Sprogø

Lidt om kvindeanstalten på Sprogø
udarbejdet af Katrine Becker

Hvorfor skulle der være kvindeanstalt på Sprogø?
Manden bag anstalten
Manden bag kvindeanstalten på Sprogø var lægen Christian Keller. Han havde i 1884 overtaget
Den Kellerske Aandssvageanstalt i København efter sin far. I 1899-1900 flyttede anstalten til
Brejning ved Vejle. Christian Keller fungerede først som forstander og senere som overlæge ved
anstalten i Brejning frem til 1932. Han døde i 1934. Han blev efterfulgt af Hans Otto Wildenskov,
der var overlæge indtil 1958.
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Tidens tanker og den farlige kvinde
I begyndelsen af 1900-tallet slog tidens tanker om racehygiejne (eugenik) og socialhygiejne for
alvor igennem I Danmark. Man frygtede, at civilisationen var i fare for at blive undergravet af
”dårlige” menneskers formering og spredning af ”dårlige” gener. Man mente, at de dårlige gener
var arvelige og kun blev dårligere for hver generation. Disse såkaldte undermennesker og deres
familie mentes at mangle både moral og fysisk og psykisk sundhed. Arbejdsløshed, druk og
kriminalitet og mange andre dårligdomme var et resultat heraf, og disse mennesker var altså en
byrde for samfundet.
Især var de ”letfærdige og løsagtige” kvinder et problem. Man mente, at de helt uden
ansvarsfølelse smittede mændene med kønssygdomme og fødte uægte bøn, som fattigvæsnet
måtte tage sig af. Desuden mente man, at kvinderne havde en aggressiv seksualitet, der var i strid
med tidens normer om den bly kvinde, og at seksualitet kun kunne befinde sig indenfor
ægteskabets rammer. De var faglige for samfundet.
Anstalten oprettes
Christian Keller mente ikke, at anstalterne kunne håndtere disse løsagtige kvinder indenfor det
eksisterende system og ønskede sig en særlig anstalt. Han insisterede på, at anstalten skulle være
på en ø, da han mente, at man umuligt kunne forhindre kvinderne i at stikke af fra de mere
traditionelle anstalter. Der eksisterede allerede en lignende anstalt for mænd på Livø. Valget faldt
på Sprogø, og kvindeanstalten var klar til at tage imod de første ”patienter” i august 1923.
Anstalten på Sprogø blev nedlagt i 1961.

Kellers kamp for en ø-anstalt
Overlæge Keller brugte mange kræfter på at få sin ø-anstalt til kvinder og argumenterede med stor
iver for sit projekt allerede fra omkring 1918. Han skrev flere artikler med malende eksempler på
de løsagtige kvinders slette levned for at understreg behovet for en isoleret anstalt for kvinder.
Han kunne finde på at udskrive en kvinde, med tendens til at stikke af. Det skulle understrege
hans argument om, at det var umuligt for anstalterne på fastlandet at holde på de løsagtige
kvinder uden fysisk at spærre dem inde. Han mente, at de på en ø trods alt kunne færdes mere frit
og opleve en mere ”normal” hverdag.

Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenet, 1920.

Sterilisation
Sterilisation blev anset for at være en væsentlig del af behandlingen, der skulle forebygge en
yderligere belastning af samfundet i form af forsorgskrævende og ”defekte” børn. Af de 160
kvinder, som overlæge Wildenskovs optegnelser dækker, blev de 86 steriliseret.
Lovgivningen
I 1929 fik Danmark den første lov, der gav adgang til sterilisation af åndssvage og handicappede,
der var anbragt under forsorg. Der var tale om frivillig sterilisation, men der var ikke krav om
skriftligt samtykke fra patienten.
I 1934, som en del af socialreformen af 1933, kom der en ændret lov, den gav adgang til
tvangsindlæggelse og lettere adgang til sterilisation af åndssvage. Loven krævede ikke længere, at
den åndssvage var anbragt, og kunne gennemføres uden patientens eget samtykke. I 1935 gav en
lov adgang til sterilisation på grundlag af eugenik (racehygiejne).

