LEGIND VEJLEBROEN
kontinuerligt fremad fra Salling til Mors, blev overbygningen
på Legind Vejlebroen begyndt i midten for derfra at bevæge
sig i hver retning, indtil man blev forbundet med bakkerne på
hver side.

Byggeriet af Sallingsundbroen satte i 1970’erne gang i adskillige andre bro- og vejprojekter rundt om på Mors og i Salling.
Nogle af projekterne handlede om lokale forbindelser og tilkørselsveje, mens andre var et led i det overordnede vejforløb,
der bandt Hanstholm og Aarhus sammen hen over Mors. På de
to sider af sundet blev der blandt andet opført i alt 11 vejbroer.
Dertil kom broen over Legind Vejle, der skulle føre bilisterne
til og fra Sallingsundbroen over det smukke søområde i umiddelbar nærhed af Legind Bjerge. I juli 1975 bød otte firmaer
ind på byggeriet af broen, der skulle holdes oppe af 13 søjler,
være 420 meter lang, 13 meter bred, ca. 14 meter høj og bestå
af 30 meter kørebane mellem hvert fag. Opgaven blev vundet
af det aarhusianske firma, A. Jespersen & Søn. Inden arbejdet
med broen gik i gang blev Legind Vejle udtørret. I modsætning
til Sallingsundbroen, der blev sammensat over vandet, var det
derved muligt at støbe elementerne til broen på en forskalling
placeret på stedet.

Legind Vejle-broen stod stort set færdig i midten af september
1977, hvor broen begyndte at blive asfalteret. Da man nåede
januar 1978, kunne formanden for brobyggeriet, Leif Christensen fra A. Jespersen & Søn, fortælle, at man nu blot var tre arbejdere tilbage på arbejdspladsen. Da det gik hedest for sig,
havde 35 mand været i gang på broen over Legind Vejle. Formanden kunne desuden berette, at det havde været en fast
gruppe af mennesker, der havde opført broen. Blot 40 forskellige personer havde gennem to og et halvt år arbejdet på broen. De fleste af disse var lokale.

Arbejdet med Legind Vejle broen gik hurtigt fremad. Blot ét lille års tid efter arbejdet var gået i gang, i august 1976, var de
fem første søjler rejst, og man gik i gang med at støbe overbygningen på broen. Mens Sallingsundbroen havde bevæget sig

Broen over Legind Vejle var ikke det eneste brobyggeri i Legind. I april 1976 påbegyndtes arbejdet med de to kløftbroer
gennem Legind Bjerge, der skulle lede trafikken fra Sallingsundbroen videre til Legind Vejle og ud på Mors. Kløftbroerne
var i høj grad et lokalt projekt, der blev ledet af lokale entreprenører, og hvor betonen blev leveret af cementstøberiet i Vils.

Tilkørselsvejen til Sallingsundbroen gennem Legind Bjerge under tilblivelsen.
Vejen gik hen over to kløftbroer, inden den ramte den nye Legind Vejlebro.

Byggepladsen ved den næsten færdige bro over Legind Vejle. I baggrunden til
venstre ses Sallingsundbroen, der nærmer sig sin afslutning.

The access road to the Sallingsund bridge crossed the Legind Mountains to
the Legind Vejle bridge.

The building site for the nearly complete Legind Vejle bridge. In the background is the Sallingsund bridge.

Arbejdere i gang med at støbe Legind Vejlebroen, der var færdig i begyndelsen af 1978.
Workers casting the Legind Vejle bridge, which was completed in early 1978.

THE LEGIND VEJLE BRIDGE
The construction of the Legind Vejle bridge was quickly moving forward, and in September 1977 the bridge was almost
complete. In January 1978 the foreman of the building project, Leif Christensen, reported that only 40 different people
had worked on the bridge over the two and a half years from
1975-1978, and most of them were locals. Just like the bridge,
the construction of the roads between the Sallingsund bridge,
the Legind Vejle bridge, and Mors, were mostly carried out by
locals.

