Sorø Amt 1913

Et Bidrag til
Færgefartens Historie.
Af Chr. Pedersen.

Naar C. PiolliJ i sin Berommelse af Øresund
kalder det en "gyngende Landevej" og en "Grmnso,
dor skiller ej", saa kunde disse Betegnelser mod
ligo saa mogen Het anvendes paa Store Belt*), der
fra de ældste rl'ider og indtil 1645 delte vort Land
i to na\st,on lige store Dole. Som Pølge heraf hai:
der moget tidlig vmret en livlig Pmrdsel ovor Beltet,
og vi tør nok forudsætte, at Hejsen over Vandet er
gaaet ulige lettere end de med saa saa mange Besværligheder forbundne LandrejS('J' paa de mere
eller mindre umulige Vejo. 2 )
Denno Pmrdsol over Beltet kan følges langt tilbage i '11iden; allerede 18/ 11 1288 havde E1ilc Jlienved
givet Prioren i Odonso Kloster og Munkene i hans
Konvent fri for Afgift ovor "den Passage, som lrnJdos Belt". Senore (t3JO) fri toges Munkene fra Esrom og 1:328 Munkene fra Sorø Kloster for don
samme Afgift. 3)
T de Tider, da Kongerne fik deres Indtægter
af Lenene i Naturalier, flyttede Hoffet ofte fra det
*) l ældre Tid hed det "Beltesuncl", først i det 18cle
Hunclredaar forekommer Navnet Slore Belt.1)
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min Slot til del andet; det nrnatte da i Hegelen
passere Korsør, naar det skulde til de andnl Landsdele, og Kongen var som oftest ledsaget af et stort
Følge. I den Anlodning faar Lensmamlrm paa Korsor Slot, Knncl Rud, 1G:32 Befaling Lil at forbodre
8loU(:ts Vwrelsor, 4 ) saa at Kongen kunde bo der,
1rnar han rejste igennem Byen, og der er flere Gange
Tale om, at sende Skibe til Korsør for at fore Hoffet
over, :-maledes IG43 5) og 1550, G) og at det var ot
storm l<\ilge, der skuld<l skaffes Plads til, kan ses
af', at ·11 /5 I 578 7) frrnr Lensmanden i Korsør, 1Wler
J(mnse, Anmodning om, at sorge for, at Borgerne
indretter Staldo til "4:00 Heste, og tillige paase, at
der var Hø og Havn\ til den rl'id, II offel kom. 1G43
udgik Befaling t.il Pærgostodet, at Ingen maatte
rejse til 'J'yskland uden Pas, og noget senere, at
der ikke maatte uclføros Heste og Krnaturer derfra
ndon 'J'illadelso. 8)
I 1533 var dm blevet givet hestemtn Regler
for F'ærgefartmi; der var den Gang kun mindre
8kibo, der kunde overforc1 fra ;~ -lG IfosLe. Ta.xLen
for en Oxe rnr 4 Skilling, 0) men i li')()7 klages der
over, at Færgelønnen var ubillig, og det befales da,
at en Borgmester, en [{aaclmancl, Hyfogdon og en
Færgemand fra Korsør skal mødo i København den
14. Fnbruar for at faa Sagen afgjort.1°). Disse Bestemmelser fornyedes Hll 5, men det er særlig Aaret
l G24, der faar Dotydning for F'ærgefartens Historie,
idet Christia,n IV den 24cle Doeomber oprettede dem
forste regelmæssige Postforbindelse imellem København og Hamborg ovor Korsør-Nyborg. 11 ) Ohristirin IV rejste selv mngeL, og er mange Gange
blevet frerget over; han beretter i sine Optegnelser,
at han har betalt fra 8 Mark indtil 2, 3, 4 og G
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Hdl. for <tt. komme ovor, og lrnvdu d<m D/n 1()20 on
meget vanskelig Hejse. Pra Korsør til Antvorskov
botalte han 2 Mark.'')