K. K. Steincke. Socialminister 1929-35 og
manden bag Socialreformen af 1933.
Han var fortaler for lettere adgang til
sterilisation af åndssvage.

Børn født på anstalten
Det skete at en kvinde blev gravid med en mand, der kom på øen, eller mens hun var i familiepleje. Der er

ingen oplysninger om, hvor mange kvinder der fik børn på Sprogø. Kvinderne fødte på fastlandet,
og når ammeperioden sluttede, blev de skilt fra barnet og ført tilbage til Sprogø.

Sprogø

Udover de beboere, der var tilknyttet kvindehjemmet, boede der fast tre familier ansat af
fyrvæsenet på øen; fyrmesterens, fyrassistentens og fyrpasserens. De boede på fyrbakken.

Sprogø-kvinderne i tal
Hvor mange kvinder har været på Sprogø?
Der findes ikke præcise tal for, hvor mange kvinder, der har været indlagt på anstalten på Sprogø,
men det anslås til at være omkring 400-500. Der er dog mere præcise opgørelser fra enkelte
perioder. En opregning fra årene 1945-59 af dr. Else Norbek omfatter 184 kvinder og en fra 1938
af overlæge Wildenskov over de foregående femten år omfatter 160 kvinder.
Hvad var kvinderne anbragt for?
Seksuel løssluppenhed og manglende moral var et gennemgående tema for grunden til at en
kvinde blev anbragt på Sprogø.
136 kvinder af dem Wildenskov har fortegnelse over havde gjort sig skyldige i almindelig
usædelighed og 61 havde født eller aborteret i alt 142 gange. Desuden var en hel del stukket af og
mange havde fået kønssygdomme. Således havde 46 kvinder haft gonoré og 13 havde haft syfilis.
Wildenskov anførte kvindernes øvrige forbrydelser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tyveri – 40 piger
Prostitution – 18 piger, 3 piger mistænkt for prostitution
Blodskam – 9 piger
Overtrædelse af polititilhold – 8 piger
Påført andre kønssygdomme – 7 piger
Brandstiftelse – 5 piger
Betleri – 4 piger
Barnedrab – 3 piger
Drabsforsøg og overfald – 2 piger
Falsk anmeldelse for voldtægt – 2 piger
Uterlighed mod drenge – 1 pige

Hvor gamle var kvinderne?
I Dr. Norbeks optegnelses er kvindernes alder ved deres første indlæggelse noteret. Det kan give
en ide om aldersfordelingen.

Kvindernes alder ved første indlæggelse i
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Hvor længe var kvinderne på Sprogø?
Før opgørelsen 1959 havde det været almindeligt at kvinderne var på øen i op til tre år, men man begyndte
efterhånden at prøve kvinderne i en plads efter et år.
•
•
•
•

under et år – 39 piger
mellem et og to år – 91 piger
mellem to og tre år – 21 piger
over tre år – 11 piger

Kvindehjemmet og anløbsbroen ca. 1935.

Var kvinderne på Sprogø åndssvage?
En del af undersøgelsen ved optagelse på anstalterne var en intelligensundersøgelse. Ifølge
overlæge Wildenskovs eget kriterium var patienter med en IK over 75 ikke åndssvage.
I 1938 opregnede Wildenskov intelligensen for 152 piger over en femten års periode:

Wildenskovs optegnelse for 152 piger i 1938
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Altså er der 26 kvinder, der ikke er åndssvage ifølge Wildenskovs egne kriterier. Dr. Norbek har en
lignende opgørelse, hvor der også er en stor del af kvinderne, der ligger over åndssvagegrænsen.
En stor del af kvindernes vanskeligheder kan formentlig tilskrives dårlige sociale kår.

En af de meget brugte intelligensprøver
var Binet-Simon. Det blev diskuteret hvor
stor vægt prøverne skulle have ved
bedømmelsen af patienterne. Ved De
Kellerske Anstalter tillagde man prøven
forholdsvis stor vægt.

