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Temaet for dette hæfte er færgeoverfarter og broer. Forsker ved

Tekniske Universitet, drøfter anvendelsen af billedmateriale

Danmarks Tekniske Museum, Jørgen Burchardt, analyserer

fra DTU’s omfattende billedarkiv som pædagogisk redskab i

det lange forløb fra første gang, Rigsdagen drøftede jernba-

uddannelsen af broingeniører. Endelig bringes en afsluttende

netunnel- og jernbanebroforbindelser over bælterne, og frem

artikel i form af civilingeniør Poul Møller Nielsens erindringer

til indvielsen af vej- og banebroen over Lillebælt i 1935. Fhv.

fra opførelsen af de tre broer mellem Fyn og Langeland..

museumsdirektør Peter Dragsbo foreslår, at man iværksæt-

Redaktionen takker forfatterne for deres indsats og retter sam-

ter en indsats for at bevare erindringen om færgetrafikkens

tidig stor tak til Asfaltindustrien, som yder økonomisk støtte til

betydning i den danske infrastruktur og belyser sit anliggende

trykning af dette hæfte.

ved at gøre rede for synlige minder om Storebæltsoverfarten
i Nyborg og Korsør; og historikerne phd. Louise Skyggebjerg
og gruppeleder Laila Zwisler fra Teknologihistorie Danmarks
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DISRUPTION OG PLANLÆGNING
AF STORE
INFRASTRUKTURPROJEKTER
– fra forslag til Lillebæltsbro i 1855 til realiseringen i 1935

Jørgen Burchardt er grafisk ingeniør fra Den
Grafiske Højskole, etnolog fra Københavns
Universitet og har efterfølgende uddannelse
fra Kungliga Tekniska Högskolen, Stockholm
og Deutsches Museum, München. Han har arbejdet i museumsverdenen, bl.a. som direktør
for Danmarks Vejmuseum, og forsker i dag i
lastbiler og landevejstransport for Danmarks
Tekniske Museum. Han har skrevet 40 bøger
og mange hundrede artikler – transportrelaterede bøger er: „Gods på vej. Vejtransportens
danmarkshistorie“, „En dansk bushistorie“, „Lydpotter, arbejde og ledelse“ og er
medforfatter til „Lige ud ad landevejen. Med
hestevogn og bil på amternes veje 1868-2006“.
www.burchardt.name

Introduktion

Dagens hovedemne, jernbane, havde

Den 5. december 1855 fremlagde folke-

han ligeledes personlige erfaringer med

tingsmand Anton Frederik Tscherning

fra ledelsen af et sydfransk jernbane-

et forslag i Folketinget om jernbane i

selskab. Han havde i 1830’erne som

Jylland, og i præsentationstalen sagde

en noget uregerlig militærmand været

han bl.a.:

sendt i eksil på ubestemt tid af kongen,

„Ved første øjekast fremstiller Store-

hvor han skulle rapportere hjem om nye

bælt sig som en […] næsten uoverkom-

teknikker indenfor militær og industri.

melig hindring; jeg har i mange år tænkt

Her havde han også studeret jernbaner i

på denne sag, og [….] jo mere jeg har

England og i Belgien.4

overvejet det, desto mere er det forekom-

Tscherning var for længst taget til

met mig, som om opgaven er lettere at

nåde og var blevet en af landets ledende

løse, end man i det første øjeblik kunne

politikere. Han var endda krigsminister i

antage. […] jeg vil kun sige, at der i mine

en kort periode, efter Treårskrigen star-

tanker foreligger en undersøisk forbin-

tede i 1848. Han var liberal og bondeven,

delse mellem Sjælland og Fyn (Grundtvig:

og med sin store arbejdsevne satte han

Det var en lang tunnel!). Ja, det er endda

sig ind i mange af tidens store og små

ikke en så lang tunnel. Man må vel lægge

problemer.

mærke til, at den kan deles i et par dele,

Hans forslag om en tunnel under

Begrebet disruption introduceredes i

ligesom man også må vel huske på, at i de

Storebælt varede det dog mange år at

1995 om ny teknologi, som i løbet af kort

store minegallerier som nu daglig benyt-

realisere; først i 1997 kørte det første tog

tid helt eller delvist kan ændre bestående

tes til at udvinde […] kul, findes længder

mellem Fyn og Sjælland – 142 år efter

forretningsformer. Ændrede vilkår kan

af gallerier, som er meget betydeligere

forslaget.

især ramme store infrastrukturprojekter,

end dem, der her er spørgsmål om.“2

1

som planlægges over mange år, og hvor

Kommentaren fra salen fra den

Store infrastrukturer af denne type
tager det mange år at realisere. Da de er

der tillige fra indvielse til infrastrukturens

kendte salmedigter og folketings-

dyre, skal beslutningsprocessen være

sidste anvendelse kan gå måske flere

medlem Grundtvig fik Tscherning til

grundig for at sikre en sund økonomi for

hundrede år.

at forklare sig nærmere. Der var en

projektet. Inden den endelige beslut-

naturlig skepsis over for tunnelbyg-

ning skal teknikerne tillige udarbejde

første Lillebæltsbro som eksempel vises

geri, da det var offentligt kendt, at en

konkrete forslag til byggeriets konstruk-

hvorledes transportteknologi, brobyg-

tunnel under Themsen fem gange under

tioner. Infrastrukturprojekter er store

ningsmetoder, krigskunst og andre for-

byggeriet var oversvømmet af vand, og

og har samtidig indflydelse på andre

hold ændredes radikalt siden forslaget til

arbejdere druknede. Det store bygnings-

geografiske områder, som måske indi-

Fænomenet er ikke nyt. Med den

en bro for første gange blev præsenteret i

værk kunne dog åbne i 1843. Tscherning

rekte får forringet deres forhold, hvorfor

Folketinget i 1855, og hvordan de greb ind

havde selv et indgående kendskab til mi-

dets politiske repræsentanter ofte er

i beslutningen om broen skulle bygges og

negange, idet han 15 år tidligere havde

modstandere.

hvordan.

været bestyrer af en kulmine i Frankrig.

3

3

Anton Frederik Tscherning (1795-1874) malet i
1851 kort tid efter han havde været krigsminister i den første del af Treårskrigen og få år før
han stillede et visionært forslag i Folketinget:
en tunnel under Storebælt og en bro over Lillebælt. C.A. Jensen, Frederiksborgmuseet.

De store broer og tunneller vil være i

kørsel med lastvogne eller med jernspor

Større forandringer

funktion i mange år. Hvor mange år ved

til hestetrækbane“.5

•
•
•
•
•

man ikke, men det er ikke ualmindeligt,

Fra forslag til broens realisering i

at de bliver mere end 100 år. Det vil sige,

1935 gik der 80 år, og nogle af disse

at et anlæg som tunnelen under Store-

års mange forandringer nævnes i det

bælt foreslået i 1855 antagelig vil være i

følgende.

brug efter år 2100 – altså 245 år efter det
første forslag i Folketinget.
Det lange tidsspand er kritisk, for

Militær teknologi
Det militære aspekt blev berørt allerede

der kan ske mange forandringer på

i Tschernings fremlæggelsestale. Dan-

transportområdet i løbet af de år. De

mark havde haft smertelige erfaringer

største forandringer kaldes med et

med en fjende sydfra, og den tidligere

moderne ord „disruption“, hvor nye

krigsminister gjorde selv opmærksom

produkter undergraver eller nedbryder

på, at et jernbaneanlæg kunne anven-

en eksisterende branches typiske for-

des af fjenden. Derfor foreslog han i sin

retningsmodeller. Vi har til eksempel

tale, at beboerne i krigstid to mil fra en

set det ved fotografering, hvor Kodaks

jernbane skulle udføre et hoveriarbejde

International politik
Militær teknologi
Overordnet trafik prioritering
Teknologisk forandring ved skibsfart
Teknologisk forandring ved
vejtransport
• Teknologisk forandring ved
brobyggeri
• Arkitektoniske stil og mode
I løbet af de 80 år mellem 1855 og 1935 skete
der store forandringer på områder med indflydelse på beslutningen om brobyggeriet. Nogle
forandringer var så store, at vi kan kalde dem
disruptive. Til eksempel skete der store forandringer ved krigsførelse, hvilket reducerede
militærets modstand mod en bro.

udbredte fotografiapparater med film

med „i den kortest mulige tid at komme

i dag er erstattet af digitale apparater.

tilstede med heste, vogne og redskaber

Indførelse af digital post har tilsvarende

og tage skinnerne og underlagene bort“.

på anlæggenes vigtighed, og da den

på få år reduceret det danske postvæ-

Han foregreb på en måde frihedskæm-

ikke fik tilbageleveret de fjernede dele

sen til et hjørne i en købmandsforret-

pernes sabotage under 2. Verdenskrig.

til lokomotiverne, sprængte de som

ning.

Nordjylland uanvendelige. Den prøjsiske
militære ledelse var selv opmærksom
6

Problematikken blev aktuel få år

Der er tilsvarende indført mange nye

hævn den nybyggede jernbanebro over

senere i krigen i 1864. Jernbanen

Gudenåen ved Langå; den skulle endda

teknologier på transportens område,

Altona-Kiel åbnet 1844 blev naturligvis

sprænges over fire dage før den brød

som i større og mindre udstrækning har

benyttet af den prøjsiske og østrigske

endeligt sammen. Sprængningen havde

virket disruptivt, hvilket er hovedemnet i

fjende. Den danske hær havde planlagt

ingen direkte militær betydning, men

denne artikel. Det illustrerende eksem-

at sprænge jernbanebroen ved Ejderen i

man kan formode, at man sprængte

pel er dog ikke Storebælts tunnel, men

stykker, men i krigens forvirring glemte

broen for at indhøste militær erfaring.

Lillebæltsbroen. I Tschernings skriftlige

man at køre de to forberedte dræsiner

forslag til jernbanen i 1855 fandtes et

med 600 kg krudt til broen. På den

ketinget også nævnt, at man kunne

ønske om, at der blev udarbejdet

tid var der ikke jernbaneforbindelse

stoppe fjenden ved at føre jernba-

nordpå i Jylland, og de helt nye jernba-

nen igennem en fæstning, men det

„foreløbige planer og overslag til en

7

Tscherning havde i sin tale i Fol-

hængebro, anlagt på det smalleste og

ner Århus-Randers-Langå-Skive lå for

ville kun løse problemet i en kortere

tillige bekvemmeste sted over Lillebælt,

sig selv, hvorfor de danske tropper blot

periode, vurderede han. Det blev dog

anbragt så højt, at skibsfarten kan gå

skulle fjerne centrale dele af lokomo-

alligevel resultatet i den sidste ende,

uhindret under samme, og indrettet til

tiverne for at gøre jernbaneskinnerne i

at fæstningsbyen Fredericia blev et

4
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Da der skulle etableres jernbanefærge
mellem Fyn og Jylland, blev ruten ikke lagt
ved den korteste afstand over bæltet ved
Middelfart, men jernbanen blev ført til Strib,
så færgen kunne lande inde i fæstningsbyen Fredericia. Da der senere blev talt
om at etablere bro, var det ikke i byens
interesse at miste arbejdspladser fra færge
og jernbanestation. Frems Amtskort over
Danmark, 1908.

Danmarks første jernbanefærge ”Lillebelt”
blev indsat på ruten Strib-Fredericia i 1872.
Der overførtes som regel kun godsvogne.
Personerne måtte stå af ved de respektive
banegårde i Fredericia og Strib, gå ombord på
færgen og ellers vente til de igen kunne gå ombord på et tog på den anden side. Udgifterne til
færgedrift og tiden til sejlads og togskifte var
med i overvejelserne om en bro. Illustrerede
Tidende / Fredericia Lokalhistoriske Arkiv.

videre til landets egentlige hovedfæst-

seret i broen. I hvert fald ville byerne

ning, København.

antagelig miste deres vigtige færge-

Ved de konkrete planer om en bro
i 1884, var der stadig modstand ud fra
denne militære logik. Hvis der skulle

forbindelse. De lokale folketingsmænd
talte derfor for færgefarten.
Der var derfor andre områder, som

være en bro anlagt syd for Middelfart ved

fik gavn af landets trafikinvesteringer.

den korteste afstand til Jylland, mente

Der blev etableret en del færgeruter,

mange, at broen måtte have en tilhø-

hvor dampfærger overførte jernbane-

rende fæstning. Som det hed i Fredericia

vogne. Enkelte investeringer i broer blev

Dagblad:

det dog også til med træbro over Guld-

„Skulle den letteste kommunikatrafikknudepunkt. Da jernbanen over

tion med Fyn nu flyttes til Snoghøj,

Fyn blev besluttet, bestemtes det, at

burde samlingsstedet nødvendigvis

borgsund i 1875 til at forbinde jernbanen
på Falster og Lolland.
I begyndelsen af 1880’erne stod jern-

den skulle forlænges til Strib. Landets

også forlægges hertil, og det blev alene

banerne stærkt. I 1867 overtog staten Det

første jernbanefærge kom således ikke

af den grund nødvendigt på dette sted

Danske Jernbanedriftsselskab og i 1880

til at sejle på den korteste overfart fra

at anlægge en befæstning, der kunne

Det Sjællandske Jernbaneselskab, og i

Middelfart til Snoghøj, men startede

holdes så længe, til en eventuel rømning

1885 blev det til Danske Statsbaner. Der

i 1872 med at sejle mellem Strib og

af beholdningerne kunne være udført”.

var nu skabt et landsdækkende selskab,

Fredericia. Kongen havde bestemt, at

Alle tropper skulle være overført til

som kunne planlægge store projekter, og

Krigsministeriet skulle tages med på

Sjælland før broen blev sprængt i luften

som samtidig kunne prioritere mellem

råd ved linjeføring, og efter Fredericias

af de miner, man havde anbragt i den

forskellige projekter landet over.

vellykkede forsvar mod de tyske styrker

allerede i fredstid.

