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Sprogø – alle rejsende mellem Sjælland og Fyn 
kender den ø. I færgernes tid som en karakteri-
stisk profil og et lidt hemmelighedsfuldt sted, 
som der ikke var offentlig adgang til. Efter 
anlæggelsen af Storebæltsbroen har alle rejsende 
til gengæld været på øen, ganske vist kun de få 
minutter det tager at køre over den med enten 
bil eller tog. Der er stadig ikke adgang til øen, 
undtagen på guidede ture. 

Sprogø – en kendt ø og også en vigtig ø i 
Danmarks historie. Hvor vigtig den engang var, 
kan vi få et fingerpeg om ved at studere indhol-
det af Valdemar den Stores grav. Ved åbningen af 
graven fandt man en blyplade, hvorpå kongens 
største bedrifter er nævnt. Vigtigst er erobringen 
af øen Rügen, hovedfjenden vendernes højborg, 
i 116�. Men i den kortfattede tekst på blypla-
den er der sandelig også nævnt, at Valdemar 

byggede en borg på Sprogø. Det har ikke været 
nogen imponerende borg, snarere et kraftigt 
befæstet udkigstårn. Derfor kan det undre, at 
netop denne borg er nævnt, da Valdemar lod 
betydeligt større borge opføre andre steder. Det 
hænger sikkert sammen med Sprogøs strategiske 
betydning netop i kampen mod venderne, som 
åbenbart er det, Valdemar allerhelst vil huskes 
for. Fra Sprogø har man en glimrende oversigt 
over Storebælts østerrende. Herfra kunne man i 
god tid få øje på en eventuel vendisk flåde på vej 
mod Sjælland eller Fyn og få sig forberedt på at 
give den en varm velkomst.

Posten skal ud
Den almindelige rejsende kan jo bare blive hjem-
me, hvis vejret ikke er til en fornøjelsestur. Men 
posten skal frem – i hvert fald i mere civiliserede 
samfund. Det kunne have sine vanskeligheder 

SPROGØ 
EN REDNINGSPLANKE 
MIDT I STOREBÆLT

ISBåDSTrANSPorT SoM SoPHuS SCHACK forESTILLEDE 
SIG DET. MALErI frA 1855.

'STYrMANDEN 
SKrEG, AT DE SKuLLE 
SPrINGE uD På 
ISEN. STrAKS! ALLE 
EfTErKoM orDrEN 
oG SToD Nu I VAND 
TIL KNæENE På IS-
fLAGEN oG MASEDE 
oG SLED for AT 
rEDDE BåDEN'

Historien kan studeres i bøger og på museer, men 
begivenhederne har fundet sted på bestemte loka-
liteter. rundt om i de danske farvande og havne 
har store og små hændelser udspillet sig og haft 
betydning for Danmarkshistorien. Vi bringer her en 
serie af beretninger med lokal forankring og relation 
til søfartshistorien.

hEr sKEtE dEt

Udsnit af den ældst kendte 
tegning af Sprogø fra 1671.
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at kommunikere mellem rigets mange dele og 
hovedstaden, som så at sige ligger i en afkrog af 
landet. Ikke mindst kunne det være vanskeligt at 
få posten frem og tilbage mellem København og 
Holsten, dengang det var en del af riget. Og det 
var en vigtig forbindelse, Holstens betydning for 
den danske nationalindkomst taget i betragtning. 
Den store hurdle var Storebælt, ikke mindst om 
vinteren, men posten var lige som alle andre 
afhængige af at blive sejlet over Storebælt af 
smakker og småbåde. I hårdt vejr skete det ikke 
sjældent, at skibene gik ned med mand og mus 
for ikke at tale om vigtig post og pengeforsen-
delser. Så for det danske samfund var Storebælt 
en forhindring for en stabil kommunikation, og 
sådan skulle det fortsætte i århundreder.

Noget af det farligste vejr man kunne komme 
ud for i de små både var, når Storebælt delvis 
frøs til og isen skruede. Så måtte både passagerer 
og mandskab skiftevis ro som gale og springe ud 
på isflagerne for at forsøge at trække båden hen 
over isen. En isskruning kan af og til opstå med 
en sådan kraft og fart, at småskibe på få minut-
ter kan blive presset under isen. Sprogø har flere 
gange optrådt som redningsplanke for søfarende 
i sådanne situationer. 

En hollandsk købmand i livsfare
En af dem, for hvem Sprogø var et spørgsmål 
om liv eller død, var den hollandske købmand 
Abraham van der Meersch, der gjorde rejsen fra 
Amsterdam til København i vinteren 1674. Det 
gik nemt nok med at passere Lillebælt, som var 
helt frosset til. To timer tog det for en slæde for-
spændt to små heste at komme fra Årøsund til 
Assens. Men rejsen gik i stå i Nyborg. Al færdsel 
over Storebælt var indstillet. Vinteren havde ind-
til februar måned været forholdsvis mild, men så 
var det sat ind med en voldsom kulde, snestorm 
og fygning. Rejsende var frosset ihjel og køer og 
får omkom af sult, hvis de da ikke blev taget af 
ulve, der tvunget af sult var brudt ind i stalde 
og fårestier.

