Sorø Amt 1912

Sprogø.
Omtrnnt midt i Storo Bolt, 7 km. fra Halskov
og lidt nmrmcro vod Fyn, liggor Sprogo, der tidligorn har hort til Fyn, mon nu or Sjmllancls yderste
l<'orpost mod V ost. Dot or on af de mindsto, boboodo danslrn ffor, omtront l km. fra Øst til Vest
og ca. 200 m. fra Nord til Syd mod ot Anial af ca.
:34 ha. og ca. 2 km. i Omkrods. 1) Overfladon or rnt
ujævu nH:d 011 Højclo ovN Havot i don vestlige Dol
,if 5- G m" modm1s don ostligo Dol mod Fyrbankon
hawor sig til oa. :25 rn. Dot dyrkodo Aroal udgor
en. 20 ha" og Bofolkningon bestod efter don sidste
Follrntælling i JDJO a1' 14 Porsoner.
Fra Fyrbanlrnn stræklrnr Østerreoet sig langt nd,
og or Hjomstod for on talrig Maagokoloni; 11010 Ho\'d er i Yngktid<~n lov<mdo af do smmt, <!unode
l 'llgnr, saa man skal tage sig nøjo i Agt for ikke
at t.rædo paa dem, modens do gamle under tH'ndelig
~krigm1 flyv<'r om .Ørnno paa de Bosogende. 2 )
Øens Navu, der i ældre 'l'id skreves "Sprovo"
nllnr ,,Sprou", i Kong Vald<'nrnrs .Jordebog "Sprowæ",
low udledes af det gamin danslrn Ord "sprovo", dnr
lwtyd<~r at s1w.i do.
Porstn Gang SprogcJ optræder i Histori<'n nr,
da Adrun af' Bremen, dPr i 1070erne b<~søgto Svend
Rstridsen, omtalor den som "en Høvnrhule, nn stor
f'.krn~k for alln Forhipassen'ndr~", 3) noget, d<'n vod
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sin Beliggenhed godt egnede sig til, og Rigtighoden
bestyrkes ved, a.t det a.nsaa.s for et af Valdemar I.s bedste Forntagender - hvad der frorngaar
a.f Tavlen i hans Grav -, at han gjorclo I~ncle paa
clotte Cvæsen ved at La.go ØPn i Bosiddnlso og anl<ngge en Befæstning der i 1t70erno. Den har lrnstaaet af et Taarn, omgivot af on Kampnstmis Ringmur, der har dannet en skæv f.'irkant om 'l'aarnet.
og havde en Længdo af 120 m. Muren findes
endnu tildols bevarot i en Højde af 2,, m. og mod
on 'l1yklrnlso af l, 5 rn. 4 ) Eftur Sagnot skal Marsk
Stigs Tilhængore ogsaa have sat sig fast paa Øen
efter Kongomordet i 1286. 5 )
I Aarnt. 1425 havdo Horgnrne i Korsør faaet
Tillaclelso til at have clGros K vmg gaaoncle paa Øen; n)
snnorn blov don bosat mod ot kongeligt Stod Hostn,
som (tor lovede et frit, halvvildt Liv og fandt. Bnskyttolse i den krnft.ige Egeskov, som den Gang
dmklrndu lrnlo (Jon. I 1547 7 ) bni'alos det. saalodns,
at der t.il clettn Stod (ligesom til fi<~re andre) skal
anslrnffos "retskyndigo gode friize (frisiske) host.o,
t.h er skone ooh aldoles uforderffuedo er, ihuad sarnmn
lwste kosto soullo"; samtidig forlanges der Oplys11ing om, hvor mange Heste, der var paa Øon, og
der sYares: 15; 8) et nwget højt Tal i Forhold t.il
Øons Størrelse; 1569 blev Ifost.rme fort bort fra
(fon. 9)
Imidlertid var man begyndt at sørgn for en
Forbedring af' Samfærdselsrnicllerne,. og i den Anledning var Frederik IT.s Opmærksomhed blevm1 henledet. paa Sprogø, særlig ofter at Kongen havde hnl't.
Lejlighed til at gøre personlige Erfaringer om Besværliglrndorne vod en Vinterrojse over Beltet, idol
h(~ra.f
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Isen gik i St.ykker under hans Vogn 28. December
1568, 10) og i 011 Note til dotte Citat till'øjes under
8
/ 1 1569, at Kongen var indefrossen paa Sprogo.
