
 
 
 

Bogø Møllelaug´s bestyrelse består af : 
 
Formand John Pedersen, tlf.: 4041 2610  Email: jpede@naestved.dk 
Næstformand Ove Paarup, tlf.: 5589 4245 
Sekretær Winni Børresen, tlf.: 5589 4386 
Kasserer Lis Hummel, tlf.: 5589 3240 Email: l.hummel@mail.dk 
Vivian Skov, tlf.: 5672 5259 
Christian Bille,  tlf.: 5589 4085 
Helle Pedersen, tlf.: 5589 4727 
 
 
Der er for 2009 planlagt følgende arrangementer, men flere  
kan komme til så følg med  
i Bogø Tidende (www.bogoetidende.dk). 
 

Åben Mølle : 
 
Mølledage: Lørdag d. 13 juni & Søndag den 14  juni  11 – 16 
Lørdag  4 og søndag den 5  juli  kl. 11 – 16 
Lørdag 18 juli & søndag 19 juli kl. 11 – 16 
Lørdag 1 & søndag 2 august kl. 11 – 16 
Lørdag 8 & søndag 9 august kl. 11 – 16 
Lørdag 15 & søndag 16 august kl. 11 - 16 
 
Alle dage er der fri og gratis entre. 
 
Høstmarked 12 & 13 september 
Julemarked 21 – 22 november 
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Bogø Mølle – et folkeeje 
 

Bogø Mølle er i Bogø befolknings eje via Bogø Møllelaug. 
Møllen blev overdraget af staten til til Møllens Venner i 
forbindelse med fredningen i 1964 og Møllens Venner 
renoverede møllen i 1970´erne.  Udover Bogø Mølle fik 
Møllelauget også overdraget Bogø Fyr fra farvands-
direktoratet. Fyret er placeret SydVest på Bogø og ses på 
højre hånd når man kører fra Farø-broerne mod Bogø. 
 
Det er vigtigt at understrege at den er i folkeeje –  på godt og ondt. D.v.s. at i det 
omfang der er medlemmer nok i Møllelauget til at de faste udgifter til f.eks. forsikring 
og vedligeholdelse kan betales, består møllen, 
Såfremt der ikke er nok medlemmer, vil Bogø Mølle henligge og forfalde til en ruin, 
hvilket på ingen måde vil være i Bogø-samfundets interesse. 
Heldigvis har der været – og er – der opbakning via medlemstegning, men det må 
også konstateres at det kun er med nød og næppe , så der behøves flere medlemmer. 
Et medlemskab giver mulighed for at kunne vise familie, venner og andre 
interesserede rundt i møllens 3 stokværk og se de velbevarede sigter, kværne og 
spændende maskiner - og ikke mindst den fantastiske udsigt fra ”omgangen”. 
 

Møllens Historie 
 
Bogø Mølle har en historie tilbage til 1696 og har med en enkelt genopbygning efter 
en brand i 1850 været i  brug til op i 1960`erne, og blev fredet i 1964. I de seneste år 
blev møllen drevet af en diselmotor, der også er bevaret i dag. 
Møllens placering på det markante udsigtspunkt og 
med vid udsigt over Bogø Havn, Grønsund, 
Stubbekøbing, Falster, Farø, Tærø og Sjælland 
betyder at den står som et af Bogø´s klareste 
vartegn sammen med Bogø Kirke, der også kan ses 
viden om. 
Bogø Mølle kaldes også for Nyby Mølle efter den 
sydlige bydel (Nyby) som den er placeret i og hvor 
den nordlige bydel kaldes for ”Gammelby” 
 
Oprindelig var møllen bygget som en stubmølle, men efter branden i 1850 blev den 
erstattet med den nuværende model efter hollandsk forbillede. 

Denne model drejer alene hatten med vingerne på – dette kaldes at den ”krøjes” og 
muliggør at der kan bygges i flere etager – kaldet for ”lofter”.  
For at hatten – og dermed vingerne – kan rettes ind efter vinden kan hatten krøjes ved 
at trække i krøjeværket  - der ses som en lang træbjælke – på omgangen. 
 

Bogø Mølle – i fremtiden 
 

Bogø Mølle er fredet i klasse B, hvilket betyder at der ikke afsættes nogen form for 
statslige midler, hverken til renovering og restaurering, eller drift d.v.s. forsikring, 
strøm m.v. Imidlertid har Kulturarvsstyrelsen bekostet en gennemgang af møllens 
tilstand og perspektivet for en renovering, hvilket er udført af Arkitektfirrmaet Arp & 
Nielsen, Vordingborg. 
Rapporten peger på en bevaringsværdig bygning, men også på relativt store 
omkostninger til det samme. Møllelauget vil nu gå i gang med at forsøge at opnå 
fondsmidler m.v. med henblik på at kunne påbegynde de mest nødvendige arbejder. 
 

Bogø Mølle – i nutiden 
 

Men én ting er bygningen, noget andet er aktiviteter på, i og omkring møllen. 
Møllelaugets aktivitetsgruppe planlægger og gennemfører hvert år flere forskellige 
aktiviteter, hvor især ”Åbne Mølledage” trækker interesserede til. Desuden kan der 
aftales omvisninger/fremvisninger til interesserede i et vist omfang og endelig er der 
større arrangementer, hvor der f.eks. i  2006 blev gennemført en stor kulturaften med 
bl.a. egnsteatret Cantabile2, levende musik, kor og folkedansere og ca. 500 
tilskuere/gæster, og i 2008 en koncertaften, samt julemarked m.v. 
 
Bogø Møllelaug er således et aktivt møllelaug, der både kan bruge medlemmer som 
støtter via sit medlemskab og medlemmer der også gerne vil bidrage ved aktiviteter og 
arrangementer, så derfor opfordres du/I til at melde jer ind i Møllelauget: 
 

Bliv medlem af Bogø Møllelaug 
 

Henvend dig til én af bestyrelsesmedlemmerne (se bagsiden) 
eller 

Indbetal via netbank reg. 6140  4110480 (husk navn og adresse)  
 

Enkeltmedlem 100,- og familie: 150,- 