The building of the Sallingsund bridge occasioned several other bridge and road projects on Mors and in Salling throughout
the 1970s. A total of 11 road bridges were built on both sides
of the sound; the biggest being the Legind Vejle bridge, which
connected the new main road on Mors and the Sallingsund
bridge. In July 1975 eight companies took part in the competitive bidding on the Legind Vejle bridge project. A company
from Aarhus, A. Jespersen & Son, was awarded the bridge contract. The bridge had to be 420 meters long, 13 meters wide,
14 meters tall, and supported by 13 bridge piers. Before they
started building the bridge, the beautiful Legind Vejle wetland
was dried up.
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HOVEDVEJ A26
ber 1973. Det var dog kun de første seks km, der var blevet færdige. Endnu manglende det sidste stykke mellem Øster Jølby
og Præstbro. Dette var forhindret af et igangværende byggeog anlægsstop, der havde forsinket byggeriet af den viadukt,
der skulle lede bilisterne over Præstbrovej. Viadukten stod klar
i sommeren 1975.

Umiddelbart efter loven om Sallingsundbroen var vedtaget i
Folketinget, gik amter og kommuner i det nordvestjyske i gang
med at planlægge anlæggelsen af en ny, direkte og sammenhængende vej mellem Aarhus og Hanstholm på i alt 178 km.
Hovedvej A26 ville blandt andet passere hen over Mors, hvor
den skulle forbinde den eksisterende Vilsundbro og den kommende bro over Sallingsund. Den nye vej på Mors, strækningen fra Sallingsundbroen til Præstbro, skulle på sigt udlægges
som motortrafikvej, hvilket betød, at cyklister og fodgængere
var forment adgang på vejen, der var for hurtige køretøjer. Ved
Præstbro skulle vejen, der fik navnet Vilsundvej, kobles på den
almindelige landevej til Sundby.

Det nye vejstykke tog sit østlige udgangspunkt nord for Elsø.
Her anlagde man desuden endnu en vej, der forlængede Nørrebro og skulle være den nye indfaldsvej til Nykøbing. Den resterende del af den nye hovedvej over Mors blev anlagt de følgende år frem til, at Sallingsundbroen og broen over Legind
Vejle stod færdige. I sommeren 1977 indviedes strækningen
mellem Vodstrup og Dalgaard, og i juni 1977 kom det sidste
stykke til Legind Vejle på. Mors kunne herefter krydses på blot
20 minutter. Vejen fra Legind til Vodstrup fik med det samme
status af motortrafikvej. Det var den første af sin art i Danmark.
Halvandet års tid senere blev også resten af den nye A26-hovedvej ud til Præstbrovej gjort til motortrafikvej.

Den nye vej vendte op og ned på de lokalområder, den skar
igennem, og på kulturlandskabet på Mors som helhed. I begyndelsen af 1970’erne skulle der skaffes jord til vejens anlæggelse, og adskillige ejendomme og private grunde måtte eksproprieres de steder, hvor A26 skulle placeres. På det vestligste
stykke af den nye vej, der udgjordes af 7,8 km, som skulle gå
fra Præstbro til Harrehøj, fik hele 33 ejendomme deres jord
gennemskåret, og 10 huse måtte rives ned. Forhandlingerne
med lodsejerne var blandt andet en opgave for den daværende
landinspektør på Mors, Knud Sørensen. Den senere landskendte forfatter kunne glæde sig over, at langt de fleste morsingboer var positivt indstillede overfor den nye vej, og at forhandlingerne om overdragelse af jorden som oftest gik uden de store
sværdslag. Den vestlige del af A26 blev indviet den 19. septem-

A26 over Mors kostede omtrent 25 millioner kr., da den blev
anlagt. Den blev ved sin indvielse kaldt den bedste hovedfærdselsåre i Viborg Amt og blev rost for at være anlagt gennem et
smukt landskab efter de bedste trafikmæssige principper: Ingen bakker, ingen dale, få kryds, gode oversigtsforhold og en
bred vejbane.