9

Forslaget til broer blev udarbejdet

Da planen for broen i 1899 blev

af Statsbanerne selv, som efterhånden

endnu i militærets optik vigtig i en

udarbejdet, ønskede militæret stadig

var blevet bygherre med en omfattende

eventuel krigssituation.8

at kunne sprænge broen eller i hvert

virksomhed på brobygningens område.

fald gøre den ubrugelig. Broen skulle

De fleste broer var over mindre vandløb,

ling inden for artilleriet udviklede sig,

have minekamre indbygget i pillerne for

men allerede i 1879 indviedes en 352 m

ændredes fæstningernes betydning. En

viadukterne til broen.10

lang bro over Limfjorden ved Ålborg. Det

under Treårskrigen, var fæstningsbyen

I takt med at den tekniske udvik-

var en lavbro med en svingbro for at ski-

mindre fæstning som Fredericia kunne

Stærkere central
planlægning af jernbaner

be kunne sejle igennem farvandet. Det

i længere tid. Den skulle derved kun
fungere som et midlertidigt brohoved,

Heller ikke byer som Kalundborg eller

blandt andet bygningen af strømpiller

hvor soldaterne samledes inden de tog

for den sags skyld Århus var interes-

ned i en dybde på 34 m var kompliceret

man ikke mere forvente ville holde stand

var et dristigt byggeri for den tid, hvor

5

Da Statsbanerne fremlagde plan for en Lillebæltsbro i 1884 havde man ikke arbejdet
særlig meget med broens konstruktion. Disse
tre tegninger var nærmest fri fantasi over,
hvordan broen kunne komme til at se ud. De to
øverste skitser viser cantilever konstruktion,
mens den tredje viser en hængebro. Rigsarkivet, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Overingeniøren for nyanlæg, Brobygningssager.

sammensatte gitre. I alt vejede alene
jernet 11.000 ton.12
Der var dog langt fra enighed i
Folketinget, om der skulle være en bro
ved Lillebælt. Fra lokalt hold i Fredericia
opstod der stor modstand mod idéen. Et
af de mange argumenter imod var Fredericias militære betydning. Den lokale
avis fremhævede også andre argumenter
mod broen, nemlig byens interesse i at
fastholde færgefarten. Herved havde
man en masse statsansatte funktionærer
og tillige farligt med adskillige dødsfald

forhold, bundforhold og talt passerende

i byen herunder postfunktionærer. Ikke

ved opførelsen.11

skibe. Selvom dybden på det smalleste

mindst den store omsætning i banegår-

sted var op til 40 m, var bunden af fast

dens restauration betød meget for byen.

ler velegnet til at bære bropiller.

Passagererne var tvunget til at bruge

Jernbanen på Falster førte sydpå til
færger til Tyskland, og for at forbedre
forbindelsen, blev Masnedsundbroen

Strømhastigheden var op til 5,7 km

restaurationen, når de i timevis ventede

mellem Vordingborg og Masnedø bygget

i timen, hvilket gav stærk isgang ved

på togforbindelser. Egnens landmænd og

i 1883, så togene kunne sejle videre til

isvintre. Blandt andet af den grund var

købmænd leverede kød og kolonialvarer i

Orehoved på Falster.

en placering tæt på det smalleste sted i

store mængder; det var en betydelig om-

bæltet det mest hensigtsmæssige, idet

sætning, som de nødigt ville undvære.13

Det var naturligt at fortsætte med
forbindelsen mellem Fyn og Jylland, og

isen her blev brudt på begge sider, mens

DSB stod således bag et projekt om en

sammenskruninger skete andre steder.

Lillebæltsbro i 1884.

Måling af skibene omfattede højden
på skibenes master, hvorefter man

Om det skyldtes den østjyske modstand, vides ikke, i hvert fald blev den
foreslåede plan forkastet af Folketinget i
1886.

Den første gennemarbejdede
plan, 1884

fastlagde en brohøjde på 33 meter.

Efterhånden var Jylland og Fyn spundet

Rigsdagen. Placeringen var lidt væk fra

Andet forslag 1899 med ny
teknologi

ind i det overordnede jernbanenet, og

det smalleste sted til en vanddybde på

Trafikken på jernbanerne øgedes til

transporten af både passagerer og gods

kun 29 m. Det skulle være en dobbelt-

stadighed. Taksterne for transport over

over Lillebælt var steget så stærkt, at

sporet bro og med en centralstation

længere afstande blev sat ned, og det

det statslige jernbaneselskab kunne

for jernbanen i Taulov. Broen blev 840

udnyttede en stadig mere rejsende

se, at en bro ville være en stor fordel.

m lang målt fra landpille til landpille,

befolkning, hvorfor færgeforbindelsen

Selskabet begyndte i 1883 at undersøge

og hertil kom tilslutningsfag af mindre

over Lillebælt stadig var en flaske-

de praktiske muligheder for et brobyg-

længder på begge sider.

hals trods indsættelse af flere færger.

Der blev udarbejdet et forslag til bro i

geri. Der blev lavet opmålinger og lavet

Overbygningen skulle udføres i

Statsbanerne udarbejdede i 1899 endnu

pejlinger i området, undersøgt strøm-

smedejern som paralleldragere med

et forslag. Denne gang var det en enkelt-

6
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Statsbanernes planer for en jernbanebro
1884
1899
1908
1917
1923
1923
1924

Undersøgelser udført, planer afvist af Folketinget 1886
Planer for undersøgelse afvist af Folketinget
Dobbeltspor over Fyn vedtaget i Folketinget uden at brosagen blev taget op
Nyt forslag fra Statsbanerne nåede ikke til Folketinget
forår – Nyt design og nye undersøgelser
efterår – Revideret forslag med hængefærge for biler fremlagt for Folketinget
Folketinget vedtog bygning af jernbanebro med brede bropiller for
evt. senere vejbro
1926 Broen i licitation*
Statsbanerne foreslår kørevej på bjælker
1927 Revideret design med broen både for tog og bil godkendt af Folketinget

Årstallene viser de vigtigste år for beslutninger
om broen. De første år handlede de om broen
i det hele taget skulle bygges, og de sidste år
om broen skulle være en ren jernbanebro.
Stigende antal biler overført med færger,
deputationer og protestmøder lagde pres på
politikerne for en vejbro i 1920’erne.
* Annonce 26. juni 1926, Politiken.

Ved fremlæggelsen af broplaner i 1899 leverede Statsbanerne nogle rimelig detaljerede
tegninger af en bro med kun to strømpiller.
Man valgte både at vise en hængebro og en
cantilever bro, som det endelige valg også blev
godt 20 år senere.Ingeniøren 27/12 1899.

sporet jernbanebro, som gjorde broen

fandtes andre konstruktioner, men kun

bygge broen ved den korteste afstand,

billigere. Statsbanerne pressede på,

en hængebro kunne klare det store

idet den længere spændvidde betød, at

idet trafikken mod Tyskland og Jylland

spænd på mindst700 meter over Lil-

pillerne kunne stå på samme vanddybde

var blevet meget stor. Hvis der ikke blev

lebælt.

som ved det oprindelige projekt. Herved

bygget bro, måtte der i stedet investeres

Den tekniske udvikling inden for

blev broen kun på ca. 750 m eller 100 m

i færgefart fra Gedser til Tyskland og fra

brobyggeri skete hurtigt i den periode.

kortere end det foregående projekt fra

Kalundborg til Århus.

Alene anvendelse af det nu billigere og

1884.

Helt fra Tschernings første forslag

lettere stål betød, at brokonstruktionen

Der blev foreslået to typer broer.

var det meningen, at broen skulle være

kunne udføres meget lettere. Det kunne

En hængebro ville koste 15,6 mio. kr. i

en højbro. Man undgik derved regel-

fremstilles i alle hårdheder, og kvalite-

datidens penge. Der blev dog også udar-

mæssigt at afbryde jernbaneforbin-

ten var meget mere ensartet end ved det

bejdet et overslag over en cantileverbro,

delsen ved en dreje- eller vippebro, og

tidligere påtænkte smedejern. Den let-

som var karakteriseret af at brostykker-

sikkerheden var samtidig større. Den

tere vægt betød også anvendelse af stør-

ne balancerede på pillerne; denne type

oprindelige konstruktion var en hænge-

re spændvidder. Herved var man ikke

bro var opfundet i 1866, og den kendte-

bro med ståltove og dele af støbejern,

mere bundet af, at skulle placere broen

ste på den tid var jernbanebroen Firth of

hvilket var en afprøvet teknologi. Der

på det tidligere sted. I stedet kunne man

Forth Bridge åbnet i 1890 i Skotland. En

7

Det reviderede forslag til en bro med hængefærge i 1924 havde ellers mange af den
endelige bros egenskaber: den var tegnet
som en cantilever konstruktion og der var fire
strømpiller. Middelfart Museum.

bro bygget efter disse principper og med

vedtaget en bevilling af et tredje færgeleje

gående iltog, så man på højest et halvt

buet over- og underdel var beregnet til

ved Strib, tog ministeren forbehold for,

døgn kunne nå fra den ene yderkant til

at være 300.000 kr. billigere. At broen var

at det kun skulle være en rent midlerti-

den anden af vores forholdsvis lang-

selvbærende med vægten på bropillerne

dig foranstaltning og at det ikke skulle

strakte land.

var en fordel under bygningen, da den

udelukke anlæg af en fast bro.15

ikke krævede understøttelse. Brug af

Ministeren foreslog kun, at der

Det var nogle af de forhold, som en
kommission angående anlæg af nye

stilladser i det strømfyldte farvand var

bevilgedes 60.000 kr. til en konkurrence

jernbaner måtte tage stilling til. Således

ikke let.

om planer, men trods det ringe beløb

diskuteredes i 1904 de overordnede

forkastedes forslaget alligevel.

problemstillinger, hvor man kunne se,

Begge broer skulle nu kun have tre
spændvidder plus de tilhørende landfor-

Det politiske spil omkring broen var

at den oprettede færgeforbindelse til

bindelser. Mens det første forslag ope-

en blanding af lokalpolitiske interes-

Tyskland fra Gedser i 1900 ikke havde

rerede med en højde på 33 m, ønskede

ser om at varetage valgkredses forhold

taget presset af overfarten ved Lillebælt;

man nu 42 m, hvilket var det sammen,

sammen med et ønske om at skabe et

tværtimod var trafikken på et år øget

som var anvendt ved de tyske broer over

harmonisk transportsystem med de til

med ca. 190.000 godsemner og 30.000

Kielerkanalen.

rådighed stående begrænsede midler. I

rejsende. Samtidig var Fredericia et

debatten diskuteredes også de sikker-

problem i forhold til de andre færgeste-

sagen i Folketinget, argumenterede han

hedsmæssige problemer ved en bro,

der, idet det var en krydsningsstation to

med, at

Da indenrigsministeren fremlagde

hvor den senere så kendte justitsmini-

gange i døgnet ved to-tiden om dagen

„alt tyder på, at ulemperne fremdeles

ster og tugthusfange Alberti henviste

og tilsvarende to-tiden om natten. Her

vil tiltage, således at forholdene i en nær

til den skotske jernbanebro i Tay, som

samledes hovedtogene, hvor ikke blot

fremtid vil vise sig uholdbare. I denne

under en storm i 1879 brød sammen

de mange passagerer men også post-,

henseende er det navnlig af betydning,

og en togstamme fyldt med passagerer

bagage- og sovevogne skulle overføres

at næsten hele forøgelsen for person-

faldt ned. De militære hensyn indgik

på meget kort tid. Færger var blevet

trafikkens vedkommende falder på de

samtidig i debatten, hvor en „fjendtlig

forlænget, og der var bygget flere færge-

gennemgående iltog, hvilket har til følge,

magt {kan] sende et skib herop og en, to,

lejer, men trafikken var tæt på det mak-

16

at de korresponderende færger navnlig

tre, skyde denne bro sønder og sammen“

simale for de tekniske anlæg, færgerne

om sommeren til stadighed er overfyldte.

for at forhindre forbindelsen mellem

og pladsforholdene i Fredericia, frem-

Herpå kunne der vel rådes bod ved afsen-

landsdelene, så soldater ikke kunne nå

hævede kommissionen. Kun en bro med

delse af ekstrafærger, men dette volder

frem til fæstningen København, som

dobbeltspor ville kunne løse en hvilken

tidstab og tilvejebringer en usikkerhed

landets forsvar i stor udstrækning stadig

som helst forøgelse af den fremtidige

med hensyn til togenes præcision, som

var bygget på, selvom det var politisk

gods- og persontrafik, var konklusionen.

ikke lader sig forene med kravene på en

omtumlet.

Togene ville spare mindst en halv time

hurtig og bekvem personbefordring.”14

i transporten, og passagerer blev fri for

ken var 20-doblet siden forbindelsen med

Den lange vej til en ny plan
i 1923

dampfærge var åbnet i 1872 og person-

Overordnet ønskede man, at fjerntrafik-

trafikken tredoblet. Da der i 1898 var

ken kunne foregå med gode gennem-

Han kunne også nævne, at godstrafik-

8
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at skulle gå fra station og til færge, hvor
især afstanden i Fredericia var lang.17
Diskussionerne om bro og et dobbeltspor over Fyn blev koblet sammen

Den store kombinerede jernbane- og vejbro i
Quebec over St. Lawrence floden skulle have
været et stort forbillede for verdens brobyggere med verdens længste cantilever spænd på
mere end 500 meter. Den blev i stedet et mareridt for brobyggere, efter den under byggeriet
brød sammen i 1907 og efter et redesign igen i
1916. Den blev dog færdig i 1919. Wikipedia.

med muligheden for i stedet at etablere
en færgeforbindelse mellem Refsnæs
og Hou. Herved ville trafikken fra Sjælland springe Fyn over, og herved kunne
presset tages af trafikken ved Lillebælt.
Igen gik der nogle år, men overfarten fortsatte med at være et problem.
Et dobbeltspor for jernbanerne over
Fyn blev vedtaget i 1908, men uden
at planerne om en bro blev taget op. I
1917 udarbejdede Statsbanerne igen et
forslag til bro denne gang til en pris på
20 mio. kr., men heller ikke i forbindelse
med loven af 1918 om forskellige anlæg
for Statsbanerne kom broplanerne frem
til en politisk behandling i Folketinget.
En politisk begivenhed ændrede
betingelserne for forbindelserne i
Kongeriget. I kølvandet på freden efter
1. Verdenskrig fik Danmark en del af det
tidligere danske rige tilbage, Sønderjylland. Herved blev forbindelsen sydpå i
Jylland igen vigtig. Statsbanerne havde
før 1920 prioriteret en bro over Stor-

Det kan måske undre, at man gentog

fordel af ved sejlads mod hovedstrøm-

strømmen mellem Sjælland og Falster,

mange af de tidligere undersøgelser.

men; dette forhold indgik også i broens

men med den nye landsdel tippede det

Man kan forstå tællingen af skibe i

placering. De passerede skibe blev talt,

politiske billede til større vægt på den jy-

farvandet, som kunne vise en ændret

hvor der i snit sejlede 1.000 om måne-

ske forbindelse. Det lykkedes dog ikke at

sammensætning af fartøjernes typer.

den. Af de talte 5.000 skibe havde kun 20

få en beslutning taget med det samme,

Der var således en langt større andel af

en mastehøjde på 33 m eller mere.

selvom beregningerne havde vist, at en

skibe med mekanisk drivkraft, godt 70 %

bro til ca. 38 mio. kr. ville give en årlig

mod sejlskibenes knap 30 %. Sejlskibe-

nyttede hele bæltet på grund af bæltets

besparelse på 2,4 mio. kr. i forhold til,

nes manøvrering blev observeret nøje,

store vanddybde helt ind under kysterne.

at der blev bygget nye færgelejer til

da deres sejlmønster havde betydning.

