
 
 

Nyhedsbrev                                                                 26. august 2017                                             
 

Vi har nu haft vort 78. møde. 
 

 

Møde torsdag d. 24. august –  Pigehjemmet på Sprogø  (o.m.a.) 
 

 
1 

En meget engageret Carsten Egø Nielsen fortalte 
levende om ”Pigerne på Sprogø” (1923 – 1961), 
om Anstalten på Livø (1911- 1961) og om Brej-
ning, hovedsædet for de Keller'ske anstalter v. 
Overlæge Chr. Keller.  
Sprogø var internat for åndssvage, seksuelt løsag-
tige kvinder.  
Livø tilsvarende – for mænd.  
Keller var også initiativtageren til ”Lov om Ad-
gang til Sterilisation i 1929”, Europas første race-
hygiejniske lov.  
Vi hørte om pigernes dagligdag på Sprogø og om 
hvorfor de var sendt derud - primær pga. angst – 
altså ikke pigernes angst: - men angst for udbre-
delse af nedarvet degeneration/ for udbredelse af 

kønssygdomme/ for udgifter til fattighjælp/ for seksuel udnyttelse af mænd.  
Det lyder mere som var det øvrighedens (sognerådenes) nærighed og frygt for 
kvinderne – analog til tidligere jagt på heksene.  
  
 

 

Planlagt møde: torsdag d. 31. august – 
Møde ”ude af huset” 
 

 Vi tager det tog der kører fra Greve kl. 8:21 
/Hundige 8:24 – skifter på Hovedbanen til Bus 
9A  kl. 8:53 mod Refshaleøen med ankomst ca. 
9:11 + at gå ca. 700 m. her betragter vi – i det 
gode vejr - omgivelserne og venter på vore rund-
visere kl. ca. 10:00 – eller lidt før. 
Vi vil blive delt i 2 hold på fregatten Peder 
Skram. Herefter spiser vi Frokostbuffet i Mari-
nekasernen (rimelig pris – du betaler efter ma-
dens vægt) og efterfølgende skal vi op i Holmens 
fredede mastekran fra 1749. 
 

OBS: Togtid – se i teksten – klokken noget over 
otte  – i forreste vogn – alle sammen – der bliver 
trængsel !! 
 
 
 
 

 

 

 
 Vores mailadresse er:  

info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside: 
www.hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture - arrangementer: 
konto nr. 6060-5364441  
eller mobilepay: 31634982 
Vi mødes hver torsdag ! 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
 

 

 

Weekendavisen 25. august 2017:  
Artikel v.Proff. Lene Koch (kort ref.): 
Åndssvaghed blev anset for at være 
arvelig! For at sikre kontrol med ånds-
svages forplantning for et sundt og lyk-
keligt samfund uden sygdom og social 
elendighed indførte man Sterilasations -
loven i 1929 – og Tvangsloven i 1934. 
Lovene var med til at sikre at åndssvage 
ikke satte handicappede børn i verden – 
børn, som forældrene ikke kunne passe – 
og som ville belaste samfundet økono-
misk. Lovene blev ophævet 1974!  
Nu var genteknikken så udviklet at man 
kunne bruge fosterdiagnostik til vurde-
ring af evt. alvorlige misdannelser (eks. 
Downs syndrom).    
 
 
 
 

Peder Skram  født ansl.1503. 
Blev som 20 årig udnævnt til admiral.  
 Peder Skram udmærkede sig i Christian II 
krige mod Sverige, i1518 og 1520. Efter 
Christian II flugt sluttede Peder Skram sig 
til Frederik I og deltog i Københavns 
belejring i 1523.  Under Grevens Fej-
de 1535 satte Peder Skrams Lübecks flåde 
afgørende ud af spillet ved et større søslag 
i Svendborgsund. 
En måned senere indtog Peder Skram 
Korsør. Peder Skram banede dermed vejen 
for at Johan Rantzau's tropper kunne land-
sættes på Sjælland, og den 24. juli kunne 

Christian III tropper 
belejre København fra 
landsiden, mens Peder 
Skram lukkede byen 
inde fra søsiden. 
 

Peder Skram var 
rigets øverste  
admiral indtil 1555. 
 

Mindesten over  
Peder Skram  
ved Østbirk Kirke,  
hvor han er begravet. 

 

 

Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve// 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset // 
Greveager 9 - 2670 Greve 