Anstaltens opgave og behandling
Ideologien bag Sprogø var på mange måder lagt an som en slags familieliv, og det var anstaltens
opgave at bringe kvinderne ”under ordnede forhold”. Det gjorde man dels gennem disciplin og
moralsk belæring, dels gennem oplæring og arbejde. Kvinderne blev lært op indenfor alle aspekter
af husholdning, gartneri og landbrug og målet var derigennem at forbedre og ændre deres adfærd.
Kvinderne blev konsekvent omtalt som ”piger” uanset alder. Det var med til at understrege synet
på dem som uselvstændige.

Væve- og systue. Kvinderne vævede og syede selv meget af deres tøj.

Landbruget fyldte meget, da man ønskede at være så selvforsynende som muligt. Landbruget var på 40
tønder land.

Forstanderinden
Forstanderinden boede fast på øen og udgjorde sammen med overlægen det makkerpar, der
havde ansvaret for ø-anstalten og dens beboere. Det var dog overlægen, der afgjorde alle vigtige
spørgsmål og ham, der skulle spørges om råd i tvivlstilfælde.
Forstanderinden var dog ikke uden indflydelse på overlægens beslutninger, selvom hun
afspejlede hans holdninger og meninger.
Forstanderinden havde et nært kendskab til de enkelte piger i det daglige, og det kunne være
afgørende i beslutninger. Forstanderindens opgave var desuden at føre tilsyn med dem, der var i
familiepleje eller udskrevet med tilsyn.

Der vinkes farvel til overlægens efter et af hans besøg.

Den første forstanderinde, Frida Nielsen, var i stillingen indtil februar 1939.

Fritiden og Friheden
Fritid
Når pigerne ikke skulle passe deres arbejde kunne de besøge sig frit på øen. Om sommeren
samlede de mågeæg, som de solgte og tjente lidt ekstra på. En gang om måneden blev der vist
film.

Friheden
”Friheden” var navnet på et lille hus yderst på vestsiden af øen. Her kunne pigerne holde ferie og
være sig selv i kortere perioder, hvid de ellers havde opført sig ordentligt. Her kunne de bade,
drikke kaffe, ryge cigaretter, bage pandekager og tale frit. De skulle kun være hjemme til måltider
og sengetid.
Navnet ”Friheden” er fra den tid, der var anstalt på øen. Det er blandt andet også kendt som
”Sognefogedens Hus”, Pesthuset” og ”Ishuset”. Det er formentlig bygget i sidste halvdel af
1820’erne.

Straf og belønning på Sprogø
Kvindernes mål var at blive udskrevet fra forsorg og komme væk fra øen og leve et almindeligt liv.
Hvis pigerne opførte sig som man forventede af de, kunne dette måske blive opfyldt. En af de
belønningerne pigerne kunne få i hverdagen var mulighed for at holde ferie på Sprogø i det
afsidesliggende hus ”Friheden”.

Kvinderne kunne blive straffet for alt, der gik imod den orden og disciplin, der var på anstalten. I
indberetninger optræder nogle årsager til straf. Det kunne være, at kvinderne ikke vil arbejde, de
råber, kværulerer, slår, er frække, nægter at komme til spisetid og en smider strikketøjet i wc’et.
De mest almindelige straffe var fratagelse af løn eller måltider, at blive lagt i seng, komme i
isolation eller at få en beroligende indsprøjtning. Hvis kvinderne var i familiepleje var straffen som
regel at blive sendt tilbage til Sprogø.
Selvjustits
Der var en del selvjustits blandt kvinderne på anstalten. Kvinder holdt øje med hinanden og kunne
slå hårdt ned, hvis nogen trådte ved siden af. Nogle fiskere indberettede, at de havde set en pige
blive banket af en gruppe andre piger. Det var ikke den eneste episode, og det lader ikke til, at der
blev gjort meget for at stoppe kvindernes selvjustits.
Én gang om ugen blev der vist film på Kvindehjemmet, men kun hvis en af kvinderne ikke sad i
straffecellen. Hun kunne så blive tvunget af de andre til at opføre sig ordenligt, så hun kunne
komme ud, og de kunne få lov at se film.