Det var dog vanskeligt for sejlskibe at

udvidelse af færgefarten. Der bevilgedes

Sejlmønsteret viste, at skibene ud-

Måling af strømhastigheder viste

sejle i den snævre del af bæltet, når der

dog midler til en forundersøgelse med

hastigheder på op til 2,25 m pr. sekund,

var hård nordvestlig vind samtidig med

kortlægning, herunder luftfotografering

men også at der fandtes en modstrøm

sydgående strøm eller ved stærk østen-

af området.

langs kysterne, som skibsfarten drog

vind og hård nordgående strøm. Skibene

9

Queensboro Bridge. En række ikoniske broer var forbillede for Lillebæltsbroen. Den kombinerede
jernbane- og vejbro over Blackwells Island bygget i en cantileverkonstruktion i New York fra 1909
er kendt af mange rejsende. I dag kaldes den også Queensboro Bridge, som blev yderligere kendt
gennem musikken „59th Street Bridge“ af Simon & Garfunkel.

ankrede derfor op ved gode ankerplad-

være helt sikre på, at målingerne var

konstruktion. Der udførtes et stort

ser for at vente på bedre vejr. De sydfra

korrekte. Brobygning i så store dimensi-

arbejde med at høste erfaringer fra

kommende ankrede ved Galsklint og de

oner var relativt nyt, og med mange nye

udenlandske brobyggerier. 10 af broerne

nordfra kommende sejlskibe ved Lyngs

materialer og brokonstruktioner. Der

var bygget efter cantilever princippet,

Odde. Når der igen var gunstige forhold

havde været adskillige sammenstyrtede

en med kontinuerlige dragere, 6 med

for gennemsejlingen, stod skibene ofte

broer, hvor en af de største skete i 1907,

simpelt understøttede dragere og 3 med

som en samlet eskadre gennem bæltet.

da Quebec Bridge kollapsede på grund

buedragere. Langt de fleste broer var

Den kommende bros placering med en

af forkerte beregninger af de ledende

opført i USA, hvor de 13 broer førte over

østlig brolinje frem for en vestlig blev

ingeniører. Broen var bygget efter de

Mississippi eller Ohio, lå i nærheden af

blandt andet bestemt ud fra den bedste

samme principper, som den foreslåede

stålindustrierne i Pittsburg eller var bro-

beliggenhed for sejlskibene.

danske bro. Den canadiske bro fik (og

er i New York. De to tyske var gadebroer

stadig har) verdens største cantilever

samt en tyskbygget bro i tidligere tysk

havde i 1923 ønsket en højde på broen

spænd på 549 m. Broen blev forfulgt af

Cameroun. Desuden fandtes to broer i

på 35 m, men da brobyggeriet var blevet

ulykker, for da den rekonstruerede bro i

Rusland, en i Finland og en i Kina. For

vedtaget, ønskede man, at broen blev

1916 skulle have sit sidste brofag sat på

hver enkelt bro var indhentet tegninger

endnu højere. Samtidig ønskede de

plads, faldt faget i vandet. Faget var ikke

og data om konstruktionen. Man medtog

vagt- og bugserbåd ved broen. Efter

til at redde, og man måtte bygge et helt

også data om planlagte men endnu ikke

Statsbanerne havde talt antallet af skibe

nyt, hvilket var problematisk midt under

realiserede broer, f.eks. en bro over

og målt deres mastehøjde, beslut-

verdenskrigen.

Kanalen mellem Frankrig og England.21

18

Danmarks Sejlskibsrederiforening

tede man at gå tilbage til 33 m. Herved

20

En egentlig vejbro mente de planlæg-

Erfaringer til visse dele af konstruk-

sparede man 5 mio. kr., og de store skibe

gende hos Statsbanerne ikke kunne

tionerne kunne hentes fra andet end

havde en alternativ mulighed at sejle

blive aktuelt. Færgerne overførte i 1922

brobyggeri. Således indhentedes data

gennem Storebælt på vej mod Øster-

i alt ca. 20.000 biler årligt, og jernbane-

om til eksempel funderinger, hvor en

søhavne, da havnene ved Lillebælt ikke

folkene regnede kun med, at antallet

torpedoprøvestation i Frankrig blev

kunne håndtere så store skibe.

kunne blive fordoblet – de skulle blive

medtaget for dets brug af sænkekasse

Derimod viste undersøgelserne af

klogere.

af jernbeton.

19

jordbund det samme, som de tidligere
undersøgelser, men brobyggerne ville

10
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Efter byggeriet endelig blev vedtaget,
skulle ingeniørerne fastlægge broens

Selv efter brobyggeriet var startet i
1927 blev der ændret på konstruktioner-

Harahan Bridge på 1.516 m fra 1917 var en af
flere broer over Mississippi, som de danske
broingeniører havde som forbillede. Den
kombinerede jernbane og vejbro var bygget i
en cantilever konstruktion. Skjult bag broen
ligger Frisco Bridge opført af et andet jernbaneselskab i 1892. Foto Thomas R Machnitzki.

Jernbanebroen Hell Bridge i New York fra 1916 var en af de broer Statsbanerne benyttede til inspiration for den endelige konstruktion af Lillebæltsbroen. Løsningen med buedragere blev dog ikke
kopieret. Foto Reddit.

ne. Da arbejdsmændene havde stoppet

skinnerne. Allerede i forslaget fra 1884

hvor rimelig driftssikre køretøjer kunne

byggeriet af broen i næsten et helt år

var vejdelen forsvundet; Statsbanerne

anskaffes til billige penge. Landmænd

på grund af strejke, fik den ansvarlige

tænkte naturligt at sikre jernbane-

og andre anskaffede sig et billigt køretøj

ingeniør Anker Engelund lejlighed til at

transporten, fremtidens transportform.

– ofte en Ford T. Jernbanen var ikke

beregne en helt ny metode for at placere

Hestevogne og gående besørgede kun

mere den eneste motoriserede trans-

sænkekasser. I stedet for at støbe kas-

den lokale transport; togene klarede

portform.

serne på stedet, blev de støbt på land

transporten på de længere strækninger.

og sejlet ud til deres endelige placering,

Det var et synspunkt, som de fleste var

hvor de blev vendt om og placeret på

enige i, og slet ingen politikere prote-

færgen havde taget et endnu større om-

bunden.22

sterede.

fang med ca. 750.000 betalende rejsende

Euforien over jernbanerne kølnedes

Endelig fremsatte regeringen i 1923 et
forslag til en jernbanebro. Trafikken med

over Lillebælt og med dagligt 34 ordinære

De nye motorkøretøjer
og broen

efterhånden. De var dyre at anlægge og

toge.23 Hensynet til bilisterne blev delvist

drive; motoriserede varevogne og bus-

taget, idet der indgik en dobbelt hæn-

I det oprindelige forslag fra Tscherning

ser spredte sig fra de store byer til det

gefærge i planerne. Hver færge kunne

indgik en vejbro ved siden af jernbane-

øvrige land i årene efter 1. Verdenskrig,

tage to af tidens små lastvogne eller tre

11

Statsbanerne ønskede ikke at konkurrere med
sig selv, hvorfor overførsel af biler over Lillebælt var besværligt. Der etableredes derfor
to private færgeruter, som blev guldrandede
forretninger. Billedet viser FDM’s færge
Fredericia-Strib etableret 1922.

Indkørslen til den påtænkte hængefærge
skulle ske gennem en bropille. Den 11 m.
lange færge kunne klare to store vogne eller
tre Ford T. Overfarten ville vare 5 minutter,
og kapaciteten kunne udvides ved at koble en
ekstra vogn på færgen.Samtidig tegning bl.a.
bragt i Politiken 22. november 1923.

personbiler af størrelse Ford T. En færge

Efter en langsom start med til eksem-

et forslag til regeringen om en kombine-

kunne gøre 12 ture i timen, hvorved den

pel lidt mere end 2.000 overførte biler i

ret færdsels- og jernbanebro. Den lokale

kunne overføre op til 36 biler.24

1916 steg antallet sikkert, og selskabet

handelstandsforening i Middelfart tog

ombyggede færgen til 8 biler og anskaf-

initiativ til en underskriftsindsamling,

lig en principbeslutning om en Lille-

fede yderligere en færge til 8 biler. I 1919

hvor 500 organisationer opfordrede

bæltsbro. Pris var anslået til 15 mio. kr.

sejledes mere end 13.000 over, 20.000

regeringen at tage hensyn til bilisterne

Der var altså ingen vejbro. Der var også

i 1923 og 139.000 i 1934. Færgen blev

ved den kommende bro. Da der var tale

udregnet priser for en bro, hvor pillerne

en guldrandet investering, hvor aktien

om en ny plan i 1923, sendte forenin-

var større, så man senere kunne bygge

i de sidste år nåede op på et udbytte på

gen igen en opfordring til Folketinget

en vejbro, hvis der blev penge til de 16,5

3-400 %!

om at sørge for, at broen også blev en

Det følgende år tog Folketinget ende-

mio. kr. eller til en egentlig kombineret

25

Det store behov for overfart fik også

færdselsbro. Det nævnte forslag til en

bro med både vej- og jernbane til 23,5

andre til at tage biltrafikken alvor-

hængefærge var ingen løsning, for det

mio. kr., men de større beløb havde man

ligt. Statsbanernes jernbanefærger

var for bilisterne ret ligegyldigt, om en

ikke penge til. Automobilbeskatningen

begyndte også at medtage motorkø-

færge sejlede fra en havn eller kørte

var så ringe, at der var så få midler til at

retøjer, når der var plads. De første

under en bro.27 Hængefærgen ville ikke

finansiere vejdelen af broen, og det var

år skulle bilernes benzin tappes af i

kunne opfylde behovet, for de forventede

utænkeligt for Statsbanerne at finan-

dunke med påskriften ”Skal bæres i

blot 50.000 køretøjer bare i 1926, ville

siere en bro for konkurrenterne, så det

hånden”. Bilisten skulle stille sig ved

belaste færgen med 40.000 i sommer-

var udelukket ifølge regeringen. Noget

rælingen, og i tilfælde af brand skulle

månederne i tiden fra 7 morgen til 9

af finansieringen af broen lykkedes det

han kaste dunken i vandet. Bilisterne

aften, hvilket hængefærgeanlægget ikke

at anskaffe ved at udsætte udbygningen

var utilfredse med de høje billetpriser

ville kunne klare.28

af nogle ellers planlagte dobbeltspor,

på de to færgeruter, og der blev derfor

og ved at strække byggeriet over 10 år,

yderligere etableret en privat færgefart

forbindelse med lovens vedtagelse tog

kunne det gennemføres uden at optage

på overfarten Strib-Fredericia i 1923,

allerede få måneder efter beslutningen

udenlandske lån.

hvor motororganisationerne, som vi

afstand fra, at bilister skulle spises af

Statsbanerne gik i gang med den

Et udvalg i Folketinget nedsat i

senere skal høre, var stærkt aktive

med en hængefærge. De ønskede en

fortsatte planlægning, hvor jordarbejdet

ved stiftelsen. I 1924 overførtes 14.000

rigtig færdselsbro.29

startede i december 1925, og i 1926 kun-

køretøjer og i 1934 nåedes op på 50.000.

ne der udbydes en international licitation

Statsbanernes færge nåede slet ikke

fortsatte. I foråret 1926 samledes til ek-

over den dobbeltsporede jernbanebro.

tal af disse størrelser, hvor det i 1934

sempel de fynske motorfolk til et møde

Der var imidlertid en stemning i

nåede op på knap 6.000 biler og 2.500

ved Kongebrogården i nærheden af det

motorcykler.26

kommende brobyggeri. Alle var enige

befolkningen for en vejbro. Behovet
var opstået langsomt. I 1912 indsatte

Allerede efter 1. Verdenskrig havde

De var ikke alene, og protesterne

om, at der skulle være en færdselsbro.

et privat selskab en bilfærge på fast

vejtransporten fået et vist omfang, og

Det blev fremhævet, at da planerne kom

rutefart Middelfart-Snoghøj; færgen

motororganisationerne vågnede op om

frem, overførtes årligt 20.000 biler, og

kunne medtage fire biler og initiativet

en vejbro ved Lillebælt. Forenede Dan-

man forventede kun en fordobling. I

var støttet af motororganisationen FDM.

ske Motorejere henvendte sig i 1919 med

1926 lå antallet oppe på 100.000 biler.
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Bilismen var blevet så udbredt i 1920’erne, at planen for Lillebæltsbroen i 1923 havde to hængefærger kørende under broen. I folkemunde blev hængefærgen kaldt „hængekøjen“, og efter et stykke
tid med modstand fra bilisternes organisationer blev broen udvidet
med en egentlig vejbane. Ingeniøren nr. 49, 1923.

Hængefærgen under jernbanebroen ved
Rendsborg fra 1913 var forbillede for en tilsvarende færge ved Lillebæltsbroen. Heldigvis
blev den danske bro forsinket, så hængefærgen blev erstattet af en egentlig vejbane.
Leksikon om grænselandet 2006.

Hængefærgen ved jernbanebroen ved Rendsborg er i dag en kuriøs turistattraktion, som
tager bilister gratis med. Færgen svæver i kort
afstand over vandet i modsætning til den påtænkte færge ved Lillebæltsbroen, som skulle
køre umiddelbart under broen. Leksikon om
grænselandet 2006

13

Det satiriske blad Svikmøllen gjorde grin med
motororganisationerne, da de truede med at
bygge deres egen bro for biler over Lillebælt.

til vejdelen på Statsbanernes bro senere
blev sænket med 1 mio. kr. til 6,5 mio. kr.
Det blev foreslået, at broen skulle
finansieres via bropenge. Det havde
man gjort ved vejbroen over Limfjorden
i Ålborg, men generaldirektøren for
Statsbanerne var alligevel bange for
De mange deltagere vedtog enstemmigt

argumenter på hånden, for antallet af

denne løsning, da han mente, at de kø-

en resolution, og efter en køretur rundt i

overførte biler var så stort, at man kunne

rende ville sætte alt ind på at blive fri for

det smukke landskab afsluttedes dagen

påvise, at broen nu kunne betale sig som

bropengene, og så havde Statsbanerne

med spisning og bal.

en vejbro.

risiko for at skulle betale beløbet.33

Trafikminister Friis-Skotte mærkede

Der begyndte et politisk spil, hvor

Trafikministeren fremlagde da i

også den voksende kritik, og han luftede

politikerne gerne ville udvide broen med

foråret 1927 et forslag til en kombineret

muligheden for at den kommende bro

en vejbro mod at bilisterne skulle betale

jernbane- og vejbro. Jernbanebroen

blev en kombineret jernbane- og vejbro;

for broen. Et af stridspunkterne var det

var ellers blevet udsendt i udbud, men

broen kunne beklædes med et planke-

samlede beløb, som en sådan bro ville

firmaerne blev bedt om at vente med at

dække, så der også kunne køre biler;

koste. Statsbanerne havde beregnet,

indsende tilbud til den endelige udform-

når der ikke kørte tog, kunne bilerne an-

at merudgiften blev 7,5 mio. kr. Gene-

ning var klar. Finansieringen af de ekstra

vende broen. Det var i øvrigt en løsning,

ralsekretæren i den anden motororga-

udgifter til vejbroen skulle forhandles på

som havde været anvendt ved to andre

nisation, KDAK, kaptajn Ipsen mente,

plads, og det blev i forløbet udregnet til,

broer.30

at en vejbro alene kun ville koste 3-4

at skulle afdrages med en årlig afgift på

mio. kr.. FDM gik videre, og foreslog, at

500.000 kr. gennem motorafgifter sup-

forslaget, men det var dog ikke en

bilisterne byggede deres egen bro vest

pleret med enten bropenge, gummiafgift

løsning, som alle var tilfredse med.

for Statsbanernes bro. Organisationen

eller benzinafgift.

