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Sprogø og Slagelse



Buskørsel
Kaffe og et smurt rundstykke
Frokostbuffet
Kaffe og sandwich på hjemturen
Guide på Sprogø
Broafgifter
Entre og rundvisning på Forsorgshistorisk museum

Du har garanteret lagt mærke til den når du har passeret Storebæltsbroen. Det høje fyrtårn, på den
lille ø hvor ingen længere kommer. Men selvom Sprogø er en lille ø på blot 164 hektarer, så er det en ø
med masser historie. Lige fra sørøvertogter i 1100-tallet til det frygtede og berygtede kvindehjem for
”faldne og løsagtige unge kvinder” fra 1923 til 1963.
Lørdag 17. juni er det din tur til at opleve Sprogø når vi tager vi fra Kjellerup og Silkeborg cirka klokken
07.00 og sætter kursen mod Storebælt/Halsskov med en lille pause undervejs, hvor vi får en kop kaffe
og et smurt rundstykke. 

Når intet er som det ser ud
Sidst på formiddagen når vi til Sprogø. De fleste af os tænker nok på kvindehjemmet, når snakken
falder på Sprogø. Et sted som kvinder der, mod deres vilje, skulle på opdragelsesanstalt for åndsvage,
fordi der var nogen der mente, at de ikke opførte sig som ”en rigtig dame”. Mange tragiske skæbner
udsprang fra disse indespærringer, der i gennemsnit varede i cirka 7 år. Kvindeanstalten på Sprogø var
ikke et fængsel, men de indsatte var der på ubestemt tid. Det var ikke et hospital, men de indlagte blev
opfattet som syge. Og i pressen blev livet på Sprogø altid fremstillet i positive vendinger. Sprogø var, er
og vil altid være en central del af danmarkshistorien. Med vores guide får vi en guidet rundvisning på
øen og mange flere fortællinger om den lille ø i Storebælt. 

Efter besøget på Sprogø, kører vi over Højbroen til Sjælland. Her nyder vi en frokostbuffet med udsigt
til Storebælt. 

Forsorgshistorisk Museum
Når alle er mætte, tager vi videre til Dansk Forsorgshistorisk Museum i Slagelse, hvor vi får en
spændende rundvisning.  På museet hører vi om hvordan man gennem tiden har betragtet og
behandlet ’åndssvage’. Med udgangspunkt i indretningen af institutionen Andersvænge kan man følge
åndssvageforsorgens historie i museets to etager.

Mange af tidens ’minusindivider’ fejlede ikke noget, men de var fattige og hutlede sig gennem
tilværelsen på samfundets bund. De blev sat i arbejde i Åndsvageforsorgen og var med til at
opretholde livet på anstalterne gennem hårdt arbejde i blandt andet landbrug, gartneri og som
hjælpepersonale. Derved kunne omkostningerne ved anstalternes drift holdes nede.
Efter besøget i Slagelse, går turen mod vores hjembyer.

Prisen for denne dagstur er 995 kroner for avisens abonnenter, mens ikke-abonnenter er velkomne
for 1100 kroner.

Prisen inkluderer:

Turen er uegnet for gangbesværede

Program