Branden 1925
Da Keller overtog Sprogø, blev kvindehjemmet indrettet i de eksisterende bygninger, men i pinsen
1925 brændte alle bygninger på nær det gamle stuehus. Det var en af de indlagte piger, der havde
sat ild til anstalten.
Brandstiftelse var altså ikke en ualmindelig forseelse for de piger, der endte på Sprogø. De
første femten år havde der været indsat 160 kvinder på Sprogø. Fem af dem havde begået
brandstiftelse.
Branden bekræftede Kellers påstand om, hvor farlige de indlagte kvinder var, og hvor stort
behovet for anstalten var. Desuden åbnede det for muligheden for at bygge en helt ny, større og
tidssvarende anstalt på Sprogø. På den nye anstalt var der plads til 44 kvinder, men der var ofte
anbragt op til 55.

Sprogø under krigen
I maj 1940 fik man besked om, at de tyske tropper ville beslaglægge Sprogø, og man evakuerede
kvinderne, dyrene og al inventar. Kvinderne blev anbragt på et hjem nær Brejning. Kvinderne
kunne komme tilbage til øen i sommeren 1945 efter et større oprydningsarbejde.
Under krigen var de få familier, der boede på øen afskåret fra den almindelige folkestemning.
De havde derfor et relativt godt forhold til de tyske soldater på Sprogø.

Transport og forsyninger
Forsyninger og post kom til Sprogø med båd. Det havde fra starten været problematisk at få både
folk og proviant over til øen i den lille båd, men først i slutningen af 1930’erne fik man en ny og
større båd. De ting, pigerne ønskede at købe, kunne de bestille hos bådmanden.

Sprogøs rygte
Fortællingerne om øen hos befolkningen var, at anstalten var befolket med vildfarne unge kvinder,
som var uden seksuelle grænser. Rygterne blev brugt opdragende overfor den kvindelig del af
befolkningen. De havde til gengæld en tiltrækkende effekt på den mandlige del.

Hvad var Sprogø-kvindernes fremtidsudsigter?
Når kvinderne kom fra Sprogø, var det mest almindeligt, at de blev placeret på en anden anstalt,
udskrevet til kontrolleret familiepleje eller udskrevet under opsyn. Nogle få blev gift eller endeligt
udskrevet fra forsorg.
Familiepleje
Mange af kvinderne fra Sprogø blev udskrevet til kontrolleret familiepleje. De kom ofte i huset på
landet eller fik en plads som husassistent.
Ægteskab
Ægteskabslovene fra 1922 og en skærpet lov fra 1938 havde betydninger for kvinderne på Sprogø.
Lovene forbød ægteskab for personer, der blev anset for at være ude af stand til at handle
ansvarligt og som mentes at ville sætte ”sygeligt” afkom i verden. Faldt man indenfor denne
kategori, kunne man ikke blive gift uden særlig dispensation fra Justitsministeriet, og tilladelsen
blev ofte gjort afhængig af sterilisation.
Ansøgte en kvinde fra Sprogø om ægteskab, var det ikke kun hendes, men også mandens
forhold, der blev grundigt undersøgt. Man ville fra samfundets side være sikker på, at han kunne
forsørge hende og opretholde en moralsk tilværelse.

Vil du vide mere?
Udstillingen bygger på:
Birgit Kirkebæk: Letfærdig og løsagtig – kvindeanstalten
Sprogø 1923-1961, SOCPOL 2004

Anden litteratur:

Birgit Kirkebæk: Da de åndssvage blev farlige, SOCPOL
1993
Birgit Kirkebæk: Defekt og deporteret – Livø-anstalten
1911-1961, SOCPOL 1997
Lene Koch: Tvangssterilisation i Danmark 1929-67,
Gyldendal 2000

Skønlitteratur:
Jussi Adler-Olsen: Journal 64, Politikens Forlag 2010
Vibeke Marx: Skygger fra Sprogø, Modtryk 2007

