Sprogø.
Omtrent midt i Store Belt, 7 km. fra Halskov
og lidt nærmen» ved Fyn, ligger Sprog o, der tidligere bar hort til Fyn, mon nu er Sjællands yderste
Forpost mod Vest. Det er en af de mindste, be
boede danske' Øer, omtrent 1 km. fra Øst til Vest
o g ca. 200 m. fra Nord til Syd med et Areal af ea.
34 ha. og ea. 2 km. i Omkreds.1) Overfladen er ret
ujævn med en Hojde over Havet i den vestlige Del
af 5—6 m., medens den ostlige Del med Fyrbanken
hæver sig til ca. 25 m. Det dyrkede Areal udgor
ea. 20 ha., og Befolkningen bestod efter den sidste
Folketælling i 1910 af 14 Personer.
Fra Fyrbanken strækker Østerrcvet sig langt ud,
og er Hjemsted for en talrig Maagekoloni; hele Revet er i Yngletiden levende af de smaa, dunede
l ’nger, saa man skal tage sig neje i Agt for ikke
at tiædo paa dem, medens de gamle under uendelig
Skrigen flyver om Ørene paa de Besøgende.’2)
Øens Navn, der i ældre Tid skreves „Sprovo“
(‘lier ,,Sprou“, i Kong Valdemars Jordebog „Sprowæ“,
kan udledes af det gamle danske Ørd „sprove“, der
betyder at spejde.
Forste Gang Sprogo optræder i Historien er,
da Adam a f Bremen, der i 1070erne besøgte Srend
Estridsen, omtaler den som .,en Roverhule, en stor
Skra'k for alle Forbipasserende“,3) noget, d<*n ved
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sin Beliggenhed godt egnede sig til, og Rigtigheden
heraf bestyrkes ved, at det ansaas for et af Valdew ar I . s bedste Fondagender — hvad der freingaar
af Tavlen i hans Grav —, at han gjorde Ende paa
dette Uvæsen ved at tage Øen i Besiddelse og anhegge en Befæstning der i 1170erne. Den har bestaaet af et Taarn, omgivet af en Kampestens Ring
mur, der har dannet en skæv Firkant em Taarnet
og havde en Længde af 120 m. Muren findes
endnu tildels bevaret i en Ilojde af 2,s m. og med
(»n Tykkelse af 1,5 m.4) Efter Sagnet skal Marsk
Stigs Tilhamgere ogsaa have sat sig fast paa Øen
efter Kongemordet i 1286.5)
I Aand 1425 havde* Borgerne i Korsør faaet
Tilladelse til at have deres Kva^g gaaende paa Øen;R)
senere blev den besat med et kongeligt Stod Heste,
som der levede et frit, halvvildt Liv og fandt Be
skyttelse i den kraftige Egeskov, som den Gang
dækkede heb* Øen. I 15477) befales det saaledes,
at der til dette* Stod (ligesom til flere andre) skal
anskaffes „retskyndige gode friize (frisiske) heste,
ther skone och aldeles uforderffuede er, ihuad samme
heste koste sculle“; samtidig forlanges der Oplys
ning om, hvor mange Heste, der var paa Øen, og
der svares: lo;8) et meget højt Tal i Forhold til
Øens Størrelse; 1569 blev Hestene fort bort fra
Øen.9)
Imidlertid var man begyndt at sorge for en
Forbedring af Samfærdselsmidlerne, og i den Anled
ning var Frederik I I .s Opmærksomhed bleven hen
ledet paa Sprogø, særlig efter at Kongen havde* haft
Lejlighed til at gøre personlige Erfaringer om Be
sværlighederne ved en Vinterrejse over Beltet, idet
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Isen gik i Stykker under hans Vogn 28. December
15(58, *°) og i en Note til dette Citat tilføjes under
8;'j 1569, at Kongen var indefrossen paa Sprogø.
