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Program
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Kontakt og information

Arrangementsansvarlig
 skovfoged Erik Dalsgaard, Naturstyrelsen Aalborg
 mail: eda@nst.dk, tlf. 7254 3895 mobil 2290 5801

Overnatning, forplejning og havn
 Livø Feriecenter v. Kirsten og Christian Schmith
 mail: livo@livo.dk, tlf. 9867 6362
 www.livo.dk

Færge og færgetider
 Miniline
 mail: livoefaergen@miniline.dk, tlf. 4030 7006
 www.miniline.dk

Yderligere information om Livø
 www.naturstyrelsen.dk/Livoe/

I anledning af det i år er 100 år siden, at De Kellerske Åndsvage-
anstalter købte Livø og anlagde en institution på øen, markerer 
Naturstyrelsen jubilæet med et todages arrangement på stedet.

Gennem 50 år var øen hjem for op mod 100 evnesvage eller på 
anden måde ”underlødige” mænd. I 1922 åbnedes en pendant til 
Livø-anstalten på Storebæltsøen Sprogø. Her var det åndsvage el-
ler ”moralsk åndsvage” kvinder, der blev isoleret. Ud over de an-
bragte levede på Livø et stort antal funktionærer og deres familier.

I dag ejes øen af Naturstyrelsen, men anstaltens gamle smukke 
bygninger udgør en stemningsfuld ramme om Naturstyrelsens og 
Livø Feriecenters aktiviteter og er samtidig hjem for øens 3 fast-
boende familier.



Lørdag d. 2. juli

Søndag d. 3. juli

10.30 til 12.30 
Rundvisninger og fortællinger i Livø by – (start ved hver fær-
geankomst) ved tidligere Livøskipper Franck Jensen og tidligere 
Skovfoged Jens Erik Nielsen. 
Undervejs fortæller de tidligere Livøbeboere - skuespilleren Nis 
Bank Mikkelsen samt Keld Green, Morten Qwist og Erik Beh-
rendt  om livet på Livø på anstaltens tid, netop som de oplevede 
det.

11.30 - 13.00
Frokost
Kroen er åben fra kl. 11.00 og serverer denne weekend buffet 
med retter fra dengang: ”Keller menu” og kaffe m/god gammel-
dags kage.
Bestil venligst bord på 9867 6362

Kl. 13.15 
Udstillingen ”Fortid – Nutid – Fremtid på Livø åbnes i avls-
gårdens øst-længe. Udstillingen åbnes af borgmester Knud Kri-
stensen, Vesthimmerlands kommune.

Kl. 13.30 
Fortællinger fra Livø (i laden eller gården ved avlsgården)
Skuespiller Nis Bank Mikkelsen og andre med Livø-kendskab/
fortid fortæller fra de Kellerske anstalters tid: ”Min tid på Livø”.

Kl.14 - 15 
Rundvisning og fortællinger i Livø by ved tidligere Livøskip-
per Franck Jensen og tidligere Skovfoged Jens Erik Nielsen. Kar-
sten og Bente Kjærgaard fortæller om deres erfaringer med at 
drive øens økologiske landbrug. 

Undervejs fortæller de tidligere Livøbeboere - skuespilleren Nis 
Bank Mikkelsen samt Keld Green, Morten Qwist og Erik Beh-
rendt videre om livet på Livø på anstaltens tid, netop som de 
oplevede det.

Samme program som den 2. juli (med undtagelse af indvielse 
af udstilling kl. 13.15)

Begge dage medvirker Hjeds Folketeater med små tableauer, 
som illustrerer livet på anstaltens tid . Hele weekenden vil man 
kunne besøge den gl. Livøfærge ”Livø” i havnen, ligesom der er 
åbent på det gamle savværk.

Avlsgården

Kroen

Købmand

Til færgen

Savværk