Omtrent. samtidig mod Oprettdsen af Hamborgnrposten blev clor givet Hegler for Pa:rgernos Benyttelse, hvoraf mærkes folgende:
I. Færgerne maa tago Pragt i Nyborg og Korsor.
2. De skal først indtage Kongens Foring OL!; Gods.
3. Do maa kun fore Folk og Gods til lovlign
Havne.
4. De maa ikke overfore Betlere og Tatere.
o, De maa ikke ind- eller udfore Købmands God,;
uden at angive det for Tolderno.
H. Do nma ikke overfore · Premmecle, før B,yfogdun
har sut deres Pas.
7. Do maa ikke tage hojere Fragt, end hv,id der
paa en Støtte paa Torvet var angivet.
Alle de mindre Skibe blev kasserede og en llollwndnr, Witt1:am Adrian, kom 1625 med de forste
]<\ergesmaklrnr. 1641 kom der 2 Smakker Lil, saa
at dnr i I (H:~ fandtes fornde11 Færger og Bnade f>
storo og .smaa Snmkker.
TaxLen var don Gang
(1()41) 6 Skilling for cm Porson om Sommeron og
8 8killing for en Oxo. 1G-13 kostede on Person om
Sommerm1 12 Skilling, men 20 om Vinteron. HH 7
bestemtes, at der skulde giYes: af lrrnr Smakke 1
Mark og af hver U'mrge 8 Skilling til Toldon. lG48
tillod Christicm IV, at den storste Smakke nHMito
anvendes til Købmanclsbrug. 13 )
Hi44 var det igen gal! mod Fmrgef0lkene, som
fik en streng JreLLnsæ!Lt>lse af' Kongen, dnr don ""/1
skri vor til dom:
Bftorsom Vi naadclig prfare, hvorloclns Fmrgommndeno i vor Købstad Korsør :::ig ladm forlydo,
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at dB deres Baado Yille tilhobe fore og opbrænde,
forend do vore Folk ng Bude ville overfore. Thi
bede Vi dig (Lensmanden) og naadeligen lrnfolo, at
du cloreft.er flittig erforslrnr, hvem saadanL sagt
luwer, og dersom nogen befindes saadanL at haY(~
sagt, eller det ringeste sig modvillig hHlc~r bofirnfo,
da skal dn denno strax udi Jern lade slua og ti 1
Bremerholm*) fromsonde." ·'1)
1 Krigen Hi58-(:)0 blev Smakkerno brngt til at
ovorfore Krigsfolk og Kongens Breve imellem Korsør og Nyborg og foret.og mange Hej:oor. Saaledos
gjordo don storn Srnaklrn i Begyndelsen af Krigen
81 lfojser til () Hdl., en andon Snmkko l2i~ lfo;jsor
til 4 Hdl. og on Jagt, tilhøronde Jvor I Yersen, :rn
Hojsor til 4 Hel!. Dot endte dog med, at Færgerne
blev ødelagt, og i de folgornlo ;\ar gik cfot stmrkt
tilbage mod dem 15). l(JG-1 hlov gansko vist Broen
i Korsnr forbedret, 18) men Ui65 blev det bevilliget,
at Færgen ikko skulde sejle, for don havde fold
Fragt, og vod Poronlning af 2 n/1 I G84 fritoges Rlrnderne for Jnclkvartering; lfH)() bestemtes, al der
skulde svares en Afgift aJ G Hdl. om Sommeron og
7 Hcll. om Vinteren af hver SmakkP.
1709 var dur kun ;3 Jagt.er og 1 Smakke, og da
dor foruden den ringe Trafik, der bevirkede, at
Ingen vilde være Hheder for Fartøjerne, ogsaa var
idelige H.ivninger imellem Færgelavene i Korsør og
Nyborg, blev der 12 /s 17:34 17 ) oprettet en Kontrakt
imellem Parterne, hvori dot bestemmes, at der
skulde vwre 4 Smakker og ,Jagter i Korsør (G
*) For a( han' stjaald "111 Jer1rn lrn11dt'11 sl'hri11" fra
Fmrgen h]e,· en :Ma11rl dom! til at "gan ;3 Aar i ,Jpr11".