[ Aand 1571 fik saa Lensmanden paa Nyborg
Slot, A.vel Viflert. Befaling til at opføre et Hus paa
Øen til de rejsendes Bekvemmelighed: det skulde
til enhver Tid være forsynet ined 01 og Mad, og
denne Befaling gentoges 1580. Samtidig blev Øen
overdraget til en Holhender, Niels B osen.'1) der
skulde svare en aarlig Afgift af 3 Tdr. Smør, men
1580 fik cm anden Hollænder. Petter Petterson. Øen
imod at svan» en Afgift af 40 Kr. aarlig12) og med
Forpligtelse* til „at huse og herbergere godt Folk,
om Nøden trænger, at nogen skulde dennem besøge.“
Ovennarvnte Mand har forøvrigt gjort sig mindre
fordelagtig bekendt ved at rydde stærkt op i Sko
ven. idet han anklagedes for at have* fældet og
ødelagt ikke mindre (Mid 375 Egetncer; han blev i
den Anledning straffet med at miste Retten til at
fiske med Bundgarn og maatte betale en Bøde.,3)
Den 19. Januar 1620 maatte Christian I V . op
holde* sig paa Sprogø Natten over og betalte derfor
„10 Slettedaler til 01 og Mad til Folket, som forte*
ham over, og 2 Slettedaler til Værtinden“ 14). I
Krigen, der senere førtes mod Sverig, blev Øen
helt udplyndret'5) og under ir7.i 1646 udstedte Kon
gen følgende Dokument:
Vi Christian IV . gøre vitterligt: At eftersom
Hieronymus Hcinricksen. boende paa vort Land Sprou,
hos Øs underdanigst lader andrage, hannem udi for
leden Fejde stor Skade at være tilføjet, og af d<*
Svenske ganske udplyndret, med underdanigst Begæring derhos, at hans Hustru eller en af hans Born
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naadigst maatte bevilges Øen for Fadste og sa»dvanlig Afgift igen at maatte bekomme, da have Vi
paa saadan Anmodning naadigst bevilliget, at hans
Kvinde eller et af hans Born maatte faa den for
saalvanlig Afgift.
Dette bekneftedes senere af Frederik I I I . under
:n;12 1649.
Under Krigen mod Sverig 1677 blev Beboeren
igen udplyndret,16) og som Erstatning herfor blev
han under 20/h 1694 fritagen for alle Skatter og
Paalæg17), men medens der — som ovenfor mevnt
— hidtil havde været en anseelig Skov paa Øen,
forsvandt den nu hurtigt. 1656 var der endnu en
lille Lund tilbage'18), men i Lobet af Hundredanret
var man naaet saa vidt, at der i November 1731
maatte leveres 5 Læs Brønde til Manden, for at
han kunde herbergere de Rejsende» 9).
Da Pesten i Aaret 1710 indfandt sig, bestemtes
det, at Sprogo skulde væn» Karantcenestation for
Østkysten af Fyn og m. II. hertil befaledes det, at
der skulde» indrettes Logis for Folkene, Pakhus for
Godset og et Pesthus for de Syge», endvidere for
synedes Øen med en Husvært, en Kirurg meel
Svende og Drenge og de nødvendige Levneds
midler og Medikamenter20). 1721 blev Øen kobt af
den daværende Ejer af liasken berg (Juelsberg) Gehejmeraael lia n s Ahlefeid Z21), men nu inaa det efterhaanden va»re gaaet tilbage for Beboeren, thi alle
rede i 1709 klager Holberg i en af sine» Epistler
over, at der var kun een Seng paa Øen, og den
forlangtes der 2 Daler for; men saa blev der 1755
opfort et Hus med 5 Værelser til de Rejsende og
Posten22). Der kom dog forst rigtig Orden i Tin-
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gene, (la Postvæsenet i 1814 kobte Oen for 10,000
Rdlr., og de nuva*rende Lokaler indrettedes; inaaske
tildels foranlediget ved, at Frederik V I.. da han i
d<m strenge Vinter 1813 —14 kom tilbage fra Kiel,
mer havde lidt Hungersnod paa Øen23).