I Aard 1571 fik saa L(msmnnden paa Nyborg
Slot, .1fa:ef V1/f'ert, Bdaling til at opfon• Pt Hus paa
ØPn til do rnjsondos BokYrm11110liglw<1; dnt skuldo
til 01lhvor 'fid VHlH' forsynol nwd Øl og Jlfad, og
donno Bdaling gnnlogos 1580. Samtidig blnv .Øen
O\'C'rdrago! til on Hollamdm', Niels Bvscn, 11 ) dor
sknld<' S\~are <'Il mlrlig Afgift af ;3 Tdr. Smør, nwn
1580 fik on nncl<:n lf ollmnder, Petter Pcttcrson, ØC'n
imod at svar<' en Afgift. af 40 Kr. aarlig 1 ,) og med
Forpligt.els<' til "at hmw og herbergoro godt Folk,
om Noclon tramg<'r, nt nog<'l1 skuldn dnmwrn besoge."
Ovennævntn Mand har forøvrigt. gjort sig mindre
fonl<'lagtig bnkondt. vod at rydde stærkt op i SkoV<'IL idet han nnkhtgodns for at lrnvo fældet og
odebgt ikke mindre (mel ~375_ Egdrænr; han hlnv i
d<'n "\.nledning straffot mod at rnisto Helten til at
fi>-ikn med Bundgarn og maat!e lwtale en Bode. 13 )
Den 10. ,Januar H)20 rnaatte C!m:stian IV. opholde' sig paa Sprog1-i Natten OYPr og lw!.alte derfor
"10 Slett<ldal<'r til Øl og Mad !.il Folknt, som forte
ham over, og 2 Sl<'!tedaler til Vmrt.indcn" 14). J
Krig()ll, der senere fortes mod SYC'J'ig, blev Ø<rn
hel! udplyndret' 5) og under 16/.1 l G4G n cl stedte Kong<'n folgnnde Dokument:
Vi ChiistfriH IV. gore Yitterligt.: Al eftersom
Hieronymus 1leinrir·kscn, boendn pan vort. Land Sprou,
hos Os undnrclanigst lader andragr~, hannem udi forlndPn Pejcfo stor Skade at vmre tilfojet, og af d<'
Svnnske ganske udplyndret, med underdanigst 13<'grnring derhos, at hans Hustru eller en af hans Børn
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nandigst mantto bevilges Øen for Frest<\ og smdrnnlig Afgift igen at maatte bekomme, da havo Vi
rrna saadan Anmodning naadigst bevilligot, nt hans
l\ ,·indn eller ot af hans Børn nrnat.to fan den for
sa•dvnulig Afgift..
Det.te bekrmftedes som•re af Frederik [ [ r ll!Hl<W
"/12 JG4H.
Undnr Krigen mod Sverig H:i77 blev Beboonm
igen udplyndret, 10 ) og som Brstatning herfor blev
han under 20 / 11 Hl94 fritagon for alle Skatter og
Paalmg 17 ), mon medens dor --- som ovenfor nævnt
-- hidtil havdo været Pil ansodig Skov paa Øon,
forsvandt don nu hurtigt.
165() ntr der <mclnu on
lillo Lund tilbage 18 ), men i Lolwt af Hundredaarnt
var man naaot saa vidt, at <IN i Novembnr 1731
maatte l<:verns 5 Lrns Brænde til Manden, for at
han kunde herbergere do Hejsende 9 ).
Da Pesten i Aaret 1710 indfandt sig, bestemtes
det, at Sprogø skulde vrnn• Krmmtæncstatim1 for
()stkysten af Fyn og rn. H. hertil befaledes dot, at
der skule!<~ indrettes Logis for l~olln•no, Pakhus for
Godsd og d Posthus for de Syg<', eudvidPre forsynedos Øen med on Husvært, Pn Kirurg nw<l
Svende og Drenge og de nødvendige Lovnodsmidler og Medilrnrnonter 20 ). 1721 blev Øen kobt af
<lm daværendo Ej<~r af ]foskenbei:r1 (.Judsberg) Gnhnjmeraad !Ians Ahlefeldt 2 1), mon nu maa det nf'tnrhaanden vmrn gaaot tilbagn for Beboeren, thi allerede i l 70H klager Holbcig i on af sino Epistlnr
ovor, at der var kun eon Seng paa Øon, og don
forlangtns <for 2 Dalor for; men saa blev dnr 1755
opført ot Hus mod 5 V<Prelsor til do HPjsPndo og
PostPn 22 ). Dor kom dog forst rigtig Ordon i 'l'in1
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ge1w, da Postvæsennt i 1814 lrnbtn .Ørm for 10,000
Hdlr., og cl<• nuYH'rPndr• Lokaler indrPttodos; maaske
tildels foranlediget Yed, at Frederik VI., da han i
<fon strnngn Vin ter 1813 -14 kom tilbage fra Kiel,
nmr havdo lidt Hungersnod pan Ønn 23 ).