(Chr. TV.s ogcnhm11dige Tln'vc Hi:28).
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og hvad disse Fartojer fortjente, skulde
vwro fmlles og deles hvert Aar i Ma:j. Af disse
Skibe var 2 Postjagter, som, foruden den danske,
skulde overfon~ den svenske Post 4 (fange ugentlig,
og disse var siden l 712 fri for at betale Bropenge.
Taxten var paa den rI'id J ~\fork 8 Skilling om
Sommeren og 2 Mark om Vinteren"'). For en T:jmrnr,
en Born1e eller et Sendebud betaltes henholdsvis 1
,\{ark og 1 Mark og 4 Skilling. For yderligere at
lette 'l'rafilrnn oprottecles Litsenf1rorl1ene**) efter lfoskript af' 19 / 10 172:3 og 2 ·1/ 4 1734. 18). Bndnn i 1792
var Taxton som oyenfor nævnt, "medens Skibsfolkone lade sig nojn med 10- 12 Skilling daglig,
Hnstim for dem bestaar i Driklrnpongo af Passagerere, som ved Vanen or ligesom fastsatte." 17 )
Med Hensyn til de Hejsendes Bokvernmulighod var
det allnrede fra :1695 blevet bestemt, at Magistraterno i <le Byer, hvorigennem den agende Post gik,
sknlde sorge for V mrtshuse, hvor de Hejsmide
kunde tage ind. Der skulde være mindst 4 Kamre
mod gode Senge, Stald til 6 Hoste og Skur til 3
Karossm-, og 2 Gange aarligt skulde :Magistraten
smtto on 'I1axt, som skulde hmngf' paa on '!'avle i
Gmstestuen. 20 )
Saaledos havde endelig Fmrgevmsenet faaet
den Skikkelse, dot beholdt indtil den nyoro 'rid, og
dor siges nu om Færgerne, at "<fo var saa gode
''') Der kunde Lil Tider Ymre en rd hcty<lclig Krcalurtnrnsport; f. Ex. 2/3 :IG2:l, <la clor slrnlrlc ovcrfores 280
Kreaturer, og 7/3 1G4G, hvor 1000 Heste skulde fmrges
over. Chr. rVs egcnhmncligc 13rnni.

*") Drager Ycd Post.vipsenet. Nan10l kommer af clet
ncdcri.yRke Lilz = et Hc•b til at bmrc Byrder med.
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som nogensteds i Evropa, og kan endog fuldføre
Rejsen mod stridig Vind og Strom." 21 )
Under heldige J11 orhold knndo en Hejso over
Beltet gøres paa 2 Timer, som da Kronprins Frederik 9/ 1 1()92 rejste fra Korsor til Nyborg; 22 ) men
det kundo ogsaa til Tidor være en ret fardnld
Rejse. At Frederik III i November 1()()7" 3) blev
opholdt i5 Dago af Modvind, inden han kunde
komrno over, er kun et mindre Uhold, ligesom den
Gang, da Dronning Sofie skulde til Frede1ik IIs
D0Jdsloje i Antvorskov, og lrnn me<l megen Besvær
naaede at komme i Land ved Korsør; 24) mon Yærre
gik det Peder Plade, dor en Gang rejste over sammen med 1lerluf' Trolle og dennes F'acler. Det blev
et saa voldsomt Uvejr, at. cfo, efter at have lidt et
betydeligt Havari, havde vanskeligt ved at. naa ind
til Korsør. J den Anledning skrev Biskoppen en
Bog: "St. Peders Skib", som han tilegnede Herluf
Tro/le til n'1inde om don farlige Sejlads. 25 ) Don
Gang muwcle do dog at kornmo i Land igen, men
hvor galt det. knnde gaa, kan ses af en Bnretning
hos Sa:rn fra 1179, hvor han fortæller, at Biskop
l"rederik af Slesvig under en Storm i 'Boltet. druknede med do fleste af hans Ledsagoro. 26 )
Endnu saa sout som i 1687 maatte Christian V
og hans Dronning prøve Hesvmrlighederne vod
denne Fart, cla cle, i Stedet for at komme til Korsør,
var drevet ned til Agersø, hvor Skibet kom paa
Grund. 27 ) Det samrno gentog sig 1689, og begge
Gange maatte Kongen tage Herberge hos Præst.en
paa Agersø, JJ1athias Lind. 1742 29 / 5 maatto Cfwistian VI være 9 Timer om at komme over, 29 ) men
1807 traf Christian VIJ og Kronprins Predorik paa
Forhindringor af nn anden Slags. Den 12. August

(i()

Chr. l'edersrn:
Sorø Amt 1913

rejste clo fra Korsor, og da Fn·rgejagtm1 var naaet
ud for Sprogo, blev den overhalet af et Fartøj fra
et engelsk Linjeskib. Kronprinsen maaite skjnll'
sig nede i Skibet, og Kongen blov udgivet for eu
svensk Baron; paa den M:aade slap de for at blive
tagne af Eugelslm1a:nHlOJH\ og korn senere i on Baad
ind til Knudshond*)8°1.