Noget tidligere* (1802) var der, navnlig til Hjælp
for Overfarten om Vinteren, ble ven oprettet en optisk
Telegraf1’) med Stationer i Nyborg og paa Taget af
Korsor Kirke; den fungerede indtil den elektriske
Telegraf**) den 4. Februar 1854 satte Øen i For
bindelse med Sjælland' og Fyn.
Ved kgl. Reskript af
1822 blev Sprogo skilt
fra sin mangeaarige Forbindelse med Fyn og hen
lagt under Soro Amt, Korsor Jurisdiktion, og den 29/i
1823 kom den ogsaa i gejstlig Henseende under
Sjælland; den fuldstændige Adskillelse fandt dog
forst Sted
1886.24)
Fra 1807 havd(* Øen været forsynet med et
Lampefyr1*}' der omtrent midt i 20erne blev for
bedret, saa det havde* en Højde over Havet af ca.
29 m. Det fandtes dog ikke* tidssvarende, og der
paabegyndtes et nyere, der byggedes paa Ruinerne
af den gamle Befæstning med en Ilojde af ca. 26 m.,
men hele Højden over Havet er ca. 46 m. Det
staar paa en 16 m2 stor Plads, omgivet af Lev
ninger af den Kampestensmur, der er de sidste Re
ster af den gamle Borg. Fyret, der er et Blinkfyr,
tændtes forste Gang r9 1868. I Hojen,, hvorpaa
*1 Signalerne fremstilledes af firkantede Plader, der ved
Hjælp af et Hejseværk kunde* anbringes i forskellige
Stillinger.
**) Det forste Kabel indeholdt kun 3 Ledningstrande: .nu
ligger der 6 Kabler med ialt 44 Ledningstraade.
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Fyret staar, fandtes ved Udgravningen flere mand
lige Skeletter, der var begravet i en siddende Stil
ling, ligesom der ogsaa fandtes endel Dyreben og
en Hjortetak26).
Ved Opførelsen af Fyret blev den gamle Mur
endel odelagt, og man kan nu kun folgt* Fundamen
terne af Muren, der bar omgivet Taarnet. Siderne
var ved Undersøgelsen i 1893 imellem 28 og 32 ni.
langt* og kunde have indesluttet en Bygning af
Gaasetaarnets Omfang. Ved Foden af Banken sin
det ud til, at der fra Nord har Vieret en Indskæring,
der mulig har tjent som Anhegsplads for Skibt*27).
I den nyere Tid har Sprogo fanet sin største
Betydning ved at være en uundværlig Mellemstaden,
naar det gaar saa vitlt, at Færgerne stoppes af Driv
isen, og der saa maa tages fat paa tlen besværlige
Isbaadstransport, tier for tlen yngre Slægt snart ei
en „saga blott“. Da der under saadanne Forhold
undertiden har været en stor Mængde Mennesker
samlede, har Postvæsenet paa bedste Maade sorget
for, at det tvungne Ophold kan blive saa lidt be
sværligt som muligt. Der er saaledes Plads for 70
1ste og 2den Klasse Rejsentie foruden en stor fad
les Sovesal; Lokaler til 100 Isbaadsfolk og et Torreapparat: endvidere er der til ytterligere Sikring tol
de Rejsende eller Beboerne, hvis tler skulde opstaa
en lltllos. opfort et Hus paa et andet Sted paa
Øen28). Siden de ny kraftige Færger og Isbrydere
er kommen i (vang, er imidlertid Udsigten til at
lægge Vejen over Sprogø taget betydeligt af; me
dens tler saaledes i det 19de Hundredaars første
Halvdel gennemsnitlig var Isbaadstransport 33 Dage
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aarlig, har der nu i mange Aar slet ingen været;
den længste var i 1799—1800 med 115 Dage.20)
C7/r. Pedersen.
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