
LIMFJORDSBROEN 



Over Limfjorden 
Pontonbroen fra 1863 
Det nordenfjordske mundheld 'fjorden skiller' havde tidligere ikke kun en kulturel, men også en 
åbenlys trafikal baggrund. Helt op til forrige århundrede blev overfarten nemlig klaret med ro-
færger, der var langsomme, havde lille kapacitet, og som lå stille, når naturens luner ville det. 

Stigende trafikmængde i 1800-tallet og en kæntringsulykke i 1862, hvor godt et dusin mennesker omkom, 
satte gang i planerne om en mere pålidelig forbindelse. I juli 1862 blev det vedtaget at bygge en pontonbro i 
den 580 meter lange linie mellem Vesterå i Aalborg og Brogade i Nørresundby. Broen blev udført med faste 
pælebroer i hver ende og med klappartier til den flydende del af broen. 
Brodækket bestod af 15 led, der hver blev båret af tre svære pontoner fortøjet til fjordbunden. Et sving-
parti midtpå kunne åbnes for skibstrafikken. Anlægsudgiften, der afholdtes af Aalborg by, blev 400.000 
kroner foruden en udgift på 60.000 kroner til færgevæsenets indløsning. 

Pontonbroen blev indviet  
den 19. september 1863 af kongen og fik 
efter ham navnet 'Kong Christian den Ni-
endes Pontonbro'. Men først den 14. okto-
ber blev færgelavets monopol ophævet, 
så broen - fortsat mod betaling - kunne 
tages i brug af den almindelige færdsel.  
 
 
 

Men selv med broen var der ikke skabt fuld sikkerhed for passagen af fjorden. På grund af isdrift eller på-
sejling skete det ikke sjældent, at partier af broen blev revet løs og taget med strømmen på langfart. I 
dage eller uger blev overfarten så klaret med bådfart. 
 
Pontonbroen var i alt syv meter bred og kørebanen 4,55 meter. På svingpartiet var køresporet kun 2,5 me-
ter så her blev trafikken afviklet i én retning ad gangen og med vigepligt fra Aalborg-siden. 
 
I de brølende 1920ere blev Pontonbroen en slem trafikal flaskehals. Den blev i 1925 dagligt passeret af i 
gennemsnit over 15.000 fodgængere og cyklister samt omkring 1.400 køretøjer. Da broen også dagligt kunne 
åbnes for skibe over 100 gange à 4 minutter, gav det lange kødannelser for vejtrafikken. 



Over Limfjorden 
Gammel pontonbro stadig i brug 
Christian IX’s Bro står nyrestaureret og bruges hver dag - i Sydamerika. 

Den gamle nordjyske nyrestaurerede bro, befinder sig i dag på den anden side af jordkloden. På øen Cura-
cao i det Caribiske Hav. 
 
Kong Christian IX har skiftet køn og bopæl. Den gamle pontonbro, som flød mellem Nørresundby og Aalborg 
for årtier siden, hedder nu Queen Emma Bridge. Og den har rykket ponton’erne op og lagt til land i hoved-
staden Willemstad på Curacao, en af de Hollandske Antiller. Øen ligger ud for Venezuelas kyst, hvor vandet 
og vejret vel nok må siges at være varmere, end Limfjorden er. 
 
Et varmt otium 
Den 580 meter lange og syv meter brede pontonbro skvulper i dag i det Caribiske Hav omgivet af pastelfar-
vede bygninger. Her blev broen monteret lige efter importen i 30’erne. Kun 16 af de 52 pontoner kom til 
øen, resten endte i Kiel. Derfor er de sidste pontoner ikke originale. Den har været under restaurering i 
knap et år, men fremstår nu lige så flot, som da den var nybygget. Og præcis som da den blev bygget i det 
19. århundrede, så kører der ikke biler på broen. 

Tung eksportvare 
Grunden til, at pontonbroen i dag findes på den anden side af Jorden er ganske enkel: Broen skulle bare 
sælges, for da tiden og trafikmængden løb fra den gamle flyder, så blev den nye Limfjordsforbindelse byg-
get. På dækket af et stort fragtskib sejlede broen paradoksalt nok til Sydamerika. Helt frem til midten af 
1970’erne hang der et skilt på broen, som påbød fodgængere at gå i højre side samt at svage sjæle skulle 
passe på søsyge. Da broen blev sat op på Curacao kostede en passage fem cent, hvis man havde sko på, 2 
cent, hvis man brugte sandaler - og var man barfodet, var det gratis. 



Limfjordsbroen 1933 
Det første skridt til en ny bro var blevet taget allerede i 1913, men på grund af verdenskri-
gen kunne en international konkurrence først udskrives i 1920. Der indkom i alt 44 projekter, 
og resultatet forelå med en betænkning i 1921.. 

To broforslag delte førstepræmien og indgik i grundlaget for det endelige projekt, som broingeniør 
I.Tybjerg udarbejdede i de følgende år. 
 
Broen blev projekteret med to landpiller og seks strømpiller. På grund af meget vanskelige bundforhold i 
fjorden måtte pillerne funderes på ind til 40 meter lange jernbetonpæle ned i bæredygtig bund. 
 
Gennemsejlingsbredden mellem klappillerne blev 30 meter og den fri højde under klapperne 9,75 meter. Det 
14,5 meter brede brodæk blev udlagt med 8,5 meter tre-sporet kørebane i chaussésten, og med 3 meter 
brede fortove. Længden af broen blev i alt 650 meter med 405 meter mellem landpillerne og med 120 me-
ter landfag på Aalborg-siden og 125 meter på Nørresundby-siden. 

Selve broarbejdet blev udført i årene 1929 - 1933 med det første brofag på plads i december 1931 og det 
sidste i august 1932. Anlægsudgiften til broen beløb sig til 8,5 millioner kroner.  
 
Indvielsen fandt sted den 30. marts 1933 under stor festlighed og med taler af blandt andre statsminister 
Th. Stauning. 
 
Et skår i glæden over den nye bro var dog, at fodgængere, cyklister og buspassagerer stadig skulle betale 5 
øre hver vej og motortrafikken endnu mere. De samlede broafgifter indbragte i 1934-35 næsten 700.000 
kroner til broens finansiering og drift. 



Limfjordsbroen 1933 
Men efter et stærkt pres fra især Nordjysk Motorklub,  
og dagen efter at Lillebæltsbroen var åbnet uden afgifter for trafikken, 
kunne nordjyderne den 15. maj 1935 fejre bortfaldet af afgiften på Limfjordsbroen. 

Udvidelsen blev gennemført i 1958-60, og broen fik herved sit nuværende profil med lette brokonsoller på 
hver side af det gamle brodæk. Den samlede bredde blev herved øget til 21,4 meter, der gav plads til en 
fire-sporet 12,5 meter kørebane samt fortove og cykelstier. Dette tværprofil skulle senere vise sig i stand 
til at afvikle en døgntrafik på næsten 48.000 biler, men så var der også kilometerlange bilkøer i de tilstø-
dende gader. Der var brug for endnu en forbindelse over Limfjorden. 

Broen var dimensioneret til en maksimal døgntrafik på omkring 30.000 biler, men vejkrydsene ved 
landtilslutningerne havde væsentlig mindre kapacitet. Efter den anden verdenskrig steg biltrafikken 
igen hastigt, og allerede i 1950 forelå et projekt til udvidelse af broen. 