Statsbanerne ønskede ikke at få biler

fik havneingeniør Jacob Sørensen til at

til at forstyrre jernbanekørslen, og

udarbejde et forslag til en hængebro,

penge fra den årlige vægtafgift samt

FDM’s vicepræsident gik imod organi-

og da den ikke behøvede at være særlig

lægge en benzinskat på 7 øre pr. liter.

sationens direktør og udtalte offentligt,

kraftig, kunne den bygges på det smal-

Broen blev i sidste ende gratis at køre

at han ønskede ikke at skulle vente i

leste sted, så der kunne nøjes med to

på, og for at sikre en lige behandling,

kø, hvis der kom et tog i den ene eller

piller. I alt ville den kun koste 6 mio. kr.

ophørte opkrævningen af penge ved

anden retning. En jernbanebro ved Lil-

Den planlagte bro kunne bære to tætte

broen i Ålborg. Man regnede med, at

lebælt var meget mere trafikeret end de

rækker af datidens store 4-ton lastbiler

der for 1928 kom en indtægt på 27 mio.

to andre broer var det.31

med fuld last, i alt 1.000 ton, men di-

kr., men den stigende bilisme gjorde

Direktøren Kyhl fra FDM støttede

Det blev vedtaget i 1927 at tage

mensioneringen kunne være spinklere,

indtægterne til 36 mio. kr., og to år

motorunion holdt efterfølgende et stort

hvorved broen blev endnu billigere.32

senere var man nået til 50 mio. kr. Der

protestmøde på Snoghøj med 3.000

Måske var motororganisationens forslag

var derfor et råderum for at finansiere

deltagere i juni 1927. De havde gode

til en billigere bro årsag til, at udgifterne

ikke alene Lillebæltsbroen men også

Fyns Stifts Motorunion og Jysk
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Skitsen til en bropille ved forslaget til Lillebæltsbro i 1884 viste datidens arkitektoniske mode: middelalderborge med skydeskår, tårne og arkader omkring togskinnerne. Datidens teknologi med
murværk i mursten gjorde ligheden med middelalderens magtfulde bygninger naturlig. Rigsarkivet, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Overingeniøren for nyanlæg, Brobygningssager.

de mange andre broer, som blev opført

Konklusion

frem til 1950. Der blev dog lagt en øre

Forløbet omkring Lillebæltsbroen viser,

på benzinen, da Oddesundbroen og

at planlægning af store trafikale infra-

Storstrømsbroen skulle bygges, men

strukturer er underlagt rammebetingel-

til gengæld forsvandt alle idéer om

ser, som skifter under planlægningspe-

betaling via bropenge.

riodens mange år. Der er nævnt mange

I øvrigt skyldtes en del af udgifterne, at

politiske og teknologiske forandringer.

Statsbanerne af politiske grunde måtte

Skibsfarten var under hastig omstilling,

føre jernbanen gennem Fredericia og

selvom sejlskibene endnu i planlæg-

anlægge en helt ny banegård. For ikke

ningsårene havde betydning. I den

at få hele byen imod sig, ville der derfor

internationale politik mistede Danmark

komme en ekstra udgift på 10 mio. kr. ud

store landområder i 1864, men genvandt

af de beregnede 33 mio.34

noget ved Genforeningen i 1920. Der var

Broen kom i et nyt udbud i 1928, og

overordnede trafikale prioriteringer,

allerede i december kunne kontrakten

hvor de nye dampfærger betød ændrede

underskrives, hvori stod at broen skulle

trafikforbindelser. Brobyggeriet æn-

stå færdig ved udgangen af 1934. Kon-

drede sig drastisk, og bedre materialer

sortiet var domineret af tyske firmaer

og ny ingeniørkunst gjorde brobyggeri

med Krupp som leverandør af stål.

billigere og med bedre løsninger f.eks.

Planen holdt ikke helt blandt andet

en bedre placering af broen over bæltet.

på grund af en lang strejke, men d. 14.

Der er dog to forandringer af en sådan

maj 1935 kunne indvielsen ske med kong

størrelse, at vi kan kalde dem disruptive

Christian X i spidsen. Heller ikke økono-

forandringer. Den første er den militære

mien holdt helt. Hele byggeriet kom til at

teknologi, som i mange årtier modvir-

omfatte 42 mio. kr., hvor jernbanebroen

kede et brobyggeri. Ny militær teknologi

omfattede 16,7 mio., vejbroen 7,5 mio.,

med langtrækkende artilleri og flyve-

vejanlæggene 1,6 mio. kr. og de tilslut-

maskiner gjorde den gamle militære

tede jernbaneanlæg 16,5 mio. kr.

tankegang forældet; en bro kunne efter få

Fagene på land til Lillebæltsbroen blev bygget i jernbeton. Det gav derved et helt andet
arkitektonisk udtryk end de middelalderborge,
som var forbilleder for piller og indkørsler ved
de første skitser til broen i 1880’erne. Plakat
Sven Henriksen.
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Lillebæltsbroen. Foto Kåre Thor Olsen.

årtier bygges uden tanke om at den også
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Den anden disruptive forandring var
motorkøretøjernes hurtige fremvækst
efter 1. Verdenskrig. I løbet af mindre
end et tiår var jernbanen reduceret fra at
være det enerådende transportmiddel
til at få konkurrence på stadig længere
køreafstande af bilerne.
Vi kan på en måde være glade for, at
broen først blev realiseret i 1920’erne.
Hvis den var blevet bygget 10 år tidligere,
havde den sikkert fået en hængefærge
som jernbanebroen ved Rendsborg fra
1913, og en helt ny vejbro måtte bygges
allerede få år senere.
Konklusionen må være, at det er
umuligt at være sikker på forudsigelser i
planlægningerne. Selvom man udnytter
de bedste modeller i stil med nutiden
Landstrafikmodel, kan der opstå disruptive nye teknologier, som helt ødelægger de gængse forestillinger. Før 1922
var forudsigelsen om fremtidens behov
for overfart på en Lillebæltsbro, at det
udelukkende skulle være tog. I 1922 blev
forudsigelsen, at der årligt maksimalt
ville komme 40.000 biler om året – men
i 2016 overførtes der 82.000 køretøjer
over bæltet – om dagen!34

16

VEJHISTORIE no. 28

1

18 Svend Brannov: Forundersøgelser for

Lillebæltsbroen 1923-1924. I: Ingeniøren
nr. 4, 1925.
19 Sanne og John Juhler Hansen: Et
eventyr i stål og beton. 1996.
20 Wikipedia, opslag Quebec Bridge.
21 Brobygningssager, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 1911 Lillebæltsbroen – 1925, Rigsarkivet.
22 Festskrift til Professor Anker Engelund.
1959.
23 Folketingets forhandlinger 1923.
24 Middelfart Avis 10/5 1926.
25 M. Bygbjerg: Middelfart Dampskibsselskab 1902-1935. 1935.
26 Åge Petersen: Strib i færgernes og
jernbanens tid. 1971, Statsbanerne:
Virksomheden 1934-1935, Sanne og John
Juhler Hansen: Et eventyr i stål og beton.
1996. Og Poul Thiesen: Da Fredericia var
færgernes by. 1974.
27 Middelfart Avis 10/5 1926.
28 Brev til Folketinget 13/2 1924 fra
KDAK og FDM.
29 Jyllandsposten 24/1 1924.
30 Nationaltidende 31/5 1926.
31 Aarhus Stiftstidende 8/6 1926.
32 Middelfart Avis 9/2 1927 og Aarhus
Stiftstidende 11/2 1927.
33 Jyllandsposten 8/5 1926.
34 Middelfart Avis 11/10 1927.
35 Middelfart Kommune/Vejdirektoratet.
Kort over trafiktal.
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land, mellem Lolland og Nordtyskland,

overfarten. I Nyborg udvider Christian 3.

mellem striben af „lande“ fra Slesvig til

omkring 1550 Adelgade til en „bou-

Falster og langs Vadehavet. Bælterne og

levard“, der kan fungere som repræ-

Øresund var naturligvis også kontakt-

sentativt rum for Kongens ankomst til

farvande, men ikke nødvendigvis de

byen. Samtidig udbygges skibsbroen,

vigtigste. Dette ændrede sig imidlertid

„Holmens Skibsbro“ under Frederik

radikalt med rigssamlingen i 1200-tal-

2. 1585, og under Christian 4. bygges

let, hvor der opstod et dansk rige, der

Strandporten i Nyborg 1645. Efter bitre

havde brug for Bælt- og Sund-forbin-

erfaringer med at strande på det øde

delserne som rigets „navlestrenge“ til at

Sprogø bygger Frederik 2. i 1569 et

sikre rigets sammenhængskraft.

„herberge“ på Sprogø, formentlig med

I Kong Valdemars jordebog (1231-

etablering af en gård, samtidig med at

1265) nævnes kun én „feriee“, nemlig for-

borgmesteren i Korsør får til opgave at

bindelsen Rødby-Femern. Men allerede

sikre et passende „herberg“, suppleret

i 1288 bliver nogle kirkelige institutioner

med at 10-12 borgere bliver bedt om

fritaget for afgift over Bælterne, hvilket

at indrette kamre til rejsende. Da der i

tyder på et organiseret færgevæsen, der

forvejen var to-tre gæstgiverier i byen,

Færgetiden

var underlagt Kongen, fordi det brugte

er det blevet udtrykt, at Korsør så at sige

Det er ikke behovet for kontakt mellem

”Kongens Farvande”, havet. I løbet af

blev „transithal“. Men det afspejler nok

landsdelene, der har skabt færgerne. Alt

14-1500-tallet ser det imidlertid ud til,

også, at Korsør i modsætning til Nyborg

tyder på, at der har været en meget livlig

at færgevæsenet ved Bælterne i praksis

ikke havde passende huse og gårde til

kontakt mellem landsdelene allerede i

bliver knyttet til byerne, Nyborg, Korsør,

at rumme større kongelige følger, der

Vikingetid og tidlig Middelalder. Det har

Rødby, Middelfart, Aalborg mfl. Det er

var tvunget til at vente på bedre vejr – og

været kontakter, der søgte de veje, hvor

også i renæssancen, at der for alvor

Korsør Slot var lille og forfaldent og blev

der var mening i at udveksle varer og

kommer system i færgefarten, med bl.a.

nedrevet i 1812 efter en større sammen-

personer – og det var ikke nødvendigvis

Christian 3.s befaling til lensmændene

styrtning.

de korteste (Man skal dog mht. afstande

1555 om at sikre postheste og færger og

Med enevælden er det tydeligt,

i sejlads huske, at let sejlads før i tiden

Christian 4.s oprettelse 1624 af et konge-

at færgevæsenet bliver en del af den

var vigtigere end tidsbesparelse; f.eks.

ligt postvæsen i stedet for lejlighedsvise

danske statsorganisation. Færgemæn-

var den lange tur fra Assens til Hader-

kongelige ryttere. Samtidig var færgeri-

dene bliver kongelige embedsmænd,

slev Fjord længe mere attraktiv end

erne blevet et væsentligt led i Danmarks

og postvæsenet, der i 1653 var blevet

vejen over det strømfyldte Melfarsund).

store eksport af „øksne“, kvæg og stude,

privatiseret, bliver i 1711 taget tilbage

Disse gamle kontaktmønstre kan

der rigtigt tog fart i 1500-tallet, hvor ade-

under kongelige auspicier. Samtidig

muligvis forklare nogle af de ligheder

len derfor tog studefedningen til sig som

prøver man fra centralt hold at fast-

i sprog og kultur, der op i tiden kunne

privilegium 1577.

sætte, hvor stor kapacitet, der skal være

konstateres mellem f.eks. Sjælland og
Nordjylland, mellem Nordjylland og Hal-

Det er også i 1500-tallet, der skete en
række initiativer omkring Storebælts-

på de enkelt overfarter; i 1684 pålægges
Nyborg-Korsør-overfarten således at
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Jernbanefærgeleje i Korsør med bevaret træbolværk og broklap. Foto Peter Dragsbo.

> Den gamle indkørsel til Korsør fra øst
med Rasmus Langelands Gård. Foto Peter
Dragsbo.
>> Det middelalderlige færgestrøg Slottensgade i Korsør. Foto Peter Dragsbo.

bebyggelsen på Sprogø med det gamle
herberge, der var blevet nybygget
1755, blev der opført nogle midlertidige
træbarakker til overnatning. I 1838 blev
der opført et lille muret nødherberg,
som først blev revet ned i 1989 i forbindelse med broanlægget. Desuden blev
gården og isbådstationen genopbygget.
Endelig var der o. 1800 ved siden af
postbådene nu otte færgesmakker med
joller til de Storebæltsrejsende.
I de to færgebyer blev den øgede
trafik ledsaget af indretningen af større
have to store og en lille smakke ud over

den nationale trafik, der var startet med

gæstgiverier. I Nyborg var det vigtig-

post-galeoterne.

etableringen af færgerne i 1200-tallet.

ste den store „Hotel Postgården“ på

På Sjælland blev Korsør det naturlige

Gammel Torv, der blev nybygget efter

og mellem landsdelene kom dog for

endepunkt for hovedlandevejen fra

branden 1797, men nedrevet ved gade-

alvor i anden halvdel af 1700-tallet. Som

København; på Fyn blev Nyborg ud-

gennembruddet i 1935. I Korsør sørgede

Ole Mortensøn har påpeget, var det

gangspunkt for to veje: hovedlandevejen

storkøbmanden Rasmus Langeland i

omfattende byggeri af nye skibsbroer

til Jylland over Odense og Middelfart

1761 for bygningen af ”Store Værtshus”

og havnebassiner i provinsbyerne fra

(anlagt 1794-1820) og hovedlandevejen

i form af en flot, muret gård i barok stil

o. 1800 et resultat af et stigende behov,

til Hertugdømmerne over Bøjden (anlagt

(muligvis af bygmester Philip Hartmann

ikke af stigende velstand. Havde der

1819-1830). Hermed blev den gamle

fra Kalundborg), og for enden af Slot-

været behov for andet end skibsbroer,

forbindelse over Årøsund nedprioriteret;

tensgade blev Korsørs postgård ny- eller

ville man være gået i gang tidligere, jfr.

Assens fik dog en landevej fra Odense

ombygget omkring 1800.

det omfattende anlæg af kanaler og

1841.