Allerede i slutningen af 1960’erne var det første stykke af den nye hovedvej
over Mors klart. Det drejede sig om en ny vej mellem Sundby og Vilsundbroen.

Anlæggelse af A26 mellem Legind og Vodstrup i 1977. I baggrunden ses Legind Vejlebroen.

The first section of the new main road, between Sundby and the Vilsund bridge,
was completed as early as the late 1960s.

The construction of A26 between Legind and Vodstrup in 1977, with The Legind
Vejle bridge in the background.

Også i Salling blev der anlagt nye veje og vejbroer i forbindelse med Sallingsundbroen. Billedet viser den sidste strækning på Sallingsiden inden broen,
der venter lige om hjørnet. Det er taget i forbindelse med broens indvielsesdage.
New roads and overpasses connected to the Sallingsund bridge were also
built in Salling. The photo, taken only days before the inauguration, shows
the last stretch of road in Salling before the bridge.

MAIN ROAD A26
part of A26 was inaugurated on 19th September 1973, and the
rest of the new main road was finished in June 1977. Afterwards it was possible to drive across Mors in 20 minutes. The
A26 across Mors cost in the region of 25 million kroner. At the
inauguration it was named the best main road in Viborg county, and it was praised because of its location in a beautiful scenery with no hills, no valleys, few junctions, good visibility, and
a wide roadway.

Immediately after the Sallingsund bridge plan was passed by
parliament, the counties and municipalities in North-western
Jutland started planning the construction of a new, direct and
consecutive 178-kilometer-long road between Aarhus and
Hanstholm. The main road A26 would cross Mors, connecting
the existing Vilsund bridge and the future Sallingsund bridge.
In the long term, the road was to be an expressway.
The new road turned everything upside down in the local areas where the road was to be constructed. In the early 1970s
it was necessary to purchase land for the construction of the
road, and several buildings and private lots had to be expropriated. Luckily, the vast majority of the inhabitants on Mors
were favourably disposed towards the new road. The western
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BANEGRAVEN
lige del af Mors bedre. I kombination med den nye ringvej, man
havde planlagt rundt om byen, ville den lede den tunge trafik
helt uden om byen og direkte ud til det nye industrikvarter i
Nykøbings nordlige del. Et andet, tungtvejende argument var,
at en kystvej ville stå udelukkende for kommunens egen regning, mens udgifterne til en direkte forbindelse til amtsvejen
A26 ville deles med amtet. I 1973 blev den endelige linjeføring
langs banegraven og ud til hovedvejen endeligt fastlagt.

Opførelsen af Sallingsundbroen og anlæggelsen af hovedvej
A26 over Mors fik stor betydning for infrastrukturen i Nykøbing. Mens man tidligere skulle gennem Nykøbing for at komme videre til store dele af Mors og til Thy, betød A26, at biler
og lastbiler ikke længere behøvede at aflægge øens hovedby
et besøg, med mindre de havde lyst og ærinde. Fra slutningen af 1960’erne og frem til 1978 var et af de hede debatemner
blandt byens og øens politikere, hvorledes disse bilister fremover skulle ledes ind til den gamle købstad. Debatten blev for
alvor skudt i gang i december 1969, hvor der var stormøde i
Nykøbinghallen angående broens tilkørselsveje. Her protesterede en række nykøbingborgere mod et fremlagt forslag om
en kystvej fra Sallingsundvej og langs kysten ind til Nykøbing.
Forslaget var blandt andet fremført af den tidligere borgmester, Axel Ivan Pedersen, der ønskede en indfaldsvej, der var så
smuk, at bilisterne ville komme til Nykøbing blot for at nyde
vejen. Protesterne mod kystvejen kom ikke mindst fra grundejerne på Refshammer og de nye, udstykkede områder øst for
Fruevej, som frygtede at konstant larm og trafik ville ødelægge deres nuværende eller kommende hjem.

