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Jernbanebroerne ved Langå
Foto: Langå Lokalhist. Arkiv

Langå-broerne - mere end 150 års jernbanehistorie

Sabotage af Langå-broerne 1864 og 1943

Siden 1862 har jordbyggede
dæmninger samt solide jern- og
betonbroer ført den jyske længdebane Fredericia-Ålborg sikkert over Gudenå-dalen her ved
Langå. Langå er et knudepunkt
på længdebanen idet Langå-Viborg-Holstebro banen siden 1863
også har udgået herfra.
Den ældste og nu fredede jernbyggede kassebro, som du står ved
her, blev opført i forbindelse med
længdebanens indvielse i 1862.
Den engelsk byggede kassebro er
traditionelt opbygget af sammennittede jernplader båret af ståldrager.
I 1908 blev kassebroen afløst
af to nu nedlagte selvbærende
jerngitterbroer ret vest for kassebroen, som herefter fungerede
som rangerspor. Gitterbroerne
fungerede frem til 1952, hvor de
afløstes af nutidens betonbro og
banen blev forlagt til vest for Lilleåens udløb i Gudenå.
Ved åbrinken ses gitterbroernes
solide brohoveder i granit stadig og
mod syd ledte en nu fredet dæmning den dobbeltsporede jernbane
fra Lilleå-dalen frem til broen.
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Langå-broernes strategiske vigtighed
afspejles tydeligt af, at de under både
den 2. Slesvigske Krig i 1864 og 2.
Verdenskrig blev bortsprængt for at forhindre jernbanetransporten.
Efter nederlaget til Preusserne ved
Dybbøl i 1864 og den danske hærs
tilbagetrækning fra Fredericia besatte
de preussiske tropper Jylland. Herunder
blev den dengang kun 2 år gamle kassebro bortsprængt af preussiske tropper, som hævn mod dansk tilbagetrækning af vigtigt jernbanemateriel.
200 kg sortkrudt og tre dages sprængninger (27/6-1/7, 1864) skulle der til
før den solide bro styrtede sammen.
Kassebroen blev først genetableret i
marts 1866 og inden en midlertidig
træbro blev opført i okt. 1864, måtte al
trafik over åen foregå med fladbundede
kåg-pramme, som i tiden før broen.

80 kg plastisk sprængstof leveret fra
nedkastninger til Hvidstens-gruppen
nord for Randers, blev to dage forinden gemt nær broerne og placeret på
broerne om aftenen d. 17. Forsinket
af det kolde vejr detonerede sprængladningerne dog først om morgenen d.
18. fra kl. 5.25 til 9.41. Alle tre broer
blev beskadiget og jernbanedriften
måtte indstilles i 12 dage.
Gestapo anholdt efterfølgende flere
medlemmer af Randers-gruppen. En
blev skudt under flugtforsøg og fire blev
henrettet ved skydning på Skæring Hede
2. dec. 1943. Tre af disse blev senere
genbegravet i Randers i maj 1945.

Kågdrift ved den sprængte kassebro 1864.

Begravelse af sabotører, Randers, maj 1945.

Fra Illustreret Tidende 1864.

Foto: Randers Stadsarkiv.

LUFTFOTO: KMS © 1954.

Et ældre luftfoto fra 1954 viser tydeligt alle broer og jernbanedæmninger, som gennem
tiden har været ved og over Gudenåen ved Langå.

Under 2. Verdenskrig gennemførte 6
sabotører fra Randers efter ordre fra
London en vellykket sprængning af de tre
Langå-broer i november 1943. Banen var
vigtig, da den blev brugt til tyske troppeog materieltransporter til og fra Norge.

The Langå
Railway Bridges
Since 1862, earth embankments and solid
iron and concrete bridges have carried the
Fredericia-Ålborg Jutland Railway safely over
the Gudenå Valley here at Langå. Langå is a
hub of the railway, as the Langå-Viborg-Holstebro line has also started from here since 1863.
The iron box girder bridge that you are standing next to is the oldest bridge, built when
the through-Jutland line was inaugurated in
1862 and now a protected structure. The
British-built box girder bridge is traditionally
constructed of rivetted iron plates supported
on steel girders.
In 1908, the box girder bridge was replaced
by two now-disused self-supporting iron truss
bridges to the west of the box girder bridge,
which was used as a shunting track from
that point on. The truss bridges continued
in use until 1952, when they were replaced
by the present concrete bridge, and the line
was diverted to the west of the point where
the River Lilleå meets the Gudenå. The solid
granite bridgeheads of the truss bridges can
still be seen on the bank, while to the south
a now-protected embankment carried the
two-track railway from the Lilleå Valley to the
bridge.
The railway bridges have been blown up twice
over the years: first during the Prussian occupation of Jutland in 1864, and again during
the Second World War, when, on orders from
London, saboteurs from Randers blew up the
bridges to stop the Germans using the line to
and from Norway. Five members of the Randers group were later arrested and shot.
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Til venstre: Foto fra syd af den genopførte kassebro fra 1862 samt de to gitterbroer fra 1908,
som fjernedes i 1952. Herover: Foto fra 1864 af den af preusserne sprængte og kun to år gamle
kassebro, som frem til 1866 blev afløst af en midlertidig træbro. Foto: Randers Stadsarkiv og 1864.dk/arkivet.
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