
Tilmelding senest den 1. marts 2019 
 

Telefon 70 21 20 40 

Pris pr. person Kr. 949,-   
Prisen inkluderer: Bustur, broafgi! "l Storebælt, rundvisning på Sprogø, frokost i 

Nyborg samt kaffe og kage på Munkebo Kro 

Ta’ med Sydvestjysk Landbo Senior  
på dejlig 1-dags tur "l Sprogø 

 

Onsdag den 10. april 2019 

Opsamling: Ribe, p-plads mellem kvickly og Føtex kl. 06:15 - Bramming, Industrivej 21 kl. 06:45 - Korskroen v/Shell kl. 07:00 
 

Vi starter turen mod Fyn og undervejs får vi morgenkaffe og rundstykker. Here�er kører vi direkte �l Nyborg, hvor vores 

Sprogøguide venter på os. 

Vi fortsæ$er nu mod Storebæltsbroen, og herfra starter den guidede tur rundt på Sprogø.  

Guiden vil vise rundt i de fantas�ske omgivelser på Sprogø, som man normalt ikke har adgang �l. 
 

Naturen har al�d været unik på Sprogø. Noget som vejret har bidraget �l. Vejret har dog også været årsag �l at Sprogø 

har været anvendt som opholdssted igennem de seneste knap 1000 år. Allerede i 1160 anlagde Valdemar den Store en 

borg på Sprogø sam�dig med at han også befæstede Nyborg og Korsør. Dermed havde han kontrol med den vig�ge sejl-

rende nord-syd igennem Storebælt, og han kontrollerede ligeledes den vig�ge øst-vest transportkorridor i det Danske 

Rige. Med befæs�gelsen af Sprogø havde Valdemar – samt senere konger og dronninger ligeledes en rasteplads, når der 

blev rejst rundt i riget og vejret evt. viste sig fra sin mindre gode side. Da Dronning Magrethe I og senere bl.a. Kong Chri-

s�an II, som blev født på Nyborg Slot, regerede, blev Nyborg udbygget af flere omgange, og endte i det 15. århundrede 

med at udgøre Danmarks første hovedstad – før København. Nyborg blev med sin centrale placering �l Danmarks Riges 

Hjerte. Hovedbyen i centrum af riget, en såkaldt metropol, hvor alt liv i hele Danmark blev regeret via Danehofferne på 

Nyborg Slot 
 

De seneste år er det Pigehjemmet, der er blevet kendt. Jussi Adler-Olsen har nemlig henlagt en del af hans bog ”Journal 

nr. 64” i romanserien om Afdeling Q, �l Sprogø og hjemmet for de ”moralsk defekte” piger.   

Sprogøs pigehjem er et særligt, og gruopvækkende, kapitel i den danske åndsvageforsorgs historie. Frem �l 1961 var Pi-

gehjemmet en anstalt, hvor ”le<ærdige og løsag�ge piger” blev anbragt, for at adskille dem fra den anstændige del af 

befolkningen. Sprogøs pigehjem var ikke et fængsel. Men hvem kunne flygte fra Sprogø midt i Storebælt?  

Når rundvisningen er færdig, kører vi �l Korsør, egentlig bare for at vende bussen, inden vi igen sæ$er vi igen kursen mod 

Fyn. 

Tilbage i Nyborg, spiser vi en sen frokost på Central Caféen, hvore�er vi kører mod Kerteminde. Her får vi et kig på 

”Amanda” inden vi lander på Munkebo Kro. Her venter de med kaffe og kage inden vi starter turen hjem �l Jylland. 
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