Det store spring i trafikken til, fra

„pladser“ i København gennem 16- og

På Storebælt betød dette naturligvis

Et ekstra led i en øgede kommunikation mellem landsdelene var etablerin-

behov for større kapacitet; i 1793-94

gen af den optiske telegraf 1801 med 23

blev der indsat to moderne postjag-

stationer på en linje fra København til

der nu fokus på landevejstrafikken,

ter, „Mercurius“ og „Ørnen“, og i 1828

Slesvig. Ved Storebælt blev der bygget

først med ansættelsen af den franske

blev en ny „Mercurius“ indsat som

stationer ved Korsør og Nyborg samt på

overvejinspektør Marmillod 1764/ 1775

Danmarks første hjuldamper. I 1777

Sprogø. Den optiske telegraf fungerede,

og anlægget af de første hovedveje på

indførtes også en omfattende isbåd-

indtil den elektromagnetiske telegraf

Sjælland – derefter af C. D. Reventlows

service med opførelse af isbådstationer

blev lagt ud over landet fra 1856-57;

store vejplan 1791, der blev forordning

på Halsskov, Sprogø og Knudshoved og

i 1862 blev bygningen ved Nyborg

1793. Anlægget af hovedlandeveje var så

udstationering af i alt 60 isbåde. Efter

ombygget til sømærke (bevaret, fredet

at sige andet trin i den centralisering af

at englænderne i 1810 havde afbrændt

1950).

1700-tallet.
Som følge af trafikspringet sættes

18

VEJHISTORIE no. 28

Jernbanetiden

ceret trafikstrukturelt kompleks med en

Begge banegårde med tilhørende

Efter at de første jernbaner i Det danske

lang række historiske lag. Det startede

posthuse er endnu bevaret, i Korsør blev

Rige var blevet anlagt mellem Kiel og

med, at man i 1883 åbnede Storebælt for

den nye banegård fredet 1992. Tilsva-

Altona 1844, mellem København og

jernbanefærger (som allerede i 1872 var

rende blev der indsat stadigt nye færger:

Roskilde 1848 og mellem Flensborg og

blevet indført på Strib-Fredericia-over-

„Christian IX“ i 1908, dieselmotorfær-

Tønning 1854, voksede ambitionen – li-

farten). I forbindelse hermed anlagde

gen „Nyborg“ 1927, „Korsør“ 1931,

gesom med motorvejene i 1970’erne – til

de første banefærgelejer i Nyborg og

„Freja“ 1937, „Sjælland“ 1952, „Broen“

at binde hele landet sammen med jern-

Korsør, og til lejligheden indsatte man

1952 og „Frederik IX“ 1954. Af disse

baner. I 1856 blev jernbanen Roskilde-

to nye jernbanefærger, „Korsør“ og

var „Freja“ i starten specielt indrettet

Korsør anlagt med endestation ved en

„Nyborg“. På dette tidspunkt var antallet

til de nye lyntog, som blev taget i brug

nybygget banegård på Halsskov-siden

af rejsende over Bæltet, der endnu i

med Lillebæltsbroens indvielse 1935.

i Korsør (nedrevet 1981) med dertil hø-

1860´erne havde ligget o. 16.000, steget

Siden gik det slag i slag med bygning

rende ”Hotel Storebælt”, opført i festlig

til over 130.000 om året – men der var

af stadigt flere og større jernbanefær-

nyrenæssance af Danmarks dengang

dog kun tre daglige fjernforbindelser

ger; i 1970’erne blev der indsat tre nye

største arkitekt Ferdinand Meldahl

over Bæltet, to om dagen og én om nat-

tredækkere, „Dronning Margrethe II“

(bevaret og restaureret 2005).

ten.

1973, „Prins Henrik“ 1974 og „Dronning

I 1865 blev jernbanen tværs over

I de følgende årtier blev både antallet

Ingrid“ 1979, afsluttet med de sidste

landet fortsat over Fyn fra Nyborg til

af færgelejer og sporarealerne udvidet

luksusfærger, „Kronprins Frederik“

Middelfart; året efter forlænget til Strib.

på begge sider af Bæltet. I Nyborg skete

og „Prins Joachim“. De to sidstnævnte

I Nyborg blev den første station bygget

der udvidelser 1892, 1910, 1933 og 1953,

sejler i dag på Gedser-Rostock-ruten –

på „Holmen“, forbundet med byen med

så der til sidst var fem jernbanefærgele-

men de øvrige er stort set alle ophugget.

Jernbanegade (deraf navnet). Men

jer. Dermed forsvandt den østlige del af

Der var længe seriøse initiativer for at

efter få år indså man, at stationen lå

det lille arbejderkvarter, der var opstået

bevare „Frederik IX“ eller „Sjælland“

for langt fra færgekajen, så i 1872 blev

ved de to gader til „Holmen“, Jernbane-

som museumsfærger, men det glippede

banegården nedtaget og genopført

gade og Søndergade, samtidigt med, at

– og i dag er der kun „Broen“ tilbage.

på en ny, udbygget mole ud for Øster

remiser og spor blev flyttet flere gange.

Samtidig var bilismens spøgelse

Havn (senere kaldt Tyrmolen), og her lå

I Nyborg blev trafikken på sporarealerne

så småt begyndt at vise sig; FDM, som

den, til den blev nedrevet i 1990’erne. I

så stærk, at det i 1910 var nødvendigt at

havde presset hårdt på for at få køreba-

forbindelse med jernbanens ankomst til

bygge en bro, „Høje Bro“ over sporene,

ner på Lillebæltsbroen, truede også i

Nyborg og Korsør indsatte man i 1867 en

for at sikre forbindelse til Knudshoved

slutningen af 1920’erne med at oprette

ny skruedamper „Fyn“, samtidigt med,

og Nyborg Strand-kvarteret.

en bilfærge over Storebælt. I 1930 blev

at man i 1854 havde indstillet isbådorganisationen.

I 1892 besluttede man at bygge en

der derfor indsat en bilfærge fra Nyborg

helt ny banegård i Nyborg med forbin-

Havn til Korsør Havn, „Heimdal“ – og se-

delse til den ny anlagte Nørrevoldgade

nere blev de to jernbanefærger „Freja“og

åbning 1998 udviklede færgerne, færge-

(arkitekt N.P.C. Holsøe) – og i Korsør

„Broen“ også indrettet til at medtage

lejerne og jernbanerne og bilernes land-

blev der tilsvarende bygget ny banegård

biler fra jernbanefærgelejerne. I starten

anlæg sig til et kæmpestort og kompli-

1904-06 (arkitekt Heinrich Wenck).

af 1950´erne var situationen blevet helt

I årene frem til Storebæltsbroens
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uholdbar med stadigt længere køer ved

Broens tid

Vestbro på 6,6 km længde, den høje Øst-

bilfærgelejerne.

Det første forslag til en fast forbindelse

bro på 6,8 km længde og tunnelen under

over Storebælt kom fra den venstreori-

Østerrenden på 8 km længde. Desuden

færgehavne for bilfærger i Halsskov

enterede minister A. Fr. Tscherning i

blev Sprogø udvidet med en helt ny ø,

og Knudshoved – og i tilknytning hertil

1855 med forslaget om at bore en tunnel

samtidig med at øen blev udlagt som na-

to stykker motorvej: Nyborg-Hjulby og

under Bæltet. I 1930’erne – Danmarks

turreservat – og på begge sider opstod

Korsør-Vemmelev. Det var Danmarks

store brobyggertid – kom der så to

nye betalingsanlæg. I årene derefter var

motorvejsprojekt nummer tre efter et

forslag om en Storebæltsbro; det første

det, som om både trafikministerierne

stykke af „Fugleflugtslinjen“ på Lolland

blev fremlagt 1934 af baneingeniør Rud.

og de to færgebyer søgte at udslette

1946/1963 og Hørsholmmotorvejen 1956.

Hiort-Lorenzen, det næste 1936 af inge-

minderne om Storebæltsforbindelsens

I tilknytning til bilfærgelejerne og motor-

niør Anker Engelund sammen med tre

fortid. Af jernbanefærgeanlæggene

vejsstykkerne blev der bygget restaurant/

ingeniørfirmaer. Realiseringen trak dog

overlevede kun selve færgelejerne, som i

cafeteria ved Halsskov og Knudshoved;

meget langt ud. I 1959 kom den første

Korsør blev udnyttet til boligbebyggelse,

begge er nedrevet efter 1998 – og der-

betænkning om en bro over Storebælt;

mens de i Nyborg fortsat ligger øde hen.

udover et motel med campingplads ved

i 1973 blev den første anlægslov om

Heller ikke bilfærgehavnene i Halsskov

Korsør, hvor bygningen stadig er bevaret

broforbindelsen vedtaget – men derefter

og Knudshoved har beholdt meget af

som værelsesudlejning.

løb projektet ind i en lang række af

fortiden; både gamle og nye færgere-

I 1957 åbnedes derfor to helt nye

økonomiske og politiske vanskeligheder,

stauranter og cafeterier er nedrevet

delse var „Halsskov“ 1957, og derefter

understøttet af folkelige og miljømæssi-

(til gengæld er et grimt nyt cafeteria

kom i hurtig rækkefølge „Prinsesse

ge skrækscenarie-forestillinger. Først i

bygget ved Knudshoved) – og kun i Hals-

Benedikte“ 1959, „Knudshoved“ 1961,

1987 blev A/S Storebælt dannet, og 1988

skov er der bevaret en enkelt broklap

„Sprogø“ 1962, „Arveprins Knud“ 1963

blev første spadestik taget. Ikke mindst

med „port“ samt træbeklædningen af

og „Romsø“ 1973. Men her standsede

jernbanetunnelen under Østerrenden

færgelejerne (i Nyborg er de solgt som

fornyelsen også; i færgernes sidste år-

voldte problemer men endelig – i 1997 –

værdifuldt træ).

tier var jernbanefærgerne klart bedre og

kunne jernbaneforbindelsen indvies, og

flottere end bilfærgerne. Desuden blev

1998 bilforbindelsen.

De første bilfærger til den nye forbin-

der i årene 1984-1997 etableret en kon-

Broanlægget betød naturligvis først

Tusind års trafikhistorie
som kulturmiljø

kurrerende bilfærge „Vognmandsruten“

og fremmest opførelsen af en af verdens

Trafikken over Storebælt har gennem

med billigere priser og mindre komfort.

største broer, bestående af den lave

mange hundrede år afsat sig en lang
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< M/F Broen fra 1952 med sin midlertidige
placering i de gamle jernbanefærgelejer i
Nyborg. Foto Peter Dragsbo.
Storebæltsbroen set fra et af de forladte bilfærgelejer i Knudshoved. Foto Peter Dragsbo.

række fysiske spor, som tilsammen ud-

som i årene 1922-1961 blev brugt som

1904, stadig ved de gamle jernbane-

gør et interessant, komplekst og i både

De Kellerske Anstalters berygtede hjem

færgelejer i Korsør – i dag istandsat og

nationalt og europæisk forbindelse

for „vanartede“ kvinder.

fredet.

unikt kulturmiljø. Om Storebæltsfarten

Den store mængde af bevarede kul-

Om bilfærgernes tid fortæller aller-

i 15-, 16- og 1700-tallet fortæller bl.a.

turspor og kulturmiljøer ved Storebælt

først gadegennembruddet i Baggers-

i Nyborg Christian 3.s „paradegade“

stammer fra jernbanetiden 1856-1998.

gade, som i 1935-36 blev gennemført

Adelgade om en kongeligt iscenesat

Af de tre tidligere banegårde i Nyborg

for at tilgodese den gennemkørende

ankomst til byen fra færgebroen via den

er kun den tredje banegård ved den

trafik fra bilfærgelejet, om den seneste

nye Strandport (selv om en portbygning

tidligere Stationsvej (i dag Enghavevej)

periode i Storebæltsfartens historie

først blev opført under Christian 4.).

bevaret og genbrugt til lejligheder (1891

– kantet af tidstypiske modernistiske

Og i Korsør vidner den gamle Slot-

af arkitekt N. P. C. Holsøe). Desuden er

bygninger.

tensgade med sit forløb mod nord,

jernbanernes gamle maskinværksteder

som peger ud mod stranden, om en

på baneterrænet fra 1880’erne bevaret og

bilfærgehavne, Knudshoved og Hals-

oprindelig landingsplads på den nøgne

er i dag under restaurering til kulturfor-

skov, tilbage som industrielle monu-

strand. Her ligger også den gamle

mål. De tre jernbanefærgelejer er også

menter, der øde og forladte er på vej

postgårds anselige bygningskompleks;

bevaret – den ene med bevaret broklap-

til at blive erobret af ’naturen’. Men

det tilsvarende i Nyborg blev revet ned i

portal – men hele det gamle baneterræn

moler, kajer og færgelejer ligger der

forbindelse med gadegennembruddet

ligger ellers hen i græs og grus. Derimod

fortsat – og her og der i græsset ligger

1935. Og både i Slottensgade og i den

er de tidligere arbejderkvarterer for

stadig fortøjninger, taljer, rester af

østlige ende af Algade er bevaret fine

bane- og færgefolkene fint bevaret, både

målerskabe samt i Halsskov en enkelt

bygningsmiljøer fra færgeperioden før

det ældste kvarter ved Jernbanegade-

broklap med port. Af bygninger er der

jernbanerne. Fornemst er „Rasmus

Søndergade, det mere selvgroede kvarter

intet bevaret, men i Halsskov ligger

Langelands Gård“ i Algade 1761, bygget

på „Holmen“ øst for banen samt den

det tidligere motorvejsmotel fra 1957

som „Store Værtshus“ til de rejsende,

fine lille kommunale haveby for DSB-

stadig bevaret som indkvarteringssted

folk, „Rødbyen“, opført 1917-23 af byens

for vandrearbejdere.