Abraham van der Meersch var 30 år og utålmo-
dig efter at komme i gang med sine forretninger i 
København. Da han hørte, at kommandanten på 
Nyborg slot og to af hans oppassere dagen efter 
ville gøre et forsøg på at komme over Bæltet, var 
han ikke sen til at anmode om at tage med. Det 
havde jo ingen sag været at passere Lillebælt, så 
hvorfor ikke? Hvor slemt kunne det være? Det 
kunne være meget slemt, skulle han erfare!

i kamp mod elementerne
Næste morgen kl. �.30 gik selskabet ud fra 
Nyborg i en båd med en styrmand og seks karle 
ved årene. Det første stykke var der isfrit, men 
længere ude kunne de se, at der var en faretru-
ende hvid bræmme, der viste sig at være sam-
mendrevne isskosser, halvt begravede isflager og 
bjerge af skrueis. Det så ikke lovende ud, men 
besætningen gik i gang med at søge langs iskan-
ten for om muligt at finde en passage. Pludselig 
ramte båden en svær isflage, der lå så dybt, at 
ingen havde fået øje på den. Til de rejsendes 
store skræk så de, at hushøje, grønlige og blåt 
skinnende forskruninger satte sig i bevægelse og 
nærmede sig båden med utrolig fart. Styrmanden 
skreg, at de skulle springe ud på isen. Straks! Alle 
efterkom ordren og stod nu i vand til knæene på 
isflagen og masede og sled for at redde båden, 
inden den blev skruet ned af isen. Chokerede og 
gennemblødte plaskede de gennem vandet på 
isflagen med båden imellem sig, til de kom til 
en isfri rende. Så var det op i båden igen og ro 
som besatte, indtil de ramte den næste isflage og 
måtte ud på isen igen. Sådan blev det ved i timer. 
Frosttåge begyndte at krybe hen over Bæltet og 
mørkningen faldt på. Alle rystede af kulde, men 
måtte alligevel ustandseligt ud i det iskolde vand 
på isflagerne for at slæbe båden videre til den 
næste passage. Det var et spørgsmål om tid, før 
de måtte give op.

Så var der en, der fik øje på en lille snedækket ø, 
som drivisen førte dem nærmere til. Alle lagde 
de sidste kræfter i at få skubbet og halet båden 
hen mod øen. Det sidste stykke kunne de ro, og 

endelig hørte de bunden skure mod fast grund. 
Det havde taget dem � timer at tilbagelægge de 
få sømil fra Nyborg til Sprogø.

Ved stranden var der et par små træhuse, eller 
rettere sagt skure, som var blevet opført netop 
for at hjælpe folk, der var kommet i havsnød. 
Heldigvis lå der også på øen en enkelt gård, så 
det var muligt for de nødstedte at få noget halm 
at sove i og noget brændsel at fyre op med. Så 
kom låget af proviantkurvene og proppen af 
brændevinsflasken, og høj og lav gav sig i skøn 
samdrægtighed til at tilberede et måltid mad og 
sammen fejre deres frelse. 

Kun kogte og stegte ænder
Det var jo netop høj og lav, der i nødens stund 
måtte ty til Sprogø for frelse. Over for naturen er 
vi alle lige. Da Sprogø ikke var et sted, man gerne 
opholdt sig, var der kun mulighed for nødtørftig 
forplejning på øen. Det ramte Ludvig Holberg 
hårdt, da han måtte tilbringe nogle døgn på øen i 
isvinteren 1707. Han brokkede sig senere over, at 
det kun havde været muligt at få stegte og kogte 
ænder at spise. En anden prominent gæst måtte 
i isvinteren 1�14 tilbringe fem døgn på Sprogø. 
Det var den danske konge, Frederik d. 6, som var 

på vej hjem til København efter den ydmygende 
fredslutning i Wien efter Napoleonskrigene. Her 
havde han måttet afstå Norge. Det var altså en 
bitter mand, der efterfølgende måtte sidde i et 
usselt træskur på Sprogø og spille kort i fem dage 
inden han kunne vende hjem. Det var næsten at 
føje spot til skade. Kongens ophold på øen kom 
dog til at betyde noget positivt for alle senere 
strandede, idet der blev bygget nogle mere kom-
fortable bygninger til rejsende med ufrivilligt 
ophold på øen. 

