
Frivillige ildsjæle under Langebro
En gruppe frivillige vil med fondsstøtte oprette et museum i lokalerne under den 
ikoniske bro. Navnet skal være Langebro Museum, og museet skal formidle broens 
300 år lange historie og kultur. Gruppen har indgået samarbejde med rådgivnings-
firmaet COWI, tegnestuen Alex Poulsen Arkitekter samt Historie og Kunst under 
Københavns Kommune. Desuden har Nordea-fonden vist stor interesse.

Alex Poulsen Arkitekter er med til at gøre 
Langebro Museum til virkelighed
APA har bistået med grafisk materiale, fotos og beskrivelser af dels den gennem-
førte ombygning af byrummet under Langebro på Sjællandssiden, og dels de 
mulige fremtidige forhold for et Langebro Museum beliggende på Amagersiden.
APA har til dato bistået med det formål at støtte projektgruppen i at formidle 
visionen om Langebro Museum og opnå finansiel støtte til realisering af visionen.
Projektet rummer et stort potentiale som samlingspunkt for området omkring 
Langebro. APA ser frem til fortsat at bistå som arkitektrådgiver.

”Vi støtter meget gerne op om ildsjæleprojekter, der er med til at skabe levende 
byrum og som bidrager positivt til lokalsamfundet. Ideen om et Langebro Muse-
um er virkelig god og er med til at gøre vores hovedstad til en levende by med 
attraktive byrum og samlingssteder, hvor der er gode muligheder for samvær 
og trivsel. Et levende museum placeret centralt i byen nær ved Islandsbrygge, 
hvor der i forvejen er rum for aktiviteter og hvor mennesker samles især i som-
merhalvåret langs kajkanten og længere henne af promenaden omkring frilufts-
badet. Her mødes københavnere for at grille, bade og nyde det gode vejr og sam-
været med andre mennesker. Langebro Museum kan blive et alternativt samlings-
punkt i sommerhalvåret og skabe aktivitet i området i vinterhalvåret. 
Et  levende museum er et attraktivt tilbud til alle i byen og er ligeledes en god 
måde til at fortælle om Københavns historie til de mange turister, der besøger 
byen”, siger Jonas Hviid Mønster, partner i Alex Poulsen Arkitekter.

Visionen bag Langebro Museum
Visionen for projektet er at bringe historien ud i byrummet og med en utraditionel 
vinkel gøre københavnere og turister opmærksomme på Københavns historie. 
Langebro forbinder ikke kun Amager og Sjælland, men skaber også bro mellem 
nutid og fortid og mellem mennesker. Ønsket er at lave et museum med tilhø-
rende café, der binder København i nutid og fortid sammen i et levende museum, 
hvor gæsterne vil være inde i broen og kunne høre trafikken passere ovenpå, mens 
udstillingen besøges.

APA støtter ildsjæleprojekt om et 
levende museum under Langebro
Ideen om et museum under Langebro i København – et levende 
museum, der vil skabe bro mellem nutid og fortid og mellem 
mennesker, er skabt af den lokale iværksætter og ildsjæl David 
Peter Fox. 
Alex Poulsen Arkitekter har bistået den frivillige projektgruppe 
med at formidle visionen om museet og opnå finansiel støtte til 
realisering af projektet. APA vil på sigt fungere som arkitekt-
rådgiver. 

”Denne her bro er folkeeje. Det er både Klaus Rifbjerg, der kaldte dem broklap-
perne i sit liv. Det er Gasolin, der er gået over denne bro, som alle folk kender. 
For dem, der bor på Amager, er det undskyldningen for at komme for sent, at 
broklapperne var oppe”, siger David Peter Fox.
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Natvisualisering af Langebro Museum.
Dette er første udkast til, hvordan museet vil se ud under broen på Islands 
Brygge. De gamle træporte erstattes af glas og i gavlen indsættes vinduer fra 
gulv til loft. Caféen placeres nærmest facaden mod vandet. 

Workshop.
Lokalet i stueetagen indrettes til workshopområde. Formålet med lokalet er dels 
at skabe aktiviteter for børn og familier, men også at lave skiftende udstillinger. 
Lige nu er planen, at det skal være muligt at bygge med Lego og etablere skif-
tende udstillinger f.eks. om BOPA, der saboterede Langebro i 1945, Gasolin, der 
udødeliggjorde broen, samt modeller og tegninger af de mange forskellige ud-
gaver af Langebro gennem tiden, som har eksisteret igennem mere end 300 år.

Gallerigang.
Udkast til Galleriet som er placeret i stueetagen. Der findes to lange gange under 
broen - de har begge en længde på ca. 25 meter. Fra de to hovedlokaler går der i 
dag brede trapper op til gangene.