Var det undertidm1 vanskeligt at komme ovor
Beltet om Sommeren, saa steg Besvmrligheclenrn i
en overordentlig Grad om Vinteren, naar Json hindrede eller fuldstændigt standsedo Sejlaclson. Den
ældste Beretning om on Overfart om Vinteren er
vel nok fra den tyske Hejsende Samuel Kicdccl, der
i Februar l 58G skulde over Vandet til Korsor.
Indtil Sprogø gik dot nogenlunde, men da de skulde
derfra, kom do snart ind imoliom Isen, saa Baadon
ikke kunde komme frem, og de maatto "skille Isflagerne fra hinanden med Baadslmgerne for at faa
Baaclon frem". J en 'J'imes Tid var do i stor Pam,
og var Vinden blevet stmrkore, "var Baadon blevet
slaaet i Stykker, thi Isen var ovor en Fod tyk".
Endelig kom de i Land til "on lille By, kaldot
Cassfr* *), hvor Yi spiste\ thi vi var rneget sultne". 3 ')
Bt Hunclredaar sonere foretog et Par hollandslrn
Købmænd don sammo Hejse. Don 2:3. Februar Hi74
tog de fra \lyborg. Langs Kysten var der aabent
") Som et ]~.\Ympe! paa dem 'J'ids (J8HJ) Sparsommoliglrncl
kan anforns, at Ji'yrof, pan Sprogo kun sknlclo brænde
de Nætior, da J'ostjagterno sejlede, ined mindre srwdnnt af H~jsende fornrlbestilles red pan er;en 1Jelcost11i11r1
at sende Bnrl til Spro,r;f1. (Fr. Olsen: Postyæsonc!. i
Danm. 1808 - 4S, 8. 2(lil.J
**) llingstecl lrnldnr han "lfonesc·hhurg"_
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Vand, men der var megell Drivis i Beltet og stærk
Strom. De kom ind i Isen, "saa vi var i Pare for
at blive klemt i Stykker. Vi fik en svmr Plage for
Boven, og bagfra pressede Isen pna, sna vi hurtig
rnaatto trmkku Baadon op pau. Isen, der var :3 Ji'od
tyk". Først da det begyndte at blive morkt, naaede
do ind til Sprogo, hvor do nu· om Natten, og naaede
saa næsto Dags .Middag Korsor. Derfra skulde de
Lil Nmstvod, mon nnaetle ikke saa langt, da dor lan.
,,Snedynger saa høje som Bomlergaardo, og Vejene
paa mango Steder var saa opfyldt med Sne, at
Bondorne, for at skaffo Passage, nrnaUo grave Vej
igennem dem". Don 22. Marts skulde han tilbage
igen. Om Morgenen brød han op frn Hingst.cd og
rnrnodn Korsør ved nhddagst.id. Isnn la.a endnu saa
fast ovor Belt('t, at do korte over med 2 Heste for
og kom, uden at lrnve set Vand, til Nyborg Kl. :3
Eftermiddag:i"). Det Aar laa Isen saa længe, at
Fn)rg<d'arten forst blev aabneL don. 18. April, ei'Ler
at Skibene havde været indfrosne i 12 Uger.''') 33 )
1()94 foretog Biskop ,J(ms Bireherod en Hejse
over BeltoL, der pan Grund af dens Fatalitetor fort.i ener aL nrovnes som et Exempol paa, hvor vanskeligt det var at rejse i do 'l1 ider; noget, som vi i
vor mod Jmrnbaner og Dampfærger forvænte Tid
ikke kan gøro os nogon rigtig Porostilling om.