Fra den første halvdel af 1800-tallet kan man i Nyborg nævne den nye
Odense landevej og stikvejen mod syd

dygtige arkitekt August Colding.
I Korsør er det mest markante monu-

Men først og fremmest står de to

Og så må vi ikke glemme at indregne
Storebæltsbroen med alle dens anlæg

(Ladegårdsvejen), den optiske telegraf

ment over jernbanetiden det bevarede

til Danmarks nationale kulturarv – både

på Ladegårdsvej fra 1801 (fredet 1950)

„Hotel Storebælt“, som blev opført ved

Østbroen, Vestbroen og tunnelen under

og isbådsstationen på Knudshoved med

siden af den første banegård i 1856 med

Østerrenden, de tilhørende motorvejs-

det fine firelængede anlæg fra ca. 1800,

selveste Ferdinand Meldahl som arki-

strækninger med betalingsanlæg, for-

i dag ombygget til DSB’s kursuscen-

tekt. Bygningen, der er tegnet i fornem

lægningen af jernbanen med opførelse

ter. Også i Korsør er isbådsstationen

nyrenæssance, blev restaureret 2002,

af to nye banegårde (åbnet 1997) og det

på Halsskov Næs fra 1801 bevaret og

mens den første banegård desværre

nye Sprogø med på den ene side dæm-

istandsat til isbådsmuseum – og på

blev revet ned en gang i 1990’erne. Des-

ninger, serviceveje mv. og på den anden

Sprogø ses også rester af de gamle

uden ligger den næste banegård, tegnet

side et naturfredet område, der myldrer

bygninger fra efter Englænderkrigene,

af DSB’s chefarkitekt Heinrich Wenck

med fugle.
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Infrastrukturel kulturarv
af national og international
interesse

bebyggelse på perronarealet bagved har

Fortællingen om Storebæltspassagen er

gelejerne i Nyborg, Korsør, Knudshoved

fortællingen om en forbindelse, der har

og Halsskov, øde hen, uden nogen spor

• Færgelejerne i Halsskov og Knudsho-

hægtet Danmark sammen i mere end

af formidling af det forsvundne anlægs

ved, specielt lejerne i Halsskov med

800 år, men samtidig også en af de store

historie, indretning og liv.

bevaret træbolværker og en bevaret

europæiske forbindelser på linje med

fået navnet Svaneparken. Og ikke mindst
ligger de store anlæg fra nyere tid, fær-

Der er efter min mening behov for

broklap

Dover-Calais eller Nordjylland-Norge.

en samlet kulturarvsplan for Store-

• Storebæltsbroen: vej og bane + de to

På den måde indgår hele komplekset

bæltspassagen – og i virkeligheden

nye jernbanestationer og betalings-

af infrastrukturelle spor i en national

for de historiske danske infrastruktur-

anlægget i Halsskov

og international kulturarv. Det er derfor

anlæg generelt. Men det er klart, at der

mærkeligt, i hvilken grad man både

også skal prioriteres. Ved Storebælt må

En sådan kulturarvsplan kræver, at de to

nationalt og lokalt har været uinteresse-

man mht. værdisætning må man derfor

kommuner, Nyborg og Korsør sætter sig

rede i at markere denne store fortælling.

skelne mellem de væsentlige „anker-

sammen og i fællesskab aftaler, hvad

Heldigvis har man nu, i 2016 på initiativ

punkter“ og de mange „ledsagespor“.

der skal bevares af de infrastrukturelle

fra Nyborg Kommune foreløbigt sikret

Med et skud fra hoften vil jeg her derfor

anlæg og beslutter nogle fælles princip-

bevaringen af en Storebæltsfærge, nem-

prøve at prioritere de vigtigste kultur-

per for genanvendelse eller transfor-

lig „Broen“ fra 1952. Meningen er, at den

arvselementer:

mation. Denne plan for Storebæltspas-

i fremtiden skal ligge ved Nyborgs gamle

• Adelgade i Nyborg og Rasmus Lan-

sagen burde opfølges på landsplan af

1500-tals skibsbro og der fungere som

gelands gård i Korsør som rammer

en registrering af danske infrastruk-

udstillings- og kulturcenter.

om kongelige ankomster og ophold

turelle miljøer: færge- og bro-miljøer

Også mere lokalt har der været en

• Isbådsstationerne på Knudshoved,

og en efterfølgende handlingsplan. Et

blandet holdning til Storebælts mange

Sprogø og Halsskov og den optiske

sådant projekt bør bl.a. kunne støttes af

anlæg. For det første har de på mange

telegraf i Nyborg som udtryk for

Kulturstyrelsen som led i satsningen på

måder været anset for et nationalt

behovet for en sikrere forbindelse og

velfærdsstatens kulturarv. Ikke mindst

projekt og et nationalt ansvar. Og på

brug af ny teknik

brobyggeriet fra 1930’erne og perioden

andre måder er det som om man i kraft

• „Hotel Storebælt“ i Korsør som både

1970-2010 må, sammen med de store

af de daglige oplevelser af røg, støj og

arkitekturhistorisk monument og

færgesteder, siges at være helt væsent-

ventetider har fortrængt de stadier af

den sidste bygning fra den første

lige vidnesbyrd om den nationale politik

færgesejlads periode.

for rigets sammenhængskraft og om

overfarten, der er gået foran den nuværende, broen. Et eksempel er f.eks. den

• De to „anden generations“ banegårde

gamle Nyborg Banegård fra 1891, som

i Nyborg (1892) og Korsør (1906) samt

i dag har fået adressen Enghavevej 4
(den lå tidligere på Stationsvej), og en ny
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de bevarede jernbanefærgelejer
• Storebæltsfærgen „Broen“

nationens teknologiske evner.

10.000 FANTASTISKE
BROBILLEDER

ingeniørvidenskaben. Samlingen bærer

Lütken, der overtog undervisningen i

vidnesbyrd om den modernes verdens

vej-, jernbane- og brobygning i 1892.

bygningskultur og nogle af dens største

Holmberg selv beholdt vandbygning.

og mest komplekse strukturer. Bille-

Foto TomJersoe

Laila Zwisler, født 1972, cand.scient. i videnskabs- og teknologihistorie. Gruppeleder
for teknologihistorie. Interesserer sig for det
teknisk akademiske felts historie og kulturarv.

Det var en tid, hvor ingeniørfeltet var

derne fortæller mange historier, som

inde i en rivende udvikling. På internatio-

spinder sig ind og ud af broer og struk-

nalt plan udviklede analysen af en række

turer. I denne artikel vil vi koncentrere

praktiske og tekniske emner sig mod

os om billedernes rolle som undervis-

en videnskabelig tilgang og teoridan-

ningsinstrument på Den Polytekniske

nelse. Naturlovene og matematik blev de

Læreanstalt og om, hvordan vi håber

stabile kerner, som man konstruerede

at bruge dem til at trænge dybere ned

teoretiske modeller ud fra, også på Den

i ingeniørvidenskaben samt de uddan-

Polytekniske Læreanstalt.2 I det nye

nede ingeniørers praksis.

bygningsfag gav Holmberg detaljerede

Med midler fra Corrits fonden og

beskrivelser af f.eks. værktøj ud fra

Brødrene Hartmanns Fond har vi på

traditionen om at viden om teknologi

Teknologihistorie DTU renset, skannet

videregives gennem maskinteatre med

og katalogiseret en række billeder.1

tegninger. Men hos Holmberg ser man

Teknologihistorie DTU er en gruppe

også tilløb til en teoretisk udvikling af

på Danmarks Tekniske Universitet,

feltet. Den teoretiske udvikling af statik,

der arbejder med teknologihistorie og

hvor man dybest set søger at opnå lige-

ingeniørområdets historie samt DTU’s

vægt mellem fysiske kræfter, blev efter-

I Danmarks Tekniske Universitets

kulturarv og historie. Derfor er billeder-

hånden et centralt vidensfelt for bro- og

historiske samling findes en fantastisk

ne et vigtigt kildemateriale for os. Indtil

vandbygning. Man udviklede formler som

skat med billeder af broer, vandbygning,

videre har vi kun kradset i overfladen,

ingeniører i sidste ende kunne bruge til

materialer og strukturer fra hele verden.

men det har vist os nogle tråde, som vi

at beregne dimensioner og styrken af

De tidligste billeder i samlingen er fra

kan følge videre. Det er nogle af disse

konstruktioner. De akademisk orientere-

slutningen af 1800-tallet, de seneste fra

foreløbige resultater, der præsenteres i

de ingeniører hentede især deres forbil-

projekteringen og byggeriet af Øresunds-

denne artikel.

leder og teorier fra Frankrig, men også

Louise Karlskov Skyggebjerg, f. 1973, ph.d. i
historie. Ansat som historiker hos teknologihistorie DTU. Forsker i teknologihistorie og
har bl.a. lavet udstillinger om bilisme, flyvning
og andre former for transport og infrastruktur.
Forfatter til billedbogen „Fra hest til motor –
da bilen forandrede danmark“.

England og Tyskland. Især i Frankrig,

forbindelsen. Det er altså 100 års brobygning, forskning, ingeniørarbejde og

Ingeniørvidenskab

hvor man ikke skelnede mellem teorier

samfundshistorie, der er foreviget.

I 1857 blev en uddannelse for bygnings-

om naturens fænomener i sig selv og

Billederne er samlet af undervisere på

ingeniører oprettet på Den polytekniske

teorier om det menneskeskabte, leve-

Den Polytekniske Læreanstalt gennem

Læreanstalt. Tidligere havnebygmester

rede man tidligt en matematisk teoretisk

mange år og er et vigtigt kildemate-

og polyteknisk kandidat L.F. Holmberg

udvikling af brofeltet og ingeniørarbejde

riale til udviklingen ikke kun inden for

stod længe alene med et stort stofom-

som sådant.3

vandbygning og infrastruktur, men også

råde, som indbefattede vej- og vandbyg-

i ingeniørfaget, ingeniøruddannelse og

ning. Han fik siden assistance fra Alfred

I litteraturen kan vi se, at både
underviserne inden for byggeområdet
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> Figur 1. Anker Engelunds bro over Ulvsund
er smukt rammet ind af og i samklang med
naturen. Foto Teknologihistorie DTU.

på Den polytekniske Læreanstalt og de

Billeder og undervisning

rådgivende ingeniører i Danmark brugte

Den meget store samling af brobilleder

Kunsten og vores blik
på verden

den meget generelle klassiske fysik

viser, at underviserne tillagde billeder

Det kan kunstteori måske hjælpe os

sammen med mere specifikke teorier

en vigtig rolle i undervisningen. Men

med. Derfor har vi valgt at inddrage

om konstruktioner.4 For de polytekniske

hvorfor lavede de den, hvordan blev

kunsthistorikeren Ernst Hans Gombrich,

kandidater virkede dette nok ganske

den brugt, og hvad gjorde den ved de

der beskæftigede sig med opfattelsens

naturligt. Naturvidenskab fyldte godt på

studerende? Det vil vi gerne vide mere

psykologi.10

skemaet, og de blev undervist sammen

om. Billederne kan også ses som en

med Københavns Universitets naturvi-

art ”anskuelsestavler” i familie med de

skemaer, et som vi bruger til at afkode

denskabelige studerende. Da undervi-

anskuelsestavler, der var populære i

billeder med og et, som vi bruger til at

serne på læreanstalten også arbejdede i

grundskolen i begyndelsen af 1900-tal-

skabe billeder med. De to skemaer er

felten, var der en direkte vekselvirkning

let. Brugen af tavlerne byggede på den

selvfølgelig forbundne. Det førstnævnte

mellem teori og praksis.

grundantagelse, at eleverne ved at se på

skema er det psykiske og kulturelt

tavlerne og tale med andre om det, de

bestemte mindset, som vi ser på og

praksis lå lærerne på Den Polytekniske

så, bedre kunne forstå sammenhænge,

afkoder billeder igennem. Dette skema

Læreanstalt meget på sinde hen imod

begreber og deres omgivelser i det hele

er med til at filtrere de mange sanse-

slutningen af 1800-tallet. Det var deres

taget.8 Underviserne på Den polytekni-

indtryk, vi modtager, så vi ser noget

udtrykte mål at gøre kandidaterne til

ske Læreanstalt kan have været påvirket

bestemt. De mange billeder af broer i

nyttige ingeniører, og ofte fremhæ-

af denne generelle trendens inden for

samlingen på DTU er netop blevet brugt

vede de, at teoretisk undervisning ikke

undervisning og mente sandsynligvis, at

til gennem undervisningen at forme de

kunne stå alene. Der var træk ved den

billederne var med til at udvikle den hy-

mentale skemaer, som de ingeniørstu-

virkelige verden, der ikke kunne hånd-

bride ingeniør. Måske var det en fortsæt-

derende har set broerne igennem, og

teres og kodificeres videnskabeligt.

Netop forholdet mellem teori og

Gombrich taler om to former for

telse af traditionen for maskinteatret.

det interessante spørgsmål er, hvad de

Der skulle mere til. For at blive en god

Men kan vi få dybere indsigt i, hvad

så blev skolet i at se. Blev de f.eks. skolet

ingeniør skulle de unge polyteknikere

billederne gjorde ved de studerende?

i at se en bro som et æstetisk værk,

også udvikle instinkt og fornemmelse

Jan Kyrre Friis argumenterer for, at tre

et materiale, en brotype, en teknisk

for tingene.6 Ingeniørvidenskab var med

hovedfaktorer påvirker menneskets

konstruktion, en matematisk formel, en

andre ord beherskelsen af en hybrid,

fortolkning af det, vi modtager gen-

brugsgenstand, en kombination eller

som indeholdt både teori og praktisk

nem synet – det indlærte perspektiv,

noget helt andet? Og dominerede be-

kunnen.7 Underviserne stod dog noget

den sociokulturelle ramme og vores

stemte blikke på broer til bestemte tider

famlende over for denne opgave. De

biologiske struktur. Brugen af billeder

og hos bestemte undervisere, eller var

rakte efter forskellige håndtag som

i undervisningen lagde fundamentet for

der tale om et uforandret mentalt skema

værkstedspraktik, ekskursioner,

det indlærte perspektiv og var dermed

gennem generationer af ingeniører?

tegning osv. for at udvikle evnen til at

med til at skabe den mentale ramme,

Gombrich bruger selv eksemplet

beherske hybriden hos de studerende,

som vi opfatter omverdenen gennem.

med en buste. Når vi ser en buste – som

og det er i denne sammenhæng, at bil-

Spørgsmålet er, om vi kan få en dybere

f.eks. en buste af én af Danmarks store

lederne skal ses.

forståelse for denne ramme.

brobyggere, Anker Engelund – ser vi på
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9

den gennem et bestemt sæt forventnin-

har en eller anden idé om, hvad en bro er

skets magt over den rå og vanskeligt

ger. Vi aflæser den derfor ikke som et

eller en anden form for mentalt skema,

tilgængelige natur. Et eksempel er et

afhugget hoved og vil som regel heller

som vi kan skabe en broforestilling ud fra.

fotografi fra Kampsax’ arbejde med
den trans-iranske jernbane i 1930’erne

ikke savne en farvelægning. Vi tager i
stedet hele situationen i betragtning og

Blikke på broer

(Figur 2). Her er naturen imponerende,

ved gennem vores mentale skema, at

Samlingen af brobilleder på DTU er ikke

men det er jernbanebroen, der knejser

den tilhører den konvention, der kaldes

renset og scannet i sit fulde omfang, og

højt over floden, i endnu højere grad.

buster og aflæser den derfor som en

der er ikke lavet en dybdegående ana-

Et andet blik på broer er fotos, der har

sådan. Hvad vi ser, afhænger altså af

lyse af dem endnu. Det nedenstående

karakter af snapshots. Her er brotypen

vores forventningshorisont.11 Set i det lys

er derfor blot et foreløbigt bud på nogle

i centrum, ikke sammenhængen med

bidrog brobillederne til at skabe en be-

af de blikke på broer, som afspejler sig i

landskabet eller den enkelte bro som

stemt forventningshorisont hos danske

samlingen. Blikkene handler om broer i

værk. Et eksempel er et foto af en bro

ingeniører, altså et bestemt billede af

landskaber, broer som type, broer som

over Andst Å, der skal vise en bro med

hvad en bro er og skal være.