Linjeføringen betød blandt andet, at den gamle Næssundvej
gennem Lødderup og ind til Fruevej i Nykøbing skulle spærres,
og at Næssundvejen i stedet skulle forlægges, så man i lige linje
kørte ind til byen fra det sydlige Mors. Lukningen af den gamle
Næssundvej førte fra 1974 og flere år frem til kraftige protester
fra indbyggerne i Lødderup og Fredsø, der mente, at de blev
lukket inde og afskåret fra de områder, de gennem århundreder havde hørt naturligt til. Samtidig ville trafikken gennem
Lødderup forsvinde med store konsekvenser for landsbyens
handelsliv. Næssundsvejens lukning var årsag til stor, politisk
uenighed, og emnet delte på det nærmeste kommunalbestyrelsen. I sidste ende blev det i april 1975 besluttet at opføre
en gang- og cykelbro over A26 på det sted, hvor Næssundvejen tidligere havde været. For mange indbyggere i Fredsø og
Lødderup var dette dog et meget lille plaster på såret. Den nye
Næssundvej blev taget i brug i december 1977. Alligevel forsatte protesterne mod lukningen af den gamle vej. På et møde
i april 1978 vedtog 11 mod 10 medlemmer af kommunalbestyrelsen at stoppe cykel- og gangbroen for i stedet at gøre den
til vejbro. Da amtet efterfølgende forklarede morsingboerne,
at en vejbro ville blive for øens egen regning, faldt tanken dog
hurtigt til jorden.

De protesterende var mere positive, når talen faldt på den anden mulighed for en indfaldsvej, nemlig den såkaldte ”banegravsløsning”. Denne betød, at trafikken ville blive ledt direkte fra A26 og ind i byen vestfra, hvor den ville køre under den
gamle jernbanebro, Højbro. Sidstnævnte var blevet opført i
1924, da der endnu var planer om jernbaner på Mors, men siden 1925, hvor planerne blev opgivet, havde broen blot hævet
sig over et tilgroet område, der engang havde været tiltænkt
jernbanespor. Banegravsløsningen vandt i 1971 tilslutning i
Morsø Kommunalbestyrelse. 17 ud af 21 medlemmer stemte
for vejen, som man mente tilgodeså indbyggerne på den syd-

I 1920’erne var der stadig planer om en jernbane fra Nykøbing og videre over
Mors. Banen skulle gå under den højbro, man i 1924 opførte i forlængelse af
byens baneareal. Her ses i begyndelsen af 1920’erne kommunale arbejdere i
færd med at lave en dæmning over den å, der løb langs den kommende banestrækning.

Nykøbing set fra luften mod vest omkring 1970. I bunden ses den endnu fungerende statsbanefærge til Glyngøre. Bag denne strækker de godt 1000 meter skinner sig på det areal, der siden ville komme til at rumme blandt andet
Morsø Kommunes nye rådhus og plejehjemmet Fjordglimt. For enden af jernbanen, på den anden side af et autoværksted, ligger Højbro og den kommende indfaldsvej kendt som ”banegraven”.

In the 1920s the plans for a railway from Nykøbing and across Mors were still
being considered. The railway would pass below the bridge built in 1924 across
the rail area. This photo from the early 1920s shows municipal workers building a dam across the stream near the rail area.

Air photo of Nykøbing circa 1970. Towards the bottom is the yet functioning
train ferry to Glyngøre. Above it is approximately 1000 metres of tracks, in the
area that would later accommodate, among others, the new town hall and the
nursing home Fjordglimt. At the end of the tracks are an auto shop, a bridge,
and the track-bed which would become an access road.