Den 26. Jnrni<tr rojsto han fra Roskilde og kom
samme Dags EfLermiddag til Hingsted, hvor det var
vanskeligt at faa Herberge, fordi det meste af Byen
") I (le(, :l7de Hnrnlrcdaar var (ler mange strenge Vintre:
Hl35, 1658, JG70, JG74 og ](J84. 1635 laa Isen fra Bornholm til Skanne, 1670 kunde man "fare fra Lflbeck
til København i Slmdcr''Jl)
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var brændt 1092*). Don 27. var han i Slagolse,
korn ud paa Aftenen til Korsør og fik Logis hos
en Mand ved Stranden, som hed den franske Sknedor. Den 29. skulde han rejse fra Korsør, mon
rnaatte formedelst Modvind vonto ondnu en Dag og
spiste saa hos Sogne-Kapellanen, Hr. G1tclma11d
Posc/i.olan, i Selskab med Kommandanten paa Slottet,
Oberstlieutonant lVedel.
Da Hanrnn endnu don 31. laa fuld af Is, lod
Biskoppen sit Køretøj blive tilbage, og fra et Sted
Nord for Byen, "Badstuen", sejlede ·de gennem
Ison ud til en ,Jagt, der laa en Fjerdingvej fra
Land. Den 1. Februar skriver B.: "Bfter at vi udi
en llimmol-Stonn havde ligget over 5 'l'imer for
Anker paa Helt, og don brusende Sø havde imidlertid, til vor store Beængstclse, uinanerlig tumlet os,
blev vi omsider, ved I\]. 2 om Natten, i saa yderlig Pare bestedt, at Yi miste vort Anker, og maatto
da til det yderste refugium gribe, nemlig et Seil
igien at opvinde, og sætte mod Skibet ligo ind i
Isen". De frygtede nu for, at en "Iislrnmp skulde
være dom i Veien, og ,Jagten derimod vod hastig
Paaløb brækkes", mon det gik dog, Isen var skør,
og Jagten, der var et godt Skib, "skar sig ind mod
en il en do Part, indtil den sad midt i Isen ubevægelig". Nu maatte B. tilbage til Korsør, men gik
saa atter til Søs den 2. Februar fra Skibsbroen,
hvortil Skibot imidlertid var kommen ind, saa nu
kundo "Calesche" og Heste komme med. Don Dag
var Vejret godt og de naaecle til Sprogø, men saa
") I J7fl2 har Byen endnu kun 11.a Huse og 703 Ii1dbyggerc, der ernærer sig som Vognmamd og Agcrdyrkcre.:i'')

Sorø Amt 1913

blev det Vincl:-:tille, og nu maalLe B. laano en Haacl
af Manden paa Sprogø for at. lade sig sejle ind til
Knuclshovod, hYorfra han med en Bondevogn kom
til Nyborg om AJ't<~nen den 2. Februar. 3 H)
Endnu vmrrn gik do! don sonere Ovorjmgermoster og Amtmand F. Gmm, da han i 1G84 rejste
fra Korsor. fl. ,Januar kom do -~- 12 Personer ialt
- efter megen Besvmr til Sprogø, hvor do ma<1Uo ·
opholde sig til den 14. De forsøgte det at kornmo
videre, men drev i ~~Dage ornkring, indtil Strnmrnen
saU.e dem ind paa Homsø, men de var da saa udmattede, at do næppe kunde gaa i Land, hvorfra
det. saa senm·<~ ly k lrnd es dem at komme til Fyn. a 7)
T den strenge Vinter 1814 blev Oberst. og Overadjudant L. P. Bro11c sendt frn Kongen til København. Efter at have drevet omkring i Isen, heH
ned til Hou, naaedes endelig Sprogø, hvor han
maatte opholde sig i 4 Dage, inden han kunde
