1200-tallet og fik 

købstadsrettigheder ca. år 1300. Resens Atlas,1670. (Nord er nedad til venstre, se nordpilen) 

 

Torvet i middelalderbyens midte 
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Bjørnebrønden befinder sig på Torvet, der altid har været byens centrale handelsplads.  

Luftfoto (Google Maps)  

 

 Torvet i Nykøbing Falster (www.sdfekort.dk) 
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Kort fra Lokalplan C22, hvoraf det fremgår, at de to træer på hellen er erklæret bevaringsværdige.  
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Kort og beskrivelse fra Nykøbing Falsters Bydelsatlas 
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Konkurrence om fornyelse af bymidten i Nykøbing Falster. Afgjort 2017 med JJW Arkitekter som vinder. Af 

vinderprojektet fremgår, at kun selve brønden bevares. Den flyttes til en lavere liggende del i samme ende 

af torvet. Konkurrencen omfatter hele den indre by; om den vestlige ende af det fremtidige torv står 

skrevet i vinderforslaget: 
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 BILLEDEDOKUMENTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1930’erne blev Torvet i Nykøbing gennemgribende ændret og tilpasset tidens transport-

middel, bilen. Den tidligere brønd, der ses på billedet her fra 1908, blev fjernet og erstattet af 

Bjørnebrønden 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Torvet, 1940. Den nye brønd står i forgrunden til højre. Det fremgår, hvorledes hellen dengang fremstod 

som et hævet areal i forhold til gaden. Den lå og ligger stadig ved indgangen til torvet mod vest og ses som 

det første, når man ankommer derfra. Dets øst-vest-vendte placering udfylder fint og velafbalanceret det 

lille byrum. Hellens dimensioner er tilpasset pladsens form og størrelse.  
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Torvet og ensemblet med Bjørnebrønden, Foto 1940. 

 

 

Bjørnebrønden foran Czarens Hus (fredet), stadig omgivet af gader på alle sider. Bemærk samme vinkel 

som fotoet fra 1908 på side 15. Foto 1970’erne. 
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Siden er hele Torvet blevet omdannet til fodgængerområde, gadebilledet er udvisket. Her set fra vest, fra 

Slotsgade. Hellen med Bjørnebrønden set ved indkørslen til torvet fra vest (Google, foto ca. 2017-18) 

 

Set fra øst, fra torvet. Foto 2018. 
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Men går man nærmere, ses hellen stadig med dens brostensbelægning. Foto 2018. 

 

Ligesom i 1940’erne kan man også i dag sidde under træerne og betragte livet på torvet. På billedet ses det 

måske væsentligste virkemiddel, behandlingen af granittens overflader, i skiftet imellem først de yderste, 

grove brosten, dernæst de fine bordursten, så den grove brøndside, den mere glat tilhuggede siddeflade på 

brøndens overside – afsluttende med de forskelligt tilhuggede dele af bjørnen. Foto 2018. 
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Tværs over midten af brøndkarret står den 170 cm høje granitbjørn, hvilende med bagbenene på den ene 

brøndkarm mens forkroppen kun hviler med det ene forben på den modsatte brøndkarm. Med kroppen 

stående i en bue over vandet, den anden forpote ligesom standset i luften af bare spænding, betragter den 

vandspejlet og ser ud, som om den spejder efter en byttefisk; måske ’leger’ den med en fisk, som den har 

fået øje på. Foto 2018. 
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Karmstenene er groft tilhugget, så de ligner bygningssokkelsten, imens oversiden af karmstenene 

(siddefladen) er behugget og slebet finere end resten. Foto 2018. 
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Brugen af materialet granit til beskrivelsen af en bjørn er ikke tilfældigt – det tunge dyr er valgt hugget i 

granit, men den dygtige billedhugger har med sin kontrastfulde, livagtige, taktile og skitseprægede 

udformning af overfladen på bjørnens forskellige dele, pels, poter, snude, påvist materialets evne til at 

beskrive bevægelse, ynde og lethed.  

 

 