tegninger, broer under opførelse og

indstøbte drager (Figur 3). Billedet er

som konstruktionsprocesser – herunder

i billedfortegnelsen beskrevet under

skemabegrebet i forbindelse med

broer som fejl – og endelig billeder af

overskriften „Bjælkebroer. Jernbe-

skabelsen af billeder og hævder, at vi

broer i brug.

tondragere – flere åbninger“. Andre

Gombrich benytter som sagt også

ikke kan skabe et virkelighedstro billede

En almindelig type fotos i samlingen

lignende eksempler er beskrevet under

ud af ingenting.12 For at kunne beskrive

er billeder af broer i imponerende eller

overskrifter som „bevægelige broer“,

den synlige verden i billeder behøver vi

smukke landskaber. Ved denne type

„hængebroer“ osv.

en slags „language of art“ (eller måske

billeder er der bevidst eller ubevidst

Et tredje blik på broer, som fylder

mere relevant i vores sammenhæng: et

arbejdet med billedkompositionen.

meget i samlingen af brobilleder, er de

„language of engineering“). Gombrich

Broen kan f.eks. præsenteres som et

tekniske tegninger. Et eksempel er f.eks.

mener, at al kunst begynder i hjernen, i

værk indrammet af og i smuk samklang

„Detailplan af brobaneplan“ med detal-

vores reaktioner på verden frem for i den

med naturen, som når f.eks. et fotografi

jer som rækværk, kantsten og brobane-

synlige verden selv. Uden et eller andet

(Figur 1) af Dronning Alexandrines Bro

afbrydelse. Det er en tegning fra 1950,

udgangspunkt og nogle kategorier kan

over Ulvsund rammes ind af et træs

der viser Munkholmbroen projekteret

vi nemlig slet ikke holde styr på „the

grene. Broen er så at sige blevet et med

af Anker Engelund (Figur 4). Andre teg-

flux of experience“.13 Vi kan altså ifølge

landskabet. Billeder af broer i landska-

ninger viser ikke en bestemt bro, men

Gombrich hverken bygge en bro eller tage

ber kan også være billeder, der bevidst

fokuserer mere på en brotype. Eksem-

et billede af én, med mindre vi på forhånd

eller ubevidst demonstrerer menne-

pler er f.eks. en tegning af, hvordan man
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Figur 2. Selv i vanskeligt tilgængelige landskaber kan der bygges broer. Broen her er
en del af den trans-iranske jernbane bygget i
1930’erne af Kampsax. Foto Teknologihistorie
DTU.

Figur 3. Mange af brobillederne på DTU er ordnet efter brotype som fx stenbroer, jernbetonbroer,
forspændte betonbroer, træbroer, hængebroer, bjælkebroer af jern og stål samt buebroer af jern
og stål. Foto Teknologihistorie DTU.

Figur 4 At kunne tegne og afkode tekniske tegninger er en vigtig del af det at kunne bygge en moderne og teknisk
avanceret bro. Her er det Anker Engelunds tegning af broen ved Munkholm.Foto: Teknologihistorie DTU
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Figur 5 Her er tegninger benyttet til at give de ingeniørstuderende indblik i processen, når en stålbro skal monteres.
Foto Teknologihistorie DTU

Figur 6. I billedsamlingen er der en række billeder, der viser samme brotype, men
forskellige udførelser af samme brotype. ID: 4000.5.103 Foto Teknologihistorie DTU

Figur 7. Hvordan håndterer man egentlig de forskellige elementer, når en bro skal bygges? Det
kunne ingeniørstuderende have set på billeder som dette. Foto Teknologihistorie DTU.
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Figur 8. Dette billede af en fodgængerbro i Randers er i billedsamlingen, som Niels Jørgen Gimsing, professor i bærende konstruktioner, brugte i undervisningen af bygningsingeniører.
Foto Teknologihistorie DTU

kan samlingen af brobilleder bl.a. bruges
til at analysere de skemaer, som de
ingeniørstuderende blev præsenteret for
og udstyret med. Dermed er vi godt på vej

monterer en stålbro (Figur 5) og skitser

på sidstnævnte er et foto af udbedringen

til at kunne se på spørgsmålet om, hvad

af forskellige hængebroer (Figur 6). For

af en revnet stenbro (Figur 10).

undervisningen konkret betød i forhold til

de nyere dele af samlingens vedkom-

Sjovt nok er der i samlingen næsten

de broer, de ingeniørstuderende senere

mende er der også billeder af modeller

ingen fotos af broer i brug og fotografier,

var med til at bygge. Afspejlede under-

og computergrafik.

der direkte eller indirekte inddrager den

visningen sig i deres senere praksis – og

I samlingen findes der også foto-

større kontekst, som broerne indgår i.

i givet fald hvordan? Helt overordnet kan

grafier af broer under opførelse. Nogle

Der er dog enkelte undtagelser. Der er

brosamlingen dermed ikke blot give ind-

af disse billeder har tilføjet en relativ

kort, der grafisk viser en bros primære

blik i en konkret undervisningspraksis.

detaljeret beskrivelse af, hvad der fore-

funktion, nemlig at den forbinder to

Den kan også fortælle noget om hvordan

går på billedet. Et billede af støbningen

punkter. En anden undtagelse er en

viden skabes, deles, praktiseres og ind-

af Liding ø-Broen ved Stockholm i 1925

billedsamling af Chao Phraya Bridge i

går i fysiske strukturer som f.eks. broer.

beskrives f.eks. på følgende vis: „Pæ-

Bangkok. Den indeholder f.eks. fotos,

lene lukkes for Enderne og bugseres til

der viser, hvordan en del af brokonstruk-

brobillederne viser, var det tilsyneladen-

Brugsstedet. Billedet her viser, hvorle-

tionen bruges som siddemøbel. Den

de bestemte mentale skemaer af, hvad

des de efter Ankomsten der, rejses op i

viser også en bro, som folk sidder, går

en bro er (og ikke er), der dominerede i

lodret Stilling“ (Figur 7). Andre fotos af

og står på, og som skibe sejler under

undervisningen i brobygning. Broerne

denne type er knap så detaljeret beskre-

(Figur 11). Det er dog tankevækkende,

var imponerede strukturer, der indgik

vet, men kan f.eks. blot vise opførelsen

hvor lidt fodgængere, cyklister, tog og

i konkrete landskaber. Det var vigtigt,

af en fodgængerbro i Randers (Figur 8).

biler – kort sagt brugerne af broerne –

hvordan de tog sig ud, og de blev opfattet

Formodentlig var det oftest unødvendigt

fylder på billederne og dermed måske

som (kunst)værker projekteret af kendte

at beskrive processer og konstruktion

også i det mentale skema, som de

ingeniører og opført af lige så kendte

nærmere, fordi de var en selvfølgelig-

ingeniørstuderende blev præsenteret for

rådgivende ingeniørfirmaer. Broerne

hed for den underviser, der ville bruge

i undervisningen.

var også bestemte brotyper og noget,

Som den foreløbige kategorisering af

man kunne tegne og bygge. Der var en

billederne. Der findes også detailfotos
af udførelsen af bestemte processer i

Et filter

række greb, man kunne tage fat i, når

samlingen.

For kunstnere såvel som for ingeniører

man skulle løse bestemte udfordringer,

gælder det ifølge Gombrich, at han eller

og der var behov for opmærksomhed

grafier, der viser tekniske detaljer. Det

hun må kende og konstruere et mentalt

på detaljerne – for ellers ville konstruk-

kan f.eks. være et foto af en amerikansk

skema, før vedkommende kan tilpasse

tionen fejle. Til gengæld blev broerne

betonkørebane i 1923 taget på en studie-

14

det til sine behov. Vi begynder ikke med

tilsyneladende i meget lille grad anskuet

rejse af materialeforskeren Edouard Su-

ingenting, men med et bestemt blik

som brugsgenstande, der skulle bruges

enson (Figur 9). Det kan også være fotos,

på tingene, et mindset, som vi løbende

af transportmidler og mennesker. I un-

der viser problemer og fejl. Et eksempel

afprøver og tilpasser. Som vi så ovenfor

dervisningen blev de netop ikke fremvist

I familie med sidstnævnte er de foto-
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< Figur 9. Ingeniørstuderende er også blevet
oplært i at have blik for detaljerne. Her er det
Edouard Suenson, der har interesseret sig for
en kørebane af beton på en studierejse i 1923.
Foto Teknologihistorie DTU

som delelementer i et stort socioteknisk
system i et moderne samfund dybt
afhængigt af gode forbindelser.
I undervisningen blev billederne
kombineret med forelæsninger, tekst og
tegning, og effekten af billederne skal
selvfølgelig ses i det samlede billede.
Vi har indtil videre også set på nogle få
lærebøger fra tiden op til 1950, og heri

Figur 10.Dette billede af en bro, der repareres, er skænket af firmaet Nienstædt & Co. Det må nok
også læses som en reklame for deres mørtelsprøjte, som de havde skænket et eksemplar af.
Foto Teknologihistorie DTU

forholder man sig heller ikke til det
videre perspektiv, hvor broen opfattes
som en del af et samfund. I lærebøgerne

Figur 11. Billeder af broer i brug er sjældne i samlingen på DTU. En undtagelse er dette fra Bangkok, hvor brokonstruktionen benyttes som siddemøbel. Foto Teknologihistorie DTU

er broen også et teknisk, økonomisk,
materialemæssigt og æstetisk værk, hvis
egenskaber man kan beregne med matematiske formler. Anker Engelund satte
f.eks. tre kriterier op for valget mellem
forslag til broer i bogen Brobygning I. Man
skulle kun gå videre med det forslag, der
„rumme flest Fordele i teknisk, økonomisk og æstetisk henseende“.15

Helhed og specialister
Vores foreløbige studier af undervisningsmaterialet tyder på, at man i tiden
op til 1950 opbyggede en teoretisk
ekspertviden om broen i sig selv og et
mentalt skema hos de studerende med
broen som enkeltstående værk. Broen
blev en ramme, som man hele tiden

Indenfor det tekniske område forklares

disse systemer blev håndteret med mere

forfinede. Det var helt i tråd med den ge-

den stigende specialisering over tid ofte

og mere specialiseret viden. Ingeniø-

nerelt stigende specialisering inden for

med øget kompleksitet. De teknologi-

rerne fra Læreanstalten passede ind i

mange grene af samfundet efter år 1900

ske strukturer voksede og begyndte at

denne verden med deres kombinerede

og ikke noget særligt for ingeniørerne.

hænge sammen i store sociotekniske

teoretiske og praktiske kunnen. De kom

De generelle videnskaber blev delt op

systemer inden for f.eks. transport,

til at løse mange opgaver ude i verden.

i stadig smallere områder med egne

kommunikation og energi. Udviklingen,

Derfor står vi med en oplagt chance

teorier og fremgangsmåder.

organiseringen og vedligeholdelsen af

for at se hvordan de færdiguddannede
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som en teknosfære frem for en biosfære.
Det har fået nogle historikere til at mene,
at det efter år 1800 i stigende grad blev

helheden? Arkitekt Ib Møller skrev i 1986,

ligger med andre ord et stort arbejde

det menneskeskabte frem for naturen,

at brobygning „kræver et åbent og loyalt

foran os. Som et led i vores broprojekt sø-

der skabte rammerne for de problemstil-

ping-pong samarbejde mellem de mange

ger vi derfor midler til en historiker, som

linger, som forskere og ingeniører skulle

implicerede“, og han beskrev risikoen for

kan arbejde målrettet med billederne,

løse. De redskaber, som vi har brugt til

„… en række hver for sig gode løsninger,

eksisterende litteratur, andre samlinger

at udvikle vores verden, har samtidig

men med et mangelfuldt slutresultat“.

og undersøgelser, og som også kan ind-

skabt nye komplekse udfordringer.16 I

Med specialiseringen blev samarbejde og

drage nyt materiale, f.eks. undervisnings-

broernes rum skal man tænke på miljø,

kommunikation afgørende. Hvad skete

noter og interview. Vi har været i kontakt

infrastruktur, bilisme, politik lokalt og på

der, når forskellige videnssystemer – og

med en række personer med omfattende

landsplan, nationale kulturer, visioner

dermed mentale skemaer – mødtes i

viden om broområdet, og vi håber, at vi

om fremtiden og meget mere. De nye

grænseområderne mellem f.eks. ingeni-

i samarbejde med dem og andre kan

udfordringer skal vi løse med nye redska-

ørvidenskaben, arkitektur og nye fag som

identificere flere spørgsmål, som kan

ber. Hvilken rolle spillede ingeniørerne i

sociologi. Det er spørgsmål, som vi gerne

hjælpe os med at forstå, hvordan menne-

forhold til den stigende kompleksitet og

vil undersøge i vores fremtidige studier.

sker skaber og interagerer med de store

hvordan ændrede den sig over tid? Hvis

Vi har mange spørgsmål, og i det

17

de enkelte faggrupper varetog stadig

fremadrettede arbejde vil der komme

smallere specialer, hvem holdt øje med

flere og mere forfinede spørgsmål. Der
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sociotekniske strukturer.

ERINDRINGER OM BROERNE
MELLEM FYN OG LANGELAND

Poul Møller Nielsen, civilingeniør. Dimitteret fra Danmarks Tekniske Højskole i 1955.
Herefter medarbejder hos professor Anker
Engelund ved projektering af Limfjordsbroens
udvidelse, Siøsundbroen og Langelandsbroen.
Ved Engelunds død i 1961 fik Møller Nielsen
overdraget projekteringen af Svendborgsundbroen i samarbejde med professor
J.G. Hannemann. Dernæst ansættelse hos
Ostenfeld & Jønson (nu COWI) med opgaver
bl.a. med Vejlefjordbroen, Vestbroen over
Storebælt, Øresundsbroen samt adskillige
broer i udlandet.

For 50 år siden blev Svendborgsundbroen
som den sidste af de tre broer mellem

afsluttede jeg som 23 årig studiet som

ber, hvor jeg så startede på kasernen i

civilingeniør på Polyteknisk Læreanstalt.

Hillerød. Jeg regnede med, at Engelund

Jeg skulle derefter ind og aftjene min

kunne sørge for, at jeg ikke blev taget til

værnepligt ved Civilforsvarskorpset til

befalingsmand, idet der ellers ville gå et

maj, og spurgte rektor Anker Engelund,

år mere, før jeg kunne komme tilbage på

om han kendte nogen, som kunne bruge

tegnestuen. I stedet blev jeg kaldt ind i

mig i de 3 måneder, indtil jeg skulle

Civilforsvarsstyrelsen i Stockholmsgade

starte i Civilforsvarskorpset. Hurtigt fik

på Østerbro i København, hvor jeg fik at

jeg besked på, at jeg kunne starte på

vide, at jeg halvdelen af tiden skulle være

Engelunds tegnestue i kælderetagen i

der og resten af tiden på Polyteknisk

hans store villa på Frederiksberg.