komme videre. 38 )
1 vore Dage har vi ogsaa haft Exempel paa en
haard Hejse; det var i 1871, da en Jsbaad drev
Nord paa og først ofter 5() TinH•rs Forløb landede
ved JEbleo; <m Tur, som lfo~IJCI' Dmchniann har bohandleL i Portællingen "Drevet. af". 39 )
l rnlclre ri'id maatto de, der vilde vove sig OV(W
Beltol efter at Pærgefarten var indstillet, selv sørge
for Baud og Mandskab, mon huri skele der en Forandring, da Staten i Slutningen af cloL 18de Hundrndaar ogsaa overtog denne Del af Transporten,
anslrnffocle lsbaade med fast Mandskab og oprettede
Stationer paa lfcdskov og Knudshoved. Fra 1794 har
man irnjagtigo Oplysningor om, hvorlænge Isbaadstnmsporten har varet hvert Aar; det fremgaar deraf,
at det tidligste, den or begyndt, er H/12 1829 og del
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lrnngsLe, den har varet, er til den ic;4 (1814), men
medens rlor i TiaareL 1840~4H var gennemsnitlig
20,7 Dage lstransport narlig, var Gennemsnittet. i
Tiaarnt. 1880--88 0. 4 0 )
Anv<m<klson af Dampmaskinen i Skibmrn i Begyndelsen af det lHde
undredaar betegner nt
Vendepunkt i 'l1nti'ikvmsonets Historie; mon det.
varede dog noget, inden <1e Bntmnkeliglrnder, man
JrnvdP vr;d den n;v Befordringsmaado, blev onirnmrliw. Vnd kgl. Heskript af 10/7 1827 besL<~rntes
det, at. der sknldo anslrnffes et Dampskib til at beS<Jrgc BelLovmfarLm1, og den l l ..Juni 1828 in rlt.raf
det. hist.orislw .Øjeblik, <la. dot. første Dampskib
.)fer('l(.rins" sejlnde ud fra. Korsør Havn 41 ) og nu
virkeligg:jorde Ordene om ,,Ch-rnnse, der skiller r~j".
Det var kun nt. rnindrn Skib, ca. :!O m langt, med
en Maskim\ af ;30 Hestes Kraft.
.Man kundo dog
ogsaa fragte Skibet til Sejlads imellmn ]{ orsor og
Nyborg paa de 'l'ider, hvor det ikke skulde overforo Post; det kostede 23 Hdl. (}() Skilling .
.i\fon selv under disso forb()(lredn Porhold kunde
det so galt ud, naar Vinteren kom og hindrnde
SHjladson, saa det. Tilfælde knndo indtrrnffo, at IIovodstaden i mango Dage var uden Bftorrntningor
fra. Udlandet, uagtet man g;jordo alt for, at Huterno
Korsor - Nyborg og Korsør-Kiel var aabne. Dnr
gik nu Post til Hamborg 5 Gange om lJgen;~ 2 ) ot
Brev dertil kostede 2H Skilling og til Aalborg 21
Skilling, medens en Hojso til Odense (18;~8) kosWlle
9 Hdl. 88 Skilling og en Hejso Lil llamb•Hg :31
Rdl. 20 Skilling. 4 ")
r 1856 overtog Staten selv FwrgnvH'SenPt, og
siden den '!'id er Cdviklingen gmwt fr<rnmd rnnd
riYende Part; efter al der i de senere Aar er au-
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skaffet Dampfærger og Isbrydere kommer man en
Del lettere over Store Belt end i gamle Dage, ligesom ogsaa Vinterrejserne til Dels har tabt deres
polare Karakter, og der kan nu med en noget bedre
Begrundelse end i 1734 siges, at "Skibene kan
fnklforo Hejsen mod stridig Vind og Strøm".
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