Frueled 1964. Før den nye indfaldsvej til Nykøbing og Næssundvejens forlægning i forbindelse med anlæggelsen af A26, var dette vejen til Nykøbing for
de morsingboer, der kom til byen fra blandt andet Lødderup, Vils, Hvidbjerg,
Karby, Fredsø og Næssund. Ved ankomsten blev man på højre side mødt af en
købmand og på venstre side af skilte, der ledte bilisterne i retning af færgerne
mod henholdsvis Glyngøre og Pinen i Salling.
Frueled 1964. Before the new access road to Nykøbing, the displacement of
the Næssund road, and the construction of A26, this was the approach road to
Nykøbing for those travelling from South-western Mors. On the right side was
a grocer’s, and on the left were signs guiding towards the ferries to Glyngøre
and The Pain respectively.

THE TRACK-BED
Eventually, the municipal council decided on a different solution, known as “the track-bed solution”, which would lead the
traffic to Nykøbing from the west, and under an old railway
bridge. The municipal council believed that this would prevent heavy traffic in the city centre, and in 1973 the motion
was carried. The construction of the new road made it necessary to close the old Næssund road. This decision attracted a
storm of protests from the inhabitants of Lødderup and Fredsø,
who believed that closing the old road would ultimately leave
them isolated and excluded. The issue practically divided the
municipal council in two. In December 1977 the new Næssund
road was opened, but that did not end the protests. This led to
a heated discussion about the future of the old Næssund road.
Eventually, the road was turned into a cycle and footbridge.

The building of the Sallingsund bridge and the construction
of the main road A26 became important for Nykøbing’s infrastructure. Before the construction of A26 it was necessary to
drive through Nykøbing to reach large parts of Mors and Thy.
From the late 1960s until 1978 there was an ongoing debate between the local politicians about approach roads to Nykøbing.
Several options were at play, including a very criticized proposition about a road along the coastline. The proposition was
made by the former mayor, Axel Ivan Pedersen, who wanted an
approach road with a scenery so beautiful, that drivers would
go to Nykøbing just to enjoy the beautiful route.
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RINGEN RUNDT OM BYEN
Sideløbende med anlæggelsen af den nye indfaldsvej arbejdedes der på at skabe en ny ringvej rundt om byen. Det var
ikke det første forsøg på en ringvej i Nykøbing. År tidligere var
man gået i gang med at anlægge en ringvej fra industrikvarteret mod nord, men udviklingen i udkanten af byen var gået
hurtigere end forventet. Fortsatte man den gamle vej, ville den
blive for snæver og ligge for tæt på bymidten til, at den kunne fungere som åre for den gennemgående trafik. I stedet gik
man i 1970’erne i gang med en ny og mere yderligt liggende
ringvej, der skulle gå fra øens sygehus ved Østerstrand og i en
bue uden om byen for at ende ved Sallingsundvej. Ringvejen,
med navnet Limfjordsvej, blev til i flere tempi.

Midt i 1970’erne begyndte arbejdet med at gøre den gamle banegrav klar til biltrafik. Først og fremmest skulle der rives huse
ned, så der blev åbnet op ind mod byen og dens Jernbanevej.
Dernæst skulle der graves ud, så det smalle område, oprindeligt tænkt til togvogne, kunne blive til en to-sporet vej. Det var
desuden nødvendigt at rørlægge den gamle Dueholm Å, der
gik langs banegraven og under Højbro. Selve arbejdet med at
anlægge indfaldsvejen gik i gang i december 1975, hvor den
største udgravning af jord hidtil set i det gamle Thisted Amt
blev iværksat. I alt 200.000 kubikmeter jord skulle graves op.
Fra toppen af Højbro kunne nykøbingenserne et års tid senere
se, hvordan det første stykke vej under broen blev asfalteret
og bundsikret. Hårdt vintervejr besværliggjorde dog asfalteringen, og den planlagte åbning af indfaldsvejen måtte udsættes til den 13. juni 1977. 53 år efter, at Højbro var blevet opført
for at lede trafikken over en jernbane, der aldrig kom, var den
nu blevet forvandlet til en velkomstportal for tilkørende bilister til Nykøbing.