Læreanstalt. I virkeligheden tog jeg ud

Der var kun én ingeniør – Steding-

til Engelunds tegnestue. Det var dristigt,

Jessen - på tegnestuen foruden mig.

at et sådant arrangement kunne gen-

Da Engelund kom ned på tegnestuen,

nemføres.

kom jeg til at sige ’De’ til ham, men fik
bagefter af Steding-Jessen at vide, at jeg

Siøsundbroen

skulle sige ’Professoren’. Det var den

To år efter min indkaldelse kunne jeg at-

tids form for høflighed.

ter være fuldtids på tegnestuen, hvor Siø-

Først arbejdede jeg med Limfjords-

sundbroen og de tilsluttende dæmninger

Fyn og Langeland indviet. Her bringes en

broen i Ålborg, som skulle udvides ca.

mellem Tåsinge og Siø blev detailprojek-

beretning fra en af de centrale personer

50 % i bredden. Da kontravægten for

teret. Da vanddybderne ikke tillod store

bag brobyggerierne.

klapfaget ikke kunne øges i vægt, måtte
selve faget gøres så let som muligt ved

På Anker Engelunds
tegnestue

anvendelse af aluminiumkonstruktioner.

Det var tilfældigt, at jeg kom til at

res. Engelund var præsident for Civilfor-

anvende mange år på projektering og

svarsforbundet, så han sørgede for, at

tilsyn med broarbejderne. I januar 1955

min indkaldelse blev udskudt til novem-

Men så skulle Siøsundbroen projekte-

Anker Engelunds skitse i 1938 til Svendborgsundbroen bygget som buebro. Uenighed om
finansieringen betød, at broen først blev bygget
efter krigen. Det var da også teknisk muligt at
bygge en mindre dominerende bro, som passede til det smukke landskab ved Svendborg.
Ingeniøren nr. 9, 1966.
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Den midterste del af Langelandsbroen. Hubertus45.

skibe at sejle gennem Siøsund, kunne

var enighed blandt de lokale myndig-

at 2 sænkekasser for sidefag i første

broen udformes som en lavbro. Den fik 20

heder om forbindelsens udførelse, blev

omgang blev brugt som understøtning

fag a 27 m. Overbygningen udførtes som

den første bevilling givet til strækningen

for stilladset til udførelsen af gennem-

simpelt understøttede kassedragere i

ved Siøsund.

sejlingsfaget. Det betød en meget lille
gennemsejlingsåbning med stor risiko

spændbeton, hvor der som spændarmering anvendtes ø 26 mm Dywidag-stæn-

Langelandsbroen

for påsejling. Så vidt jeg ved, undgik

ger. Engelund kunne godt lide systemet,

Næste led i forbindelsen var Lange-

man påsejlinger. Det viste sig, at de to

hvor man med møtrik mod forankring

landsbroen mellem Siø og Langeland,

sænkekasser, som midlertidigt blev

undgik at få låsetab, som man gjorde ved

som skulle være en højbro bl.a. af

benyttet som understøtning af stilladset

andre former for spændarmering.

hensyn til færgetrafikken. Gennemsej-

for gennemsejlingsfaget, satte sig, fordi

lingsfaget blev udformet som et beton-

sandet, som var fyldt i sænkekasserne

med at bygge broen ved Svendborgsund,

buefag med vejbrodækket som træk-

var så løst lejret, at sandet ikke kunne

hvor trafikken er størst, men da der ikke

bånd. I detailprojektet var det forudsat,

medvirke tilstrækkeligt til bæreevnen.

Det havde været naturligt at begynde
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< Byggeriet af gennemsejlingsfaget ved
broen over Rudkøbingløbet, Langelandsbroen.
Byggeriet blev forsinket adskillige måneder,
idet de to midterste og midlertidigt placerede
sænkekasser som basis for stilladset ikke stod
solidt nok. Ingeniøren nr. 9, 1966.

> Siødæmningen og –bro blev bygget som
den første af de tre anlæg. Broen fra 1960 var
den første i Danmark, som blev bygget af store
præfabrikerede betonkassedragere.Ingeniøren 15. december 1959.

Der blev derfor foretaget en forstærkning ved nedpresning af stålpæle gennem sandet i sænkekasserne.
til pilletoppen og forskydes på tværs til

Svendborgsundbroen

get blev der udført 10 fag med ca. 34 m

deres rigtige plads. Forslaget havde i

Engelund døde 6. juni 1961. På det

længde. Sidefagene blev udformet som

teknisk henseende det minus, at sam-

tidspunkt var jeg startet med skitser

simpelt understøttede kassedragere

menstøbningerne ikke bliver forspændt,

til Svendborgsundbroen, hvor jeg ved

i spændbeton med ø 32 m Dywidag-

så sammenstøbningerne i underpladen

gennemsejlingsfaget og de to nabofag

spændarmering.

ville få trækspændinger, når brofaget

ville benytte en ny byggemetode, som

belastes.

var udviklet i Tyskland og Frankrig,

På hver side af gennemsejlingsfa-

Grundundersøgelserne viste, at
bunden hovedsagelig består af plastisk

Da Monberg & Thorsen imidlertid

nemlig ”fri frembygning” af de omtalte

ler og moræneler. Tilstedeværelsen af

tilbød en nedsættelse af byggetiden fra 3

tre fag. Herved undgår man stilladser i

plastisk ler (mange steder i meget tykke

år til 2½ år, hvis denne fremgangsmåde

gennemsejlingsåbningen, hvorved man

lag) og dermed risikoen for store sæt-

måtte anvendes, gik bygherren ind for

reducerede risikoen for påsejling som

ninger af bropillerne gav anledning til, at

ideen. De to landfæstefag blev dog støbt

omtalt for Langelandsbroen. Denne

broprojektet fra 1938 med indspændte

på stedet på træstolpestilladser, der

metode havde endnu ikke været prøvet

jernbetonbuer blev forladt til fordel for

stod på dæmningsfylden.

i Danmark. Da Engelund døde, ønskede

en statisk bestemt bjælkebro i forspændt

Et fænomen ved det færdige gen-

Amtsvejinspektør A.P. Grimstrup, at

beton. For at reducere bropillernes

nemsejlingsfag skal nævnes her.

jeg fortsatte med projekteringen af

sætninger og dermed nedsætte faren

Brodækkets vægt og belastningen fra

Svendborgsundbroen og fik etableret et

for uheldige skævsætninger, blev en del

trafikken føres op til buerne af cirkulære

samarbejde med professor Hannemann.

af bropillerne pælefunderet. Da pillerne

stålstænger. Hvert ophæng består af

Han boede længere nede af samme

er meget høje, ville selv ret små skævs-

to stænger tæt ved siden af hinanden.

vej som Engelund, så jeg fortsatte med

ætninger give temmelig store vandrette

Ved vind vinkelret på broen og en ikke

at arbejde i kælderen efter aftale med

bevægelser af pilletoppene og dermed

speciel høj vindhastighed blev den

Engelunds enke. Hannemann kom

kræve mulighed for store bevægelser ved

bageste af to stænger sat i svingninger.

jævnligt og talte med mig om opgaverne.

lejer og brobaneafbrydelser, hvilket atter

Det skyldtes rytmisk hvirvelafløsning

Senere solgte hun huset, og i et stykke

ville fordyre disse konstruktioner.

fra den forreste stang. Problemet løstes

tid fortsatte jeg under de nye ejere.

Rampefagenes overbygninger var
oprindelig tænkt støbt på stedet på flyt-

ved at koble de to stænger sammen i en
passende højde.

Samarbejdet med Hannemann blev
meget inspirerende, og jeg følte ikke, at

telige stilladser, som under støbningen

Steding-Jessen havde fået ansæt-

aldersforskellen spillede nogen rolle. Vi

kunne overføre belastningen til pillerne.

telse i Kampsax, så jeg var helt alene på

blev da også meget hurtigt ”dus” (hvilket

Entreprenørfirmaet Monberg & Thorsen

tegnestuen under projektering og under

jeg aldrig blev med Engelund).

foreslog præfabrikation af hoveddra-

udførelse af Langelandsbroen, så jeg

gerne på arbejdsplads ved Rudkøbing,

udførte hele udbudsmaterialet (betin-

hos Engelund bl.a. skitseret en monu-

prammes ud til brostedet, hvor de ved

gelser, tegninger og beregninger med

mental buebro over Svendborgsund.

hjælp af elevatortårne skulle hejses op

regnestok).

Efter et besøg ved en bro i Tromsø, hvor

Hannemann havde før 2. verdenskrig
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Broen over Svendborgsund er meget længere
end selve sundet for at sikre en tilstrækkelig
højde for gennemsejlingen. Vejdirektoratet.

større end ved simpelt understøttede
fag. Overbygningen er støbt sammen
med søjlerne, så der dannes rammekonstruktioner.
Ved beregning af sidefagene blev der
– som noget forholdsvis nyt – anvendt
EDB.
Af problemer under udførelsen skal
nævnes, at pille 11 – den ene hovedpille
ved gennemsejlingsåbningen – satte sig
skævt under støbningen af søjlerne. Ved
omhyggelige målinger (inklinometermålinger) kunne det ved hver søjlestøbning konstateres, at der skete en lille
vipning af pillen. Vipningen fortsatte under den fri frembygning af overbygningen. Det gav anledning til, at jeg måtte
korrigere overhøjder ved hver støbning.
Når man nåede frem til sammenstøbning med nabo-overbygningerne, skulle
højderne naturligvis passe sammen. Det
gav anledning til, at der mellem søjlerne
blev opbygget en interimistisk trækasse,
hvori der blev placeret så meget sand,
at det svarede til at belaste pillen som

Pille nr. 11 på Svendborgsundbroen.

ved den færdige bro. Efterhånden som
der var anvendt ”fri frembygning”, gik

gen med dobbeltsøjler, som danner

støbninger og udførelse af isolering og

han ind for at broen skulle bygges i hen-

Europas længste kollonade på 1200

belægning m.v. fuldførtes, fjernedes

hold til mine skitser. En af hovedideerne

meter.

tilsvarende mængder sand, så tillægs-

blev, at gøre overbygningen så slank

Her skal gives en kort beskrivelse af

spændinger i brokonstruktionerne efter

som muligt, for at broen skulle indvirke

brokonstruktionerne, som alle er udført

færdiggørelsen kunne undgås. Eventu-

så lidt som muligt på det smukke land-

af beton. Brooverbygningen er for gen-

elle vipninger af pille 11 efter sammen-

skab ved Svendborgsund.

nemsejlingsfaget og de større sidefag

støbningerne af overbygningerne ville

Der blev lavet en træmodel af broen,

kassedragere med ø32 mm Dywidag-

give tillægsspændinger i konstruktio-

hvor man kunne udskifte pillerne (søjler

spændarmering. Overbygningerne er

nerne.

og pilleskafter). Efter at have prøvet

kontinuerlige over flere fag, så afstan-

mange kombinationer, valgtes løsnin-

den mellem fugekonstruktionerne bliver
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Da broen var færdig, hældede
søjlerne på pille 11 ca. 1:160, hvilket

De slanke søjler på Svendborgsundbroen står i to rækker for at få broen til at se så spinkel ud som
muligt. Foto Kåre Thor Olsen.

næppe kan ses. Længdeprofilet hen

hovedparten af pælene har 40 x 40 cm

Note

over hovedfagene har ikke den korrekte

tværsnit, og den største pælelængde er

cirkelbue, som var projekteret, hvilket

26 m. Her blev også bygget sænkekas-

nok kan anes.

ser, der var uden bund men opdelt i 8

Tak til afdelingsleder Niels Højgaard
Pedersen fra Vejdirektoratet og forsker
Jørgen Burchardt fra Danmarks Tekniske
Museum for indsats med billedmateriale
og den endelige udformning af manuskriptet.

Amtsvejinspektør A.P. Grimstrup gik
på pension ca. 1 år før broen blev færdig.

kamre.
Pillerne er ikke dimensioneret for på-

Hans søn, Ejner Grimstrup, som indtil

sejling, men for andre vandrette kræfter

da havde ført tilsyn med broarbejderne,

som vindtryk og istryk. Der skal en ret

overtog faderens stilling. Det medførte,

kraftig påsejling til, før broen kollapser.

at jeg kom til Svendborg og overtog

Alligevel besluttede man at etablere

tilsynet det sidste års tid.

sikringer foran gennemsejlingspillerne.

Jeg boede på et værelse i bygningen i

Disse sikringer består af cirkulære be-

Vestergade, hvor amtsvejvæsenet havde

tonkasser fyldt med sand. Kasserne er

kontorer. En morgen så jeg i Svendborg

placeret på ralpuder. Hvis et skib sejler

Avis et billede af Svendborgsundbroen,

i retning mod en gennemsejlingspille,

hvor den kragarm, der var under byg-

og derfor rammer sikringen, vil kassen

ning, hang skråt nedad. Det viste sig, at

skubbes et stykke, hvorved der optages

datoen var 1. april.

energi, så skibets fart reduceres, og må-

Der blev oprettet en stor arbejds-

Anker Engelund: „Bro og dæmning over
Siøsund“ i Ingeniøren 15. december
1959.
Poul Møller Nielsen: „Bro over Rudkøbingløbet“ i Ingeniøren nr. 19, 1. oktober
1962.
E. P. Grimstrup, J.G. Hannemann og Poul
Møller Nielsen: „Svendborgsundbroen“”
i Forskning nr. 9, 15. december 1966.

ske helt standses. Kassen kan bagefter

plads ved broen på Fyn på et areal på

tømmes for sand, genplaceres og fyldes

ca. 12.000 m2 på indpumpet sand. Her

med sand igen.

arbejdede en stor del af medarbej-

Uddybende litteratur om emnet

Under brobygningsarbejdet besøgte

derne, som nåede op på 125 mand,

kongeparret kong Frederik den 9. og

heraf 20 faguddannede. På pladsen blev

dronning Ingrid brostedet, og kronprin-

støbt jernbetonpæle til funderingen af

sesse Margrethe indviede broen 18.

pillerne i den nordlige del af sundet;

november 1966.
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Dansk Vejhistorisk Selskab blev stiftet i 1982 med det formål at fremme interessen for
den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og
tekniske synspunkter.
DVSs formål søges realiseret ved
- at samle og aktivere interesserede ved hjælp af arrangementer som foredrag,
diskussioner, ekskursioner mv.
- at formulere og bidrage til løsning af vejhistoriske opgaver såvel lokalt som
landsdækkende
- at samarbejde vedrørende vejhistoriske forhold med museer, institutioner og andre.
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger, firmaer, institutioner og
andre sammenslutninger, der ønsker at støtte Selskabets formål.
Yderligere oplysninger om Dansk Vejhistorisk Selskab på nedenstående adresse.
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