Noget tidligero (1803) rnr der, navnlig til Hjælp
for Ovorfarton om Vinteren, blevnn oprettet en optisk
Teler;mf*) mod Stationer i Nyborg og paa 'l'aget af
Korsør Kirke; den fungerede in cl til den elektriske
Telegraf**) den 4. Februar 1854 satte .Øen i Porbindelse med Sjælland· og F'yn.
Vod kgl. HcskripL af 2 \ ; 1822 blev Sprogø skilt
fra sin mangenarign Forbindelse mod Fyn og henlagt under Som Amt, Korsor Jurisdiktion, og den 29/i
1823 kom den ogsaa i gejstlig Hensnoncle undnr
Sjælland; den fuldstændign Adskillelsn fandt dog
forst St0d 1/ 4 1886. 24 )
Fra 1807 haYdn Øen været forsynet mod et
/,(tJ11j!ef.l;r 20 ), der omtrnnt midt i 200rno blnv forbedret, saa dut havde Pn Ho:j<k over Havot af ca.
2H m. Dot fandtes dog ikk<' tidssvarondo, og dnr
paabogyndtes nt nyere, <kr byggodos paa Huinorno
af den gamle Befæstning med en Hojcle nf ca. 2() m"
men lwle Højdm1 over Havet er ca. 4G m. Det
staar paa nn 16 m 2 stor Plads, omgivet af LovningN af don KmnpcstPnsmur, c!Pr er do sidste Hestor af don gamle Borg. Fyret, d<)r er et Blinkfyr,
tmndt0s forsto Gang 1.'n 1868. I Hø:jon,. hvorpaa
*) Signalerne fremstilledes af Jirlrnntode Plader, der vod
Hjmlp af et HejsoYmrk kundo anbringes i forskellige
Stillinger.
·''*) Det første Kabel indehol(lt kun 3 Lodningstraade: .nu
liggm der () Kabler med ialt 44 Ledningslraa(lo.
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Fyrot staar, fancltos Yed U dgrnvningon flnro mandligo Skeletter, dor var begravet i cm siddende 8tilling, ligøsom der ogsaa fandtes endnl Dyrobon og
en Hjortetak 26 ).
Ved Opførdsen af Fyrot blev don gamle l\for
onclel ødolagt, og man kan nu kun følg<' Fundarnentorne af M:uron, dor har omgivet Ta«rnot. Siderne,
var ved Undersøgelsen i 189:3 irnollc'm 28 og :32 m.
lange og kunde lrnYe indesluttot en Bygning af
Gaasetaarnets Omfang. Ved Fodnn nf Banlrnn snr
det ud til, at der fra Nord har vmrot on fndsluering,
cler mulig har tjnut som Anlmgsplrtds for Skilw 27 ).
1 den ny<'ro ·Tid har Sprogo foaot sin største
Bntyclning vod at vrere en uundvEerlig .Mn!Jomstation,
naar dot gaar saa viclt, at Færgenrn stoppes af Drivisen, og dPr saa rnaa tages fat paa cl<~n besvmrlign
Isbaadstransport, efor for den yngrn Slmgt snart or
en "saga blott". Da der under saadanne Vorhold
undnrtickn har Y<tll'et en stor :Mmngdo Mennesker
samlede, har Postvaisenet paa bedste Maadn sorgot.
for, at det tvungne Ophold kan blive saa lidt hesnerligt som muligt. Der er saaled<'s Pla<ls for 70
lsto og 2dcm Klasse Hejsemele foruden en stor fælles Sovesal; Lokal0r til 100 Isbaadsfolk og et Torreapparat; enclYiclC'r<' er der til yderligere Sikring for
do Rejsende eller Behoen1e, hvi::; der sknldo opst<rn
en lldlos, opført et Hus paa et andet 8ted paa
Øen 28 ). 8iden de uy kraftige Pærger og Isbrydere
er kommen i Gang, er imidlertid Udsigten til at
lægge Vej cm over Sprogø taget bot?cloligt af; rnnclons clor saalodes i dnt 19do Ilundredaars forste
Halvdel gmrnemsnitlig Y<'U' Tsbaadstransport 3:3 Dage
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aarlig, har der nu i mange Aar slet ingen været;
den længste var 1799-1800 med 115 Dage. 29 )
Chr. Pedersen.
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