de første dampdrevne færger
Fra 1�14 var Sprogø ejet af Postvæsenet, som 
overdrog øen til Statsbanerne i 1��3. Siden 1�2� 
havde Statsbanerne haft et dampskib som færge 
på ruten over Storebælt. Den første færge var 
Mercurius. I 1�44 blev en anden hjuldamper sat 
ind: Kronprins Frederik Carl Christian, i daglig 
tale Prinsen eller slet og ret Pjaske-Maren. Fra 
1�67 sejlede den første skruedrevne dampfærge 
på ruten. Det var Fyen, som bedre end hjuldam-
perne kunne klare noget drivis. Men i isvintrene, 
når selv Storebælt frøs til, var der ikke noget at 
stille op, hverken med røg eller damp. Så måtte 
isbådsmandskaberne i sving. 

isbådstransporterne
Isbådstransporterne kom i faste rammer i 1��3. 
På begge sider af Bæltet blev der etableret vagt-
huse til mandskaberne og endog hoteller til de 
rejsende. Der lå 12 isbåde i Halsskov, 12 på Fyn 
og 2 på Sprogø. Det var solide både med kobber-
forhudning og påmonterede kraftige glideskin-
ner. En tur over Storebælt i kane? Det kan lyde 
romantisk, men det var det absolut ikke.  Isfladen 
er ujævn, da den består af sammenpresset drivis. 

Nogle steder kan isen være slidt tynd af under-
strømmen, og issituationen kan ændre sig fra 
time til time. Som et af billederne viser, så fore-
gik transporten som et optog af både, mandskab 
og rejsende med en fører i spidsen, der tog bestik 
af situationen. Mandskabet var typisk fiskere, og 
deres opgave var at springe udenbords, når isen 
pakkede sammen og trække både, passagerer og 
postforsendelser op på isen og lede passagererne 
frem over bjergene af is, indtil de kunne kom-
me om bord igen for en kort rotur. Så gentog 
proceduren sig. Det var en farlig rejse, og nogle 
gange gik det da også galt. Man kunne ikke være 
sikker på, at isen tillod én at lande ved bestem-
melsesstedet. Nogle istransporter endte oppe ved 
Romsø, andre ved Reersø, og nogle kuldsejlede 
med tab af liv og gods til følge. Men alle disse 
udfordringer blev der sat endegyldigt punktum 
for i 1�42, hvor isbryderen Holger Danske blev 
sat i drift. Siden da har isbådstransporter ikke 
været nødvendige.

de uartige piger på sprogø
For nogle mennesker af en vis alder vækker navnet 
Sprogø også andre associationer end transport-

ISBåDE VAr KLINKBYGGEDE roBåDE MED EN MEDE 
uNDEr KØLEN. TEGNING frA ILLuSTrErET TIDENDE 1870.

Ny Sprogø. Faconen på Sprogø har ændret sig dramatisk efter 
den er blevet omdesignet til bropille.

'I TIDSruMMET 1923 
TIL 1961 HAVDE 
åNDSSVAGE-

forSorGEN EN 
AfDELING for 

uNGE KVINDEr På 
SProGØ'

PoSTBåD MED KAHYT, SErVErING oG ToILET. MALErI 
Af C.W. ECKErSBErG. 1830. orIGINALEN BEfINDEr SIG 

På NY CArLSBErG GLYPToTEKET, KØBENHAVN.
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– Det friske pust !

historie. ”Er der ikke noget med, at der var en 
anstalt for ustyrlige piger på Sprogø?,” spørges 
der, og jo, det var der. I tidsrummet 1�23 til 
1�61 havde åndssvageforsorgen en afdeling for 
unge kvinder på Sprogø. De var ikke nødven-
digvis alle åndssvage, men de havde en opførsel, 
som ikke blev regnet for acceptabel i datidens 
samfund: de rendte efter mænd. Det kunne man 
jo ikke have og Sprogø var et udmærket sted 
at deponere sådanne farlige individer. Det var 
praktisk taget umuligt pga. strømmen at flygte 
derfra, selvom man så også skulle være så heldig 
at slippe af sted i en robåd. En ung pige forsøgte 
det engang, og det blev omtalt i en del aviser. BT 
fortæller historien således: ”En ung pige fik fat i 
en skydepram og kom ud på Storebælt. Her måtte 
hun kæmpe i mange timer mod strømmen. Og 
da hun kom over på land, var huden slået af 
hendes fingre, og hun erklærede, at hun aldrig 
ville forsøge det mere.” Nej, det var ikke noget 
hverken for Holberg eller unge piger at opholde 
sig på Sprogø. Der er et udtryk der lyder sådan 
her: ”Gid du sad på Sprogø.” Det svarer vist til, 
at ønske nogen hen hvor peberet gror. ■

HJuLDAMPErEN 
MErCurIuS VAr DET 
fØrSTE DAMPSKIB, 
DEr BLEV SAT I DrIfT 
I STorEBæLT I 1828. 
orIGINALEN fINDES 
På JErNBANEMuSEET.
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