Det første stykke gik fra Nørrebro til sygehuset, det næste fra
Sallingsundvej til den gamle Næssundvejs udmunding (det
nuværende Frueled), mens det tredje stykke gik videre til den
nye Næssundvej, hvor den koblede sig til den nye ind- og udfaldsvej til og fra Nykøbing. Det sidste stykke af Limfjordsvej
gik i gang i februar 1978. Det skete med etapen fra Næssundvej
til Nørrebro, der var endelig færdig og åben for trafik i august
samme år, som Sallingsundbroen var færdig.

En af de kommunale embedsmænd, der var dybt involveret i planlægningen af de nye veje rundt om
Nykøbing, var teknikumingeniør Otto Freudendahl fra Morsø Kommunes tekniske forvaltning. Freudendahl var kommet til byen i 1958 med et løfte om et par måneders arbejde med at projektere den
nye rundkørsel på Vesterbro. Han blev hængende på Mors og endte som afdelingsingeniør i kommunen. En af Otto Freudendahls sidste opgaver, inden han gik på pension i 1996, var planlægningen af
den rundkørsel, der afløste krydset ved Næssundvej og Limfjordsvej.
One of the local civil servants involved in planning the new roads around Nykøbing was engineer Otto
Freudendahl from Morsø Municipality’s technical department. He had moved to Nykøbing in 1958 to
work on the roundabout at Vesterbro and had never left. One of his last jobs for the municipality, before retiring in 1996, was planning the roundabout at the intersection between the Næssund road
and Limfjordsvej.

Nykøbing og nærmeste omegn i 1964. Sallingsundbroen lå endnu langt ude i fremtiden, og der skulle endnu gå to år inden vedtagelsen af loven om dens opførelse. Hovedvej A26 var endnu ikke anlagt.
Det samme gjaldt den nye indfaldsvej langs banegraven ind til Nykøbing. Stadig kunne man komme
til byen langs den gamle Næssundvej, der mundede ud, hvor Sallingsundvej og Fruevej mødes. Den
nye ringvej rundt om byen var heller ikke en realitet. Kun det første stykke af Limfjordsvej, fra byens
nye sygehus til Nørrebro, var anlagt.
Nykøbing and its nearby surroundings in 1964. It would be another two years before the Sallingsund
bridge project was approved, and A26 did not yet exist, neither did the new access road across the
track-bed to Nykøbing. Limfjordsvej was not completed either, except for the first section from the
new hospital to Nørrebro.

Kort over Nykøbing om omegn i 1981, tre år efter Sallingsundbroens indvielse. A26 snor sig fra Sallingsundbroen og videre ud på øen. Næssundvejen er blevet forlagt og fortsætter videre mod Nykøbing. Den gamle Næssundvej er lukket for biltrafik lige efter Lødderup, og byens nye ringvej strækker
sig hele vejen fra Sallingsundvej i syd til sygehuset i nord.
Map of Nykøbing and its nearby surroundings in 1981, three years after the inauguration of the
Sallingsund bridge. A26 winds across Mors and the Næssund road has been relocated. The old Næssund
road has been closed for traffic, and the new ring road is finished.

THE RING ROAD
While the construction of the new road was underway, a new
ring road was in the making. This was not the first attempt to
construct a ring road around Nykøbing, but earlier attempts
had been abandoned because the town was growing faster
than expected. In the 1970s new attempts to construct a road
further out of town began. The construction of the ring road,
Limfjordsvej, took place in several stages. Construction of the
last part of Limfjordsvej began in February 1978, and in August
that same year the road was finished, only a few months after
the inauguration of the Sallingsund bridge.

In the mid-1970s the construction of the road on the old trackbed began. Firstly, the builders had to tear down houses and
start digging, so the narrow area, originally intended for trains,
could become a dual carriageway. The actual construction
of the road began in December 1975. However, rough winter
weather hindered the asphalting of the road, and the planned
opening had to be postponed until 13th June 1977. 53 years
after the construction of the rail area bridge, built to lead the
traffic across a railroad that was never built, it was now transformed into a portal that welcomed drivers to Nykøbing
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